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สู่ยคุ โทรทัศน์ ดิจิทลั กรณี ศึกษา สถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
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แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคโทรทัศ น์
ดิจทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการทาง
ธุรกิจ (Business Process) ในการเปลีย่ นผ่านจากสถานีโทรทัศน์อนาล็อกสู่สถานีโทรทัศน์ในยุค
ดิจทิ ลั 2) กระบวนสร้างรายได้ (Business Model) ของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสม และ
3) การสร้างมูลค่า (Business Value) ของสถานีโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั ควรมี สามารถสร้างธุรกิจ
โดยเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการใช้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ในการเปลีย่ นผ่านจาก
สถานีโทรทัศ น์ อ นาล็อ กสู่ส ถานีโทรทัศ น์ ใ นยุค ดิจทิ ลั พบว่ า สถานีโ ทรทัศ น์ ไทยทีว ีส ีช่อ ง 3
จะต้องให้ความสําคัญ 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านการตลาดและการขาย ด้านบุ คลากร และด้าน
เทคโนโลยี ส่วนกระบวนสร้างรายได้ (Business Model) ทีเ่ หมาะสม พบว่า สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีว ีส ีช่อ ง 3 ควรปรับรูปแบบการสร้างรายได้ใ นด้านผู้ชม ด้ว ยการหากลุ่ มลูกค้าใหม่ๆ ผ่ า น
รูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้า ด้านเนื้อหาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ม ี ความ
เหมาะสมกับประเทศไทย และด้านเรตติ้งและการตลาด ต้องใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์เพื่อ
สร้างการรับรูแ้ ก่ประชาชน สําหรับการสร้างมูลค่า (Business Value) ของสถานีโทรทัศน์ในยุค
ดิจทิ ลั พบว่า จําเป็ นต้องมีการวางแผนและกลยุทธ์การเปลีย่ นผ่านไปสู่ความเป็ นดิจทิ ลั ทีว ี เช่น
การทํา Road Map แผนพัฒนาองค์การและบุคลากรเป็ นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาและ
ประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
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The objective of Guide line of Digital Television Management for Changing to
Digital Television in a case study of Thai Television 3 was 1) to study business process
in changing of analog of television station to digital television station, 2) to study
business model of digital television station and 3) to study business value of digital
television station. This research was qualitative analysis and collected data by in-depth
interview.
This research revealed that the business process in changing of analog of
television station to digital television station found that Thai Television 3 Station was
important for 3 issues such as the marketing and sales aspect, the personal aspects
and technology aspects. As for the business model found that Thai Television 3 Station
was reform income structure into audiences aspects by increasing new audiences pass
other media for keep audiences base, the content aspects was improvement television
program for suitable with Thai people and marketing & rating aspect was adjust to use
online media to create perception to people. The business value of digital television
station found that Thai Television 3 Station was planning and strategy for changing to
digital television such as making the road map for people and organization development
to planning development and evaluation.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการออกอากาศโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2498 ใช้การแพร่ภาพส่ง
สัญญาณในระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน จนกระทังเมื
่ ่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ประเทศไทย
เริม่ มีการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั โดยเริม่ ทดลองในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็ นบริเวณแรก โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั (Digital Television) หรือทีวดี จิ ทิ ลั คือการส่งผ่านของ
เสียงและวีดิโอโดยสัญญาณดิจทิ ลั ที่มปี ระสิทธิภาพสูง ทัง้ ความคมชัดของภาพและเสียง ซึ่ง
สามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าแบบอนาล็อกในหนึ่งช่องสัญญาณหลายประเทศจึงนิยมเปลีย่ นการ
รับส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็ นโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั (สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ กองทัพบก ช่อง 5)
โดยจะมีการระงับการส่งสัญญาณในระบบเดิม และค่อยๆ เปลีย่ นแปลงเป็ นระบบดิจติ อลให้แล้ว
เสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ซึง่ การปรับเปลีย่ นให้เข้าสู่ระบบดิจทิ ลั ประชาชนจะได้รบั โอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทีม่ คี วามหลากหลายด้วยคุณภาพทีด่ กี ว่าเดิมอันจะนํามาซึง่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม, ม.ป.ป.)
จากนโยบายการเปลี่ย นผ่ า นระบบการรับ -ส่ ง สัญ ญาณโทรทัศ น์ ใ นระบบอนาล็อ ก
(Analog) มาเป็ นระบบดิจทิ ลั (Digital) ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทีเ่ ปิ ดประมูลให้ใบอนุ ญาตทีวดี จิ ทิ ลั
จํานวน 48 ช่องไปเป็ นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้น พ.ศ. 2557 โดยพ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงมติรบั รองผลการ
ประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ทัง้
4 หมวดหมู่ ดังนี้ หมวดหมูท่ วไปแบบความคมชั
ั่
ดสูง จํานวน 7 ใบอนุญาต ดังตารางที่ 1.1

2
ตารางที่ 1.1 ผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการ
ทางธุรกิจระดับชาติ 4 หมวดหมู่
ผู้ชนะหมวดหมู่
ทัวไปแบบความ
่
คมชัดสูง จานวน 7
ใบอนุญาต
ผู้ชนะลาดับที่ 1
บริษทั บีอซี -ี
มัลติมเี ดีย จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล
3,530 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 2
บริษทั บางกอก
มีเดีย แอนด์
บรอดคาสติง้ จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล
3,460 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 3
บริษทั กรุงเทพ
โทรทัศน์และวิทยุ
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
3,370 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 4
บริษทั ทริปเปิ ล
วี บรอดคาสท์ จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล
3,360 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 5
บริษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) ราคาที่
ประมูล 3,340 ล้าน
บาท

หมวดหมูท่ วไปแบบ
ั่
ความคมชัดปกติ
จานวน 7 ใบอนุญาต

หมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ จานวน 7
ใบอนุญาต

ผู้ชนะลาดับที่ 1
บริษทั เอ็นบีซี เน็กซ์
วิชนั ่ จํากัด ราคาที่
ประมูล 1,338 ล้าน
บาท
ผู้ชนะลาดับที่ 2
ผู้ชนะลาดับที่ 2
บริษทั ทรู ดีทที ี จํากัด
บริษทั วอยซ์ ทีวี
ราคาทีป่ ระมูล 2,315 ล้าน จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
บาท
1,330 ล้านบาท

หมวดหมูเ่ ด็ก
เยาวชน และ
ครอบครัว จานวน
3 ใบอนุญาต
ผู้ชนะลาดับที่ 1
บริษทั บีอซี -ี
มัลติมเี ดีย จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล 666
ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 2
บริษทั อสมท จํากัด
(มหาชน) ราคาที่
ประมูล 660 ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 3
บริษทั จีเอ็มเอ็ม เอสดี
ดิจทิ ลั ทีวี จํากัด ราคาที่
ประมูล 2,290 ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 3
บริษทั ไทยทีวี จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล 648
ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 1
บริษทั ไทย บรอดคาสติง้
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
2,355 ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 4
บริษทั บีอซี -ี มัลติมเี ดีย
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
2,275 ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 3
บริษทั ไทยทีวี จํากัด
ราคาทีป่ ระมูล 1,328
ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 4
บริษทั สปริงนิวส์
เทเลวิชนั ่ จํากัด ราคา
ทีป่ ระมูล 1,318 ล้าน
บาท
ผู้ชนะลาดับที่ 5
ผู้ชนะลาดับที่ 5
บริษทั อาร์.เอส.เทเลวิชนั ่ บริษทั ไทย นิวส์
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
เน็ตเวิรค์ (ทีเอ็นเอ็น)
2,265 ล้านบาท
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
1,316 ล้านบาท
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
หมวดหมูท่ วไป
ั่
แบบความคมชัด
สูง จานวน 7
ใบอนุญาต
ผู้ชนะลาดับที่ 6
ร่วม บริษทั
อมรินทร์ เทเลวิชนั ่
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
3,320 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 6
ร่วม บริษทั จีเอ็ม
เอ็ม เอชดี ดิจทิ ลั
ทีวี จํากัด ราคาที่
ประมูล 3,320 ล้าน
บาท

หมวดหมูท่ วไปแบบ
ั่
ความคมชัดปกติ
จานวน 7 ใบอนุญาต

หมวดหมู่ข่าวสาร
และสาระ จานวน 7
ใบอนุญาต

หมวดหมูเ่ ด็ก
เยาวชน และ
ครอบครัว จานวน
3 ใบอนุญาต

ผู้ชนะลาดับที่ 6
บริษทั โมโน บรอดคาซท์
จํากัด ราคาทีป่ ระมูล
2,250 ล้านบาท
ผู้ชนะลาดับที่ 7 บริษทั
แบงคอก บิสสิเนส บรอด
แคสติง้ จํากัด ราคาที่
ประมูล 2,200 ล้านบาท

ผู้ชนะลาดับที่ 7
บริษทั 3เอ. มาร์เก็ต
ติง้ จํากัด ราคาที่
ประมูล 1,298 ล้าน
บาท

แหล่งที่มา: Admin NBTC, 2557.
จากผลการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดับชาติ พบว่า มีเพียงองค์การเดียวทีเ่ ป็ นผู้ชนะการประมูลใบอนุ ญาตประกอบกิจการ
โทรทัศน์ คือ บริษทั บีอซี -ี มัลติมเี ดีย จํากัด จํานวน 3 หมวดหมู่ จากทัง้ หมด 4 หมวดหมู่ ได้แก่
ช่องทัวไปความคมชั
่
ดสูง (HD) ช่องทัวไปความคมชั
่
ดปกติ (SD) และช่องรายการเด็ก
สําหรับสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 เกิดขึน้ จาก บริษทั บางกอก เอ็นเตอร์เทน
เม้นต์ จํากัด (Bangkok Entertainment Company Limited BEC) ซึง่ คุณวิชยั มาลีนนท์ จด
ทะเบียนบริษทั เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ลงนามในสัญญาดําเนินกิจการส่งโทรทัศน์
ร่ว มกับบริษัท ไทยโทรทัศ น์ จํากัด เมื่อ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีอ ายุสญ
ั ญา 10 ปี
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513-25 มีนาคม พ.ศ. 2523 ตามสัญญากําหนดให้มที ่ดี นิ ไม่
น้อยกว่า 6 ไร่ เพื่อก่อตัง้ สถานีส่งออกอากาศ พร้อมทัง้ สิง่ ก่อสร้างและอุปกรณ์การส่งโทรทัศน์
ทัง้ หมด รวมมูลค่าไม่ต่าํ กว่า 25 ล้านบาท โดยจะตกเป็ นกรรมสิทธิ ์ของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ทันที
เมือ่ เริม่ ส่งออกอากาศ แต่เมือ่ ลงทุนจริง บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ใช้ทุนไปทัง้ สิน้ 54.25
ล้านบาท สูงกว่าในสัญ ญาถึง 29.25 ล้านบาท และระหว่างร่วมดําเนินกิจการตามสัญญาใน
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ระยะเวลา 10 ปี บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ บจก.ไทยโทรทัศน์
เป็ นเงิน 44 ล้านบาท และเงินสวัสดิการแก่พนักงาน บจก.ไทยโทรทัศน์ อีกปี ละ 1 ล้านบาท รวม
เป็ น 10 ล้านบาท รวมเงินจ่ายทัง้ หมด 54 ล้านบาท
อนึ่ง บจก.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ขยายอายุสญ
ั ญาดําเนินกิจการส่ง
โทรทัศน์ กับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) ซึง่ แปรรูปจาก บจก.ไทยโทรทัศน์
เมื่อปี พ.ศ. 2520 มาแล้วสองครัง้ คือเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2521 ขยายออกไปอีก 10 ปี
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523–25 มีนาคม พ.ศ. 2533 และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.
2530 ขยายออกไปอีก 30 ปี ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2533-25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2513 ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เริม่ ทดลองแพร่ภาพออกอากาศ โดยใช้กําลัง
ส่งเต็มระบบคือ 50 กิโลวัตต์ ด้วยเครื่องส่งขนานเป็ นครัง้ แรก ระหว่างเวลา 19:00-21:00 น.
จากนัน้ ในวันที่ 15 เดือ นและปี เ ดียวกัน เริ่มทดลองแพร่ภ าพแบบเสมือ นจริง ระหว่า งเวลา
09:30-24:00 น. และเริม่ ออกอากาศอย่างเป็ นทางการ ตัง้ แต่วนั พฤหัสบดีท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.
2513 ตามฤกษ์คอื 10:00 น. โดยมีจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ให้เกียรติ
เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดสถานีฯ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เริม่ ออกอากาศ
ตลอด 24 ชัวโมง
่
เป็ นแห่งที่สองของประเทศไทย แล้วกลับมาเปิ ดสถานีฯ เวลา 05:00 น. และ
ปิ ดสถานีฯ เวลา 02:00 น.อีกครัง้ ในเดือนสิงหาคมปี เดียวกัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงกลับมา
ออกอากาศตลอด 24 ชัวโมงอี
่
กครัง้ จนถึงปั จจุบนั (วิกพิ เี ดีย สารานุกรมไทย, ม.ป.ป.)
ซึ่ง บริษทั บีอซี -ี มัลติมเี ดีย จํากัด ผู้ประมูลใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ เป็ นบริษทั ใน
เครือ ของ กลุ่ มบีอีซี เวิล ด์ (ดังแสดงในภาพที่ 1.1) ประกอบด้วย บริษัท บีอีซี เวิล ด์ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทใหญ่ โดยมีบริษัทย่อยจํานวน 24 บริษัท และบริษทั ร่วม จํานวน 2
บริษทั สามารถแยกออกเป็ นกลุ่มตามลักษณะของธุรกิจทีด่ ําเนินกิจการได้ ดังนี้
1.1.1 กลุ่มธุรกิ จดาเนิ นการออกอากาศและสื่อโฆษณา
1.1.1.1 ธุรกิจโทรทัศน์
1) ให้บริการโทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพืน้ ดิน (Analogue Terrestrial
TV) ดําเนินการ โดยบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด “บางกอกฯ”–บริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ ภายใต้สญ
ั ญาร่วมดําเนินกิจการฯ กับ อสมท. ดําเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศ
โทรทัศน์สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
2) ให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั ภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial TV
“DTTV”) ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ดําเนินการโดย บริษทั บีอซี ี – มัลติมเี ดีย จํากัด
“BECM”–บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ โดย BECM ชนะการประมูลเพื่อขอรับใบอนุ ญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ เพื่อประกอบกิจการให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ ระบบดิจทิ ลั ภาคพื้นดิน ประเภท
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บริการทางธุรกิจระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
แห่งชาติ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สํานักงาน กสทช.”) รวม 3 ใบอนุ ญาตฯ ได้แก่
1) หมวดหมูท่ วไปแบบความคมชั
ั่
ดสูง “ช่อง 3HD ช่อง 33” 2) หมวดหมู่ทวไป
ั ่ แบบความคมชัด
ปกติ “ช่อง 3 SD ช่อง 28” และ 3) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “ช่อง 3 FAMILY ช่อง
13” โดยใบอนุญาตทัง้ 3 ใบ มีกําหนดระยะเวลา 15 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557 สิน้ สุดวันที่
24 เมษายน 2572 ทัง้ นี้ บางกอกฯ ได้ทําบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ “กสท.” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้ าศาลปกครองกลางว่าเพื่อ
สนับ สนุ น นโยบายของรัฐ และ กสท. ในการเปลี่ย นผ่ า นการออกอากาศโทรทัศ น์ ใ นระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจทิ ลั เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางทีป่ ฏิบตั ติ ่อผูป้ ระกอบการโทรทัศน์ในระบบ
อนาล็อกทุกราย กสท. จึงเห็นด้วยทีจ่ ะพิจารณาอนุ มตั ใิ ห้บริษทั บีอซี ี-มัลติมเี ดีย จํากัด ร่วมกับ
บางกอกฯ นําสัญญาณช่อง 3 ระบบอนาล็อก ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในช่อง
ดิจทิ ลั 33 เอชดี แบบเดียวกับการคู่ขนานสัญญาณของช่อง 7 และช่อง 9 ซึง่ เป็ นการออกอากาศ
คู่ขนานสัญญาณแบบ Real Time Pass Through สัญญาณช่อง 3 อนาล็อก บน ช่องดิจทิ ลั 33
เอชดี และทีป่ ระชุม กสท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติอนุ มตั ผิ งั รายการ ช่อง 33 เอชดี
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และช่อง 33 เอชดี ได้เริม่ นํ าสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานตัง้ แต่
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นมา
3) โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็ นสมาชิกกลุ่มบีอซี ี เวิลด์
1.1.1.2 ดําเนินงานธุรกิจวิทยุ โดยบริษทั บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
1.1.1.3 ธุรกิจสื่อใหม่ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มอื ถือ
ดําเนินการโดยบริษทั บีอซี ไี อ คอร์ปอร์เรชัน่ จํากัด
1.1.2 กลุ่มธุรกิ จดาเนิ นการจัดหา-ผลิ ตรายการ และจัดจาหน่ ายรายการ
1.1.2.1 จัดหา-ผลิต และจัด จําหน่ ายรายการบันเทิงและสารคดีดําเนินการโดย
บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน), บริษทั รังสิโรตม์วนิช จํากัด, บริษทั นิวเวิลด์ โปรดักชั
๊ น่
จํากัด, บริษทั บางกอกเทเลวิชนั ่ จํากัด , บริษทั ทีวบี ี ทรี เน็ตเวอร์ค จํากัด , บริษทั บีอีซี
อินเตอร์เนชันแนล
่
ดิส ทริบวิ ชัน่ จํากัด , และบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด
(มหาชน) ธุรกิจผลิตรายการข่าว ทําหน้าที่ผลิตข่าวเพื่อออกอากาศทัง้ ทางวิทยุและโทรทัศน์
ตลอดจนถึงข่าวทีจ่ ะขายให้แก่สาํ นักข่าวอื่นๆ ในนาม บริษทั สํานักข่าว บีอซี ี จํากัด โดยมีบริษทั
ฟอร์เ อฟเวอร์ บีอีซี-เทโร จํากัด ดําเนินการจัดหา-ผลิต รายการ เพื่อ ออกอากาศในประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.1.2.2 จัดหา-ผลิตรายการแสดงโชว์/คอนเสิร์ต และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่ างๆ
ดําเนินการโดย บริษทั บีอซี -ี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) บริษทั ไลฟ์ เนชัน่ บีอซี -ี
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เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจประกอบธุรกิจด้านจัดการแสดงคอนเสิรต์ และโชว์
จากต่างประเทศ บริษทั บีอซี -ี เทโร ซีเนริโอ จํากัด ดําเนินการจัดแสดงละครบนเวที บริษทั บีอี
ซี-เทโร ทรู วิชนส์
ั ่ จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดงานและบริการกิจกรรมด้านกีฬา และบริษทั บีอซี ี-เทโร
ศาสน จํากัด ดําเนินการด้านการบริหารและจัดการสโมสรฟุตบอล โดยมีบริษัท ไทยทิคเก็ต
เมเจอร์ จํากัด ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริการขาย-รับจองบัตรเข้าชมการแสดง และ
ให้บริการขายตั ๋วรถยนต์โดยสาร และมีบริษทั บีอซี ี-เทโร เมียนมาร์ จํากัด ให้บริการจองและจัด
จําหน่ ายตั ๋วการแสดง, จัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิง, บริการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเพลง
และรายการในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
1.1.2.3 ธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน
ได้แก่ ธุรกิจให้บริการสารสนเทศ ดําเนินการโดย บริษทั บีอซี ี ไอที โซลูชนั ่ จํากัด
ธุรกิจถือครองและให้เช่าทรัพย์สนิ ดําเนินการโดย บริษทั บีอซี ี แอสแซท จํากัด ธุรกิจให้บริการ
อุปกรณ์หอ้ งสตูดโิ อ ดําเนินการโดยบริษทั บีอซี ี บรอดคาสติ้ง เซ็นเตอร์ จํากัด นอกจากนี้ ได้ม ี
แผนการทีจ่ ะดําเนินธุรกิจให้บริการการผลิตรายการ-ให้เช่าสตูดโิ อ และ/หรืออุปกรณ์สตูดิโอเพื่อ
การผลิตรายการและให้บริการ Post Production โดยบริษทั บีอซี ี สตูดโิ อ จํากัด บริษทั บีอซี ี
เวิลด์ จํากัด ปั จจุบนั บริษทั บีอซี ี เวิลด์ จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท หุน้ ของบริษทั ได้เริม่ ทําการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาตัง้ แต่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ช่อื ย่อ
ว่า “BEC” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบีอซี ี เวิลด์ มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 2,625 คน จํากัด
(มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 2,000 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท หุน้ ของบริษทั ได้เริม่ ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมา
ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2539 โดยใช้ช่อื ย่อว่า “BEC” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบีอี
ซี เวิลด์ มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 2,625 คน (สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3, ม.ป.ป.) โดยมี
โครงสร้างการถือหุน้ ดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 โครงสร้างการถือหุน้ กลุ่มบริษทั บีอซี ี เวิลด์
แหล่งที่มา: สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3, ม.ป.ป.
ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ ที่บริษัท บีอีซี-มัลติมเี ดีย จํากัด ถือครองจากการประมูล
จํานวน 3 ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์หมวดทัวไปแบบความ
่
คมชัดสูง ราคาที่ประมูล 3,530 ล้านบาท ใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์ หมวดทัวไปแบบความ
่
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คมชัดปกติราคาทีป่ ระมูล 2,275 ล้านบาท และใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์หมวดหมู่เด็กเยาวชน
และครอบครัวราคาทีป่ ระมูล 666 ล้านบาท (Admin NBTC, 2557)
จากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ซึง่ กําหนดการ
ชําระเงินค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ จํานวน 6 งวด ได้แก่
1) งวดที่ 1 ชําระร้อยละ 50 ของราคาตัง้ ต้นประมูล และชําระร้อยละ 10 ของ
ราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
2) งวดที่ 2 ชําระร้อยละ 30 ของราคาตัง้ ต้นประมูล และชําระร้อยละ 10 ของ
ราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
3) งวดที่ 3 ชําระร้อยละ 10 ของราคาตัง้ ต้นประมูล และชําระร้อยละ 20 ของ
ราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
4) งวดที 4 ชําระร้อยละ 10 ของราคาตัง้ ต้นประมูล และชําระร้อยละ 20 ของ
ราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
5) งวดที่ 5 ชําระร้อยละ 20 ของราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
6) งวดที่ 6 ชําระร้อยละ 20 ของราคาส่วนเกินราคาตัง้ ต้น
แต่ ล ะงวดชําระห่ างกัน 1 ปี โดยอายุ ของใบอนุ ญ าตอยู่ท่ี 15 ปี (ราคาไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) อีกทัง้ ยังมีมคี ่าเช่าโครงข่าย (MUX) และค่าธรรมเนียมเข้ากองทุน กทปส. ดัง
ภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตรายปี
แหล่งที่มา: Kasemsakk, ม.ป.ป.

9
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานีโทรทัศน์ ได้แก่
ขวัญชนก ใจเสงีย่ ม (2558) ศึกษาเรื่องการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ ตลอดจนแนวทางในการบริหารงานในอนาคต และวีระ
สุภะ (2555) ศึก ษาเรื่อ งการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานีว ิทยุโทรทัศ น์ โดยใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานีวทิ ยุโทรทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี
2558 และการบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั หลอมรวม โดยฐิตนิ ัน บ. คอมมอน (2559)
เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ อนั เกิดจากเทคโนโลยี ยุคดิจทิ ลั หลอมรวม
และวิเคราะห์อุปสรรค ความท้าทายอันจะนําไปสู่แนวทางบริหารจัดการองค์การสื่อโทรทัศน์ยุค
ดิจทิ ลั หลอมรวม อีกทัง้ ศึกษาโครงสร้างวัฒนธรรมองค์การ บทบาทหน้าที่ ภาวะความเป็ นผูน้ ํ า
และรู ป แบบของผู้ บ ริห ารในการบริห ารจัด การสื่อ โทรทัศ น์ ใ นยุ ค ดิจ ิท ัล หลอมรวม และ
กระบวนการพัฒนากิจการโทรทัศ น์ ดิจ ิทลั ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่ าน โดยพรณรงค์ พงษ์กลาง
(2559) ศึก ษาเพื่อ แสดงทัศ นะเกี่ย วกับ กระบวนการพัฒ นากิจ การโทรทัศ น์ ภ ายใต้ แ นวคิด
เทคโนโลยีการจัดการการสื่อสารในช่วงเวลาของการเปลีย่ นผ่านสู่ยคุ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ผู้ ว ิ จ ั ย จึ ง พบช่ อ งว่ า งทางการ ศึ ก ษายัง ไม่ ม ี ผู้ ว ิ จ ัย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การ
สถานีโทรทัศน์ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสู่ยุคดิจทิ ลั ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษา “แนวทางการบริหาร
จัด การสถานี โ ทรทั ศ น์ ดิ จ ิ ท ั ล ในช่ ว งการเปลี่ ย นผ่ า นสู่ ยุ ค โทรทั ศ น์ ดิ จ ิท ั ล กรณี ศึ ก ษา
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3” ผ่านมุมมองการบริหารจัดการทางธุรกิจในการเปลี่ยนผ่านจาก
สถานีโทรทัศน์อนาล็อก สู่ดจิ ทิ ลั เป็ นอย่างไร มีการสร้างรายได้และการสร้างมูลค่าอย่างไรบ้าง
เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเป็ นแนวทางบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ในอนาคต

1.2 คาถามนาวิ จยั
1.2.1 สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3 ใช้ ก ารบริห ารจัด การเปลี่ย นผ่ า นจากระบบ
อนาล็อกสู่ดจิ ทิ ลั ในรูปแบบใดอย่างไร
1.2.2 ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการบริหารสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในระบบดิจทิ ลั เป็ น
อย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.3.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในการเปลี่ยนผ่าน
จากสถานีโทรทัศน์อนาล็อกสู่สถานีโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั
1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3

