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บทคดัย่อ 

งานวจิยัชิน้นี้มจีุดมุง่หมายในการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอม

รวม รวมทัง้ส ารวจอุปสรรคความทา้ทายและแนวทางจดัการกบัปญัหาของผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์

ดจิทิลัในประเทศไทย ใชร้ะเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เดีย่วผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์

ดจิทิลัจ านวน 10 ท่าน ผลการศกึษาพบวา่ เทคโนโลยดีจิทิลัมศีกัยภาพในการเปลีย่นแปลงแบบแผน

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ส่วนแบ่งทางการตลาด และรปูแบบการบรหิารจดัการองคก์รสื่อ ผูบ้รหิารตอ้งใช้

เทคโนโลยใีนการบรหิารจดัการตามบรบิทของวฒันธรรมองคก์ร รวมทัง้ปรบัเปลีย่นการสื่อสารและการ

เป็นผูน้ าของตนใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ี

 

ค าส าคญั: โทรทศัน์ การบรหิารจดัการสื่อ สื่อดจิทิลั การหลอมรวมสื่อ 
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Abstract 

 

This research aims to study management practices of television in the digital 

convergence age. It also aims to explore challenges in managing media works and the ways 

managements tackle with them. This project is a qualitative research. It is conducted with an 

individual interview with 10 media executives. The study shows that digital technology has 

capacity in changing many aspects of television industry. It has altered consumer behaviors, 

market segmentations, and management styles. Media managements need to utilize digital 

technology to fit within organizational cultures. Their communication and leadership styles are 

also need to adapt with a changing industry which is driven by a new technology. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ท่ีมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

อุตสาหกรรมสื่อเป็นธรุกจิทีถู่กขบัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ี การเปลีย่นผ่านระบบสื่อไปสู่ยคุดจิทิลั

หลอมรวมสง่ผลใหผู้ผ้ลติสื่อและผูบ้รหิารองคก์รสื่อตอ้งมกีารปรบัตวัในดา้นต่างๆตามไปดว้ย ทัง้ในเรื่อง

รปูแบบเนื้อหาของสื่อทีผ่ลติออกมา ช่องทางการน าเสนอและจดัจ าหน่าย รวมทัง้หลกัในการบรหิาร

จดัการบุคลากรและองคก์รสื่อ 

  สื่อทุกชนิดมขี ัน้ตอนการพฒันาและปรบัเปลีย่นตวัเองอยู่เสมอ เพื่อใหส้ามารถเพิม่ศกัยภาพการ

ท างาน สนองตอบต่อการใชง้านของผูร้บัสารทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ และเพื่อใหส้ื่อดงักล่าวคงชวีติอยูไ่ด้

ในโลกของการสื่อสาร แดน คาสพ ี(อา้งถงึใน ฐตินินั บ. คอมมอน, 2553, น. 158) อธบิายไวว้า่ สื่อชนิด

ต่างๆเมื่อเกดิขึน้มาแลว้จะมพีฒันาการของการเปลีย่นแปลงอยู ่4 ข ัน้ตอน ดงันี้ 

1. การก่อตัง้ (Inauguration) คอื ข ัน้ตอนของการก่อตัง้ การเกดิขึน้ของสื่อในสงัคม 

2. การสถาปนา (Institutionalization) คอืข ัน้ตอนทีส่ ื่อถูกน ามาใชง้านโดยประชาชนอยา่ง

แพร่หลายและพฒันาจนไดร้บัการยอมรบัในฐานะทีเ่ป็นสถาบนัทางสงัคม 

3. การปกป้องตนเอง (Defensiveness) คอืข ัน้ตอนทีส่ ื่อนัน้ตอ้งมกีารปกป้องตนเองจากความทา้

ทายของสื่อใหมท่ีเ่กดิขึน้และมกีารแขง่ขนัช่วงชงิกลุ่มผูร้บัสารระหวา่งกนั 

4. การปรบัตวั (Adaptation) คอืข ัน้ตอนของการปรบัตนเองเพื่อใหอ้ยูร่อด โดย คาสพ ีกล่าววา่ 

การปรบัตนเองของสื่อม ี3 รปูแบบดว้ยกนั คอื การปรบัเปลีย่นและประยกุตต์นเองใหส้ามารถอยูร่อด

ต่อไปได ้(Adaptation) การหลอมรวมกบัสื่ออื่นๆ (Convergence) และรปูแบบสุดทา้ยคอืการตายจากไป

เพราะสื่อไมส่ามารถปรบัตนเองได ้(Obsolescence) 

อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ไดร้บัการพฒันาผ่านขัน้ตอนของการยอมรบัในฐานะสถาบนัทางสงัคม 

(Institutionalization) มาแลว้ และก าลงัอยูใ่นช่วงทีถู่กทา้ทาย (Defensiveness) ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ

อยา่งอนิเตอรเ์น็ต การปฏวิตัทิางดจิทิลัของวงการสื่อถอืเป็นการปรบัเปลีย่น (Adaptation) ตนเองและใน

ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการเปิดช่องทางของการหลอมรวมกนั (Convergence) กบัสื่ออื่นทีเ่กดิขึน้มาใหม ่

    การส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบดจิทิลั (Digital Television) เป็นประเดน็ทีม่กีารพดูถงึกนัมา

นานแลว้ ขณะนี้หลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา องักฤษ ญี่ปุน่ และประเทศต่างๆในทวปียโุรป ไดย้ตุิ

การส่งสญัญาณโทรทศัน์ระบบแอนะลอ็ค (Analog Television) และเปลีย่นระบบการสง่สญัญาณโทรทศัน์

เป็นดจิทิลั (Digital Television) อยา่งเตม็รปูแบบแลว้ ในขณะทีก่ารเปลีย่นผ่านโทรทศัน์ในประเทศไทย

จากระบบแอนาลอ็คไปสู่ระบบดจิทิลัยงัเป็นช่วงเริม่ออกกา้วเดนิ โดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
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กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ซึง่เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ

โดยตรง จดัใหม้กีารประมลูคลื่นความถี่เพื่อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัประเภทบรกิารทางธุรกจิ

ระดบัชาต ิส าหรบัการประมลูโทรทศัน์ดจิทิลัช่องธุรกจิ 24 ช่อง ระหวา่งวนัที ่26 - 27 ธนัวาคม 2556 

และไดก้ าหนดระยะของการทดลองออกอากาศไว ้ระหวา่งวนัองัคารที ่1 ถงึวนัพฤหสับดทีี ่24 เมษายน 

พ.ศ. 2557 จนถงึปจัจุบนัโทรทศัน์ดจิทิลัถอืเป็นทัง้โอกาสและวกิฤตทิางธุรกจิของผูป้ระกอบกจิการธุรกจิ

โทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทย ดงัจะเหน็ไดจ้ากองคก์รธุรกจิทีป่ระสบความส าเรจ็จากการรบัสมัปทาน

โทรทศัน์ดจิทิลัไปด าเนินงาน และบทเรยีนจากหลายองคก์รทีย่งัคงตอ้งฝา่ฟนักบัอุปสรรคและความทา้

ทายในการท าธุรกจิโทรทศัน์ในมติขิองสื่อดจิทิลัต่อไป  

แมว้า่การขยายตวัของธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยจะไม่เตบิโตอยา่งรวดเรว็ตามที่

คาดการณ์กนัไว ้ดว้ยอุปสรรคจากปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ เทคโนโลย ีการประชาสมัพนัธข์อ้มลูไปยงัผูช้ม 

ความพรอ้มของผูผ้ลติและผูช้มในการรบัเทคโนโลย ีรวมทัง้การบรหิารจดัการขององคก์รสื่อ แต่ไม่มใีคร

ปฏเิสธไดว้า่ โทรทศัน์ระบบดจิทิลัไดน้ ามาซึง่ประโยชน์และคุนูปการอนัใหญ่หลวงต่อประเทศ ทัง้ในดา้น

เศรษฐกจิซึง่จะก่อใหเ้กดิการไหลเวยีนของเมด็เงนิมหาศาลจากการใหส้มัปทานคลื่นความถี่และรายได้

จากการโฆษณา นอกจากนี้ โทรทศัน์ระบบดจิทิลัยงัมศีกัยภาพทีจ่ะเป็นพลงัอนัก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงต่างๆในดา้นสงัคมและวฒันธรรม  แต่อย่างไรกต็าม การบรหิารจดัการองคก์รสื่อในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวมถอืเป็นมติใินการบรหิารจดัการทีต่อ้งใชท้ ัง้ความรูค้วามช านาญดา้นเทคโนโลยแีละศลิปะ

ในการสื่อสารและการบรหิารจดัการแบบเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างจากการบรหิารจดัการทัว่ไป สื่อโทรทศัน์ถูก

ขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยกีารสื่อสารทีพ่ฒันาไปอยา่งรวดเรว็จนบางครัง้วงการวชิาการดา้นสื่ออาจตาม