1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1.4.1 ทราบการธุ ร กิจ ที่เ หมาะสมในช่ ว งเวลาการเปลี่ย นผ่ า นจากสถานี โ ทรทัศ น์
อนาล็อก สู่สถานีโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
1.4.2 ทราบปั จจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
1.4.3 สามารถนํ า ผลที่ไ ด้ม าเป็ น แนวทางการศึกษาค้น คว้า สําหรั บ ผู้ส นใจเรื่อ งการ
บริหารสถานีโทรทัศน์ยคุ ดิจทิ ลั ในอนาคต
1.4.5 ผลการวิจยั โดยภาพรวมสามารถใช้เป็ นแนวทางบริหารจัดการสถานีโทรทัศ น์
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่
ยุค โทรทัศ น์ ดิจ ิทลั กรณีศึก ษา สถานีโ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3” เป็ น การศึก ษาเชิง คุ ณภาพ
(Qualitative Method) เป็ นหลัก ใช้การศึกษาเอกสาร (Document Research) เกี่ยวกับโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ช่วง พ.ศ. 2556-2558 และเอกสารจากการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
จากการประมูลใบอนุ ญาตกิจการโทรทัศน์สูงสุด จํานวน 3 สถานี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริหารสถานีระดับสูง จํานวน 1 ท่าน ผูบ้ ริหารระดับกลาง จํานวน 1 ท่าน และผูบ้ ริหารระดับ
ปฏิบตั กิ าร จํานวน 1 ท่าน
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1.6 นิ ยามศัพท์เชิ งปฏิ บตั ิ การ
การบริห ารจัด การ หมายถึง การดํ า เนิ น งานขององค์ก ารตัง้ แต่ 2 คนขึ้น ไป ร่ ว ม
ปฏิบ ัติ ง านให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ โดยนํ า ปั จ จัย ทางการบริห ารจัด การ ได้ แ ก่ บุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการมาใช้อย่างเป็ นกระบวนการผ่านหน้าที่หลัก คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การเป็ นผู้นํา การควบคุมให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารสถานี หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ชี ่อง 3 ทัง้ ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน องค์ความรูต้ ่างๆ
สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 หมายถึง ช่อง 3 ในระบบอนาล็อก (ช่อง 3) และดิจทิ ลั
(ช่อง 13) ดิจทิ ลั (ช่อง 28) และดิจทิ ลั (ช่อง 33)
การเปลี่ยนผ่ านสู่ยุคโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั หมายถึง การเปลี่ยนจากยุค ของโทรทัศ น์ ระบบ
อนาล็อก สู่ระบบดิจทิ ลั ในประเทศไทย
สถานีโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั หมายถึง สถานีโทรทัศ น์ ดจิ ทิ ลั ในประเทศไทยที่มจี ํานวน 48
สถานี เป็ นระบบรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ภาคพืน้ ดิน ภายในอาณา
เขตประเทศไทยด้วยระบบดิจทิ ลั โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็ นหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้ าที่รบั ผิดชอบโดยตรง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่าน
สู่ยุคโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3” ผู้วจิ ยั รวบรวมแนวคิดทฤษฎี
และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารสถานีโทรทัศน์
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเกีย่ วกับการบริหารจัดการองค์การสื่อสารมวลชน
2.3 แนวคิดธุรกิจสื่อโทรทัศน์
2.4 งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการบริ หารสถานี โทรทัศน์
2.1.1 หลักการบริ หารงานวิ ทยุโทรทัศน์
การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ต้องอาศัยหลักการบริหาร (อริสา แดงเอียด, 2552, น. 20)
ดังต่อไปนี้
2.1.1.1 กําหนดวัตถุ ประสงค์ใ นการดําเนินงาน เช่น การจัดตัง้ สถานีโทรทัศ น์
เพื่อสาระและเติมเต็มความบันเทิงทุกรูปแบบให้แก่ประชาชน
2.1.1.2 บุ ค ลากรที่ป ฏิบ ัติง านในสถานี ว ิท ยุโ ทรทัศ น์ จะต้ อ งมีเ จ้า หน้ า ที่ห รือ
บุคลากรทีม่ ที กั ษะ ความสามารถในการดําเนินงานทางด้านการผลิตรายการ
2.1.1.3 สถานที่ในการผลิตรายการ การออกอากาศรายการ และสถานที่ตงั ้ ของ
สถานีวทิ ยุโทรทัศ น์ จะต้องอยู่ใ นอาคารหรือ บริเ วณที่เ หมาะสม มีอุ ปกรณ์ เ ครื่อ งมือที่พร้อ ม
ทันสมัย
2.1.1.4 งบประมาณในการดําเนินการวิทยุโทรทัศน์ ต้องมีการจัดสรรงบหรือทุน
มาดําเนินงานในการออกอากาศ การผลิตเนื้อหา และรูปแบบรายการให้มคี วามต่ อเนื่องเป็ น
ประจําทุกวัน ตามผังรายการทีก่ ําหนดของสถานี
นอกจากนี้การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์มลี กั ษณะที่แตกต่างไปจากบริหารองค์การอื่น
คือ การบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ จะต้องมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในด้านการผลิตเนื้อหาและ
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รูปแบบรายการ มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านเทคนิคต่างๆ นอกจากนี้ยงั ต้องมีความเท่าทันกับ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เพื่อจะได้นํามาเสนอให้ประชาชนรับทราบ
2.1.2 โครงสร้างการบริ หารวิ ทยุโทรทัศน์
โครงสร้างการบริหารวิทยุโทรทัศน์ (อริสา แดงเอียด, 2552) มีลกั ษณะ ดังนี้
2.1.2.1 กําหนดหน้ าที่ห รือ ภารกิจของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ คือ มีภารกิจในการ
เผยแพร่ ร ายการโทรทัศ น์ ไ ปสู่ ป ระชาชนโดยมีจุ ด มุ่ ง หมายหลายประการตามหน้ า ที่ข อง
สื่อ มวลชน คือ ให้ค วามรู้ด้า นข้อ มูล ข่า วสาร ให้ก ารศึก ษา ให้ค วามบัน เทิง ซึ่ง สถานี ว ิท ยุ
โทรทัศน์ทุกแห่งจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ทว่ี างไว้
2.1.2.2 การแบ่งงานกันทํา การดําเนินงานของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์จะต้องมีการ
แบ่งหน้าทีใ่ นการทํางานให้ชดั เจน ซึง่ แต่ละฝ่ ายจะมีบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ มีทกั ษะในการ
ทํางานแต่ละอย่างซึ่งจะต้องมีการทํางานที่เป็ นลักษณะประสานงานกันในการทํางานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์
2.1.2.3 สายการบังคับบัญชา เพื่อให้การบังคับบัญชาเป็ นไปอย่างเรียบร้อย และ
ราบรืน่ จะต้องมีการแบ่งสายงานให้ชดั เจน โดยแบ่งผูบ้ ริหารออกเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง และผู้ปฏิบตั ิงาน ซึ่งพนักงานเหล่านี้ก็จะปฏิ บตั ิตามคําสังของ
่
ผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน้
2.1.2.4 มีช่ ว งการควบคุ ม การดํ า เนิ น งานของสถานี ว ิท ยุ โ ทรทัศ น์ ม ีค วาม
เหมือนกับองค์การทัวไป
่ ทีจ่ ะต้องมีการระบุขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาให้ชดั เจน มี
ความรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด มีหน่ วยงานหรือผูป้ ฏิบตั กิ ารอยู่ ในการควบคุมอย่างไร ซึ่ง
จะต้องมีระบุให้ชดั เจนเพื่อป้ องกันเกิดความซํ้าซ้อนในการปฏิบตั หิ น้าที่
2.1.2.5 เอกภาพของสายงานการบังคับบัญชา นอกจากจะมีการกําหนดสายการ
บังคับบัญชาและแบ่งช่วงการควบคุมอย่างชัดเจนแล้ว จะต้องมีการรวมอํานาจสูงสุด ไว้ทบ่ี ุคคล
ใดบุค คลหนึ่งหรือ คณะใดคณะหนึ่ง สําหรับสถานีว ิทยุโทรทัศ น์ จะมีการรวมศูนย์อํานาจไว้ท่ี
ผูอ้ ํานวยการสถานี
แนวคิ ด นี้ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษาการ “แนวทางการบริห ารจัด การ
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ชี ่อง 3” ซึง่ เป็ นสถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพื่อการค้า (Commercial Television) การโฆษณาเป็ น
รายได้หลัก มีผงั โครงสร้างที่มกี ารกระจายอํานาจในการดําเนินงาน (Decentralization) โดยมี
การกําหนดตําแหน่งการทํางาน การควบคุม การบังคับบัญชา และบทบาทหน้าทีข่ องส่วนต่างๆ
หรือบุคคลต่างๆ
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2.2 แนวคิ ดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบริ หารจัดการองค์การสื่อสารมวลชน
2.2.1 ความหมายของการบริ หารจัดการ
Albarran (2006) ให้นิยามเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management) ไว้ว่า “เป็ น
กระบวนการทํางานร่วมกันหลายๆ ฝ่ ายในองค์การ เพื่อบรรลุเป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ”
การบริหาร คือ งานของหัวหน้าหรือผูน้ ําทีจ่ ะต้องทําเพื่อให้กลุ่มต่างๆ ทีม่ คี นหมู่มากมา
อยู่ร่วมกัน และร่วมงานกันทํา เพื่อวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้จนสําเร็จผลโดยได้ประสิทธิภาพ หน้าที่
ในการบริหารของผูบ้ ริหารจําแนกออกเป็ นหน้าที่ในการวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคน
เข้าทํางาน การสังการ
่
การประสานงาน การรายงานงบประมาณ หากพิจารณาถึงหน้าทีต่ ่างๆ
จะเห็นได้ว่า หน้าทีใ่ นการบริหารเหล่านี้ต่างมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชดิ เป็ นลักษณะ
ของกระบวนการอย่างหนึ่ง ผู้บริหารจะปฏิบตั ิหน้ าที่บ ริห ารด้ว ยวิธ ีทํา เป็ นขัน้ ตอน มีค วาม
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันอย่างเป็ นระบบ (ธงชัย สันติวงศ์, 2540)
ส่วนความหมายของคําว่า “การจัดองค์การ” การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ คือ
ตัวบุคคล และหน้าทีก่ ารงาน เพื่อทําให้เกิดการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้ าหมาย
ได้ จะสามารถกําหนดได้จากโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) หรือแผนภูมขิ อง
องค์การ (Organization Chart) ซึง่ เป็ นแผนภูมทิ แ่ี สดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็ นทางการ
ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
(สมคิด บางโม, 2539)
2.2.2 ทรัพยากรในการบริ หารองค์การ
การบริหารองค์การจะต้องอาศัยการจัดการซึ่งเป็ นกระบวนการที่จะทําให้งานที่วางไว้
สําเร็จ ซึง่ ต้องอาศัยการผสมผสานการใช้ทรัพยากรทีส่ าํ คัญ 4 ประการ (4 M’s) คือ
2.2.2.1 ทรัพยากรมนุษย์ (Man) ผูป้ ฏิบตั กิ ารในกิจกรรต่างๆ ขององค์การนัน้ ๆ
2.2.2.2 เงิน (Money) หรืองบประมาณ (Budget) ใช้สําหรับเป็ นค่าจ่ายค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการดําเนินงาน ซือ้ วัสดุสงิ่ ของต่างๆ
2.2.2.3 วัสดุสงิ่ ของ (Materials) อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ รวมทัง้ อาคารสถานทีใ่ น
การปฏิบตั งิ าน
2.2.2.4 การจัดการ (Management) หรือความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการ
นอกจากนี้ บ างองค์ ก ารอาจจะเพิ่ม ชนิ ด ของทรัพ ยากรอีก 3 ประการ คือ ตลาด
(Marketing) เครือ่ งจัก (Machine) และแรงจูงใจ (Moral) จึงกลายเป็ นหลัก 7M’s
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2.2.3 การจัดโครงสร้างองค์การ
องค์การหนึ่งๆ มัก จะเกิดจากการรวมตัว ของพนักงานต่ างๆ เพื่อ ทํางานร่ว มกัน จึง
จําเป็ นต้องมีการประสานงานเพื่อให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กกร
เพราะฉะนัน้ การจัดองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประสิทธิผลผลิตองค์การอย่างมาก จึง
เป็ น หน้าทีท่ ผ่ี ู้บริหารจะต้องวางแผนเพื่อจัดโครงสร้างองค์การอย่างเป็ นระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็ น
2 ลักษณะดังนี้ (ชวลิต ประภวานนท์, 2542)
2.2.3.1 การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวดิง่ (Vertical Organization)
เป็ นการจัดการองค์การทีน่ ํากิจกรรมต่างๆ มาประสานหรือเชื่อมโยงกัน แล้วแบ่ง
ระดับออกเป็ นหลายๆ ระดับ โดยยึดองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่
1) สายบังคับบัญชา (Chain of Command)
2) การมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)
3) การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ (Centralization and
Decentralization)
4) ขนาดการจัดการ (Span of Management)
5) เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารและฝ่ ายให้คาํ ปรึกษาแนะนํา (Line and
Staff)
2.2.3.2 การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวนอน (Horizontal Organization)
เป็ นการกําหนดหน่ วยงานในแต่ละระดับในกรณีท่โี ครงสร้างองค์การเป็ นแนวดิง่
การทีจ่ ะเชื่อมงานเข้า ด้วยกันมีลกั ษณะเป็ นลําดับขัน้ (Hierarchy) และมีการประสานกิจกรรม
ในแต่ละระดับ งานในแต่ละระดับมีการเชื่อมกันจึงจะประสบผลสําเร็จ การที่จะทําให้โครงสร้าง
เหล่านี้สมบูรณ์ ผูบ้ ริหารต้องมีการจัดแผนก และประสานความร่วมมือใน แนวนอน (Horizontal
Coordination) พืน้ ฐานองค์ประกอบของการจัดการในแนวนอน มี 2 ส่วน คือ 1) การจัดแผนก
(Departmentalization) และ 2) การประสานงานในแนวนอน (Horizontal)
1) การจัดแผนก (Departmentalization) คือ การรวมกลุ่มของกิจกรรม
ต่างๆ ที่เหมือนกันเข้าด้วยกัน ตามกระบวนการภายใต้หลักเกณฑ์การแบ่งงานกันทํา การจัด
แผนกงานเป็ น หน้ า ที่ข องผู้บ ริห ารที่จ ะต้อ งพิจารณาควบคู่กับ โครงสร้า งขององค์ก าร ต้อ ง
พิจารณาความสัมพันธ์ต่ างๆ เช่น ความสัมพันธ์ของลูกค้า สินค้า พื้นที่ และหน้ าที่ท่จี ะต้อ ง
รับผิดชอบ การรวมกลุ่มเพื่อจัดแผนกงาน คงจะไม่มวี ธิ ใี ดทีส่ ามารถใช้ได้กบั ทุกองค์การ หรือทุก
สถานการณ์ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนกต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ท่ไี ด้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด และเข้ากับสภาพแวดล้อม
2) การประสานงานในแนวนอน (Horizontal Coordination) งานภายใน
องค์ก ารจะแบ่ ง เป็ น หลายๆ แผนก ซึ่ง อาจจะมีก ารข้า มกลุ่ ม สายงานกัน จึง เป็ น หน้ าที่ข อง
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ผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องรวมกิจกรรมต่างๆ เข้าชาด้วยกัน โดยอาศัยความร่วมมือการประสานงานใน
แนวนอน จึงทําให้องค์การประสบความสําเร็จ เราสามารถจําแนกความร่วมมือ โดยการพึ่งพา
อาศัยกันของแต่ละแผนก ได้ 3 วิธ ี ได้แก่ 1) การพึ่งพาอาศัยทรัพยากรร่วมกัน 2) การพึ่งพา
อาศัยตามลําดับ 3) การพึง่ พาอาศัยแบบแลกเปลีย่ นกัน
สรุประบบโครงสร้างขององค์การอย่างเป็ นทางการ จะต้องมีการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และ
ประสานงานกัน โดยเอางานต่างๆ นัน้ มาเชื่อมโยงกัน ทัง้ งานส่วนตัวและงานกลุ่ม จึงเป็ นหน้าที่
ของผูบ้ ริหาร ซึง่ จะต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์การนัน้ ประสบความสําเร็จ แต่ในปั จจุบนั ได้ม ี
หลายๆ องค์การที่นําเอาโครงสร้างทัง้ 2 แบบมาประยุกต์เข้าด้วยกัน จนเกิดเป็ นอีกโครงสร้าง
หนึ่ง นัน่ คือ โครงสร้างแบบ Matrix Organization ซึ่งนํ าข้อดีของ โครงสร้างทัง้ 2 แบบมา
รวมกัน โดยมีการจัดงานแบ่งหน้าทีต่ ามแนวดิง่ และแบ่งลักษณะงานตามแนวนอน เนื่องจากทํา
ให้องค์การสามารถใช้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนอย่างเต็มที่ และกําหนดยุทธวิธใี นการ
ทํางานเพียงอย่างเดียว (พรจิต สมบัตพิ านิช, 2550)
โดยมีผู้บริหารงาน 3 ระดับ คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหาร
ระดับต้นหรือระดับปฏิบตั กิ าร มีรายละเอียด (สมคิด บางโม, 2539) ดังนี้ 1) ผูบ้ ริหารระดับสูง
(Top Management Level) โดยเน้นการกําหนดนโยบายและการวางแผนระยะยาว 2) ผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง (Middle Management Level) รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปปฏิบตั ิ
รับ ผิด ชอบงานเฉพาะในฝ่ ายของตน 3) ผู้ บ ริห ารระดับ ต้ น หรือ ระดับ ปฏิบ ัติ ง าน ( Low
Management Level) มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านของคนงาน ซึง่ จะต้องติดต่อ
กับ คนงานสมํ่าเสมอเพื่อให้การปฏิบตั งิ านนัน้ ลุล่วงไปด้วยดี
องค์การของสื่อมวลชนมีลกั ษณะร่วมกับองค์การโดยทัวไป
่ คือ ประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ
2 ส่ ว น คือ (กาญจนา แก้ว เทพ, 2547) 1) องค์ประกอบโดยทัวไปขององค์
่
ก าร เช่น ต้อ งมี
เป้ าหมายโครงสร้างภารกิจระเบียบ กฎเกณฑ์ ฯลฯ 2) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับคนทํางาน เช่น
พฤติกรรมการทํางาน บทบาททางวิชาชีพ การรับรูอ้ งค์การ ฯลฯ
ปั จ จัย การบริห ารมีค วามสํ า คัญ ต่ อ ภาวะการขึ้น ลงของการประกอบการธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพราะมีผลต่อรายได้ (ผลกําไร) ส่วนแบ่งตลาด การขยายตัวของธุรกิจที่
เกีย่ วข้องและก้าวไปสู่ความเป็ นนานาชาติในอนาคต ตัง้ แต่เริม่ ประกอบการธุรกิจ ทว่าต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสสังคมและภาวะการณ์แข่งขันในปั จจุบนั (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2547)
การบริหารงานสื่อสารมวลชน (Mass Communication Administration) คล้ายคลึงการ
จัด การทางการสื่อ สาร แต่ มุ่ง เน้ น ในหน่ ว ยงานทางด้า นสื่อ สารมวลชน รวมถึง การสื่อ สาร
สาธารณะซึง่ เป็ นองค์การเปิ ด หรือกึ่ง เปิ ดในการเป็ นสถาบันหนึ่งของสังคมภายใต้ขอบเขตของ
จรรยาบรรณ และกฎกติก าตามบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนู ญ เช่ น สิ่ง พิม พ์ต่ า งๆ โฆษณา
อินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ และสื่อทีอ่ าศัยคลื่นวิทยุแม่เหล็กไฟฟ้ า ฯลฯ
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Aris and Bughim (อ้างถึงใน ดวงทิพย์ วรพันธุ,์ 2548) อธิบายว่าการบริหารองค์การสื่อ
เป็ นหนึ่งในธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องทําความเข้าใจถึงกุญแจสําคัญ 6 ดอก คือ 1) การบริหารงาน
อย่างรวดเร็ว ทันต่ อ การเปลี่ยนแปลง 2) ประมาณการรายได้บนการเข้าถึง (Reach) ผู้ดู
กลุ่มเป้ าหมายสูงสุด 3) กําหนดประเภทเนื้อหารายการ 4) จุดยืนในห่วงโซ่คุณค่า (Position in
Value Chain) 5) มุง่ ผูด้ เู ป็ นลูกค้า 6) กําหนดรูปแบบรายได้ (Revenue Model)
2.2.4 โครงสร้างการบริ หารงาน
ในการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ทุกสถานีมกั กําหนดให้ม ี
ความสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) นอกเหนือไปจากการรองรับ
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านประจําวัน อันส่งผลต่อความอยู่รอดในสภาวะการแข่งขันในระยะ
ยาว โครงสร้างการบริหารงานจึงมีความหมายต่อผลการบริหารงานในเรื่อง โครงสร้าง รายได้ท่ี
เพิม่ ขึน้ หากจะพิจารณาถึงตัวชีว้ ดั (Indicators) ความสําเร็จของการบริหารงานสถานี
โครงสร้างการบริหารงานมีความหมายต่อผลการบริหารงาน อาทิ โครงสร้าง รายได้
หากพิจารณาตัวชีว้ ดั ความสําเร็จของการบริหารงานสถานีโทรทัศน์โดยภาพรวม ทุกสถานีมกั มี
ตัวชีว้ ดั 7 ตัวประกอบกัน (ดวงทิพย์ วรพันธุ,์ 2548) ได้แก่
2.2.4.1 ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ซึง่ ประกอบด้วย ส่วนแบ่งรายได้จากการ
โฆษณาและส่วนแบ่งผูช้ ม
2.2.4.2 อัตราความนิยมของผูช้ มทีม่ ตี ่อรายการ (Rating)
2.2.4.3 อัตราการเข้าถึงผูช้ มทัวประเทศ
่
2.2.4.4 การเพิม่ จํานวนพันธมิตรธุรกิจ
2.2.4.5 การขยายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2.4.6 การก้าวไปสู่ห่วงโซ่ของการบริหารในระดับนานาชาติ
2.2.4.7 ตัวชีว้ ดั คุณภาพและการบริหารงาน (Key Performance Indicators) ตาม
สถานการณ์ปัจจุบนั
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ปั จจัยนําเข้า
(INPUT)

กระบวนการ
(PROCESS)

ปั จจัยนําเข้า
(OUTPUT)

- วิสยั ทัศน์
- พันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- ผูน้ ํา
- ทีมงาน
- เงินทุน
- เครือ่ งมืออุปกรณ์
- รายการ

- การบริหาร
- การจัดการ
- กลยุทธ์
- การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
- เทคโนโลยีทนั สมัย

1. กําไร (เพิม่ ขึน้
หรือ ลดลง)
2. เสมอตัว (ไม่พอ
เลีย้ งตัวเอง)
3. ขาดทุนต่อเนื่อง
สะสม
- เพิม่ ทุน
- ปรับประสิทธิภาพ
- ขายหุน้
- ควบรวมกิจการ
- ขายกิจการ

ภาพที่ 2.1 กระบวนการบริหารงาน
แหล่งที่มา: ดวงทิพย์ วรพันธ์, 2549, น. 2.

2.3 แนวคิ ดธุรกิ จสื่อโทรทัศน์
สถานโทรทัศน์ เป็ นธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ทม่ี เี งินทุนสูง ดังนัน้ การมุง่ เน้นการศึกษาใน
กลุ่มของการจัดการและการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ จึงสามารถนํ ามาปรับประยุกต์ และ
เป็ นแนวทางในการทําวิจยั ครัง้ นี้ได้
2.3.1 ธุรกิ จสื่อกับตลาด
จากงานวิจยั ของสมเกียรติ ตัง้ กิจวาณิชย์ กล่าวว่า “ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่กต็ าม สื่อ
ได้กลายเป็ นธุรกิจทีม่ ขี นาดใหญ่และคงต้องเรียกว่าใหญ่มากแล้ว ลําพังรายได้จากการโฆษณา
ของสื่อ ทัง้ ระบบในปี 2547 ก็สูงถึง 8.4 หมื่น ล้า นบาท” สื่อ เป็ น ธุ ร กิจที่เ ติบโตเร็ว กว่า ระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม ดังจะเห็นได้ว่า สัดส่วนของงบโฆษณาเมื่อเทียบกับ GDP สูงขึน้ เรื่อยๆ จาก
ร้อยละ 0.9 เมื่อ 10 ปี ท่แี ล้ว มาเป็ นร้อยละ 1.28 ในปี 2547 อันจะสังเกตได้ว่า เส้นเลือดใหญ่
และรายได้ห ลัก ของธุ รกิจสื่อ มาจากการโฆษณา เมื่อ เปรียบเทียบกับปั จจุบนั ที่มรี ายได้กว่า
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68,105 ล้านบาท นับว่าลดลงจากปี ก่อน แต่ตวั เลขกว่า 6 หมื่นล้านยังนับว่าเป็ นตัวเลขทีส่ ูงอยู่ดี
ด้วยยุคนี้ค่าโฆษณาเริม่ ลดลงจากการช่วงชิงของสื่อออนไลน์ไปด้วย
ในปี 2557 ข้อมูลจากศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยคาดการณ์ว่า ธุรกิจสื่อบันเทิงในประเทศไทยที่
ประกอบด้วย การแพร่ภาพและกระจายเสียง ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะ การแสดง และทัศนศิลป์
มีแนวโน้มขยายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การผลิตและแพร่ภาพกระจายเสียงทางโทรทัศน์ท่ี
ได้รบั ปั จจัยหนุ นจากการเข้าสู่ยุคทีวดี จิ ติ อลที่มจี าํ นวนช่องธุรกิจ 24 ช่อง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้
ตลาดผลิตรายการโทรทัศน์มมี ูลค่า 32,690-33,260 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14-16 จากปี
2556 แม้ว่ามูลค่าตลาดของธุรกิจสื่อบันเทิงยังจํากัดอยู่แค่การบริโภคภายในประเทศเป็ นหลัก
แต่ธุรกิจสื่อบันเทิงไทยก็ได้รบั กระแสการตอบรับที่ดใี นต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จีนและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน ทีล่ ะครไทย ภาพยนตร์ไทย และนักแสดงไทยได้รบั ความนิยม โดยการ
ส่งออกบริการด้านสื่อและบันเทิงไทยไปยังจีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน มีแนวโน้มการเติบโต
ทีด่ อี ย่างต่อเนื่องจากปั จจัยหนุ นด้านความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ระดับการเปิ ดรับวัฒนธรรม
ต่างชาติทม่ี ากขึน้ ของประเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในการรับชมความบันเทิงผ่าน
ระบบปฏิบตั กิ าร (Platform) ทีห่ ลากหลาย ซึง่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจสื่อบันเทิงไทยสามารถสร้าง
รายได้ทงั ้ ในรูปแบบการขายเนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้บริโภค (Content) และการรับจ้างผลิตสื่อ
บันเทิง โดยนอกจากจะสร้างรายได้เป็ นเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว การเผยแพร่ธุรกิจสื่อและ
บันเทิงไทยในต่างประเทศยังสามารถเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย ซึง่ จะเป็ นประตู
ทีเ่ ปิ ดโอกาสในการทําการตลาดสําหรับสินค้าและบริการอื่นๆ ในต่างประเทศตามมาอีกด้วย
2.3.2 สถานี โทรทัศน์ ในยุคทีวีอนาล็อก
สถานีโทรทัศน์แบบฟรีทวี ใี นประเทศไทยเดิมมีทงั ้ หมด 6 สถานี มีกจิ การที่สามารถหา
รายได้จากการโฆษณาได้ จํานวน 5 สถานี ซึง่ สามารถจําแนกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 สถานี โ ทรทัศ น์ ท่ีป ระกอบกิจ การเพื่อ ผลเชิง พาณิช ย์จํา นวน 2 สถานี คือ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สกี องทัพบกช่อง 7 โดยทัง้ 2 สถานีเป็ นการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์ให้เอกชนดําเนินการในลักษณะการสัมปทานจากรัฐซึง่ เป็ นเจ้าของคลื่น
ความถี่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 มีบริษทั บางกอกเอนเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด เป็ นคู่สญ
ั ญา
กับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ บริษทั อสมท จํากัด (มหาชน) ในปั จจุ บนั ส่วน
สถานีโทรทัศน์ สกี องทัพบกช่อง 7 มีบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จํากัด เป็ นคู่สญ
ั ญากับ
กองทัพบก กระทรวงกลาโหม แนวทางที่มุ่งผลเชิงพาณิชย์ของทัง้ 2 สถานีอย่างเห็นได้ชดั เจน
คือ มีรูปแบบการบริหารการจัดรายการและมีการแสวงหารายได้จากการโฆษณา โดยเน้นให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือ คู่
แข่งขัน
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กลุ่มที่ 2 สถานีโทรทัศน์ทก่ี ํากับดูแลโดยรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีการหารายได้จากการ
โฆษณาในระดับ ตํ่ากว่ากลุ่มแรก จํานวน 2 สถานี คือ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ กองทัพบกช่อง 5
และสถานี Modern Nine TV สังกัดองค์การสื่อสารมวลชนแห่ง ประเทศไทย หรือ อสมท. ซึ่ง
ปั จจุบนั อสมท. แปลงสภาพจากรัฐวิส าหกิจ มาเป็ นรูปแบบของบริษัทมหาชนในชื่อ บริษัท
อสมท. จํากัด (มหาชน) กลุ่มที่ 2 นี้มรี ายได้จากการโฆษณาในระดับที่รองจากกลุ่มแรก จึงมี
ความจําเป็ นต้องปรับตัวเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวในการแข่งขันด้านรายการและการตลาดมากขึน้
เช่ น การตัง้ บริษัท ดู แ ลงานด้ า นการตลาดเพิ่ม เติม ในกรณี ข องช่ อ ง 5 และการเข้า ตลาด
หลักทรัพย์ของ Modern Nine TV เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (National Broadcasting Services of
Thailand-NBT) หรือสถานีโทรทัศน์ NBT มีหน้าทีส่ ําคัญในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของทาง
ราชการสู่ประชาชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ดังนัน้ การหา
รายได้จากการโฆษณาจึงเป็ นภารกิจเสริม เช่นเดียวกับสถานีทวี ไี ทยพีบเี อสซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นสื่อ
สาธารณะ โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เพื่อ สนับสนุ นการพัฒนาสังคมให้มคี ุ ณภาพและคุ ณธรรมผ่ าน
ข่ า วสารที่เ ที่ย งตรง เพื่อ ผลิต รายการข่ า วสารที่ม ีส าระประโยชน์ ท างด้า นการศึก ษาและ
สาระบันเทิงในสัดส่วนที่เหมาะสม ทัง้ นี้ โดยปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ และโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก
2.3.3 สถานี โทรทัศน์ ในยุคทีวีดิจิทลั
เมื่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ประกาศแผนการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ทวี ดี จิ ทิ ลั (Thailand Digital Roadmap) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ถือ
เป็ นจุดเริม่ ต้นในการนําประเทศไทยเข้าสู่ยคุ ทีวดี จิ ทิ ลั เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลก
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.และประธาน กสท. เปิ ดเผยว่า เหตุท่ี กสทช.ต้อง
“เปลี่ยนผ่าน” ระบบทีวจี ากระบบอนาล็อกไปสู่ทวี ดี จิ ทิ ลั เนื่องจากหลายประเทศในโลกเปลีย่ น
ระบบทีวดี จิ ทิ ลั มาแล้วหลายปี เป็ นการเปลี่ยนผ่านตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หาก
ประเทศไทยไม่เปลี่ยนระบบ อาจตกขบวน และในอนาคตอุปกรณ์ทวี อี นาล็อกจะมีราคาสูงกว่า
ทีวดี จิ ทิ ลั “เช่นเดียวกับทีวขี าวดํา หรือทีวจี อตู้ในอดีตที่มกี ารปรับเปลี่ยนมาเป็ นทีวสี ี ก่อนจะ
พัฒนามาเป็ นทีวจี อแบนในปั จจุบนั การเปลีย่ นผ่านที่จะมีขน้ึ จึงเป็ นอีกขัน้ ของการปฏิวตั วิ งการ
ทีว ี และการเปลี่ยนผ่านครัง้ นี้นับเป็ นการเปลีย่ นแปลงครัง้ สําคัญในรอบ 20 ปี ซึง่ ถือเป็ นความ
จําเป็ นของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรูใ้ ห้กบั ประชาชนได้อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม”
พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กล่าวเพิม่ เติมว่า “ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในโลก ทีเ่ ปิ ดประมูล
ทีวดี จิ ทิ ลั เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ชดั เจนว่า คลื่นความถี่ต้องประมูลเท่านัน้ ขณะทีต่ ่างประเทศ
อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ป่ นุ อังกฤษ นัน้ แจกคลื่นความถี่ฟรี เนื่องจากเห็นว่าเป็ นสื่อมีบทสําคัญ
ต่อการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชน” (ทีมเศรษฐกิจ ไทยรัฐ, 2556)
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การเปลีย่ นระบบจากอนาล็อกเป็ นดิจทิ ลั เป็ นกระแสของโลก ทัง้ ในกิจการวิทยุ -โทรทัศน์
ต่างๆ ดังนี้
2.3.3.1 ระบบแพร่ภาพดิจติ อลผ่านดาวเทียม (The Digital Video BroadcastingSatellite System) หรือ DVB-S
2.3.3.2 ระบบแพร่ภาพดิจติ อลผ่านสายเคเบิล้ (The Digital Video BroadcastingCable System) หรือ DVB-C
2.3.3.3 ระบบแพร่ภาพดิจติ อลภาคพื้นดิน (The Digital Video BroadcastingTerrestrial System) หรือ DVB-T
ข้อแตกต่างระหว่างดิจทิ ลั ทีวกี บั อนาล็อกทีวปี ระเด็นหลัก คือ เทคนิคในด้านนี้ ซึง่ จะเริม่
เห็นจากตัว อย่างของระบบโทรศัพท์ท่เี ปลี่ยนจากอนาล็อกมาเป็ นดิจทิ ลั ในทํานองคล้ายกัน
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั จะกลายเป็ นสื่อผสมชนิดหนึ่ง (Multimedia) โดยเป็ นสื่อผสมทีม่ คี วามเร็วสูงสุด
สื่อผสมในที่น้ีจะประกอบด้วยภาพ เสียงและข้อมูล ภาพที่เราจะได้จากดิจทิ ลั ทีว ีก็ จะขึ้นเป็ น
ระดับความคมชัดสูง (HDTV) ภาพทีร่ บั ชมก็สามารถโต้ตอบ (Interactive) ได้
ประเทศไทยจะมีทวี ดี จิ ทิ ลั ซึ่งเป็ นช่องฟรีทวี หี รือที่ประชาชนสามารถรับชมได้เป็ นการ
ทัวไป
่ จํานวน 48 ช่อง เริม่ ออกอากาศตัง้ แต่กลางปี 2557 และจะยกเลิกระบบทีวอี ะนาล็อก
ภายในปี 2559 สําหรับมาตรฐานของทีวดี จิ ทิ ลั แล้ว กสทช.เลือกใช้ระบบส่งสัญญาณแบบ DVBT2: Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial) ซึง่ เป็ นมาตรฐานยุโรป และ
เป็ น ระบบที่ใ หม่แ ละมีประสิท ธิภ าพมากที่สุ ด เมื่อ เทีย บกับ ระบบอื่นๆ อีก ทัง้ ยัง เป็ น ระบบที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่กเ็ ลือกใช้เช่นกัน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ได้มกี ารเปิ ดประมูลช่องทีวดี จิ ทิ ลั โดยแบ่งเป็ น 4 หมวดหมู่ คือ ช่องความคมชัดสูง ประเภท
ความคมชัดมาตรฐาน ช่องข่าว และช่องเด็ก จํานวนทัง้ สิน้ 24 ช่อง สําหรับทีวดี จิ ติ อลช่องใหม่
ของไทย ประกาศหมายเลขลําดับช่องอย่างเป็ นทางการ เมือ่ ในวันที่ 27 มกราคม 2557
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ภาพที่ 2.2 หมายเลขช่องทีวดี จิ ทิ ลั ของไทย
แหล่งที่มา: NBTC, ม.ป.ป.

2.4 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อ งพบว่ามีผู้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานีโทรทัศน์ ดังนี้ ดวงทิพย์ วรพันธุ์ (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาวิจยั เรื่อง “50 ปี โทรทัศน์ไทย”
พบว่า การบริหารงานสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ในปั จจุบนั ยังไม่มที ศิ ทาง แต่ละสถานีต่างดําเนินการ
เพื่อ ความอยู่ร อด ขณะที่ส ถานี โทรทัศ น์ ทุก สถานีต่ า งพัฒ นามาใช้เ ทคโนโลยีดิจ ิทลั และนํ า
เทคโนโลยีการสื่อสารอื่น เช่น โทรศัพท์มอื ถือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ มาใช้เป็ นกลยุทธ์เรียกปฏิกริ ยิ า
ตอบกลับ (Feedback) จากผู้ดู ส่วนปั จจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการขึน้ ลงของธุรกิจสื่อ
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โทรทัศน์เมื่อเปรียบเทียบ 8 ปั จจัยทีเ่ ป็ นปั จจัยแวดล้อมในการบริหารสื่อโทรทัศน์ในบริบทไทย
ในปั จจุบนั ได้แก่ 1) ปั จจัยการควบคุมด้วยข้อกฎหมาย 2) ปั จจัยเทคโนโลยี 3) ปั จจัยแหล่งทีม่ า
ของรายการ 4) ปั จจัยความนิยมผู้ชมทีม่ ตี ่อรายการ 5) ปั จจัยสนับสนุ นด้านการเงิน 6) ปั จจัยคู่
แข่งขัน 7) ปั จจัยการบริหารงาน และ 8) ปั จจัยการตรวจสอบทางสังคม พบว่า ปั จจัยแวดล้อม
ทัง้ 8 ด้าน ส่งผลมาก-น้อยต่อการบริหารงานสถานีโทรทัศน์ (Free TV) ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ
บริหารงานของสถานีโทรทัศน์ โดยตรง คือ ปั จจัยควบคุมด้วยข้อกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่อง
จํานวนเวลาโฆษณาในรายการ สัดส่ วนของรายการะหว่างรายการข่าวสารและบันเทิง การ
จัดสรรเวลาทองให้เด็กและเยาวชน และประเภทของสินค้าทีโ่ ฆษณาในรายการ ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อ
การขึน้ ลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทุกสถานีอย่างมาก เป็ นปั จจัยต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 4
ปั จจัยหลัก คือ ปั จจัย แหล่งที่มาของรายการใหม่ๆ ปั จจัยความนิยมของผู้ชมที่มตี ่อ รายการ
(Rating) โดยเฉพาะในช่วงเวลาทอง (Primetime) ปั จจัยความสนับสนุ นจากผู้อุปถัมภ์รายการ
(Sponsor) และปั จจัยสถานีค่แู ข่ง โดยมีปัจจัยความสามารถของการบริหารงานสถานีรองรับการ
เปลี่ย นแปลงด้า นรายได้ รายจ่า ย ส่ ว นปั จ จัย การตรวจสอบจากสัง คมส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
บริหารงานสถานีในด้านการเพิ่มคุณภาพรายการ โดยฉพาะอย่างยิง่ รายการสําหรับเด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ รายการผู้ใ หญ่ ท่ีส่ ง ผลต่ อ จริย ธรรมของเด็ก และเยาวชน ส่ ว นกลยุ ท ธ์ก าร
บริหารงานเพื่อความอยู่รอดของสื่อโทรทัศน์ ไทยพบว่า การบริหารงานสถานีโทรทัศน์ (Free
TV) 5 ใน 6 ช่อง คือ ช่อง 3, 5, 7, 9 และ ITV เดินมาในช่องทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการค้า
(Commercial TV) หลังจากวิกฤตค่าเงินบาทอ่อนตัวลงตามวิกฤตเศรษฐกิจโลก การแข่งขันกัน
เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ได้แก่ ส่วนแบ่งผู้ดู และส่วนแบ่ งรายได้จากค่า
โฆษณา เริม่ ทวีความรุนแรงขึ้น ผนวนกับรัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่วทิ ยุโทรทัศน์ใหม่ตามนัย
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั มาตรา 40 ทุกสถานีต่างปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยการดึงเวลาคืน
จากบริษัทผลิต รายการ/ผู้เ ช่า เวลา มาผลิต รายการเองเพิ่มขึ้นเพื่อ รองรับ การจัดส รรคลื่น ฯ
ดังกล่าว โดยภาพรวมสถานีทุกช่องต่างใช้ 4 กลยุทธ์สําคัญ คือ 1) การปรับโครงสร้างการ
บริหารงานให้มคี วามคล่องตัว สามารถดําเนินงานรวดเร็วมากขึน้ 2) การปรับรายการทุก 3
เดือนในรอบปี งบประมาณการบริหารงาน หรือปรับตามสถานีค่แู ข่ง ควบคู่ไปกับกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ 3) การเพิม่ จํานวนผูผ้ ลิตรายการ 4) ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่อง
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2551) ศึกษาเรื่อง หลักและแนวทางการบริหารการสื่อสาร: มิติ
ทัง้ สามในด้า นการสื่อ สารเพื่อ การจัด การการจัด การทางการสื่อ สาร และการบริห ารงาน
สื่อสารมวลชน พบว่าการบริหารงานสื่อสารมวลชนเป็ นงานวิจยั ในระยะสุดท้ายของโครงการการ
บริหารสื่อสาร: มิตทิ งั ้ สามของการสื่อสารเพื่อการจัดการ การจัดการทางการสื่อสาร และการ
บริห ารงานสื่อ สารมวลชน ทัง้ นี้เ พื่อ แสวงหาองค์ค วามรู้เ พื่อ นํ าไปใช้ท งั ้ ในทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยมีกระบวนการวิจยั ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพขององค์การสื่อสารมวลชน 4
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แห่ ง ดังนี้ องค์ก ารสื่อ หนังสือ พิมพ์ องค์การสื่อ นิต ยสาร องค์การสื่อ วิทยุกระจายเสียง และ
องค์การสื่อโทรทัศน์ รวม 29 องค์การ จํานวนผูส้ มั ภาษณ์ 47 คน พนักงานทีต่ อบแบบ สอบถาม
956 คน และประชาชนทีต่ อบแบบสอบถาม 552 คน ทําให้ทราบว่าการใช้ตวั แปรจากรอบทฤษฎี
8 กลุ่ม ไม่ตรงกับการจัดองค์ประกอบจากการวิเคราะห์ในสนามวิจยั จํานวน 12 องค์ประกอบ
ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการบริหารจัดการทัวไปในขณะที
่
ก่ ารจัดกลุ่มทางทฤษฎีให้ความหมายตรงกับ
การบริหารงานสื่อสารมวลชนมากกว่า ซึ่งตัวแปรจากกรอบทฤษฎีสามารถนํ ามาใช้ ในการ
อธิบายความเคลื่อนไหวในองค์การสื่อสารได้จาํ นวน 6 กลุ่มโดย 2 กลุ่มที่เหลือสามารถนําไป
อธิบายควบคู่ไปกับตัว แปรทัง้ 6 กลุ่มได้ กลุ่มตัว แปรดังกล่าวได้แก่ โครงสร้างและหน้ าที่
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน การบริหารงานสํานักงาน การบริหารงานวิศวกรรมและเทคนิค การ
บริหารงานวารสารศาสตร์ ตลอดการประเมินผลและอนาคตของสื่อสารมวลชน จากการสังเกต
และสัมภาษณ์เจาะลึกทําให้ทราบว่าการบริหารงานสื่อสารมวลชนขึน้ กับธรรมชาติหรือลักษณะ
ของเจ้าของหรือผูป้ ระกอบการเป็ นสําคัญตัง้ แต่การบริหารงานขององค์การสื่อแบบภาคราชการ
หรือ รัฐวิสาหกิจ การบริหารแบบเครือญาติ การบริหารแบบกึ่งภาคเอกชน (อยู่ภายใต้สมั ปทาน)
การบริหารแบบภาคเอกชน การบริหารงานที่ได้รบั ใบอนุ ญาตจากบริษทั แม่ในต่างประเทศ ซึ่ง
คุณลักษณะ ดังกล่าวส่งผลให้ผลลัพธ์ในการบริหารสื่อสารมวลชนแตกต่างกันไปด้วย
สุภารัต น์ ธนกุ ลพรรณ (2553) สถานีโทรทัศน์ ทีวไี ทย: แนวคิด ปรัชญา กลยุทธ์และ
ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง แนวคิดและปรัชญาของสื่อสาธารณะ
ทีน่ ํามาสู่ สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) แนวคิดปรัชญาสื่อสาธารณะทีน่ ํ ามาสู่การจัดรูปแบบ
องค์ก าร กลยุท ธ์ ในการบริห ารงานองค์การโทรทัศ น์ ส าธารณะของสถานี โทรทัศ น์ ทีว ีไ ทย
(TPBS) รวมถึงปั จจัยแวดล้อม ปั ญหาและอุปสรรค ทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์
ทีวไี ทย (TPBS) โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) รวมไปถึงการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จ ากองค์การและผูท้ ม่ี สี ่วน
เกี่ยวข้องกับ องค์การสถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทย (TPBS) โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของ
ประชาชน ด้วยวิธคี ดั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วธิ กี าร
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จํานวน 18 คน และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ซ่งึ
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผูท้ ม่ี คี วามเกี่ยวข้องในการบริหารงานองค์การสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย
(TPBS) ในการเป็ นทีวสี าธารณะอย่างแท้จริง จํานวน 20 คน แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดยมีเกณฑ์ใน
การกําหนด คุณสมบัตดิ งั นี้ ผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลางของสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS)
จํานวน 8 คน ผูผ้ ลิต รายการของทางสถานีและผูผ้ ลิตอิสระ จํานวน 6 คน และกลุ่มองค์การภาค
ประชาชนและเอกชน จํานวน 6 คน รวมทัง้ สิน้ จํานวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวคิด
ปรัชญาสื่อสาธารณะ คือ แนวคิดสําคัญ ทีน่ ํามาสู่การเป็ นสถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทย (TPBS) เพราะ
สื่อสาธารณะนัน้ ที่มบี ทบาทสําคัญต่อ สังคม ในฐานะของการเผยแพร่ข้อมูล การส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชน ดังนัน้ สื่อสาธารณะจะต้องมีแนวคิด ปรัชญาของการส่งเสริม สติปัญญา
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ให้แก่ประชาชน โดยการนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มคี วามถูกต้องและสร้างสรรค์คุณค่า ให้กบั
สังคม มากกว่าการเน้นในเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียว ดังนัน้ สื่อสาธารณะต้องมีเป้ าหมายใน
การบริการสังคมและปลอดจากอิทธิพลด้านต่างๆ เพื่อที่จะเป็ นสื่อบริการสังคมนํ าไปสู่ส่อื เพื่อ
การ พัฒ นาสัง คม 2)
แนวคิด ปรัช ญา สื่อ สาธารณะ มี ผ ลต่ อ การจัด รูป แบบองค์ก าร
สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) โดยมีรูปแบบการจัด องค์การและระบบสื่อสารมวลชนภายใต้
รูปแบบระบบความรับผิดชอบ ทางสังคม (Social Responsibility) ซึง่ นโยบายในการใช้ส่อื จะ
เน้นในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็ นเวทีของความคิด เห็นใน
ประเด็นต่างๆ ของสังคม หลีกเลี่ยงสาระ ที่เป็ นภัยร้ายแรงต่อสาธารณชนโดยส่วนรวม ดังนัน้
สถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทย (TPBS) จะต้องมีความเป็ นอิสระในด้านโครงสร้างการบริหาร ด้าน
การเงิน ด้านผังและเนื้อหารายการ ด้านการตรวจสอบการ ทํางาน รวมถึงการให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม ดังนัน้ สื่อสาธารณะจะต้องปลอดจากการแทรกแซง ทางการเมืองและกลุ่มทุน
นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ ทวี ไี ทย (TPBS) ให้ความสําคัญและมีแรงจูงใจใน การผลิตมาจาก
“คุณค่า” (Value) โดยมีเป้ าหมายให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกภาคส่วนของสังคม
เป็ นหลัก สําคัญ 3) กลยุทธ์ก ารบริหารงานของสถานีโทรทัศ น์ ทีว ีไทย (TPBS) เนื่อ งจาก
สถานีโทรทัศน์ ทีวไี ทย (TPBS) ได้จดั ทําแผนแม่บทพัฒนา ส.ส.ท. ปี 2554-2556 ขององค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้มเี ป้ าหมายที่สําคัญ 5 ประการ ฉะนัน้
แผนแม่บทเหล่านี้ได้ ช่วยสร้างกลยุทธ์ของสถานี โทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) ให้มแี นวทางการ
ปฏิบตั งิ านเพื่อทําหน้าที่เป็ น ตัวแทนของประชาชน หรือเป็ นปากเป็ นเสียงให้กบั ประชาชนทุก
คน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานีเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก
ให้กบั ประชาชนทีร่ บั ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารที่นําเสนอไปต้องเป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคม พัฒนาคน พัฒนาระบอบ ประชาธิปไตย และพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน
สังคม 4) ปั จจัยแวดล้อมทีม่ ผี ลต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) มีทงั ้ ปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอก ในส่วนของปั จจัยภายในนัน้ โครงสร้างการบริหารและบุคลากรเป็ นส่ว น
สําคัญ หลักในการบริหาร ส่วนปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลต่อสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทยมากทีส่ ุดนัน้ คือ
สังคม และความต้องการของผูช้ ม รองลงมาคือกฎหมาย การเมืองและรัฐบาล ซึง่ ปั จจัยแวดล้อม
เหล่านี้ล้วนมี ผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) ทัง้ สิ้น 5) ปั ญหาและ
อุปสรรคทีส่ ถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย (TPBS) ณ ขณะนี้กค็ อื ในด้านบุคลากร ทีจ่ ะต้องมีการส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องสื่อสาธารณะ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ วัฒนธรรม องค์การ นอกเหนือจาก
นี้ใ นด้านรายการของทีว ีไ ทยจําเป็ นต้อ งมีค วามหลากหลายของรายการมาก ขึ้นโดยเฉพาะ
รายการบันเทิง ส่ ว นใหญ่ เ ห็น ว่ารายการบันเทิงต้อ งมีส าระด้ว ย และควรมีเ อกลักษณ์ หรือ
รูป แบบที่เ ป็ น ของทีว ีไ ทยเองไม่ใ ช่ ล ะครนํ้ า เน่ า แบบช่อ งอื่น ๆ ควรเพิ่ม ให้มรี ายการสารคดี
ประวัติศ าสตร์ รายการท่อ งเที่ยวที่ส ะท้อ นถึงวัฒนธรรมที่แตกต่ างกันรวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้
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ประชาชนมี ส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็นแต่ค วรจะเพิ่มช่อ งทางในการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนให้มากขึน้
รัฐพล ศิรจิ ริ สุ ข (2557) ศึกษาเรื่อ ง “การบริหารสถานีโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั กรณีศึกษา
สถานีโทรทัศน์ พพี ที วี ”ี เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์นายทุนเจ้าของบริษทั และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงในฝ่ ายต่างๆ รายบุคคล เพื่อศึกษาปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลต่อ
การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ พีพีทีว ี ตลอดจนศึกษาการนํ า องค์การธุ รกิจพันธมิต รที่ม ี
เจ้าของเงินทุนรายเดียวกันมาส่ งเสริมและเอื้อ ประโยชน์ ต่ อสถานีโทรทัศ น์ พีพที ีว ี ทัง้ นี้ จาก
การศึก ษาพบว่ า ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกองค์ก ารนั ้น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การวาง
ยุทธศาสตร์การบริหารของสถานีโทรทัศน์ พพี ที วี ี ซึ่งปั จจัยที่เป็ นจุดแข็งของสถานีโทรทัศน์ พพี ี
ทีว ี คือ ปั จจัยด้านเทคโนโลยี เนื่องจากลงทุนซือ้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดทัง้ หมด จึงทําให้ได้เปรียบ
สถานีอ่นื ในด้านของเทคโนโลยีท่ที นั สมัย ด้านความสามารถทางวิชาชีพของบุคลากร และการ
บริหารของสถานีเป็ นปั จจัยที่เป็ นจุดอ่อนของสถานีโทรทัศน์ พพี ที วี ี เนื่องจากต้องจ้างบุคลากร
ใหม่ทงั ้ หมด
กิตติมา ชาญวิชยั (2557) ศึกษาเรื่อง “สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11:
การบริห ารจัดการ และการทําหน้ าที่ของสื่อ มวลชน” งานวิจยั นี้เ ป็ นการวิจยั ในเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ใช้การศึกษาวิจยั เอกสาร (Documentary Research) การสังเกต
(Observation) และการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) จากคําถามทีไ่ ด้เตรียมไว้ เป็ น
เครื่องมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล มีว ตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและวิธกี ารการบริหาร
จัดการแบบใหม่ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และเพื่อศึกษาความคาดหวัง
และความพึงพอใจของบุคลากรต่อ การบริหารจัดการแบบใหม่ อีกทัง้ เพื่อ ศึกษารูปแบบและ
วิธกี ารสื่อ สารภายในองค์ก าร เพื่อศึกษาการทําหน้ าที่ส่อื มวลชนและสื่อเพื่อ ชุมชน และเพื่อ
ศึก ษาถึงปั ญหาและอุ ปสรรคต่างๆ ในการทําหน้ าที่ส่อื มวลชน รวมถึงความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มคี วามสอดคล้องกับการทําหน้าที่ดงั กล่าว ผลการวิจยั พบว่า
การบริหารจัดการของสทท. 11 ยังคงเป็ นระบบราชการ ทีย่ งั มีความล่าช้าและมีขนั ้ ตอนซับซ้อน
มากเกินไป และจากการเป็ นองค์การสื่อที่ทํางานตามระบบราชการทําให้พบประสบปั ญหาและ
อุปสรรคมาก นอกจากนี้ความคาดหวังของบุคลากรต่อวิธกี ารบริหารจัดการแบบใหม่ของ สทท.
11 คือการมีอสิ ระในการทํางานในฐานะสื่อมวลชน และความต้องการกฎระเบียบต่างๆ ทีต่ ้อง
สอดคล้องกับความเป็ นจริง สามารถดึงชุมชนเข้ามาเป็ นแนวร่วมในการทํางาน และต้องเป็ น
ระบบทีส่ ามารถปรับค่าตอบแทนของบุคลากรให้ตรงกับความเป็ นจริง อีกทัง้ รูปแบบและวิธกี าร
สื่อสารภายในองค์การ มีความเห็นต่างระหว่างกลุ่มผู้บริหารและปฏิบตั กิ าร โดยกลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลาง ต้องการให้สทท. 11 ในส่วนภูมภิ าคทํางานขึน้ ตรงกับสทท. 11 ใน
ส่วนกลาง แต่กลุ่มระดับปฏิบตั ิการส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าการขึ้นตรงกับเขต (ภูมภิ าค) จะมี
ความสะดวกและคล่องตัวกว่า ประการสุดท้ายการทําหน้าทีส่ ่อื มวลชน พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้
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3 กลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้ประชาชนมาร่วมคิดร่วมทํากับสถานีฯ อย่างเป็ น
รูปธรรม โดยควรกําหนดให้มคี ณะทํางานภาควิชาการ ทัง้ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วม
เป็ นเครือข่าย เพื่อทําหน้าที่ให้ คําปรึกษา เสนอแนะ ประเมินผล สําหรับประโยชน์ท่คี าดว่าจะ
ได้รบั จากการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการแบบใหม่ ผู้ใ ห้ข้อ มูลต้อ งการให้การปรับเปลี่ยน
ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั ้ ต่อตนเอง ต่อองค์การ และต่อสังคม
ขวัญชนก ใจเสงีย่ ม (2558) ศึกษา “การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์
ทีว”ี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี ปั จจัยที่
มีผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี ตลอดจนแนวทางการบริหารงาน
ในอนาคตของสถานีโ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ช่ อ งวอยซ์ทีว ี โดยใช้ว ิธ ีก ารวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพ ด้ว ยการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และหัวหน้าระดับปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การค้นหา
เอกสารประกอบเพิ่ม เติ ม ที่ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่อ นํ า มาวิ เ คราะห์ ถึ ง การบริห ารงานของ
สถานี โ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ช่ อ งวอยซ์ ทีว ี ปั จ จั ย ด้ า นต่ า งๆ ทัง้ ภายนอก ภายในที่ม ีผ ลต่ อ การ
บริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี และแนวทางการบริหารงานในอนาคตของ
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ี เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจดิจทิ ลั ทีวตี ่อไปจากศึกษาพบว่า
การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ยี ดึ หลักการบริหารองค์การพื้นฐานได้แก่
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และด้านการจัดการ ซึง่ ด้านบุคลากร
นัน้ สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี มี กี ารแบ่งฝ่ ายการบริหารงานออกเป็ น 6 ฝ่ าย พนักงานมี
ฝ่ ายสังกัดและแบ่งหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน โดยสถานียงั ให้อสิ ระในการสร้างสรรค์ผลงานแก่บุคลากร
สูงด้วย ด้านเทคโนโลยีพบว่า มีอุปสรรคในเรื่องอุปกรณ์บางชนิดมีความล่ าสมัย ไม่สามารถ
รองรับการผลิตใหม่ๆ ได้ การบริหารองค์การของสถานีมลี กั ษณะแนวดิง่ เน้นสังการจากบนลง
่
ล่าง การดําเนินงานมีทุกฝ่ ายพึง่ พาอาศัยกัน เพื่อลดความซับซ้อนในการปฏิบตั งิ าน ทัง้ นี้สถานี
ยังมีระบบกลางสําหรับจัดเก็บวัต ถุ ดิบในการผลิต ข่าว ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและ
นํ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการทํ า งานส่ ว นของตนได้ สํ า หรับ ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การบริห ารงาน
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่องวอยซ์ทวี ปี ระกอบไปด้วย 2 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยภายนอก คือ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ ปั จจัยผู้ถอื หุ้น ปั จจัยผู้รบั สื่อ โดยปั จจัยทีม่ ผี ลมากที่สุดคือ แรงกดดันทาง
การเมือง เนื่องจากสถานีว่าตนเป็ นสื่อเลือกข้าง ซึง่ การควบคุมโดยรัฐบาลทหาร ยังส่งผลกระทบ
ด้านการผลิตเนื้อหาด้วย ทีส่ ถานีมกั จะโดนตําหนิจากรัฐในเรือ่ งความไม่เหมาะในการนําเสนออยู่
บ่อยครัง้ ทัง้ สถานีได้พยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์ วิจารณ์สถาบันการเมือง โดยการนํ าเสนอ
ข่าวของสถานียงั ยึดหลักการปฏิบตั ติ ามวิชาชีพ และการมีเสรีภาพในการทําข่าวปกติ ทัง้ นี้ปัจจัย
ผูร้ บั สื่อได้ส่งผลกระทบในการบริหารองค์การ เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่า ผูถ้ อื หุ้นของสถานีเคยมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมือง ซึง่ ทําให้ผชู้ มบางส่วนเหมารวมภาพลักษณ์องค์การติดสีทาง
การเมือง ซึง่ ทางสถานีกย็ งั ไม่สามารถหาวิธที เ่ี หมาะสมแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้