ไม่ทนัความเปลีย่นแปลงในดา้นการท างานของวงการวชิาชพี การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั

หลอมรวมตอ้งค านึงถงึองคป์ระกอบดา้นเทคโนโลยแีละดา้นทีไ่มใ่ช่เทคโนโลย ีเช่น บุคคล การสื่อสาร 

ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์ประกอบกบัการบรหิารจดัการองคก์รสื่อมมีติทิีห่ลากหลายทัง้ในระดบัมห

ภาค (Macro Level) อนัไดแ้ก่การบรหิารองคก์ารในภาพรวม ระดบัจุลภาค (Micro Level) ในการ

บรหิารงานบุคคล หรอืแมแ้ต่ระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) ในการบรหิารจดัการ 

        การบรหิารจดัการองคก์รสื่อมอีงคป์ระกอบและมติทิี่มคีวามความแตกต่างเฉพาะตวัออกไปจาก

การบรหิารจด้การองคก์รทัว่ไปดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั

หลอมรวมจงึมคีวามละเอยีดอ่อนและซบัซอ้น จ าเป็นตอ้งไดร้บัการศกึษาวจิยัเพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าทัง้

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงานบรหิารจดัการดา้นวชิาชพีสือ่และใชเ้พิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจในเชงิ

วชิาการแก่นกัวชิาการ นกัสื่อสารมวลชน รวมทัง้องคก์รและผูท้ ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง โครงงานวจิยัเรื่อง “การ

บรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม” ชิน้นี้ จงึมจีุดมุ่งหมายในการถอดประสบการณ์ของ

ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมของประเทศไทยเพื่อน ามาวเิคราะหห์าแนวปฏบิตัทิีด่ ี
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ในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม การศกึษาวจิยัครัง้นี้เน้นศกึษาเฉพาะการบรหิาร

จดัการระดบัจุลภาค (Micro Level) คอืการเน้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์(Relationship) และ

ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ในองคก์ร และระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) ขององคก์รสื่อ ซึง่

ผลการวจิยัทีไ่ดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการท างานและการบรหิารจดัการองคก์รสื่อในยคุดจิทิลั

หลอมรวมในประเทศไทย รวมทัง้ยงัเป็นการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการสื่อเพื่อประโยชน์ใน

แวดวงการศกึษาดา้นนิเทศศาสตรต่์อไป โดยงานวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

 

1.2 วตัถปุระสงคใ์นกำรวิจยั 

1.2.1 เพื่อศกึษาความเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อโทรทศัน์อนัเกดิจากเทคโนโลยยีคุดจิทิลัหลอม

รวม 

1.2.2 เพื่อวเิคราะหอุ์ปสรรค ความทา้ทาย อนัจะน าไปสูแ่นวทางบรหิารจดัการในองคก์รสื่อ

โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม 

1.2.3 เพื่อศกึษาโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์ร บทบาทหน้าที ่ภาวะความเป็นผูน้ าและรปูแบบของ

ผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

1.3.1 ไดเ้ขา้ใจสภาพปญัหา อุปสรรค ความทา้ทาย อนัน าไปสู่แนวทางแกป้ญัหาในการบรหิาร

จดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมของประเทศไทย 

1.3.2 ผลการศกึษาสามารถน าไปใชเ้พื่อพฒันาเป็นแนวปฏบิตัแิละนโยบายการท างานเพื่อ

น าไปสู่การเตรยีมความพรอ้มในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมในระดบันโยบาย

ของประเทศไทย 

1.3.3 ผูบ้รหิารและนกัวชิาชพีสื่อสามารถประยกุตผ์ลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบ

กลยทุธแ์ละแนวปฏบิตัใินบรหิารจดัการองคก์รธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

1.3.4 องคค์วามรูท้ ีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนเกีย่วกบัการบรหิาร

จดัการสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 

1.4 ขอบเขตกำรวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาการบรหิารจดัการในมติขิองการสื่อสารและการบรหิารงานองคก์ร

ระดบัจุลภาค (Micro Level)  และระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level)  ขององคก์รดา้นสื่อ

โทรทศัน์ทีม่ลีกัษณะธุรกจิสื่อแบบดจิทิลัหลอมรวม (Convergence) คอื มลีกัษณะการบรหิารจดัการ
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เนื้อหาสื่อ (Content) ในหลายช่องทาง/แพลทฟอรม์ (Platform) การออกอากาศ โดยผูช้มสามารถรบัชม