28
สําหรับปั จจัยภายในพบว่า ด้านการจัดการของสถานีมปี ั ญหาด้านการสื่อสารภายใน
เนื่องจากวัฒนธรรมภายในองค์การไม่แข็งแรงการสื่อสารมีความผิดพลาดจนบุคลากรสับสน และ
ขาดความเชื่อมันในตั
่
วผู้บริหาร ด้านความสามารถทางวิชาชีพนัน้ องค์การมีความเชื่อมันเรื
่ ่อ ง
คัด เลือ กบุค ลากรว่า มีคุ ณ ภาพ มีป ระสบการณ์ และมีทกั ษะในการทํา งานด้านต่ างๆ อย่า ง
ครบถ้วน ซึง่ องค์การยังเชื่อว่าบุคลากรมีคุณธรรมพอ ทีจ่ ะคัดแยกข่าวสารทีเ่ ป็ นข้อเท็จจริง และ
เป็ นประโยชน์มานํ าเสนอได้สําหรับแนวทางการบริหารงานในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ช่องวอยซ์ทวี ี จากการศึกษาสรุปได้ว่า สถานีมแี นวทางการบริหารงานในอนาคต สามารถแบ่ง
ออก 2 ด้านคือ ภายในองค์การ และภายนอกองค์การพบว่า การผลิตด้านเนื้อสถานียงั ยืนหยัด
ในการนํ าเสนอข่าวสารที่ข้อ เท็จจริง ตรวจสอบสังคม และการทํางานของรัฐ โดยปราศจาก
เงื่อนไขต่างๆ โดยการปฏิบตั ดิ งั กล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวิชาชีพด้วย ด้านเกณฑ์การวัดผล
ของระบบเรตติงสถานีจะผลักดันการให้เกิดความเป็ นธรรมโดยมี ผู้ประกอบการช่องอื่นๆ ให้
ความร่วมมือเพื่อเปิ ดมิตใิ หม่ในการวัดผล ด้านภายในองค์การพบว่า ผูบ้ ริหารตระหนักถึงปั ญหา
ด้านการสื่อสารภายในที่มปี ั ญหา และพร้อมเปิ ดโอกาสให้บุคลากร ได้แสดงความคิดเห็น และ
การสร้างการรับรู้ใ นทิศทางต่างๆ ทัง้ นี้การสื่อ สารจะถู กจัดขึ้นเป็ นประจําในรูปแบบของการ
ประชุมฝ่ าย หรือการพบปะระว่างฝ่ ายบริหารและบุคลากรทัวไป
่ โอกาสต่างๆ ทัง้ นี้ก็เพื่อความ
เชื่อมันของคนในองค์
่
การ ด้านแผนการลงทุนผูบ้ ริหารของสถานี ยอมรับว่าได้รบั ผลกระทบจาก
แรงกดดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และปั จจัยอื่นๆ และได้ทําการประเมินสถานการณ์ความเสีย่ ง
เอาไว้ล่วงหน้า จนตัดสินใจชะลอการลงทุน ด้วยการขยายการคืนทุนออกไปจาก 5 ปี เป็ น 7-10
ปี เพื่อความอยูร่ อดทางธุรกิจดิจทิ ลั ทีวตี ่อไป
ภาพิมล วิสาโรจน์ (2558) ศึกษาการปรับเปลีย่ นองค์การของสถานีโทรทัศน์เนชัน่ จาก
ทีวดี าวเทียมไปสู่ดจิ ทิ ลั ทีว ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลีย่ นองค์การจากทีวดี าวเทียม
ไปสู่ดจิ ทิ ลั ทีวขี องสถานีโทรทัศน์เนชัน่ ปั จจัยที่มผี ลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์การ ปั ญหา
หรืออุปสรรคทีม่ ผี ลกระทบต่อการ ปรับเปลี่ยนองค์การและทิศทางการดําเนินธุรกิจดิจทิ ลั ทีวใี น
อนาคตของสถานีโทรทัศ น์ เนชัน่ โดยการวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ นการศึกษาเชิงคุ ณภาพ (Qualitative
Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interview) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั คือระดับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ เนชัน่ บรรณาธิการบริหาร
สถานีโทรทัศ น์ เ นชันและกองบรรณาธิ
่
การโต๊ ะข่าว เพื่อ ทําให้ทราบถึงข้อ มูล ที่ค รอบคลุ มใน
การศึก ษาวิจ ยั นอกจากนัน้ มีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยการศึก ษาประวัติ โครงสร้า งการ
บริหารงานของสถานีโทรทัศน์เนชันจากเอกสาร
่
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์
เนชัน่ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากการศึกษาพบว่า การ
ปรับเปลี่ยนองค์ก ารของสถานีโทรทัศ น์ เ นชันจากที
่
วดี าวเทียมไปสู่ดจิ ทิ ลั ทีว ี สถานีโทรทัศ น์
เนชันได้
่ ปรับเปลีย่ นองค์การบางส่วนโดยในด้านแนวทางการบริหารงาน ยังคงยึดตามวิสยั ทัศน์
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และพันธกิจขององค์การ รวมถึงโครงสร้างองค์การทีย่ งั มีลกั ษณะแบบเดิมคือคล้ายกับโครงสร้าง
การทํางานของหนังสือพิมพ์ทแ่ี บ่งหน้าทีก่ ารทํางานเป็ นโต๊ะข่าว
ส่วนที่มกี ารปรับเปลี่ยน คือการลงทุนด้านทรัพยากรมนุ ษย์ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่
การให้ความสําคัญกับทัก ษะความรู้ ความสามารถของบุค ลากร การปรับเปลี่ยนในด้ านการ
ประสานการทํางานเป็ นทีม พัฒนาภาพลักษณ์ของผู้ประกาศหรือพิธกี ร นอกจากนัน้ ยังมีการ
ปรับเปลีย่ นในการลงทุนสร้างสตูดโิ อแห่งใหม่และการพัฒนาช่องทางของสื่อใหม่เพื่อรองรับกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง ปั จจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการปรับเปลีย่ นองค์การของ
สถานีโทรทัศน์เนชันจากที
่
วดี าวเทียมไปสู่ดจิ ทิ ลั ทีว ี มีดว้ ยกัน 4 ปั จจัยทีส่ ําคัญ คือ การพัฒนา
อย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี สื่อใหม่หรือโซเชียลมีเดียทีเ่ ข้ามามีบทบาทสําคัญ ต่อมาคือ
การแข่ง ขัน ภายในธุ ร กิจ ทีว ีดิจทิ ัล และการขาดแคลนบุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถทํา
ประเด็ น ข่ า วเชิง ลึก ปั ญ หาหรือ อุ ป สรรคที่ม ีผ ลกระทบต่ อ การปรับ เปลี่ย น องค์ ก ารของ
สถานีโทรทัศ น์ เ นชันจากที
่
ว ีดาวเทียมไปสู่ดิจทิ ลั ทีว ี คือเป็ นอุ ปสรรคด้านความล่ าช้าในการ
เปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจทิ ลั ทีว ี ต่อมาเป็ นปั ญหาภายในของสถานีโทรทัศน์
เนชัน่ เรื่องของความรูค้ วามสามารถของบุคลากร การขาดแคลนทรัพยากรในการทํางาน อัตรา
ค่าจ้างการจัดรายการของผู้ประกาศหรือพิธกี ร ระบบเทคโนโลยีทเ่ี ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และปั ญหาในด้านการประสานการทํางานระหว่างฝ่ ายโทรทัศน์กบั ฝ่ ายสื่อใหม่หรือโซเชียลมีเดีย
ที่ ย ัง ไม่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรับ ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ ดิ จ ิ ท ัล ที ว ี ใ นอนาคตของ
สถานีโทรทัศน์เนชัน่ มีดงั นี้ การเป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ทม่ี ุ่งหวังรายได้เข้าสู่ องค์การพร้อม
กับ การดํ า เนิ น กิจ กรรมเพื่อ สัง คม และการฝึ ก ฝนบุ ค ลากรในองค์ ก ารให้ ม ีท ัก ษะความรู้
ความสามารถเพื่อ แข่งขัน กับช่ อ งทีว ีดิจ ิทลั ช่ อ งอื่นๆ ขณะที่ งานด้า นสื่อ ใหม่จะมีการพัฒนา
ช่องทางสื่อใหม่ เช่น แอพพลิเคชัน่ เพื่อรองรับการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนผูบ้ ริโภคใน
อนาคต
จากทฤษฎีและงานวิจยั ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงหลักการบริหารสถานีโทรทัศน์ โดยการ
บริหารงานสถานีโทรทัศน์จาํ เป็ นต้องมีการบริหารองค์การอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึง่ มีปัจจัยเกี่ยวข้องเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด ผูศ้ กึ ษาจะนําเอาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กบั การศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่ยคุ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3”
ตามลําดับขัน้ ตอนต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่
ยุคโทรทัศน์ ดิจ ิท ัล กรณีศึกษา สถานี โทรทัศน์ ไทยทีว ีส ีช่อง 3” โดยภาพรวมของการกํ าหนด
ระเบียบวิธวี ิจยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั (Methodology) ที่นํามาใช้ในการศึกษา ผู้วจิ ยั กําหนด
ระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือกระบวนการวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั กําหนด
กรอบและขอบเขตของระเบียบวิธวี จิ ยั หรือ กระบวนวิธกี ารวิจยั ดังกล่าวมาใช้ในการดําเนินการศึกษา
โดยสรุปดังต่อไปนี้

3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3

การบริหารจัดการเปลีย่ น
ผ่านจากระบบอนาล็อกสู่
ดิจทิ ลั

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหาร
สถานี
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3.2 วิ ธีการศึกษา
การศึกษาเรือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่
ยุค โทรทัศ น์ ดิจ ิทลั กรณีศึก ษา สถานี โทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3” เป็ นการศึก ษาเชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Method) โดยสรุปดังนี้
3.2.1 การวิ จยั เชิ งเอกสาร (Documentary Research)
สําหรับการกําหนดระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั (Methodology) โดยการ
ใช้กระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยกระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงเอกสาร
(Documentary Research) เบื้องต้นผูว้ จิ ยั ดําเนินกระบวนการศึกษา ตามระเบียบ วิธกี ารวิจยั
หรือ กระบวนวิธ ีก ารวิจ ัย (Methodology)
โดยการใช้ก ระบวนวิธ ีก ารวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ด้วยกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารหรือการวิจยั
เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง
3.2.2 การสัมภาษณ์ (in-depth interview)
สําหรับการกําหนดระเบียบวิธกี ารวิจยั หรือกระบวนวิธกี ารวิจยั (Methodology) โดยการ
ใช้กระบวนวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์นัน้ ในการ
กําหนด กระบวนวิธกี ารวิจยั ครัง้ นี้ กําหนดให้มกี ระบวนวิธกี ารวิจยั (Methodology) โดยการใช้
แบบสัม ภาษณ์ แบบมีโ ครงสร้า งลัก ษณะเป็ น การสัม ภาษณ์ เ ฉพาะแต่ ล ะคน โดยเป็ น การ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นกระบวนวิธกี ารวิจยั (Methodology) ทีม่ คี วามยืดหยุ่นและเปิ ด
กว้าง

3.3 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
3.3.1 ประชากรในการศึกษา
ประชากรที่ศกึ ษาครัง้ นี้ คือ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 โดยใช้วธิ กี ารเก็บ
ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Information Interviews) คือ การสัมภาษณ์โดยกําหนดตัวผูต้ อบ
เป็ นการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ให้ขอ้ มูลหลักนี้เรียกว่า “ผู้ให้ข้อมูลคน
สําคัญ” (Key Informants) ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะทําการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้วยตัวเองเพื่อทีจ่ ะได้ขอ้ มูล
ที่ได้รบั จากกระบวนการวิจยั เชิงคุณภาพมาดําเนินการประมวลผลข้อมูลอันนํ าไปสู่ขอ้ ค้นพบ
ต่อไป
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง (Top Management Level)
จํานวน 1 คน ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Level) จํานวน 2 คน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.3.2.1 กลุ่มผูบ้ ริหารระดับสูง (Top Management Level)
ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง จํานวน 1 คน คือ
คุณสุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ปฏิบตั กิ ารแทนรักษาการกรรมการผู้จดั การ บริษทั บางกอกเอ็น
เตอร์เทนเม้นต์ จํากัด
3.3.2.2 กลุ่มผูบ้ ริหารระดับกลาง (Middle Management Level)
ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลาง จํานวน 2 คน
คือ คุณบริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
และ คุณวรวรรณ ติณสูลานนท์ รองผู้จดั การฝ่ ายประชาสัมพันธ์ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อง 3

3.4 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
การเก็บรวบรวมข้อ มูลครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมี
ขัน้ ตอนการสร้างดังนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2) กําหนดประเด็นในการสอบถาม
3) กําหนดรูปแบบสอบถาม
4) สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบคําถามทีก่ ําหนด
5) พิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป

3.5 เครื่องมือในการทาวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นแบบ
สัมภาษณ์ โดยลักษณะข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธกี ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็ น
ทางการ (Structured Interview or Formal Interview) จากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร
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ระดับสูง และผู้บริหารระดับกลาง การสัมภาษณ์มลี กั ษณะคล้ายกับการใช้แบบสอบถาม โดย
กํ า หนดเป็ น คํ า ถามปลายเปิ ด คํ า ถามต่ า งๆ ได้ ถู ก กํ า หนดเป็ น แบบสัม ภาษณ์ ข้ึน เพื่อ ใช้
ประกอบการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้ าแล้ว เป็ นการสัมภาษณ์ท่มี คี ําถามและข้อกําหนดที่แน่ นอน
ตายตัว
3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ ต ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องเพื่อศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ไปสู่ความสําเร็จ รวมถึงปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อ
การบริห ารสถานีโทรทัศ น์ เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสถานีโทรทัศ น์ ใ นด้านการบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
3.5.3 ชุดคาถามในแบบสัมภาษณ์
ชุดคําถามในการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารระดับสูง (Top Management Level) และผูบ้ ริหาร
ระดับกลาง (Middle Management Level)
1) การบริหารจัดการเปลีย่ นผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดจิ ทิ ลั
2) ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารสถานี

3.6 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยดัดแปลงขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของ Colaizzi
(1978) ซึง่ เป็ นวิธที ไ่ี ด้รบั การยอมรับและใช้กนั อย่างแพร่หลายในงานวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1) อ่านข้อมูลจากการบันทึกทัง้ หมดหลายๆ ครัง้ เพื่อความเข้าใจ
2) ให้สญ
ั ลักษณ์ประโยคหรือข้อความสําคัญทีเ่ ป็ นความหมายในประเด็นทีศ่ กึ ษา
3) กําหนดความหมายของประเด็นที่ศกึ ษาที่ได้จากประโยคหรือข้อความสําคัญ
นัน้
4) จัดกลุ่มของความหมายทีเ่ หมือนกันแล้วให้ช่อื เป็ นข้อสรุป
5) อธิบายความหมายของประเด็นในเรือ่ งทีศ่ กึ ษาอย่างครอบคลุม
6) อธิบายให้เห็นโครงสร้างทีส่ าํ คัญทัง้ หมดของประเด็นทีศ่ กึ ษา
7) กลับไปหาข้อมูล ตรวจสอบความตรงของการอธิบายความหมายของประเด็น
ทีศ่ กึ ษา เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปขัน้ ต้นทีส่ มบูรณ์และเป็ นข้อค้นพบทีไ่ ด้จากประสบการณ์จริงของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์

34
ดังนัน้ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการตอบประเด็นสัมภาษณ์ (Interview Research)
และข้อมูลจากเอกสารต่างๆ (Document Research) จะถูกนํามาวิเคราะห์และประมวลผลโดย
เชื่อ มโยงความสัมพันธ์ในแง่ต่ างๆ ตามข้อ เท็จจริงทัง้ ในเชิงเหตุ และผล ซึ่งการวิเ คราะห์จะ
ออกมาในลัก ษณะของการพรรณนานํ าไปสู่คําตอบในการศึกษาและสรุป ตามหลัก วิช าการ
ประกอบการเขียนรายงานเพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทางการบริห ารสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3
ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่ยคุ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ นผ่านสู่
ยุคโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จาํ นวน 3 ท่าน ภายใต้กรอบคําถามนําวิจยั 2
ข้อ ดังนี้
1) สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ใช้การบริหารจัดการช่วงเปลีย่ นผ่านจากระบบ
อนาล็อกสู่ดจิ ทิ ลั ในรูปแบบใด อย่างไร
2) ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในระบบดิจทิ ลั เป็ น
อย่างไร
ผู้ให้สมั ภาษณ์ภายใต้คําถามนํ าวิจยั ดังกล่าว จําแนกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง (Top Management Level) จํานวน 1 คน ผูบ้ ริหารระดับกลาง (Middle Management
Level) จํานวน 2 คน โดยผลของการสัมภาษณ์มดี งั นี้

4.1 สถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ใช้การบริ หารจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบอนาล็อกสู่ดิจิทลั ในรูปแบบใดอย่างไร
ธุรกิจหลักทีส่ าํ คัญของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ทีม่ กี ารดําเนินงานอยู่คอื การผลิต
รายการ (Contents) และการแพร่ภาพออกอากาศ (Broadcasting) การสร้างเนื้อหาทีด่ ไี ม่ว่าจาก
ทีมข่าวที่เหมาะสม รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์การเป็ นส่ว นสําคัญในการสร้างรายได้ของ
สถานี แ ละต่ อ ผู้ ถือ หุ้ น นอกจากนั ้น แล้ ว ทัง้ สองยัง มองว่ า เรื่อ ง บุ ค ลากร เป็ นส่ ว นสํ า คัญ
เช่นเดียวกัน การมีบุคลากรทีเ่ ข้าใจสถานการณ์ และพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงจะเป็ นส่วนหนึ่งทีท่ ํา
ให้องค์การก้าวไปได้
สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า “แผนการปรับปรุงสถานการณ์ของ
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ 3 ช่องจะต้องใช้เวลาในการวิง่ มาราธอนในการฝ่ าอุปสรรคขวากหนาม
ต่างๆ แต่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ยังมีโทรทัศน์อนาล็อกเป็ นไพ่ในมือ ที่ย ังสามารถยึด
ครองคนดูและโฆษณาไว้ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ต้องการรักษาช่องอนาล็อกไว้ใน
ระหว่างทีร่ ะบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ต้องใช้เวลาในการแจ้งเกิด ส่วนช่องระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั 3 ช่อง
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ควรแจ้งเกิดด้ว ยฐานคนดูก ลุ่ มใหม่ จึงจะคุ้มค่าในการลงทุน แต่ เ รื่องนี้กลับไม่เ ป็ นไปตามที่
สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยที ว ีส ีช่ อ ง 3 วางไว้ แต่ ก ลับ กลายเป็ นเงื่อ นปมปั ญ หาใหญ่ ร ะหว่ า ง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เมื่อ สํานักงาน กสทช. ต้องการให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
อนาล็อกมาออกอากาศในช่องดิจทิ ลั คู่ขนานกันไป” (สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์, สัมภาษณ์, 30
กันยายน 2560)
ในการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารทัง้ 3 นัน้ ได้เห็นถึงแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าของ
สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในระบบดิจทิ ลั (สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์, สัมภาษณ์ , 30
กันยายน 2560; วรวรรณ ติณสูลานนท์, 5 มิถุนายน 2560; บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ, สัมภาษณ์,
15 พฤษภาคม 2560) ดังนี้
4.1.1 แนวทางด้านภาพลักษณ์
วรวรรณ ติณสูลานนท์ ได้ให้ความเห็นในมุมมองทีน่ ่ าสนใจเกี่ยวกับกระบวนสร้างรายได้
(Business Model) ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ดิจทิ ลั ว่า เป็ นสิง่ ทีส่ ถานีต้องทําความ
เข้าใจกับนักลงทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในครัง้ นี้ ซึ่งในความเป็ นจริงแล้วการที่โทรทัศ น์
ดิจทิ ลั และสื่อดิจทิ ลั ต่างๆ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ต่อองค์การ แต่สถานีฯ พยายามให้
ความเข้าใจต่อ ภาพลักษณ์องค์การให้ดูทนั สมัยขึน้ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
ภาพลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ดิจทิ ลั มีผลต่อการหารายได้ของสถานีกบั นัก
ลงทุนทีเ่ ป็ นแหล่งทุนในการดําเนินธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่นักลงทุนเท่านัน้ แต่ผชู้ มทัวไปต้
่ องได้รบั
ความสําคัญไม่แตกต่างกัน การที่สถานีโทรทัศน์และช่องรายการจะมีผู้ชมอย่างเหนียวแน่ น แต่
การที่ จ ะต้ อ งเข้ า ไปอยู่ ใ นใจผู้ ช ม รวมถึ ง ชื่อ เสี ย งของช่ อ งนั ้น ต้ อ งทํ า ให้ ค นนึ ก ถึ ง เป็ น
สถานีโทรทัศน์อนั ดับแรกในใจของผู้ชม โดยสถานี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เป็ นสถานีท่มี ี
คนรู้จกั ในวงกว้างอยู่แล้ว ดังนัน้ ความท้าทายใหม่ คือ การทําให้เป็ นที่รู้จกั ในรูปแบบสถานีท่ี
ต่างกันออกไปกว่า 3 สถานี และต้องสื่อสารในตลาดที่มคี ู่แข่งเพิม่ มากว่า 9 เท่า ผู้บริหารของ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ดิจทิ ลั เล็งเห็นความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของดิจทิ ลั และ
สถานี ยงั ขาดแคลนบุ ค ลากรที่ม ีอ งค์ค วามรู้ด้า นดิจ ิท ัล เข้า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ขององค์การ ซึ่ง
ผู้บ ริห ารส่ ว นใหญ่ เ ล็งเห็นว่ า การค้น หาบุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้ค วามสามารถเกี่ย วกับ สื่อ สัง คม
ออนไลน์ และสื่อดิจทิ ลั อื่นๆ เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากร
ดิ จ ิ ท ัล ขององค์ ก ารไปด้ ว ยถึ ง แม้ ร ายได้ จ ากการโฆษณาจะเป็ นรายได้ ก้ อ นใหญ่ ข อง
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ กล่าวว่า ในปี 2560 ทีผ่ ่านมา ภาพลักษณ์ของโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
จะมีความชัดเจนมากขึน้ ทัง้ ในแง่ของคนดู โครงข่ายการรับสัญญาณและโฆษณา โดยที่เจ้าของ
ช่องรายการเริม่ เอาคอนเทนต์ดๆี แรงๆ มาออกอากาศมากขึน้ จะส่งผลให้ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
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โดยรวมแข็งแรงขึน้ แต่สําหรับจุดคุม้ ทุนของระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
ยังประเมินได้ยากต้องรอดูปีหน้า ส่วนการก้าวขึน้ เป็ นผูน้ ํ าในตลาดระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ไม่ต่าง
ไปจากอนาล็อก ทีต่ อ้ งอยูใ่ นฐานะของปลาใหญ่ทส่ี ามารถครองตลาดคนดู และโฆษณาส่วนใหญ่
ไว้ในมือ เมื่อขยับแต่ละครัง้ สร้างความสันสะเทื
่
อนให้กบั ตลาดได้ ไม่ใช่ปลาเล็กที่เฉือนคู่แข่ง
เบอร์ 2 แบบเฉียดฉิว เหมือนอย่างที่เป็ นอยู่ส่วนจะประสบความสําเร็จเป็ นปลาใหญ่ได้เมื่อไหร่
นัน้ สุรนิ ทร์บอกแต่เพียงว่า ถ้าเปรียบเป็ นหนังแล้ว ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เป็ นหนังเรื่องยาว ทีย่ งั
มีเวลาถึง 15 ปี ทีจ่ ะใช้ตดั สิน
4.1.2 แนวทางด้านเศรษฐกิ จ
บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ กล่าวเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าของสถานีโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั ควร
มีลกั ษณะได้ให้ความเห็นว่า ระบบเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็ นสภาวะเศรษฐกิจเจริญเติบโตหรือสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าถดถอยหน้าทีป่ ระการสําคัญสําหรับผูป้ ระกอบการสถานีโทรทัศน์คอื การประเมิน
สถานการณ์ แ ละการคาดคะเนสภาวะเศรษฐกิจ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเนื่อ งจากปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจนัน้ ถือเป็ นแรงกดดันสําคัญอย่างหนึ่งทีผ่ ลกระทบต่อความอยู่รอดขององค์การ
โดยแรงกดดันดังกล่ าวทําให้สถานีโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั ช่อ ง 3 ต้องรับเปลี่ยนรูปแบบการนํ าเสนอ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อดําเนินธุ รกิจ ทัง้ นี้เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันและเพื่อผล
ประกอบการที่เ ป็ นที่พ อใจขององค์การ โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจของประเทศไม่ดยี อดการซื้อ
โฆษณาลดลงย่อมส่งผลต่อรายได้สถานีไปด้วย นอกจากนี้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยกลุ่มผู้
ลงทุนของสถานีจะระมัดระวังและชะลอการลงทุนไปด้วย ส่ งผลให้งบประมาณส่วนต่างๆของ
สถานีมจี ํากัน แรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มผี ลกระทบต่ อสถานีฯ ว่าด้ว ยการเผชิญกับสภาวะ
เศรษฐกิจทีไ่ ม่ดสี ่งผลให้ช่วงต้นปี 2559 สถานีได้ปลดอัตราจ้างพนักงานจํานวนหนึ่งลงเพื่อ
ประหยัดงบประมาณและความอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป ถือว่าเป็ นเรื่องปกติ ของการทํา
ธุรกิจ ไม่ว่าจะทําธุรกิจใดก็ตามการลงทุนนัน้ ย่อมมีความเสีย่ งเสมอหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ตนเชื่อมัน่
ว่าตลอดสัญญาการเช่าสัมปทานโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 จะสามารถอยู่รอด
ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้อย่างแน่ นอนจริง ๆ มันเป็ นเรื่องการเติบโตของช่องด้วยกลไกลตลาด
ตอบรับการรับชมด้วยเหตุผลที่ผู้ชมมีการรับชมผ่านกล่องหรือเคเบิลโทรทัศน์เกิดขึน้ ก็มคี วาม
พยายามโครงข่ายเดิมให้ดขี น้ึ แต่คดิ ว่าส่วนนี้กเ็ ป็ นอาจจะเป็ นอุปสรรคได้ แต่มองว่าเป็ นธรรมดา
อย่างของทีอ่ ่นื เขาก็มกี ารเปลีย่ นผ่านการลงทุนทีเ่ รามองว่าเป็ นแบบ 15 ปี และเรารูถ้ งึ ความเสีย่ ง
ของมันจึงแก้ไขไปตามกลไก ถือว่าเป็ นเรื่องต้องเผชิญในการทําธุรกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการ
สัม ภาษณ์ ผู้ใ ห้ข้อ มูล พบว่ าผลกระทบของทางแรงกดดันเศรษฐกิจ ว่า มีผ ลอย่า งมากในการ
ดําเนินงานและการหารายได้เข้าสถานีกเ็ ป็ นไปได้ยากทัง้ นี้ยงั ส่งผลไปถึงการตัดสินใจชะลอการ
ลงทุนของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนด้วยในเชิงยอมรับและเข้าใจสถานการณ์ทม่ี กี าลังเผชิญมากกว่าว่า
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เป็ นเรื่องปกติของการทําธุรกิจผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องหาวิธรี บั มือและแก้ไขไปตามกลไกทาง
เศรษฐกิจซึ่งสถานีกไ็ ด้แก้ไขสถานการณ์วกิ ฤตดังกล่าวไปแล้วเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2559 ทีส่ ถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 ได้มกี ารปรับขนาดองค์การด้วยการปลดพนักงานจํานวน
หนึ่งลงเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจต่อไป
4.1.3 แนวทางด้านผูถ้ ือหุ้น
วรวรรณ ติณสูลานนท์ ได้กล่าวว่า ปั จจัยด้านผู้ถอื หุ้นหรือกลุ่มผู้ลงทุนที่มสี ําคัญและมี
อํานาจสูงสุดของการดําเนินธุ รกิจ เป็ นผู้ได้ประโยชน์ ชนั ้ ในสุดของธุ รกิจซึ่งมีอิทธิพลต่ อการ
เจริญเติบโตหรือการอยู่รอดของธุรกิจมากที่สุด การบริหารธุรกิจจึงต้องให้ความสําคัญและให้ผู้
ถือหุน้ ได้ประโยชน์จากธุรกิจอย่างยุตธิ รรมแต่อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั ผูถ้ อื หุน้ ไม่เพียงแต่หวังผล
กําไรเพียงอย่างเดียวแต่ ต้อ งรับผิดชอบต่ อ สังคมและสิ่งแวดล้อ มอีกด้วย การทํางานอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานส่งผลอื่นๆ
4.1.4 แนวทางด้านผูร้ บั สื่อหน้ าที่ของสื่อมวลชน
วรวรรณ ติณ สูล านนท์ ได้ก ล่ า วว่ า ปั จ จัย ด้า นผู้ร บั สื่อ หน้ าที่ข องสื่อ มวลชนคือ การ
นํ า เสนอข้อ มู ล ข่ า วสารและสาระบัน เทิง เพื่อ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ส ัง คม ดัง นั ้น ผู้ ร ับ สารจึง มี
ความสําคัญอย่างมากสําหรับองค์การสื่อสารมวลชนเพราะหากข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกส่งไปนัน้ ไม่ม ี
ผูร้ บั การสื่อสารเหล่านัน้ จะไม่สมั ฤทธิ ์ผลด้วย ทัง้ นี้องค์การสื่อสารมวลชนจึงจําเป็ นต้องผลิตและ
นํ าเสนอข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องตรงตามความต้องการผู้รบั สารให้ได้มากที่สุดด้วยซึ่งการ
ผลิตรายการทีมผี ชู้ มนัน้ จะส่งผลให้ผโู้ ฆษณาเข้ามาซือ้ โฆษณากับสถานีก่อให้เกิดรายได้ไปด้วย
ทัง้ นี้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในฐานะองค์การสื่อสารมวลชน ได้คํานึงและให้ความสําคัญ
กับการเปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของผู้ชมด้วยความที่เทคโนโลยีปัจจุบนั มี
ความล้าสมัยผูช้ มมีทางเลือกในการรับชมมากขึน้ พฤติกรรมการรับสื่อของผูช้ มก็เปลีย่ นไปไม่ได้
จํากัดอยูเ่ พียงสื่อโทรทัศน์เป็ นหลักเมื่อแต่ก่อนทําให้ปัจจุบ ันองค์การต้องปรับเปลีย่ นการทํางาน
ของบุคลากรและเพิม่ ช่องทางการนํ าเสนอข่าวสารเพื่อสอดคล้องความต้องการของผู้ชมด้วย
เช่นการเพิม่ ทักษะบุคลากรในการผลิตสร้างสรรค์ชน้ิ งานให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ เพื่อใช้สําหรับ
การนําเสนอข้อมูลข่าวสารได้ในทุกช่องทางของสถานีไม่ว่าจะเป็ นช่ องทางเว็บไซต์หรือช่องทาง
โซเชีย ลมีเ ดีย ต่ า งๆ ของสถานี ปั จ จัย ผู้ร ับ สื่อ ว่ า เราไม่ ไ ด้จ ะเป็ น แค่ โ ทรทัศ น์ แ ต่ เ ราจะเป็ น
มัลติมเี ดียซึ่งมีโทรทัศน์ เป็ นหลักซึ่งเราต้องการผลิตคอนเทนท์ข้นึ มาทุกประเภทเพราะคนรุ่น
ใหม่ๆ ช่องทางการรับชมข่าวสารมีหลากหลายช่อ งทาง เพราะฉะนัน้ ประเด็นของผลกระทบ
ภายในคือพอคนทีค่ ุน้ เคยกับการทําโทรทัศน์จะยังติดอยูว่ ่าคอนเทนท์ทจ่ี ะผลิตขึน้ มาเพื่อเสิรฟ์ ให้
โทรทัศน์และยึดฟอร์แมตทีไ่ ม่ตอบสนองสื่อประเภทอื่น จึงจําเป็ นต้องสร้างความเข้าใจกันให้มาก
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ขึน้ ว่าเวลาออกไปทําข่าว รายการหรืออื่นๆ ต้องคิดว่ามันไม่ได้อยู่แค่บนจอโทรทัศน์ทํายังไงเรา
จะพัฒนาสกิลพวกนี้ให้ดขี น้ึ เหมือนกันทุกคนโดยในแง่ของผลประโยชน์ทผ่ี ู้ชมจะได้รบั จากการ
แข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ดิจทิ ลั นัน้ ผู้ชมมีโอกาสได้เปิ ดรับข้อมูล
ข่าวสารทีม่ คี วามหลากหลายมากขึน้ โดยในส่วนนี้นับว่าผู้บริโภคเป็ นฝ่ ายได้รบั ผลประโยชน์สูง
สุดแต่ในทางกลับกันคุณภาพของเนื้อหาทีส่ ถานีทุกช่องผลิตเพื่อแข่งขันกันอาจลดคุณภาพลงไป
ด้วยเพราะผู้ผลิตเน้นความรวดเร็วในการนํ าเสนอเป็ นหลักและคํานึงถึงผลกาไรมากกว่าความ
ถูก ต้อ งทางเนื้อ หาและประโยชน์ ท่ผี ู้ชมควรได้รบั อย่างแท้จริง การพิสูจน์ ต ัว เองทัง้ เนื้อ หาที่
นําเสนอว่ามีความหลากหลายทัง้ ข่าวและสาระบันเทิง สถานีโทรทัศน์จาํ เป็ นจะต้องปรับตัวตาม
พฤติกรรมผู้ชมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทัง้ นี้เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างกว้างขวางและมี
ประสิทธิภาพการเกิดโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ผูช้ มได้ประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะได้รบั ข้อมูลข่าวสาร
ทีแ่ ปลกใหม่จากหลายช่องทางในทางกลับกันข้อมูลข่าวสารที่ผรู้ บั ชมได้รบั อาจมีคุณภาพตํ่าลง
เนื่อ งจากผู้ประกอบการโทรทัศ น์ บางช่อ งมุ่งเน้ นไปที่การแข่งขันการนํ าเสนอที่ต้อ งสดใหม่
รวดเร็วทําให้ขาดการตรวจสอบความถูกต้องผลผลิตทีไ่ ด้จงึ ขาดคุ ณภาพและเกินความคิดพลาด
ได้งา่ ยไปด้วย
4.1.5 แนวทางการบริ หารภายในองค์การ
วรวรรณ ติณสูลานนท์ เสนอว่า ปั จจัยภายในองค์การในทีน่ ้ีถอื เป็ นสิง่ ทีอ่ งค์การสามารถ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ดขี น้ึ ยิง่ ได้ โดยการปรับปรุงและพัฒนาดังกล่าวจะเสริมให้
องค์การเติบโตอย่า งยังยื
่ นและมีศกั ยภาพพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ซ่งึ ปั จจัยภายในที่
องค์การสามารถควบคุมในทีน่ ้ี ได้แก่ ปั จจัยด้านการจัดการปั จจัยด้านเทคโนโลยีและปั จจัยด้าน
ความสามารถทางวิชาชีพ ทัง้ นี้จากการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 มีปัจจัยภายในมีผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง
3 ดังนี้
4.1.5.1 ด้า นการจัด การการบริห ารงานและนโยบายการผลิต งานของสถานี
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3
จากการสัมภาษณ์วรวรรณ ติณสูลานนท์ ได้กล่าวเพิม่ เติมว่า “รายได้จากการขาย
โฆษณาไม่ใช่ช่องทางเดียวเสมอไป” สถานีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ได้เพิม่ ช่องทางการหา
รายได้เพิม่ ขึน้ ตัง้ แต่ก่อนหน้าที่จะเกิดการประมูลแล้ว ทัง้ การสร้างกิจกรรมทางการตลาด เช่น
การขายบัต รคอนเสิร์ต และการจัด อีเ วนท์ แต่ ไ ม่ เ พีย งการหารายได้ ใ หม่ ๆ เท่ า นั ้น ทาง
สถานีโทรทัศน์เองก็ตอ้ งปรับปรุงด้านเนื้อหาของรายการมากขึน้ “เพราะไม่ใช่เพียงเนื้อหาทีด่ ขี น้ึ
เท่านัน้ แต่ตอ้ งรวมไปถึงตัวรายการต้องมีความหลากหลาย และมีรปู แบบของรายการทีน่ ่ าสนใจ
มากขึน้ ทางสถานีเริม่ มีการค้นหารายการของต่างประเทศ เพื่อหารายการทีน่ ่ าสนใจเข้าสู่สถานี
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มากขึน้ ” ซึง่ ความสําคัญของเนื้อหารายการเพื่อเรียกเรตติง้ นัน้ นอกจากการใช้ส่อื สังคมออนไลน์
เพื่อเรียกความน่าสนใจของรายการส่งผลให้เรตติ้งของรายการและช่องดีขน้ึ อย่างไรก็ตาม เรื่อง
ของเรตติ้งและรายการไม่ใช้เป็ น ความท้าทายในการดึงดูดผูช้ มเท่านัน้ การเลือกช่วงเวลาไม่ใช่
เพียงคําตอบเดียวในการสร้างการรับรูใ้ นวงกว้าง แต่ต้องอยู่ท่ผี ทู้ ําโฆษณาและตัวโฆษณาทีท่ ํา
ต้องสามารถตอบสนองต่อผูช้ มทีด่ ขี น้ึ ด้วย
บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ ได้ให้ความคิดเห็นว่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 SD
หรือช่องมาตรฐานจะเปลีย่ นมาใช้ช่อื “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เมจิกทรี” โดยจะเน้นความ
หลากหลายของรายการ ทัง้ วาไรตี้ ซิทคอม เกมโชว์ เรียลลิต้ี ซีรสี เ์ กาหลีส่วนช่องเด็กจะใช้ช่อื
“ช่องแฮปปี้ แฟมิล่ี เบอร์ 13” จะเน้นกลุ่มคนดูทเ่ี ป็ นครอบครัวซึง่ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ทงั ้ พ่อบ้าน
แม่บ้าน และเด็ก คล้ายกับช่อง “ฮอลมาร์ก ” ของต่างประเทศเด็กดูท่บี ้านแล้วปลอดภัย ไม่ม ี
รายการประเภทตบตีทาํ ให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ตัดสินใจกลับไปซือ้ ข้อมูล “เรตติ้ง” วัด
ความนิยมคนดูช่อ งระบบโทรทัศ น์ ดิจทิ ัล จากนีล เสน (Nielsen) อีกครัง้ เพื่อ ให้มเี ดียเอเจนซี่
นําไปใช้ในการตัดสินใจซื้อโฆษณา ยิง่ เป็ นลูกค้า องค์การข้ามชาติแล้ว การมีเรตติ้งโฆษณาถือ
เป็ นเรื่องจําเป็ นขณะเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ได้เตรียมอัดฉีดงบ 100 ล้านบาท
เพื่อนํ าใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั 3 ช่อง และถือ
เป็ นการเริม่ นับหนึ่งในการโปรโมทอย่างจริงจัง โดยใช้ส่อื ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เอง
และสื่ออื่นๆ แบบครบวงจร เช่น สื่อบนรถไฟฟ้ า ในโรงภาพยนตร์การเลือก “จังหวะและโอกาส”
ในการออกสตาร์ทระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั อย่างเป็ นทางการ น่ าจะมาจากการที่ สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ชี ่อง 3 ประเมินแล้วว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายเศรษฐกิจน่ าจะเริม่ ฟื้ นตัว ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ชี ่อง 3 เองมีเรื่องของต้นทุนทัง้ ค่าเครือข่าย และค่าใบอนุ ญาต 3 ช่องรวมกัน 700 ล้านบาท
เป็ น “ต้นทุนคงที”่ รออยู่ หากมีการเริม่ ต้นทีช่ า้ เกินไปย่อมไม่เป็ นผลดี
4.1.5.2 ด้านนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ในการแข่งขัน
บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ กล่าวโดยสรุปใน 4 ประเด็น ดังนี้
1) การเพิม่ อัต ราคนดูรวม เนื่องจากการวัดผลงานการจัดรายการของ
สถานีโทรทัศน์ จะสามารถพิจารณาได้จากอัตราคนดูในแต่ละช่วงเวลา สถานี ฯ จึงเน้นในการ
เลือกรายการที่มคี ุณภาพและการจัดผังรายการให้เหมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลจากการวิจยั เพื่อให้
ทราบถึงรายการที่ผู้ชมต้องการรับชม ซึ่งสถานีฯ จะนํ าข้อมูลจากการสํารวจเรตติ้งมาประกอบ
กับ สมมติฐานความต้องการของผู้ชมในอนาคตมาเป็ นแนวทางในการพัฒนารายการให้เป็ นไป
ตามความต้องการของผู้ชมพบว่า แนวโน้มและทิศทางความนิยมของผู้ชมที่ตดิ ตามดูรายการ
ของทางสถานียงั คงมีพฤติกรรมทีไ่ ม่ค่อยแตกต่างไป จากอดีตมากนัก
ทางสถานีจะนํ าผลการวิเคราะห์ข้อ มูล สถิติต่างๆ มาใช้พิจารณาเลือ ก
รายการทีเ่ หมาะสมต่อผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ ทางฝ่ ายจัดผังรายการจะต้องกําหนดวัน เวลา และ
ความถี่ของการแพร่ภาพออกอากาศ ที่ผ่านมาสถานีว ิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 จะพิจารณา
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จัดผังรายการครัง้ ใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคมของปี โดยคณะผู้บริหารของทางสถานี ซึ่งจะมีการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านรายการและอัต ราค่ าโฆษณา ต่ อ จากนัน้ เจ้าหน้ าที่จะจัด ทําผังรายการ
ประจําเดือนล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงานและแจ้งให้บริษทั โฆษณา และ
ลูกค้าทราบถึงรายการของเดือนถัดไปที่จะทําการแพร่ภาพ หลังจากนัน้ จะเป็ นการวางแผนผัง
รายการประจําวันซึ่งมีก ารจัดทําขึ้นทุกวันโดยแผนกจัดรายการและแผนกโฆษณา โดยระบุ
รายละเอียดของรายการ เช่น รายชื่อ ประเภท ความยาวของรายการ รวมทัง้ รายละเอียดของ
การโฆษณาสินค้า เพื่อให้เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั งิ านได้ทราบถึงรายละเอียด
ของการแพร่ภาพตามผังรายการประจําวัน
2) เลือกสรรรายการที่มคี ุณภาพ สถานีให้ความสนใจอย่างยิง่ ในการ
คัดเลือ กรายการที่จะนํ ามาแพร่ภาพในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ การร่วมกับผู้ผลิต รายการเลือกบท
ประพันธ์ห รือ ภาพยนตร์ ผู้กํ า กับ การแสดง ตัว ดาราผู้แสดง ตลอดจนควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
รายการโดยตลอดทัง้ กระบวนการ เพื่อให้รายการมีคุณภาพตามทีต่ ้องการและได้รบั ความนิยม
จากกลุ่มผูช้ มให้มากทีส่ ุด เนื่องจากลักษณะการชมของผูช้ มแตกต่างกันไปตามเพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา และการดํารงชีวติ ดังนัน้ รายการบางประเภทอาจจะได้รบั ความนิยมจากผูช้ ม
กลุ่มหนึ่ง แต่ไม่ได้รบั ความนิยมเท่าทีค่ วรจากผูช้ มอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อให้รายการลักษณะต่างๆ จัด
ไว้ในช่วงที่มกี ลุ่มผู้ชมรายการนัน้ สูงสุด ผู้จดั รายการและเจ้าหน้าที่ ท่เี กี่ยวข้องจึงต้องรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสถิติต่างๆ ของผู้ ชมในแต่ละช่วงเวลาและรายการต่างๆ เพื่อนํ าไป
ประกอบการพิจารณาจัดผังรายการออกอากาศให้ตรงกับความต้องการหรือรสนิยมของผูช้ ม ซึง่
การศึกษารายละเอียดข้อมูลพฤติกรรมของผู้ชมนัน้ ทางสถานี ฯ รวบรวมจากบริษทั ที่วเิ คราะห์
หาเรตติง้ และจํานวนผูช้ ม เช่น บริษทั เอซี นีลเซ็น จํากัด เป็ นต้น ประกอบกับประสบการณ์การ
เรียนรูท้ ผ่ี จู้ ดั รายการสะสมจากการบริหารสถานีฯ
ซึ่งการผลิตรายการของสถานี มี 2 รูปแบบ คือ สถานีจะเป็ นผู้ผลิต
รายการเอง ซึ่ง รายการที่ส ถานี เ ป็ น ผู้ผ ลิต เองเป็ น ประจํา คือ รายการข่า ว นอกจากนี้ อ าจมี
รายการเฉพาะกิจอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดสด การรับบริจาคเงินเพื่อการกุศลต่างๆ ส่วนรายการที่
สถานี ร่ว มผลิต รายการกับ ผู้จ ดั หาและผลิต รายการอื่น นัน้ สถานี จะร่ว มในการคัดเลือ กบท
ประพันธ์ นักแสดง ตลอดจนผูท้ เ่ี กี่ยวข้องด้วย และจะให้การสนับสนุ นแก่ผผู้ ลิตรายการในด้าน
อุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นต่างๆ อีกด้วย
3) การจัดผังรายการให้เหมาะสม เพื่อให้มคี วามเหมาะกับกลุ่มผูช้ มในแต่
ละช่วงเวลาและหลีกเลีย่ งการแข่งขันกับรายการของสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ทัง้ นี้ สถานีจดั ได้
ว่ า เป็ นผู้นํ า ของการจัด ผัง รายการภายในกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการโทรทัศ น์ ด้ว ยกัน โดยมีก าร
ปรับเปลีย่ นผังรายการของสถานีไปเรื่อยๆ ตามสมัยนิยม โดยมีการวิเคราะห์การจัดผังรายการ
ออกอากาศของสถานีอ่นื ประกอบ โดยขัน้ ตอนนี้เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่สรุปแนวโน้ มความ
เป็ นไปได้ของจํานวนผู้ชมโทรทัศน์ก่อนที่จะมีการจัดผังรายการออกอากาศ การแข่งขันกันจัด
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รายการของทางสถานีเพื่อดึงดูดจํานวนผู้ชม จําเป็ นจะต้องคํานึงถึงคุณภาพรายการปริมาณที่
ออกอากาศ ความสัมพันธ์ของรายการข้างเคียง ความสามารถ ภาพลักษณ์ ค่านิยมของสถานี
และสถานีค่แู ข่ง เมือ่ ผูจ้ ดั รายการของทางสถานีทราบถึงประเภทรายการของสถานีค่แู ข่งขันแล้ว
จะนํ ามาประเมินจุดเด่นที่จะสามารถดึงดูดจํานวนผู้ชมได้มาก ต่ อ จากนัน้ เจ้าหน้ าที่ท่มี สี ่ ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดผังรายการ จะวิเคราะห์รายการของสถานีค่แู ข่งขันเปรียบเทียบกับรายการ
ของสถานีฯ เพื่อพิจารณาเลือกรายการออกอากาศให้ดงึ ดูดจํานวนผูช้ มให้ได้มากทีส่ ุด
4) การควบคุ มคุ ณภาพของรายการ โดยเฉพาะรายการประเภทละคร
สถานีฯ มีนโยบายทีจ่ ะต้องผลิตให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนทีจ่ ะเริม่ แพร่ภาพ เพื่อให้การถ่ายทําเป็ นไป
อย่างสมบูรณ์มากที่สุดโดยไม่ต้องรีบเร่ง เสี่ยงกับการที่จะถ่ายทําไม่ทนั กับการแพร่ภาพ และ
สถานีจะไม่พยายามยืดเนื้ อหาของรายการกว่าที่ค วรจะเป็ น เพื่อไม่ให้เกิดความเยิน่ เย้อ และ
ก่อให้เกิดความไม่น่าสนใจขึน้ นอกจากนี้จะพยายามเลือกผูผ้ ลิตรายการให้เหมาะสมกับประเภท
ของละคร หรือเรือ่ งทีจ่ ะทําการผลิตทัง้ นี้ เพราะผูผ้ ลิตรายการนัน้ จะมีความถนัดทีแ่ ตกต่างกันไป
เพื่อให้คุณภาพของละครมีความสมบูรณ์มากทีส่ ุด
ซึ่งสถานีมกี ารเซ็นเซอร์ก่อนที่จะนํ าภาพยนตร์ หรือละคร หรื อ รายการบันเทิง
ต่างๆ มาออกอากาศ บริษัทจะต้องนํ ารายการทัง้ หมดนัน้ มาผ่ านขัน้ ตอนการเซ็นเซอร์ เพื่อ
ตรวจสอบไม่ให้นําเสนอภาพหรือข้อความที่ผดิ ต่อกฎระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์ทค่ี วบคุม
โดยคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) ซึง่ ภาพและข้อความที่
แพร่ภาพจะต้องไม่กระทบต่อความมันคงของประเทศ
่
หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4.1.5.3 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่ าย
บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ กล่าวถึงนโยบายราคาและการจําหน่ ายโดยมีรายสรุป ดังนี้
1) การขายโฆษณาของสถานีฯ และกลุ่มผู้จดั หาและผลิตรายการของ
กลุ่มบีอซี ี เวิลด์นัน้ กลุ่มบริษทั มีทมี งานขายเพื่อติดต่อกับบริษทั โฆษณาซึ่งเป็ นลูกค้ารายใหญ่
ของกลุ่มลูกค้าทีเ่ ป็ นบริษทั โฆษณาจะมาจองเวลาโฆษณาตัง้ แต่ต้นปี เนื่องจากสื่อโทรทัศน์เป็ น
สื่อโฆษณาที่ได้รบั ความนิยมสูงสุด จึงมีผู้สนใจซื้อเวลาโฆษณาเป็ นจํานวนมากในขณะที่เวลา
โฆษณามีอยูจ่ าํ กัด
2) นโยบายราคา สถานีและผูผ้ ลิตรายการจะร่ วมกันเป็ นผู้กําหนดอัตรา
ค่าโฆษณา ปั จจัยที่ใช้ประกอบในการกําหนดราคา ได้แก่ เวลาออกอากาศ อัตราค่าโฆษณา
ของคู่แข่ง รวมทัง้ ความนิยมของผู้ชมต่อรายการ (Rating) ทัง้ นี้ ช่วงที่อตั ราค่าโฆษณาสูงสุด
คือ ช่วงละครหลังข่าว (20:30-22:30 น.) หรือทีเ่ รียกว่า Prime Time รองลงมา คือช่วงข้างเคียง
ละคร (18:30-20.30 น.และ 22:30-23:30 น.) และในอดีตทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีการปรับอัตราค่า
โฆษณาทุกปี โดยการปรับอัตราค่าโฆษณาจะพิจารณาตามความเหมาะสมของตลาดโดยรวม
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4.1.5.4 ด้านเทคโนโลยี
ปั จจัยด้านเทคโนโลยีสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3มีปัจจัยภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อ
การผลิตด้านอุปกรณ์สถานที่ท่ที ํา ให้กระบวนการผลิตชิ้นงานแต่ละชิ้นเกิดความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะปั จจุบนั สถานีให้มกี ารพัฒนาทางด้านการสื่อสารและการวางระบบ
การทํางานมากขึน้ ทําให้องค์การมีอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า ซึง่ จะนําพา
ให้สถานีประสบความสําเร็จในการทํางานได้ง่ายแต่เนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ช่อง 3เป็ น
องค์การระดับกลางอุปกรณ์เทคโนโลยีทใ่ี ช้จงึ มีจาํ นวนน้อยถ้าเทียบกับหน่ วยงานทีต่ ้องการผลิต
เพราะร้อยละ 90 สถานีผลิตข่าวและรายการเองแต่อุปกรณ์ยงั ไม่เพียงพอ “ปั จจัยภายใน
โทรทัศน์เราเรียกว่าตัวเราเล็กเพราะฉะนัน้ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีคุณภาพเทียบเท่าที่อ่นื ได้
แต่มใี นปริมาณทีน่ ้อยกว่าเงินทุนในการสนับสนุ นของเรามีน้อยกว่าเพราะเราเพิง่ เติบโต” ทัง้ นี้
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ของสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 นัน้ ยังคงมีคุณภาพและทันสมัยอยู่ใน
ระดับทีด่ พี อควรแต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วรวมถึงพฤติกรรม
ผู้ชมที่เปลี่ยนไปตามด้วยทําให้อุปกรณ์บางชนิดที่สถานีจําเป็ นต้องใช้โดยด่วนเพื่อตอบสนอง
ผูช้ มนัน้ สถานีกย็ งั ไม่มงี บประมาณเพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ท่ลี า้ สมัยมาส่งเสริมพัฒนาการผลิต
ให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดเมื่อออกสู่สายตาผูช้ มได้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีของสถานีว่า
บางครัง้ เทคโนโลยีมนั เปลี่ยนเร็วจนเราตามไม่ทนั ในกรณีท่เี ราจะทายังไงให้คนติดตามเราได้
ผ่านมือถือทุกแพลตฟอร์มหรือว่ามีอะไรใหม่เข้ามาเราก็ตอ้ งคิดตลอดว่าเราจะปรับตัวเราอย่างไร
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนอีกอย่างคืออุปกรณ์ภายในสตูดโิ อมันยังใช้งานได้แต่มนั ก็
ยังไม่ได้มาตรฐานระดับโลกเราเองก็ยงั ไม่ได้ไฮโซขนาดนัน้ แต่เราก็ได้มาตรฐานระดับหนึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่าปั จจัยด้านเทคโนโลยีในทิศทางเดียวกันคือสถานียงั ขาดแคลน
อุปกรณ์ทท่ี นั สมัยเพื่อรับรองกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนเนื่องจากการผลิตชิน้ งานแต่ละชิน้ ต้อง
ครอบคลุมรูปแบบการนําเสนอทีห่ ลากหลายด้วยดังนัน้ อุปกรณ์ทส่ี ถานีมใี ช้อยู่ในปั จจุบนั ยังคงไม่
เพียงพอต่อหน่วยผลิต
สรุปได้ว่า นับตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกทีส่ าํ นักงาน กสทช. เริม่ ต้นในการเปลีย่ นผ่านไปสู่
ระบบดิจติ อล คือ การกําหนดให้ โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจติ อลมีจํานวน 48 ช่อง แบ่งเป็ น
ช่อ งบริการสาธารณะจํานวน 12 ช่อง ช่อ งบริการทางธุ รกิจจํานวน 24 ช่อ ง และช่องบริการ
ชุมชน 12 ช่อง โดยในส่ วนของช่อ งบริการทางธุรกิจได้แบ่งย่อยเป็ น ช่องเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 3 ช่อง ช่องข่าวสารและสาระ 7 ช่อง ช่องทัวไปแบบความคมชั
่
ดปกติ 7 ช่อง และช่อง
ทัวไปแบบความคมชั
่
ดสูง (HD) 7 ช่อง ซึ่งช่องบริการทางธุรกิจทัง้ หมดกําหนดหลักเกณฑ์ใน
การให้ ใบอนุญาตผูป้ ระกอบการผ่านการประมูล และสํานักงาน กสทช. จัดให้มกี ารประมูลจนได้
ผูร้ บั ใบอนุญาตครบทัง้ 24 ช่องในปี พ.ศ. 2556 โดยช่องบริการทางธุรกิจทัง้ 24 ช่อง เริม่ ทดลอง
ออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 และได้ออกอากาศอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 25
เมษายน พ.ศ. 2557 นัน้
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ปั จจัยภายนอกที่มคี วามสําคัญ ที่สุ ด ของ “ระบบโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั ” คือ ความไม่
พร้อมของโครงข่ายออกอากาศภาคพืน้ ดินทีย่ งั ต้องใช้เวลา 3-4 ปี กว่าทีเ่ ครือข่ายจะครอบคลุม
คนดูร้อยละ 95 ทัวประเทศไทย
่
และแม้ว่า สํานักงาน กสทช. จะออกกฎ “Must carry” ให้
โทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวตี ้องออกอากาศช่องระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เพื่อเป็ นแรงหนุ นให้
“ระบบโทรทัศ น์ ดิจ ิทลั ” เข้าถึงคนดูเ ร็ว ขึ้นแต่ กลับมีค นดูน้อ ยมาก อีกทัง้ การรับชมสื่อ มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ คือ มีตวั เลือกในการรับช่องชมโทรทัศน์มากขึน้ จึงทําให้สถานีโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ต้องแข่งขันกันมากขึน้ อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ผู้ชมมีพฤติกรรมรับชมสื่อผ่านหลายหน้ าจอ
มากขึ้น ทัง้ ในเวลาเดียวกัน และต่ า งเวลากัน จึง มีผ ลให้กิจการโทรทัศ น์ ต้อ งเผยแพร่เ นื้ อ หา
รายการมากกว่าหนึ่งช่องทาง ผู้ชมสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้มากขึน้ จากโลกโซเชียลจึงทําให้
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ต้องใช้ประโยชน์จากช่องทางสื่อสารอื่นมากขึน้
สําหรับปั จจัยภายในสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ซึง่ มีประมูล 3 สถานีฯ ใช้การ
บริหารงานลักษณะไม่หยุดนิ่งอยูก่ บั ที่ มีความเคลื่อนไหว ตื่นตัวตลอดเวลา ซึง่ เป็ นงานทีท่ า้ ทาย
ความสามารถของผูบ้ ริหารและผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับ เพื่อให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ สถานีโทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีสชี ่อง 3 จึงมีการบริหารงานสําคัญหลักขององค์การ
สถานีโทรทัศน์ 4 ด้าน หลักๆ คือ 1) การบริหารด้านบุคลากร 2) การบริหารด้านรายการ และ
3) การบริหารด้านงบประมาณ และ 4)การบริหารด้านทรัพยากรอื่นๆ ตามโครงสร้างของงาน
และสายการบังคับบัญชาของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 โดยมีงานสําคัญพื้นฐาน งานด้าน
การบริหาร ทัวไปเป็
่
นฝ่ ายต่างๆ ทัง้ ในภาพลักษณ์ ด้านรายการ ด้านข่าว ด้านเทคนิค รวมถึง
ด้านอื่น ๆ ที่เ กี่ย วข้อ ง การบริห ารงานของสถานี จงึ ขึ้นอยู้กับ ปั จ จัยสําคัญ คือ นโยบาย และ
วัต ถุ ป ระสงค์ข องสถานี และประเภทของสถานี ซึ่ง ทํา ให้ผู้บ ริห ารจะต้อ งจัด องค์ก าร หรือ
โครงการสร้างของงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประการสําคัญคือทําให้เกิดความสะดวกและ
มีประสิทธิภาพในการทํางานต่อ องค์การต่อไป ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงจะดําเนินการศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทยทีวสี ี ช่อง 3 ในช่วงเปลีย่ นผ่านสู่ยคุ ดิจทิ ลั อย่างไร

4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ในระบบดิ จิทลั
เป็ นอย่างไร
ในการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ทัง้ 3 ท่านนัน้ ทําให้ทราบถึง
ปั จ จัย ส่ ง ผลต่ อ การบริห ารสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่อ ง 3 ในระบบดิจ ิท ัล (สุ รนิ ทร์ กฤตยา
พงศ์พนั ธุ,์ สัมภาษณ์, 30 กันยายน 2560; วรวรรณ ติณสูลานนท์, สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน
2560; บริสุทธิ ์ บูรณะสัมฤทธิ, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2560) ดังนี้
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4.2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
สุ ร ิน ทร์ กฤตยาพงศ์พ ัน ธุ์ ได้ก ล่ า วถึง ลัก ษณะการบริห ารสถานี โ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ที่
เหมาะสมควรดํา เนิ น การบริห ารว่ า ปั จ จุบ ัน ในองค์ก ารมีก ารเปลี่ย นแปลงค่ อ นข้า งมากใน
ช่ว งเวลา 2-3 ปี ห ลัง ทัง้ การจ้างทีมงานใหม่เ พิ่ม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การภายใน
ในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การด้วยเช่นกัน โดยส่วนหนึ่งมา
จากภายในตัวพนักงานเองที่จะต้องมีพฒ
ั นาความรูเ้ พิม่ ขึน้ ในลักษณะของสถานีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไป และพนัก งานก็ต้ อ งมีค วามรู้ใ นสิ่ง ที่ส ถานี กํ า ลัง จะเปลี่ย นไปพร้อ มกับ ด้า นการตลาดที่
เปลี่ยนไปด้วย โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง
3 สามารถจําแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
4.2.1.1 บุคลากร
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ไทยทีวสี ี ช่อง 3 เป็ นองค์การขนาดใหญ่ทม่ี กี ารจัดโครงสร้าง
การบริหารเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ทวไปซึ
ั ่ ง่ กระบวนการดําเนินงานด้านบุคลากรทางสถานี ให้
ความสํา คัญ กับเรื่อ งการบริห ารงานด้า นโครงสร้า งของสถานี โดยสถานีมกี ารแบ่ง สายงาน
ออกเป็ นฝ่ ายๆ โดยแต่ละฝ่ ายสายงาน จะมีหน้าที่รบั ผิดชอบงานอย่างชัดเจนและสําหรับด้าน
การบริห ารบุค ลากรซึ่งเป็ นกระบวนการเกี่ยวกับการคัดเลือ กบุค คลเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบุค คลมี
ความรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับงานแต่ประเภทโดยการคัดเลือกบุคลากรนัน้ ทางสถานี เน้ น
คัดเลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี คี วามคิดสร้างสรรค์โดยไม่จํา กัดว่าต้องเป็ นบุคคลที่เรีย นจบเฉพาะ
ด้านสื่อมาเท่านัน้ หากแต่ทางสถานีคดั กรองแล้วว่าบุคคลนัน้ ๆ สามารถจะปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ทางสถานีกย็ นิ ดีพจิ ารณาและรับเข้าทํางานในทีส่ ุด
จากการสัมภาษณ์ สุ รนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ให้ความเห็นว่าการแบ่งฝ่ ายการ
ทํางานของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่ อง 3 มีความเหมาะสมเนื่องด้วยสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3
เป็ นองค์การขนาดใหญ่มกี ารทํางานที่ซบั ซ้อนพนักงานทุกคนในองค์การมีฝ่ายสังกัดและแบ่ง
หน้าทีร่ บั ผิดชอบทํางานอย่างชัดเจนซึ่งด้วยการทีอ่ งค์การมีขนาดกลางนี้ทําให้ลําดับขัน้ ในการ
ผลิตงานและกระบวนการต่างๆ รวดเร็วและคล่องตัวขึน้ เมื่อต้องเข้าแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจ
ดิจทิ ลั โทรทัศน์อย่างเต็มตัว
การบริหารด้านบุคลากรของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 มีแนวคิดทีจ่ ะทําสถานีให้
เป็ นเวทีท่มี พี ้นื ที่สําหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์โดยทางสถานีจะ
ผลิตผลงานและรายการที่มคี ุณค่าให้กบั สังคม ซึ่งนอกจากทางสถานีจะเปิ ดโอกาสให้ กบั กลุ่ม
ผูช้ มทัวไปแล้
่
ว ยังเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทีเ่ ป็ นคนรุน่ ใหม่ได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
เต็ ม ที่ ทัง้ นี้ ส ถานี จ ะไม่ จํ า กัด ว่ า บุ ค คลที่เ ข้ า มาทํ า งานให้ กับ สถานี จ ะต้ อ งเรีย นจบด้ า น
สื่อสารมวลชนเท่านัน้ หากแต่สถานีจะยินดีพจิ ารณากลุ่มคนรุ่นใหม่ทม่ี ใี จรักการทํางานด้านสื่อ
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ลกั ษณะการทํางานสถานี ให้อสิ ระแก่บุคลากรทัง้ อิสระด้านความคิดและ
อิส ระในการปฏิบตั ิงาน การสร้างสรรค์งานผลิต เนื้อหาเพื่อ ให้ตอบโจทย์ภารกิจขององค์ก าร
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เช่นเดียวกับประเด็นด้านการบริหารบุคลากรในเรือ่ งของการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้สร้างสรรค์
ผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดงานผลิตทีม่ คี ุณภาพสูง การสร้างความรับรูแ้ ก่บุคลากร
ในองค์การทีจ่ ะต้องทําให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและมีความเชื่อมันใน
่
องค์ก าร โดยสิง่ ที่ผู้บริหารได้กํา หนดนโยบายและวางเป้ าหมายเอาไว้นัน้ บุคลากรทุกคนใน
องค์การจะต้องรับทราบและปฏิบตั โิ ดยพร้อมเพียงกัน
สถานีฯ ต้องการผลิตงานคุณภาพจึงให้อิสระกับบุคลากรในการทํางานทัง้ นี้ยงั
เชื่อมันว่
่ าคนรุน่ ใหม่จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขดี จํากัด โดยความแตกต่างทีไ่ ด้
จากการสร้างสรรค์นัน้ จะนํ ามาซึ่งความสดใหม่ใ นด้านการนํ าเสนอซึ่งจะเป็ นทางเลือกใหม่ท่ี
แตกต่างให้กบั กลุ่มผู้ชมไปด้วย สถานีฯ ต้องการสร้างคนคุณภาพและอีกอย่างคืองานคุณภาพ
และเป็ นช่องทางใหม่ของคนรุ่นใหม่มคี วามคิดทีแ่ ตกต่างไม่ได้ยดึ ติดกับสิง่ ที่เป็ น ของเดิมไม่ได้
รังเกียจความคิดเก่าแต่เราเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งให้กบั คนในสังคม
สุ ร ิ น ทร์ กฤตยาพงศ์ พ ั น ธุ์ ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า ความเชื่ อ มั น่ ใน
ความสามารถของบุคลากรโดยเชื่อในพลังของคนรุ่นใหม่ว่าจะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพได้เอง
หากสถานีเปิ ดโอกาสและให้พน้ื ทีใ่ นแสดงความสามารถอย่างเต็มทีท่ งั ้ นี้ฝ่ายบริหารอาจเข้ามามี
ร่วมในการให้คาแนะนาคําปรึกษารวมถึงการสื่อสารภายในทีผ่ บู้ ริหารต้องการสร้างความรับรูใ้ น
เรือ่ งของทิศทางสถานีดว้ ยบุคลากร
4.2.1.2 โครงสร้างของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3
สถานีฯ มีโครงสร้างสถานีโดยการแบ่งฝ่ ายการทํางานออกเป็ น 6 สายงาน
เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 เป็ นองค์การขนาดใหญ่ พนักงานทุกคนในองค์การมีฝ่าย
สังกัดและแบ่งหน้าที่รบั ผิดชอบทํางานอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีฝ่ายข่าวและฝ่ ายวาไรตี้เป็ นหลักใน
การผลิต ด้านเนื้อ หาที่ต้อ งนํ า เสนอผ่ านทางสถานี โ ดยจะมีฝ่ ายครีเ อทีฟ เซ็นเตอร์ ดูแ ลเรื่อ ง
แพ็ค เกจ และองค์ป ระกอบอื่น ๆ ฝ่ ายควบคุ ม การออกอากาศ ฝ่ ายตลาด ฝ่ ายการเงิน และ
กฎหมาย ดังทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลได้แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้สถานีเรามีฝ่ายข่าววาไรตี้จริงๆสองตัวนี้
รวมกันเราเรียกว่า “นิวส์คอนเทนต์สมาร์ทคอนเทนต์” (New Content Smart Content) สองอัน
นี้จะเป็ นเสมือนกองหน้ าในการผลิตคอนเทนต์ส่วนกองหลัง จะมีครีเอทีฟเซ็นเตอร์เป็ นคนดูเรื่อง
แพ็คเกจทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นคอร์ปอเรตหรือส่วนรายการ อีกส่วนจะเป็ นหน่ วยงานทีด่ ูเรื่องของ
การออกอากาศเป็ นแผนก อีกส่วนเป็ นอีเวนท์กจ็ ะมีอยู่ 6 ฝ่ ายใหญ่ๆ แล้วการเงิน การตลาด
กฎหมายจะรวมอยู่ในก้อนบริหารจัดการเป็ น 6 สายงาน ปั จจุบนั แต่ละฝ่ ายสายงาน มีความ
ใกล้ชดิ และทํางานร่วมกันมากขึน้ เพราะเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ. 2559 สถานีฯ มีการปรับขนาด
องค์การเพื่อเกิดความคล่องตัว สําหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจดิจทิ ลั โทรทัศน์ ปัจจุบนั ที่
ได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดกี ็แบ่งเป็ นฝ่ ายหลักๆ มีฝ่ายข่าวและรายการ ฝ่ ายการตลาดและ
การขาย ฝ่ ายโปรดักชัน่ ฝ่ ายควบคุมการออกอากาศ ฝ่ ายบัญชี ธุรการ กฎหมาย ฝ่ ายครีเอทีฟ

47
4.2.1.3 ด้านงบประมาณ
ในเรือ่ งการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนของสถานี ฯ มีโครงสร้างด้านการเงินมา
จากกลุ่มผู้ลงทุนและผูถ้ อื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นให้งบประมาณกับสถานีฯ สําหรับการใช้ผลิตข่าวและ
รายการเพื่อออกอากาศ โดยจะมีผบู้ ริหารสถานีรบั งบประมาณมาวางแผนการบริหารงานภายใน
สถานี ทัง้ นี้ผบู้ ริหารจะมีการตกลงกับกลุ่มผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนว่าในแต่ละปี งบประมาณจะถูกแบ่ง
สรรและนํามาผลิตข่าวหรือรายการใดบ้างรวมถึงงบประมาณด้านการตลาดและการขายโฆษณา
ด้วยซึ่งงบประมาณทุกส่วนจะต้องใช้ไปอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับเจตนารมของผูถ้ อื หุ้นและ
ผู้บริหารที่มุ่งหวังจะผลิตชิ้นงานสร้างสรรค์และมีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมด้วยทัง้ นี้
รายละเอียดการใช้งบประมาณจะต้องมีการแจกแจงให้ผลู้ งทุน
สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ได้ให้ความเห็นว่าสถานี ฯ มีผู้ถอื หุ้นทีม่ ฐี านะมันคงซึ
่
่ง
เปรีย บเสมือ นจุ ด แข็ง ของสถานี ใ นด้ า นของเงิน ทุ น อีก ทัง้ ทางสถานี ย ัง มีผู้ บ ริ ห ารที่ม าก
ประสบการณ์และเชีย่ วชาญในการทําธุรกิจประเภทสื่อเป็ นอย่างดีอกี ด้วยในเรื่องของทีม่ าเงินทุน
และการจัดงบประมาณเพื่อล่อเลีย้ งดําเนินธุรกิจทัง้ ภายในองค์การอย่างเช่นงบประมาณการผลิต
งบประมาณด้านการจ้างบุคลากรงบประมาณด้านอุปกรณ์รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อทํา
การตลาดของสถานีฯ ซึง่ ทางสถานีมผี ลู้ งทุนและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามมันคงทางฐานะเนื
่
่ องด้วยการ
ทําธุรกิจโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั โทรทัศน์เป็ นธุรกิจทีม่ กี ารลงทุนระยะยาวดังนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องมีทุนหนา
ด้วย
4.2.1.4 ด้านอาคาร สถานที่
ทรัพยากรของสถานีฯ อันประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหาร
วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ ในทีน่ ้รี วมถึงแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการประกอบงานผลิตการดําเนินงาน
ด้วยซึ่งผู้บริหารในองค์การมีหน้ าที่บริหารทรัพยากรดังกล่าวให้อย่างประหยัดคุ้มค่าหรือเกิด
ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาพบว่าสถานีฯ มีการบริหารทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคาร
สถานที่โ ดยการแบ่ ง เป็ น ด้า นแหล่ ง ข้อ มูล วัต ถุ ดิบ ที่ใ ช้ใ นการผลิต และด้า นอาคารสถานที่
ปฏิบตั งิ าน
แหล่งข้อมูลวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตที่นํามาใช้ในการผลิตเนื้อหานัน้ ทางสถานีฯ
คํานึงถึงปั ญหาด้านการละเมิดลิขสิทธิ ์เป็ นสําคัญ จึงทําให้แหล่งข้อมูลทีส่ ถานีนํามาได้มาจาก 2
แหล่งใหญ่ๆ คือ 1) สถานีมที มี งานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอง 2) สถานีซ้อื ลิขสิทธิ ์แหล่งข้อมูลจาก
สํา นัก ข่า วต่ า งประเทศ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล ที่ท ัน สมัย และได้ม าตรฐานการให้ค วามสํา คัญ
ดังกล่าวจะส่งผลให้การนําเสนอข่าวของสถานีมคี วามน่ าเชื่อถือและเป็ นมาตรฐานสากลไปด้วย
ทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานทีข่ องสถานีไว้ว่าในแง่ของการทําเนื้อหา
มีอยูส่ องแบบคือ 1) ซือ้ ข้อมูลกับสถานีทวโลกในการซื
ั่
อ้ ภาพข่าวโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ
ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์เพราะฉะนัน้ ภาพข่าวต่ างประเทศเราก็ซ้อื เป็ นผู้ให้บริการทางด้านนี้อยู่แล้ว
รวมถึงเราก็ซอ้ื ข้อมูลมาจาก Asp รอยเตอร์หรืออักษรข่าวข้อมูลต่างๆ ดังนัน้ Text ทีเ่ ราได้มาก็
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มาจากสํา นัก ข่า วจริง ๆ ไม่ใ ช่ก ารเปิ ด เว็บ ไซต์แ ล้ว ก็อ ปปี้ ม าเลยแต่ เ ป็ น ข่า วที่ม ีมาตรฐานมี
แหล่งข่าวที่มมี าตรฐานและ 2) มีทมี งานที่ออกหาทัง้ ข่าวหรือทีมรายการที่จะออกไปหาข้อมูล
ข่าวสารทีเ่ ราตัง้ ใจจะนําเสนอแหล่งข่าวของเราก็ถอื ว่า Verify ได้ซ่งึ ถือว่าเป็ นมาตรฐานสากล
แน่นอน
อาคารสถานที่ปฏิบตั งิ านสถานีฯ มีสตูดโิ อเพื่อใช้ในการถ่ายทําและผลิตรายการ
ออกอากาศทางสถานีและยังใช้เ พื่อ รองรับการผลิต ลงรูปแบบอื่นๆ ในอนาคตด้วย เช่น สื่อ
มัลติมเี ดีย เป็ นต้น
4.2.1.5 ด้านการจัดการองค์การ
1) กระบวนการผลิต
สถานีฯ ถือเป็ นองค์การขนาดใหญ่ ทีม่ กี ารกําหนดโครงสร้างขององค์การ
ชัดเจน ทัง้ นี้ดา้ นการจัดการภายในองค์การแบ่งออกเป็ นหน่วยงานย่อยต่างๆ และกําหนดอํานาจ
หน้าทีร่ บั ผิดชอบของแต่ละหน่ วยงานไว้ชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นฝ่ ายผลิตเนื้อหา ฝ่ ายสนับสนุ นการ
ผลิต รวมทัง้ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานย่ อ ยเหล่ า นัน้ ยัง เป็ น ไปในรูป แบบพึ่ง พาและ
ช่วยเหลือกัน ทัง้ นี้เพื่อให้เอื้อความสะดวกรวดเร็วต่อการดําเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะเพิม่ เติมรายละเอียดด้านงานผลิตมากยิง่ ขึน้ โดยบุคลากรทุก
คนจะต้องคํานึงถึงรูปแบบการนํ าเสนอที่หลากหลายโดยไม่ยดึ ว่างานที่ผลิตจะต้องทํา ขึ้นเพื่อ
ออกอากาศทางช่องทางโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว หากแต่บุคลากรต้องผลิตงานขึน้ เพื่อนําเสนอ
ในช่องทางอื่นๆ ของสถานีฯ ด้วยเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของสถานี ช่องทางโซเชียลมีเดียของ
สถานี เพราะฉะนัน้ โครงสร้างจะต้อ งครอบคลุมทุกมีเดียของการผลิต เนื้อหาองทุกสื่อไม่ใช่แค่
โทรทัศน์อย่างเดียว ขบวนการผลิตจะต้องเปลีย่ นไปจะต้องผลิตสินค้าแล้วกระจายออกไปได้ทุก
สื่อต้องดีไซน์ทเ่ี ฉพาะเจาะจงในแต่ละสื่อเช่น คุณทํารายการ 1ชั ่ วโมงในโทรทัศน์แต่คุณจะต้อง
ทําคลิปนัน้ ใน 7 นาทีไปออกในสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนัน้ วิธกี ารทํางานมันจะเปลีย่ นไปมัน
จะซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ด้านกระบวนการผลิตของสถานีฯ มีสดั ส่วนด้านเนื้อหาทีผ่ ลิต
ได้ ต รงตามมาตรฐานและเป็ นไปตามกฎระเบี ย บที่ สํ า นั ก งาน กสทช .ได้ กํ า หนดไว้ ว่ า
ผูป้ ระกอบการที่ประมูลช่องข่าวและสาระจะต้องมีสดั ส่วนของรายการข่าวสาระอย่างน้อย 50
เปอร์เซ็นต์ซง่ึ ปั จจุบนั ทางสถานีฯ มีสดั ส่วนผลิตอยู่ถงึ ร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็ นวาไรตี้
บันเทิง ทัง้ นี้ใ นอนาคตสถานี ฯ จะเพิม่ สัดส่วนการนํ าเสนอข่าวให้เป็ น ร้อ ยละ 80 โดยที่
กระบวนการจัดการทรัพยากรด้านการผลิต ขับเคลื่อนไปอย่างเหมาะสมตามขนาดขององค์การ
ตามทีอ่ ยูใ่ นช่องหมวดข่าวสารตามกฎของสํานักงาน กสทช. คือ อย่างน้อย ร้อยละ 50 ต้องเป็ น
รายการข่าวสารสาระแต่ มากไปกว่านัน้ คือสถานีฯ จะเป็ นช่องทีเ่ น้นคอนเทนท์ข่าวสารและสาระ
เป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ ในเชิงสัดส่วนของเนื้อหาข่าวสารและสาระของเรามันเลยมากกว่าเกินที่
สํานักงาน กสทช. กําหนดโดยมีเป้ าหมายคือร้อยละ 80 แต่ตอนนี้คอื ประมาณร้อยละ 70 เป็ น
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ข่าวสารและสาระส่วนอีกร้อยละ 30 เป็ นเรื่องไลฟ์ สไตล์และวาไรตี้ทม่ี ขี ่าวเป็ นจุดแข็งทีช่ ดั เจน
ของความเป็ นสถานีขา่ ว
นอกจากนี้ สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ให้ความเห็นว่ากระบวนการผลิต
ของสถานีไปในทิศทางเดียวกัน โดยสถานี ฯ มีโครงสร้างการบริหารการจัดการที่ชดั เจนและ
มันคงซึ
่ ง่ ขัน้ ตอนการผลิตจะมีการทํางานซับซ้อนไปบ้างแต่กท็ ําเพื่อตอบสนองความหลากหลาย
ของผู้รบั ชมในปั จจุบนั นอกจากนี้รูปแบบข่าวและรายการของสถานียงั เป็ นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีภ่ าครัฐได้กําหนดไว้
2) ด้านการบริหารองค์การ
การดํ า เนิ น งานหรือ การปฏิบ ัติง านใดๆ ของสถานี ฯ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
บุคลากรโดยครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ เช่น การบริหารนโยบายการบริหารอํานาจหน้าทีก่ ารบริหารที่
เกี่ยวข้อ งกับ สัง คมการวางแผนการจัดองค์ก ารการบริห ารทรัพยากรมนุ ษ ย์ร วมถึงขัน้ ตอน
กระบวนการบริหารองค์การด้วย ทัง้ นี้สถานีฯ มีโครงสร้างการทํางานทีค่ ่อนข้างยืดหยุ่นทุกฝ่ าย
สามารถติดต่อประสานงานกันได้เองเพื่อลดความซับซ้อนในระดับการสังการของหั
่
วหน้างาน
ทัง้ นี้วธิ กี ารดังกล่าวได้ทําให้การผลิตและการจัดการส่วนต่างๆภายในองค์การมีความคล่องตัว
และรวดเร็วมากขึน้
ด้ า นการจัด การของสถานี ฯ การทํ า งานที่ผ สานกัน ก่ อ นให้ ม ั น เกิ ด
โครงสร้างพึง่ พากันได้ จึงมีฝ่ายไม่เยอะมากแต่พยายามทีจ่ ะให้ทํางานสนับสนุ นกันให้เต็มทีท่ ส่ี ุด
ในการทํางานไม่ได้หลากหลายหรือเลเยอร์มากนัก แต่ใช้วธิ กี ารคือการเลือกผลิตงานเร็วขึ้น
สื่อสารกันได้งา่ ยทีส่ ุด
ด้านการบริหารของสถานีฯ ไม่ได้ถูกยึดว่าจะต้องเป็ นการสังการจากบน
่
ลงล่างเสมอไปในบางครัง้ ก็พบว่ามีการสื่อสารจากด้านล่างสู่ด้านบนซึ่งเป็ นไปอย่างผสมผสาน
ตามสถานการณ์โดยการทํางานจะยึดเป้ าหมายของสถานีและนโยบายของสถานีเป็ นสําคัญ ทัง้ นี้
ทางฝ่ ายบริหารยังได้เปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้การจัดสรร
ทรัพยากรวัตถุดบิ แหล่งข่าวของสถานียงั ถูกนํ ามาใช้อย่างคุ้มค่าด้วยการมีระบบกลางสําหรับ
แบ่งปั นข้อมูลต่างๆ โดยบุคลากรสามารถดึงเอาชุดข้อมูลฐานกลางนี้ไปใช้ในการทํางานของ
ตนเองได้ด้านการจัดการของสถานีเอาไว้ว่าที่น่ีการบริหารไม่ได้เป็ นแนวดิง่ ตลอดเวลามันมีทงั ้
จากข้างล่ างขึ้นข้างบนมีระนาบเดียวกัน โดยการมองเป้ าหมายเป็ นสําคัญ เรากํา หนดจุดยืน
ร่วมกันว่างานชิน้ นี้ต้องการอะไรแล้ว แบ่งงานกันไปว่าใครทําอะไรบ้างและให้เสนอความคิดเห็น
ตกผลึกร่วมกันในทีป่ ระชุมให้ออกมาเป็ นแผน ฝ่ ายข่าว ฝ่ ายนิวส์มเี ดีย ฝ่ ายวาไรตี้ ฝ่ ายบริหาร
จัดการหลักๆ จะมีประมาณนี้แต่ละฝ่ ายสายงาน จะมีแผนกย่อยๆ ลงไปอย่างกรณีฝ่ายวาไรตี้จะ
มีแผนกเทคโนโลยีทอ่ี ยูก่ บั ฝ่ ายข่าวเองจะมีแผนกผลิตรายการข่าวแผนกผลิต
จากการสัมภาษณ์ สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ได้ให้ความเห็นว่าสถานี ฯ มี
การบริหารแบบแนวดิง่ ซึ่งจะพิจารณาไปตามสถานการณ์เน้นการทํางานการสังการแบบใกล้
่
ชดิ
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กันและเอื้อหนุ นกันเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวในการดําเนินการและการขับเคลื่อนขององค์การการ
จัดสรรทรัพยากรด้านวัตถุดบิ แหล่งข้อมูลสถานีกม็ กี ารจัดสรรปั นส่วนเพื่อใช้ประกอบการผลิตได้
อย่างคุม้ ค่าและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบ ันที่บบี ให้สถานีต้องคํานึงถึงความคุ้มค่า
เป็ นสําคัญด้วยทัง้ นี้จากการศึกษารวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์จงึ สามารถสรุปถึงหลักการ
บริห ารงานของสถานี โ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ช่ อ ง 3 ไว้ไ ด้ 4 ด้า นด้ว ยกัน คือ ด้า นบุ ค ลากร ด้า น
งบประมาณ ด้านอุปกรณ์สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และด้านการจัดการ
ทัง้ นี้ วัตถุดบิ ที่นํามาใช้ประกอบการผลิตยังถู กแบ่งสรรอย่างคุ้มค่าโดย
การจัดทําระบบกลางเพื่อให้ทุกฝ่ ายสามารถดึงชุดข้อมูลไปใช้ในการผลิตงานส่วนของตน ด้าน
อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบตั ิงานพบว่าสถานี ฯ มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้โดยสถานที่มที ีมงาน
ออกไปหาข่าวเก็บบันทึกภาพและสถานีฯ ยังลงทุนซื้อแหล่งข้อมูลจากสํา นักข่าวต่างประเทศ
เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับใช้ประกอบการผลิต ทัง้ นี้เนื่องมากจากสถานีฯ ตระหนักถึงปั ญหาด้านการ
ละเมิดลิขสิทธิ ์ด้วย
4.2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กสทช. ที่ส่งผลต่อการโฆษณา
สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เป็ น
สถานีโทรทัศน์ทก่ี ําลังเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงเข้าสู่ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั คํา ว่า “ไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ” เนื่องจากระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามในหลากหลาย
มิติ เช่น ความไม่พร้อมของคนดู เครือข่ายของการออกอากาศยังไม่ทวถึ
ั ่ ง การแจกคูปองไม่
เป็ นไปตามที่คาดการณ์ และเจ้าของสินค้ายังไม่ลงโฆษณา ควบคู่ไปกับปั ญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สําหรับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เป็ นเครือทีม่ รี ะบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในมือ 3 ช่อง
กับ 1 ช่องอนาล็อก จึงถูกจับตามองว่าจะเดินเกมธุร กิจระบบโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ที่มอี ยู่ถึง 3 ช่อง
อย่างไร จากคําพูดนี้เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงปั ญหาในการดําเนินธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวสี ชี ่อง 3 ทีย่ ากขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบจากการค้นคว้าเชิงเอกสารเพิม่ เติม พบว่า รายได้ส่วนใหญ่
ของตัวแตกต่างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 มาจากยอดขายโฆษณา ซึง่ ราคาสูงในช่วงทีเ่ ป็ น
โทรทัศ น์ ร ะบบอนาล็อ ก ซึ่งทางคณะกรรมการกิจ การโทรทัศ น์ (กทค.) ภายใต้ สํานัก งาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน
กสทช.) ได้ให้เวลาก่อนการยกเลิกโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ และจะส่งผลต่อ
การหารายได้หลักของตัวสถานีโทรทัศน์ทางตรงเนื่องจากสํานักงาน กสทช.ได้นํากฎมัส แครี่
(Must Carry) มาใช้เพื่อเป็ นตัวเร่งให้ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เกิดโดยเร็ว โดยให้เคเบิลทีวแี ละเพย์
โทรทัศน์ต้องนําช่อง “ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ” ไปออกอากาศ แต่ไม่รวม “สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี
ช่อ ง 3 อนาล็อ ก” โดยให้เ หตุ ผ ลว่าบริษัทที่ประมูล ระบบโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั ทัง้ 3 ช่อ ง คือ บีอีซี
มัลติมเี ดีย ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 อนาล็อกดําเนินการโดยบริษทั บางกอก เอ็น
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เตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในทางกฎหมายถือว่าเป็ นคนละนิตบิ ุ คคลจึงนํ ามาออกอากาศ
ไม่ได้ โดยที่สํานักงาน กสทช.ออกกฎนี้ เพื่อต้องการผลักดันให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
อนาล็อกซึ่งครองตลาดคนดูและโฆษณามาออกอากาศในระบบดิจทิ ลั คู่ขนานกับระบบอนาล็อก
เดิมในลักษณะเดียวกับทีส่ ถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ทีด่ ําเนินการอยู่ เพราะสํานักงาน กสทช.มองว่า
ถ้าผลักดันให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 อนาล็อกมาออกอากาศในระบบดิจทิ ลั ได้คนดูและเอ
เจนซี่โฆษณา เจ้าของสินค้า ก็จะตามมาในขณะที่ สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 มองต่างมุม
หากยอมไปออกอากาศในช่องระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั คู่ขนานกันไปกับช่องอนาล็อกเหมือนกับที่
สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ดําเนินการอยู่ ก็เท่ากับว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 จะต้องมีต้นทุน
เพิม่ ขึน้ ทันที เพราะต้องเสียทัง้ ค่าใบอนุญาตระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ให้กบั สํานักงาน กสทช. และยัง
ต้องเสียค่าสัมปทานให้กบั อสมท. เนื่องจากโทรทัศน์ระบบช่องอนาล็อกยังเหลืออายุสมั ปทาน
อีกประมาณ 6 ปี ในขณะเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ก็ไม่สามารถขึน้ ค่าโฆษณาได้
เพราะเอเจนซี่มองว่าฐานคนดูอนาล็อกและดิจทิ ลั เป็ นกลุ่มเดียวกันเพียงแต่การออกอากาศต่าง
ช่องทางกันเท่านัน้ แต่เมื่อสํานักงาน กสทช.มีกฎนี้ออกมา หากเคเบิลทีวแี ละเพย์โทรทัศน์ ทํา
ตาม เท่ากับว่า สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ีช่อง 3 อนาล็อกก็จะสูญเสียคนดูไปถึง ร้อ ยละ 60-70
เนื่องจากคนดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่ดผู ่านเคเบิลทีวแี ละเพย์โทรทัศน์มากกว่า ซึง่ ทางด้านสํานั กงาน
กสทช.เห็นว่าโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิลทีวยี งั คงออกอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
อนาล็อกอยูเ่ ช่นเดิมได้ จึงใช้วธิ อี อกกฎสังห้
่ ามไม่ให้ผใู้ ห้บริการโครงข่ายให้บริการแก่ช่อ งเคเบิล
ทีว ี และโทรทัศน์ดาวเทียมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 อนาล็อก ซึง่ หากใคร
ออกอากาศจะถือว่าเป็ นความผิด ซึง่ จะต้องถูกปรับและต้องยึดใบอนุ ญาตเพื่อเป็ นแรงบีบอีกทาง
ให้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 นําช่องอนาล็อกมาออกคู่ขนานในช่องดิจทิ ลั
ด้วยปั ญหาดังกล่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 จึงไม่ยนิ ยอมดําเนินการและ
ยื่นฟ้ องร้องศาลปกครอง เพื่อขอระงับคําสังของสํ
่
านักงาน กสทช. ซึ่งเรื่องอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาที่จะตัดสินในช่ว งสิ้น เดือ นสิงหาคม พ.ศ. 2559 และเปลี่ยน “ระบบโทรทัศ น์ ดิจทิ ัล
เปรียบเหมือนกับการเปิ ดสรรพสินค้าแห่งใหม่ทเ่ี ป็ นพรีเมียม ซึง่ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
ก็ตดั สินใจไปเปิ ดร้านใหม่ขน้ึ มาอีก 3 ร้าน เพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้า หรือคนดูใหม่ๆ ให้เหมาะกับ
ระดับพรีเมียม ในขณะทีช่ ่องอนาล็อกซึง่ เปรียบเป็ นร้านข้าวแกงทีเ่ คยขายในสรรพสินค้าเดิมก็ยงั
มีค นมากิน อยู่เ หมือ นเดิม ไม่ไ ด้ล ดลง เราก็ไ ม่ ม ีค วามจํา เป็ น ต้ อ งย้า ยไป แต่ ห ากเจ้า ของ
สรรพสินค้าพรีเมียมต้องการให้เราย้ายไปอยู่กบั เขาก็ควรมีขอ้ เสนอที่ดใี ห้กบั เรา”นัน่ คือ แง่มุม
ของการต่ อ สู้ใ นเกม ระหว่ า ง สํ า นั ก งาน กสทช. และสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3 ที่ม ี
สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3 อนาล็อ กที่ม ีฐ านคนดูก ลุ่ ม ใหญ่ เ ป็ น เดิม พัน โดยในช่ ว งแรก
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3ได้เริม่ ต้นออกอากาศระบบดิจทิ ลั แค่ 4-5 ชัวโมงเริ
่
ม่ ตัง้ แต่ 4 โมง
เย็นจนถึง 4 ทุ่ม หรือคิดเป็ นสัดส่วน 20% โดยที่มที งั ้ รายการผลิตใหม่และรายการเก่าที่นํามารี
รันเพื่อให้ตรงกับข้อกําหนดของ สํานักงาน กสทช.เท่านัน้ เมื่อสถานการณ์ยงั สุ่มเสีย่ ง หากออก
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ตัวเร็ว “กระสุน” อาจหมดไวก่อนกําหนด แต่ชา้ ไปก็อาจไม่ทนั การณ์ ดังนัน้ ในช่วงเดือนตุลาคม
จะเป็ นกําหนด “ดีเดย์” ทีส่ ถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 จะ “คิกออฟ” ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ 3
ช่องอย่างเป็ นทางการโดยระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ 3 ช่อง จะมีความชัดเจนมากขึน้ ด้วยการเพิม่
เนื้อหารายการใหม่ๆ เข้ามารองรับกับการเพิม่ เวลาการออกอากาศทีจ่ ะเริม่ ตัง้ แต่ตี 5 จนถึงเทีย่ ง
คืนมีระยะเวลาเกือบ 20 ชัวโมง
่
หรือคิดเป็ นร้อยละ 70-80 ของเวลาในการออกอากาศทัง้ หมด
โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 HD ช่องความคมชัดสูงจะเปลีย่ นไปใช้ช่อื “สถานีโทรทัศน์
ไทยทีวสี ชี ่อง 3 เพาเวอร์ทรี” โดยจะมุง่ เน้นรายการ “กีฬา” ถ่ายทอดสดจากต่างประเทศเป็ นหลัก
ทัง้ “ฟุตบอล” และ “มวย” เป็ นกีฬาทีค่ นไทยนิยมมานําเสนอ รวมทัง้ วาไรตี้จากต่างประเทศ และ
ข่าว โดยช่องนี้ สุรนิ ทร์ กฤตยาพงศ์พนั ธุ์ มีความเชื่อมันว่
่ าจะสามารถดึงดูดความนิยมจากผูช้ ม
รายการทีวไี ด้มาก เพราะคนไทยนิยมดูกฬี า ซึ่ง สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 จะซื้อรายการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศลีกต่างๆ ที่เป็ นที่นิยมๆ มาถ่ายทอดสดโดยจะใช้จุดขาย
เรื่องของ HD ความคมชัดภาพและเสียงซึ่งเหมาะกับรายการกีฬามาใช้สร้างแต้มต่อในการ
แข่งขัน

บทที่ 5
สรุปผลและอภิปราย
ในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั กรณีศึกษา สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3” ผู้ศกึ ษาได้ทําการศึกษา
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) กับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Informant) ในครัง้ นี้จากความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูง
และผูบ้ ริหารระดับกลางทีบ่ ริหารงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3

5.1 สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่
ยุคโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3” แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ คือ
5.1.1 รูปแบบการบริหารจัดการสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก
ระบบอนาล็อกสู่ดจิ ทิ ลั
5.1.1.1 แนวทางด้านภาพลักษณ์
5.1.1.2 แนวทางด้านเศรษฐกิจ
5.1.1.3 แนวทางด้านผูถ้ อื หุน้
5.1.1.4 แนวทางด้านผูร้ บั หน้าทีข่ องสื่อมวลชน
5.1.1.5 แนวทางการบริหารภายในองค์การ
5.1.2 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทวีสชี ่อง 3 ในระบบดิจทิ ลั
5.1.2.1 ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
5.1.2.2 ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับนโยบาย กสทช.ทีส่ ่งผลต่อการโฆษณา
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5.1.1 รูปแบบการบริ หารจัดการสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ช่วงเปลี่ยนผ่าน
จากระบบอนาล็อกสู่ดิจิทลั
5.1.1.1 แนวทางด้านภาพลักษณ์
สถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยทีว ีส ีช่ อ ง 3 เป็ น สถานี ท่ีม ีค นรู้จ กั ในวงกว้า ง ดัง นัน้ ความ
ท้าทายใหม่คอื การทําให้เป็ นทีร่ จู้ กั ในรูปแบบสถานีทต่ี ่างกันไปอีกกว่า 3 สถานี และต้องสื่อสาร
ในตลาดที่ม ีคู่ แ ข่ ง เพิ่ม มากกว่ า 9 เท่ า ผู้บ ริห ารของสถานี โ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ช่ อ ง 3 เล็ง เห็น
ความสําคัญในการเปลีย่ นแปลงของดิจทิ ลั และสถานีฯ ยังขาดแคลนบุคลากรทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ น
ดิจทิ ลั เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าการค้นหาบุคลากรที่ม ี
ความรู้ค วามสามารถเกี่ยวกับสื่อ สัง คมออนไลน์ และสื่อดิจทิ ลั อื่น ๆ เข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ่งของ
องค์การ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรดิจทิ ลั ขององค์การไปด้วย ถึงแม้รายได้จากการโฆษณา
จะเป็ นรายได้กอ้ นใหญ่ของสถานีโทรทัศน์
เมื่อ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั มีความชัดเจนมากขึ้น
ทัง้ ในแง่ของคนดู โครงข่ายการรับสัญญาณและโฆษณา โดยทีเ่ จ้าของช่องรายการเริม่ เอาคอน
เทนต์ดๆี แรงๆ มาออกอากาศมากขึน้ จะส่งผลให้ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั โดยรวมแข็งแรงขึน้ แต่
สําหรับจุดคุ้มทุนของระบบโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ีช่อง 3 ยังประเมินได้ยาก
ต้องรอดูปีหน้า ส่วนการก้าวขึน้ เป็ นผู้นําในตลาดระบบถ้าเปรียบเป็ นหนังแล้ว ระบบโทรทัศน์
ดิจทิ ลั เป็ นหนังเรือ่ งยาวทีย่ งั มีเวลาถึง 15 ปี ทจ่ี ะใช้ตดั สิน
5.1.1.2 แนวทางด้านเศรษฐกิจ
โดยรวมแล้ว เมื่อ เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ยอดการซื้อโฆษณาก็ลดลง ย่อ ม
ส่งผลต่อรายได้สถานีฯ เช่นกัน นอกจากนี้ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กลุ่มผู้ลงทุนของสถานีฯ
จะระมัดระวังและชะลอการลงทุนไปด้วย ส่งผลให้งบประมาณ ส่วนต่างๆ ของสถานีมแี รงกดดัน
ทางเศรษฐกิจที่มผี ลกระทบต่อสถานีฯ ว่าด้วยการเผชิญกับ สภาวะเศรษฐกจิทไ่ี ม่ดสี ่งผลให้ช่วง
ต้นปี 2559 สถานีฯ ปลดอัตราจ้างพนักงานจํานวนหนึ่ง เพื่อประหยัดงบประมาณและความอยู่
รอดในอุตสาหกรรมนี้ต่อไป
5.1.1.3 แนวทางผูถ้ อื หุน้
ปั จ จัยด้า นผู้ถือ หุ้น หรือ กลุ่ ม ผู้ล งทุ น มีค วามสํา คัญ และมีอํา นาจสูง สุ ด ของการ
ดําเนินธุรกิจ เป็ นผู้ได้ประโยชน์ชนั ้ ในสุดของธุรกิจซึ่งมีอทิ ธิ พลต่อการเจริญเติบโตหรือการอยู่
รอดของธุรกิจมากทีส่ ุด สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 ใช้การพิสูจน์ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
และยึดมันในการทํ
่
างานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน และมีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ทีพ่ ร้อมสนับสนุ นการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
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5.1.1.4 แนวทางผูร้ บั หน้าทีส่ ่อื มวลชน
สถานี โ ทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ช่ อ ง 3 ผู้ ช มมีโ อกาสเปิ ดรับ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ม ีค วาม
หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รบั ประโยชน์ สูงสุด สถานีฯ เน้ นเนื้อหาที่นําเสนอให้ม ี
ความหลากหลาย ทัง้ ข่าวและสาระบันเทิง การเพิม่ ช่องทางการนํ าเสนอข่าวสารเพื่อ สอดคล้อง
ความต้อ งการของผู้ชม เช่น การเพิม่ ทักษะบุคลากรในการผลิตสร้างสรรค์ช้นิ งานให้มคี วาม
ยืด หยุ่น เพื่อ ใช้สํา หรับ การนํ า เสนอข้อ มูล ข่า วสารได้ทุ ก ช่ อ งทางของสถานี อาทิ เว็บ ไซต์
ช่องทางโซเชียลมีเดียต่ างๆ เพื่อ สื่อว่าสถานีฯ ไม่ได้เป็ นแค่ โทรทัศ น์ แต่เป็ นมัลติมเี ดีย ซึ่งมี
โทรทัศน์เป็ นหลัก ซึง่ ต้องผลิตคอนเทนท์ขน้ึ มาทุกประเภท เพราะคนรุ่นใหม่ๆ ใช้ช่องทางการ
รับชมข่าวสารหลากหลายช่องทาง
5.1.1.5 แนวทางการบริหารภายในองค์การ
1) ด้านการจัดการการบริหารงานและนโยบายการผลิตงานของสถานี
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 ฝ่ ายบริหารมีความพอใจกับเนื้อหาทีน่ ําเสนอ
เนื่องจากสัดส่วนการนําเสนอสอดคล้องกับนโยบายของสถานีฯ ทีต่ ้องการเน้นการผลิตข่าวเป็ น
หลัก รวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่สถานีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจุดมุ่งหมายของ
การก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 คือ ต้องการสร้างคลังความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์แก่สงั คม ใน
รูปแบบทีอ่ งค์การเป็ นสื่อมวลชนคุณภาพ ทัง้ นี้จดุ มุง่ หมาย ดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมย์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีอ่ ยากให้องค์การเป็ นเสมือนกระบอกเสียงของคนรุ่นใหม่ เป็ นพืน้ ทีแ่ สดงความคิดเห็น
ที่หลากหลายและเสริมสร้างสังคมให้มคี ุณภาพ ทัง้ นี้หลักการบริหารของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ช่อง 3 ตัง้ เป้ าหมายองค์การทีต่ อ้ งการ “การเติบโตอย่างยังยื
่ น”
“รายได้จากการขายโฆษณาไม่ใช่ช่องทางเดียวเสมอไป” สถานีฯ เพิม่
ช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นตัง้ แต่ ก่อ นหน้ าที่จะเกิดการประมูล โดยการสร้างกิจกรรมทาง
การตลาด เช่น การขายบัตรคอนเสิร์ต การจัดอีเวนท์ แต่ไม่เพียงการหารายได้ใหม่ๆ เท่านัน้
สถานีฯ มุ่งปรับปรุงด้านเนื้อหาของรายการมากขึน้ รายการมีความหลากหลาย และมีรูปแบบ
ของรายการทีน่ ่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 SD หรือช่องมาตรฐานจะเปลีย่ นมาใช้ช่อื
“สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 เมจิกทรี” โดยจะเน้นความหลากหลายของรายการ ทัง้ วาไรตี้ ซิทคอม
เกมโชว เรียลริต้ี ซีรยี เ์ กาหลี ส่วนช่องเด็กจะใช้ช่อื “ช่องแฮปปี้ แฟมิล่ี เบอร์ 13” จะเน้นกลุ่มคน
ดูทเ่ี ป็ นครอบครัว ซึง่ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์พ่อบ้าน แม่บา้ น และเด็ก ทีเ่ ด็กดูทบ่ี า้ นแล้วปลอดภัย
โดยสถานีฯ เตรียมอัดฉีดงบ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์เพื่อโป
รโมทระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั 3 ช่อง
2) ด้านวัฒนธรรมองคก์ารและการสื่อสารภายใน
ปั จจัยภายในที่มผี ลต่อการบริหารองค์การว่า อุปสรรคของปั จจัยภายใน
เป็ นเรือ่ งวัฒนธรรมองค์การและการสื่อสารภายในองค์การเป็ นหลัก ซึง่ พฤติกรรมทีส่ ร้ างขึน้ จาก
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คนในสถานีฯ ที่เป็ นพฤติกรรมแบบที่มที งั ้ เก่าและใหม่ผสมผสานกัน ฝ่ ายบริหารมีความจําเป็ น
อย่างมากทีจ่ ะต้องพิสูจน์และเรียกความเชื่อมันของคนในองค์
่
การด้วยการเลือกใช้วธิ กี ารสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) ด้านเทคโนโลยี
สถานี ย งั ขาดแคลนอุ ป กรณ์ ท่ีท ัน สมัย เพื่อ รองรับ กระบวนการผลิต ที่
ซับซ้อนอันเนื่องจากการผลิตชิ้นงานแต่ละชิน้ ต้องครอบคลุมรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย
ดังนัน้ อุปกรณ์ทส่ี ถานีฯ ใช้อยูป่ ั จจุบนั ยังไม่เพียงพอต่อหน่วยผลิต
5.1.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริ หารสถานี โทรทัศน์ ไทยทวีสีช่อง 3 ในระบบดิ จิทลั
5.1.2.1 ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3
1) ด้านบุคลากร
ประเด็นที่พบ คือ การคัดเลือกบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสม
กับงานแต่ประเภทโดยเน้นคัดเลือกกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่มี คี วามคิดสร้างสรรค์ โดยไม่จํากัดว่าต้อง
เป็ นบุคคลที่เรียนจบเฉพาะด้านสื่อมาเท่านัน้ ซึ่งตอบรับแนวคิดของสถานีท่ตี ้องการให้คนรุ่น
ใหม่เป็ นคนคุณภาพ จํานวนพนักงานสถานีฯ ไม่มากแต่ มคี ุณภาพสูง มีพ้นื ที่ให้ได้สร้างผลงาน
มากกว่าทีจ่ ะสังงานเช่
่
นทีผ่ ่านมา สถานีฯต้องการผลิตงานคุณภาพจึงให้อสิ ระกับ บุคลากรในการ
ทํางาน ภายใต้ความเชื่อมันว่
่ าคนรุ่นใหม่จะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขดี จํากัด
โดย ความแตกต่างทีไ่ ด้จากการสร้างสรรค์นนั ้ จะนํามาซึง่ ความสดใหม่ในด้านการนําเสนอซึง่ จะ
เป็ น ทางเลือกใหม่ทแ่ี ตกต่างให้กบั กลุ่มผูช้ ม
2) ด้านโครงสร้างของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3
เมื่อปี 2559 สถานีฯ มีการปรับขนาดองค์การให้เ ล็กลงเพื่อ ความ
คล่องตัว โดยแบ่งการบริหารเป็ น 6 สายงาน ได้แก่ ฝ่ ายข่าวและรายการ ฝ่ ายการตลาดและการ
ขาย ฝ่ ายโปรดักชัน่ ฝ่ ายควบคุมการออกอากาศ ฝ่ ายบัญชี ธุรการ กฎหมาย และฝ่ ายครีเอทีฟ
การแบ่งสังกัดและหน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งผลให้ลําดับขัน้ การผลิตงานและกระบวนการ
ต่างๆ รวดเร็ว คล่องตัว แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบอย่างชัดเจน
3) ด้านงบประมาณ
ผูบ้ ริหารจะตกลงกับกลุ่มผู้หุน้ และผู้ลงทุนว่าในแต่ละปี งบประมาณจะถูก
แบ่งสรรและนํ ามาผลิตข่าวหรือรายการใดบ้างรวมถึงงบประมาณด้านการตลาดและการขาย
โฆษณา ซึง่ นับเป็ นจุดแข็งของสถานีในด้านเงินลงทุนทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ทีม่ ฐี านะมันคง
่
อีกทัง้ สถานีม ี
ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความเชีย่ วชาญในด้านสื่อเป็ นอย่างดี
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4) ด้านอาคารสถานที่
สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 มีการบริหารทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์และ
อาคารสถานที่โดยแบ่ง เป็ นด้านแหล่ งข้อ มูล วัต ถุ ดิบ ที่ใ ช้ใ นการผลิต และด้านอาคารสถานที่
ปฏิบตั งิ าน แหล่งข้อมูล วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ โดยมาจาก 2 แหล่ง คือ ทีมงานลง
พืน้ ทีก่ บั ซือ้ ลิขสิทธิ ์จากสํานักข่าว
ด้านอาคารสถานีทป่ี ฏิบต้ งิ าน สถานีฯ มีสตูดโิ อเพื่อใช้ในการผลิตรายการ
ออกอากาศทางสถานีฯ และรองรับการผลิต สื่อมัลติมเี ดียในอนาคต อีกทัง้ เปิ ดให้บริการเช่า
สตูดโิ อสําหรับผลิตรายการ
5) ด้านการจัดการองค์การ
(1) กระบวนการผลิต
บุคลากรทุกคนจะต้องคํานึงถึงรูปแบบการนําเสนอทีห่ ลากหลายไม่ใช่
เพื่อ ออกอากาศทางโทรทัศ น์ เ พียงอย่า งเดียวหากแต่ บุค ลากรต้อ งผลิต งานเพื่อ นํ า เสนอใน
ช่องทางอื่นๆ ของสถานีโทรทัศน์ด้วย เช่น ช่องทางเว็บไซต์ของสถานี ช่องทางโซเชียลมีเดีย
ของสถานี เพราะฉะนัน้ โครงสร้างจะต้อ งครอบคลุ มทุกมีเ ดียของการผลิตคอนเทนต์ อีกทัง้
สอดคล้องกับกฎระเบียบทีส่ าํ นักงาน กสทช.กําหนดว่าผูป้ ระกอบการทีป่ ระมูลช่องข่าวและสาระ
จะต้องมีสดั ส่วนของรายการข่าวสาระ อย่างน้ อยร้อยละ 50 ซึ่งปั จจุบนั สถานีฯ มีส ัดส่วนผลิต
ร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็ นวาไรตี้บนั เทิงในอนาคตสถานีฯ จะเพิม่ สัดส่วนการนํ าเสนอ
ข่าวให้เป็ นร้อยละ 80
(2) การบริหารองค์การ
สถานีโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 เป็ นองค์การขนาดกลาง ซึ่งสถานีม ี
โครงสร้างการทํางานที่ค่อนข้าง ยืดหยุ่นทุกฝ่ ายสามารถติดต่อ ประสานงานกันเพื่อลดความ
ซับซ้อนในระดับการสังการของหั
่
วหน้างาน ทัง้ นี้วธิ กี ารดังกล่าวได้ทําให้การผลิตและการจัด การ
ส่วนต่างๆ ภายในองค์การมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึน้
ด้านการบริหารของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 มีการบริหารงานแบบ
แนวดิง่ ซึ่งจะพิจารณาตามสถานการณ์ เน้นการทํางาน การสังการแบบใกล้
่
ชดิ และเกื้อหนุ นกัน
ไม่ได้ถูกยึดว่าจะต้องเป็ นการสังการจากบนลงล่
่
างเสมอไปในบางครัง้ ก็พบว่ามีการสื่อสารจาก
ด้านล่างสู่ด้านบนซึ่ง เป็ นไปอย่างผสมผสานตามสถานการณ์โดยการทํางานจะยึดเป้ าหมายของ
สถานีและนโยบายของสถานีเป็ นสําคัญ
นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากด้านวัตุดบิ แหล่งข่าวของสถานียงั ถูก
นํามาใช้อย่างคุม้ ค่า ด้วยการใช้ระบบกลางสําหรับการแบ่งปั นข้อมูลต่างๆ โดยบุคลากรสามารถ
ดึงเอาชุดข้อมูลฐานกลางนี้ไปใช้ในการทํางานของตนเองได้
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5.1.2.2 ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบาย กสทช. ทีส่ ่งผลต่อการโฆษณา
ระบบโทรทัศน์ ดจิ ทิ ลั เต็มไปด้วยอุปสรรคในหลากหลายมิติ เช่น ความไม่พร้อม
ของคนดู เครือข่ายการออกอากาศยังไม่ทวถึ
ั ่ ง การแจกคูปองไม่เป็ นไปตามที่ คาดการณ์ และ
เจ้าของสินค้ายังไม่ลงโฆษณา ควบคู่ไปกับปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึง่ รายได้ส่วนใหญ่ของ
สถานี ฯ มาจากยอดขายโฆษณา ซึ่ง ราคาสู ง ในช่ ว งที่เ ป็ นโทรทัศ น์ ร ะบบอนาล็อ ก ทัง้ นี้
คณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ (กทค.) ภายใต้ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้ใ ห้เ วลาก่ อ นการ
ยกเลิกโทรทัศน์ระบบอนาลอ็ก ในปี 2561 นี้ซง่ึ ส่งผลต่อการหารายได้หลักของสถานีฯ ในทาง
ตรงเนื่องจากสํานักงาน กสทช.ได้นํากฎ Must Carry มาใช้เพื่อเป็ นตัวเร่งให้ระบบโทรทัศน์
ดิจทิ ลั โดยเร็ว โดยให้เ คเบิล ทีว ีและเพย์โทรทัศ น์ ต้อ งนํ า ช่ อ ง “ระบบโทรทัศ น์ ดิจทิ ลั ” ไป
ออกอากาศ แต่ไม่ร่วม “สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อนาล็อก” โดยให้เหตุผลว่าบรษิททั ประมูลระบบ
โทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล ทัง้ 3 ช่ อ ง คือ บีอีซี มัล ติม ีเ ดีย ในขณะที่ส ถานี โ ทรทัศ น์ ช่ อ ง 3 อนาล็อ ก
ดําเนินการโดย บริษทั บางกอก เอ็ยเตอร์เทนเมนท์ จํากัด (มหาชน) ในทางกฎหมายถือว่าเป็ น
คนละนิตบิ ุคคล จึงนํามาออกอากาศไม่ได้
ระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เหมือนกับการเปิ ดห้างสรรพสินค้าแห่งใหมทีเ่ ป็ นพรีเมีย่ ม
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ก็ตดั สินใจ ไปเปิ ดร้านใหม่ข้ึนมาอีก 3 ร้าน เพื่อ รองรับกับกลุ่มลูกค้า
หรือคนดูใหม่ๆ ให้เหมาะกับ ระดับพรีเมียม ในขณะที่ช่องอนาล็อกซึ่งเปรียบเป็ นร้านขายข้าว
แกงทีเ่ คยขายในห้างสรรพสินค้าเดิมก็ยงั มีคนมากินอยูเ่ หมือนเดิม ไม่ได้ลดลง
ช่วงแรก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ได้เริม่ ต้นออกอากาศระบบดิจทิ ลั แค่ 4-5
ชัวโมงเริ
่
ม่ ตัง้ แต่ 4 โมงเย็นจนถึ่ง 4 ทุ่ม หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 20 โดยที่มที งั ้ รายการผลิต
ใหม่และรายการเก่าทีน่ ํ ามารีรนั เพื่อให้ตรงกับข้อกําหนดของ สํานักงาน กสทช. เท่านัน้ ดังนัน้
ในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็ นกําหนด “ดีเดย์” ทีส่ ถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 จะ “คิกออฟ” ระบบ
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ 3 ช่อง อย่างเป็ นทางการ
โดยระบบโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทัง้ 3 ช่อง จะมีความชัดเจนมากขึน้ ดด้วยการเพิม่ เนื้อหา
รายการใหม่ๆ เข้ามารองรับกับการเพิม่ เวลา การออกอากาศที่เริม่ ตัง้ แต่ตี 5 จนถึงเที่ยงคืนมี
ระยะเวลาเกือบ 20 ชัวโมง
่
หรือคิดเป็ นร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 80 ของเวลาในการออกอากาศ
ทัง้ หมด โดยสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD ช่องความคมชัดสูงจะเปลีย่ นไปใช้ช่อื “สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 เพาเวอร์ทรี” โดยจะมุ่งเน้นรายการกีฬาถ่ายทอดสดจากต่างประเทศเป็ นหลัก รวมทัง้
วาไรตีจ้ ากต่างประเทศและข่าว โดยจะซือ้ รายการถ่ายทอดสดฟุตบอลจากต่างประเทศลีกต่างๆ
ทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมมาถ่ายทอดสด ทัง้ “ฟุตบอล” และ “มวย” เป็ นกีฬาทีค่ นไทยนิยมมานําเสนอ โดยจะ
ใช้จุดขายเรื่องของ HD ความคมชัดภาพและเสียง ซึง่ เหมาะกับรายการกีฬา มาใช้สร้างแต้มต่อ
ในการแข่งขัน
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5.2 การอภิ ปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ น
ผ่านสู่ยคุ โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในการเปลีย่ นผ่านจากสถานีโทรทัศน์อนาล็อก
สู่ถานีโทรทัศน์ในยุคดิจทิ ลั และเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มผี ลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์
ไทยทีว ีส ีช่อ ง 3 สามารถนํ าผลมาการศึกษาที่ได้มาวิเ คราะห์โดยใช้กรอบการวิเ คราะห์ต าม
หลักการบริหาร 4M และทฤษฎีการบริหารองค์การสื่อมวลชนของ McQuail (2005) มาอภิปราย
ผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.2.1 การอภิ ปรายผลจะประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ด้านตามพื้นฐานการบริ หาร
การบริ หารจัดการของสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
การบริหารองค์การจะต้องอาศัยการจัดการที่เป็ นกระบวนการที่จะทําให้งานที่วางไว้
สําเร็จ ซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานการใช้ทรัพยากรที่สําคัญ 4 ประการ (4 M’s) คือ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และด้านการจัดการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
5.2.1.1 ด้านบุคลากร
พบว่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ใช้โครงสร้างการบริหารงานในโครงสร้าง
แบบ Matrix Organization โดยมีการจัดงานแบ่งหน้าทีต่ ามแนวดิง่ และแบ่งลักษณะงานตาม
แนวนอน เพื่อ ใช้ความสามารถของพนักงานแต่ล ะคนอย่างเต็มที่ และกําหนดยุทธวิธใี นการ
ทํางานเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักการในการบริหารบุคลากร โดยมีการการแบ่งงานกันทํางาน
ให้ชดั เจน ซึง่ มีทงั ้ หมด 6 ฝ่ าย ได้แก่ ฝ่ ายข่าวและรายการ ฝ่ ายการตลาดและการขาย ฝ่ ายโปร
ดักชัน่ ฝ่ ายควบคุมการออกอากาศ ฝ่ ายบัญชี ธุรการ กฎหมาย และฝ่ ายครีเอทีฟ แต่ละฝ่ ายจะมี
บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญ มีทกั ษะในการทํางานแต่ละอย่างซึ่งเป็ นการทํางานที่เป็ นลักษณะ
ประสานงานกันในการทํางานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ของสถานี โทรทัศน์ ที่มสี ายการบังคับ
บัญชาอย่างชัดเจน
ทัง้ นี้การบริหารทัง้ 3 สถานีต่างมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ของแต่ละช่องอย่างชัดเจน
เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 SD หรือช่องมาตรฐานจะเปลีย่ นมาใช้ช่อื “สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 เมจิกทรี” เน้นความหลากหลายของรายการ ทัง้ วาไรตี้ ซิทคอม เกมโชว์ เรียลริต้ี ซีรยี ์
เกาหลี ส่วนสถานีโทรทัศน์ ช่อง 13 เด็กจะใช้ช่อื “ช่องแฮปปี้ แฟมิล่ี เบอร์ 13” เน้นกลุ่มคนดูท่ี
เป็ นครอบครัว ซึง่ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์พ่อบ้าน แม่บา้ น และเด็ก ทีเ่ ด็กดูทบ่ี า้ นแล้วปลอดภัย ซึง่
จะส่ ง ผลต่ อ ความอยู่ร อดในสภาวะการแข่ ง ขัน ในระยะยาว และมีค วามหมายต่ อ ผลการ
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บริหารงานในเรื่อง โครงสร้าง รายได้ท่เี พิม่ ขึน้ ตามตัวชี้วดั (Indicators) ความสําเร็จของการ
บริหารงานสถานี
5.2.1.2 ด้านงบประมาณ
งบประมาณเป็ นจุดแข็งของสถานีฯ ทีม่ ผี บู้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์และเชีย่ วชาญใน
การทําธุรกิจประเภทสื่อเป็ นอย่างดี อีกทัง้ มีเงินลงทุนในการหล่อเลีย้ งธุรกิจในระยะยาวเพื่อการ
ผลิตงานและใช้อุปกรณ์ทม่ี คี ุณภาพ จ้างบุคลากรทีม่ คี ุณภาพ ซึง่ สถานีฯ มีผลู้ งทุนและผูถ้ อื หุน้ ที่
มีค วามมันคงทางฐานะ
่
เนื่องด้ว ยธุ รกิจ โทรทัศ น์ ดิจทิ ลั เป็ นเป็ นธุ รกิจที่มกี ารลงทุนระยะยาว
ดังนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องมีทุนหนา
5.2.1.3 ด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่
อุปกรณ์ และอาคารสถานทีน่ นั ้ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
ทางสถานี ม ีก ารบริห ารทรัพ ยากรด้า นวัส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละอาคารสถานที่โ ดยแบ่ ง เป็ น ด้า น
แหล่งข้อมูลวัตถุดบิ ที่ใช้ในการผลิตและด้านอาคารสถานที่ปฏิบตั งิ าน แหล่งข้อมูลวัตถุดบิ ที่ใช้
ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์ โดยมาจาก 2 แหล่ง คือ ทีมงานลงพื้นที่ กับ ซื้อลิขสิทธิ ์จากสํานักข่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร 4M ทีป่ ระกอบไปด้วย ทรัพยากร เงิน วัสดุสงิ่ ของ และการ
จัดการ ทําให้การบริหารทรัพยากรของสถานีนัน้ มีคุณภาพ อีกทัง้ เรื่องการบริหารวัตถุดบิ เช่น
ข้อ มูล ข่าวสารที่ทางสถานี ฯ ได้ล งพื้น ที่เ องเพื่อ ไม่ ใ ห้ล ะเมิด ลิข สิท ธิน์ ัน้ เป็ น การทํา งานบน
จรรยาบรรณของสื่อ มวลชน ทํา ให้ข่า วที่ไ ด้ม ีคุ ณ ภาพมากกว่า สถานี ฯ อื่น และถู ก ต้อ งตาม
หลักธรรมภิบาล
5.2.1.4 ด้านการจัดการ
สอดคลัองกับงานวิจยั ของ ดวงทิพย์ วรพันธุ์ (2548, บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาวิจยั เรื่อง
“50 ปี โทรทัศน์ไทย” พบว่าภาพรวมสถานีฯ ต่างใช้ 4 กลยุทธ์สําคัญ คือ 1) การปรับโครงสร้าง
การบริหารงานให้มคี วามคล่องตัว สามารถดําเนินงานรวดเร็วมากขึน้ 2) การปรับรายการทุก 3
เดือนในรอบปี งบประมาณการบริหารงาน หรือปรับตามสถานีค่แู ข่ง ควบคู่ไปกับกิจกรรมสื่อสาร
การตลาดกับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ 3) การเพิม่ จํานวนผูผ้ ลิตรายการ 4) ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่
เกีย่ วเนื่อง
5.2.2 ปัจจัยที่ มีผลต่อการบริ หารงานของสถานี โทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3
สําหรับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 หากวิเคราะห์
ตามทฤษฎีการบริหารองค์การสื่อมวลชนของ McQuail (2005) พบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการ
ทํางานของแต่ละองค์การสื่อมวลชนนัน้ ประกอบด้วย 2 ส่วนทีส่ าํ คัญ ก็คอื
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5.2.2.1 ปั จจัยภายใน หมายถึง ปั จจัยทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวองค์การสื่อมวลชนนัน้ ๆ
ได้แก่
1) การจัดการ (Management) สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 ฝ่ ายบริหารมี
ความพอใจกับเนื้อหาทีน่ ําเสนอเน้นการผลิตข่าวเป็ นหลัก รวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่
สถานีนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจุดมุ่งหมายของการก่อตัง้ สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 คือ
ต้องการสร้างคลังความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์แก่สงั คม ในรูปแบบทีอ่ งค์การเป็ นสื่อมวลชนคุณภาพ
2) เทคโนโลยี (Technology) สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ช่อง 3 จากการศีกษา
พบว่ายังขาดอุปกรณ์ทท่ี นั สมัยเพื่อรองรับกระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนอันเนื่องจากการผลิชน้ิ งาน
แต่ละชิน้ ต้องครอบคลุมรูปแบบการนําเสนอทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ อุปกรณ์ทส่ี ถานีฯ ใช้อยู่ปัจจุบนั
ยังไม่เพียงพอต่อหน่วยผลิต แต่มแี นวโน้มทีจ่ ะนําเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ในอนาคตเพื่อมุ่งมัน่
ทีจ่ ะเป็ นสถานีฯ อันดับที่ 1 ของประเทศไทย
3) ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) สถานีโทรทัศน์
ดิจทิ ลั ช่อง 3 มีจรรยาบรรณในการลงพืน้ ทีเ่ พื่อหาข่าว ผลิตและนําเสนอด้วยตัวเอง รวมถึงมีการ
คัดกรองเนื้อหาข่าวทีเ่ หมาะสมแก่ผชู้ ม ทําให้ทางสถานีฯ ยึดถือหลักจรรยาบรรณของสื่อมวลชน
เป็ นสําคัญ
5.2.2.2 ปั จจัยภายนอก หมายถึง ปั จจัยที่เ กิดจากภายนอกองค์การสื่อมวลชน
และส่งผลต่อการดําเนินงาน เป็ นสิง่ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึน้ อยู่กับสถานการณ์
ในช่วงนัน้ ๆ ปั จจัยภายนอกทีส่ ่งผลต่อองค์การสื่อมวลชน ได้แก่
1) แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure)
คณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ (กทค.) ภายใต้ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ได้
ให้เวลาก่อนการยกเลิกโทรทัศน์ระบบอนาลอ็ก ในปี 2561 นี้ซง่ึ ส่งผลต่อการหารายได้หลักของ
สถานีฯ ในทางตรงเนื่องจากสํานักงาน กสทช.ได้นํากฎ Must Carry มาใช้เพื่อเป็ นตัวเร่งให้
ระบบโทรทัศ น์ ดิจ ิท ัล โดยเร็ว ทํ า ให้ท างสถานี เ กิด แรงกดดัน ทางการเมือ งที่ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงาน
2) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure)
สืบเนื่องจากแรงกดดันทางการเมืองและสังคม การนํ ากฎ Must Carry
มาใช้กบั ทางสถานีส่งผลทําให้เป็ นแรงกดดันทางเศรษฐกิจด้วย กล่าวคือ รายได้ส่วนใหญ่ของ
สถานี ฯ มาจากยอดขายโฆษณา ซึ่ง ราคาสูงในช่ ว งที่เ ป็ น โทรทัศ น์ ร ะบบอนาล็อ ก แต่ ห าก
เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจทิ ลั จะทําให้ทางสถานีฯ ต้อ งแบกภาระเพิม่ ขึ้นอีก เท่าตัว นอกจากนี้ ยงั
ประสบปั ญหาเรื่อง การแจกคูปองไม่เป็ นไปตามทีค่ าดการณ์ และเจ้าของสินค้ายังไม่ลงโฆษณา
ควบคู่ไปกับปั ญหาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
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3) แหล่งข้อมูล เหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information
and Culture Supply)
เหตุการณ์เปลี่ยนระบบออกอากาศจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจทิ ลั
เป็ นเหตุการณ์สําคัญที่เปลี่ยนการบริหารของสถานีฯ เพราะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร
รวมถึง แนวทางการออกอากาศใหม่ นอกจากนี้ ท างสถานี ย งั ได้เ พิ่ม ช่ อ งเพื่อ ให้ค รอบคลุ ม
กลุ่มเป้ าหมายมากยิง่ ขึน้ โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนไทย เช่น การดูกฬี า ทําให้ทาง
ช่องต้องปรับนําข่าวกีฬารวมถึงการถ่ายทอดสดมาเป็ นรายการออกอากาศลําดับต้นๆ

5.3 ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั เรือ่ ง “แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ในช่วงการเปลีย่ น
ผ่านสู่ยุคโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั กรณีศกึ ษา สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวสี ชี ่อง 3” ทําให้ทราบถึงการบริหาร
จัดการช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ดจิ ทิ ลั ปั จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสถานีโทรทัศน์
และแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่าของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ในระบบดิจทิ ลั
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
5.3.1.1 ควรให้ความสําคัญกับการสํารวจวิจยั (Research) วิจยั ตลาดของธุรกิจ
โทรทัศน์ ในด้านต่างๆ อาทิ สํารวจพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ และการศึกษาผู้ชมในด้านต่างๆ
เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางกลุยทธ์ของธุรกิจ ใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการจัดผังรายการ
การวางแผนขายโฆษณา หากมีการใช้การวิจยั ที่น่าเชื่อถือจากหน่ วยงานวิจ ัยที่น่าเชื่อถือและ
เป็ นที่ยอมรับเพื่อ จะได้นําข้อ มูล ที่ได้ มาวิเ คราะห์และนํ ามาเป็ นกลยุทธ์เ พื่อ ใช้ปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามเป้ าหมาย
5.3.1.2 ควรให้ความสําคัญกับลิขสิทธิ ์ในการเผยแพร่ซ้าํ ของรายการโทรทัศน์
ซึ่ง ปั จ จุบ ัน มีบุ ค คลแสวงหาผลประโยชน์ จ ากการนํ า เนื้ อ หาไปเผยแพร่ซ้ํา ใน
ช่องทางส่วนตัว หรือบุคคลที่สาม ควรมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนเพื่อแสดงความเคารพ
ลิขสิทธิ ์ทางปั ญญาของผู้ผลิตหรือสถานีฯ อาทิ การบริหารจัดการให้สามารถชมย้อนหลังผ่าน
ช่องทางทีเ่ ป็ นทางการของเจ้าของลิขสิทธิ ์ เป็ นต้น
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5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิ งทฤษฏี
5.3.2.1 ควรมีการศึกษากลยุทธ์ท่ใี ช้ในสภาวะการแข่งขันของสถานีโทรทัศน์ให้
สอดคล้อ งกับ สถาณการณ์ อ ยู่เ ป็ น ระยะเพื่อ ใช้ใ นทางวิช าการ เนื่ อ งจากกลยุท ธ์ท่ีใ ช้ม ีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการวิจยั ให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เช่น ศึกษาทุกช่วงระยะ
2 ปี เป็ นต้น
5.3.2.2 เนื่อ งจากเทคโนโลยีใ นการเผยแพร่สญ
ั ญาณโทรทัศ น์ มกี ารพัฒนาไป
อย่า งรวดเร็ว ผู้ช มจึง มีพ ฤติก รรมการชมรายการผ่ า นสื่อ แตกต่ า งกัน เช่ น สถานี โ ทรทัศ น์
อิน เทอร์เ น็ ต ดาวเทีย ม จึง ควรมีก ารศึก ษาเปรีย บเทีย บพฤติก รรมการชมรายการของ
สถานีโทรทัศน์ผ่านสื่อทีแ่ ตกต่างกัน
5.3.2.3 ปั จ จุบ ัน กฎหมายและระเบีย บต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิจ
โทรทัศน์ เป็ นไปตามรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศ น์ แ ละกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ หรือ กสทช. เป็ นผู้ดูแ ล ดัง นัน้ จึงควรมี
การศึกษาวิเคราะห์นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารสถานีโทรทัศน์ของหน่ วยงาน เพื่อให้ทราบ
ผลกระทบ ปั ญ หา และอุปสรรคในการดําเนินงานตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อไป
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