ไดผ้่านจอโทรทศัน์แบบเดมิทีเ่รยีกวา่ดผู่านเฟิรส์สกรนี (First Screen) และผ่านจอทีส่อง หรอื เซคกนั

สกรนี (Second Screen) ซึง่หมายถงึการดผู่านอุปกรณ์ดจิทิลัอื่นๆ อาท ิคอมพวิเตอร ์แทป็เลต็ สมารท์

โฟน 

 

1.5 นิยำมศพัท ์

1.5.1 ส่ือดิจิทลั (Digital Media) หมายถงึสื่อทีม่รีะบบการท างานดว้ยการใช ้รหสั (Coding) ใน

รปูแบบ 0 และ 1 แบบคอมพวิเตอร ์และมรีะบบบบีอดัสญัญาณ (Compression) ทีใ่หภ้าพและสยีงคมชดั

กวา่สื่อในระบบแอนะลอ็ค 

1.5.2 กำรหลอมรวมส่ือ (Media Convergence) หมายถงึ การววิฒันาการมาพบกนัของ

เทคโนโลย ีทัง้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ เทคโนโลยกีารแพร่ภาพและเสยีง (Broadcast and Motion Picture 

Technology) เทคโนโลยกีารพมิพ ์(Print and Publishing Technology) และเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

(Computer Technology) โดยมเีทคโนโลยสีื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Technology) 

เป็นปจัจยัสนบัสนุน ซึง่สง่ผลใหผู้ผ้ลติเนื้อหาและผูร้บัสารสามารถรบัส่งเนื้อหาสื่อเดยีวกนัไดใ้นหลาย

ช่องทางหรอืหลายแพลทฟอรม์ (Platform)  

1.5.3 แพลทฟอรม์ (Platform) หมายถงึ ช่องทางการออกอากาศรายการโทรทศัน์ ซึง่ปจัจุบนัมี

หลายระบบช่องทาง เช่น ระบบโทรทศัน์ภาคพืน้ดนิ ดาวเทยีม อนิเตอรเ์น็ต เคเบิล้ โทรคมนาคม  

1.5.4 เฟิรส์สกรีน (First Screen) หมายถงึ การเปิดรบัรายการโทรทศัน์ผ่านเครื่องรบัโทรทศัน์

แบบเดมิ 

1.5.5 เซคกนัสกรีน (Second Screen) หมายถงึ การเปิดรบัรายการโทรทศัน์ผ่านจอทีส่อง ซึง่

เป็นการดรูายการโทรทศัน์ผ่านอุปกรณ์ดจิทิลัอื่นๆ อาท ิคอมพวิเตอร ์แทป็เลต็ สมารท์โฟน  
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

โครงการวจิยัเรื่อง “การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม” เป็นการศกึษากลยทุธ์

และแนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย โดยน าแนวคดิทฤษฎดีา้นการสื่อสารและการบรหิารจดัการองคก์รมาใชบ้รูณาการเป็น

กรอบแนวคดิในการวจิยัองคก์รสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม ในมติขิองการสื่อสารและการบรหิารงาน

องคก์รระดบัจุลภาค (Micro Level)  และระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level)  

Deuze (2011) ไดก้ล่าวถงึปญัหาของการบรหิารจดัการสื่อไว ้4 ประการ อนัไดแ้ก่ 

1. การบรหิารจดัการสื่อเป็นเรื่องทีย่งัขาดการศกึษาวจิยั  (Underexplored) อนัส่งผลใหข้าด

การพฒันาองคค์วามรูด้า้นแนวคดิทฤษฎกีารบรหิารจดัการสื่อ (Undertheorised) 

2. การพฒันาความรูใ้นการบรหิารจดัการสื่อยงัขาดการประสานและบรูณาการกนัในระดบั

วชิาการและวชิาชพี 

3. การศกึษาดา้นการบรหิารจดัการสื่อทีผ่่านมาเน้นศกึษาแต่เพยีงมติดิา้นการบรหิารจดัการ 

แต่ขาดการใหค้วามส าคญักบัมติดิา้นความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นคณุลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญั

ขององคก์รสื่อ 

4. การศกึษาวจิยัดา้นการบรหิารสื่อตอ้งเป็นการศกึษาในภาพรวม และมกีารศกึษาแบบองค์

รวม คอืตอ้งใหค้วามสนใจในทัง้มติขิองวชิาการและมติขิองภาคปฏบิตัดิ้วย 

 

งานวจิยัชิน้นี้จงึเป็นความพยายามในการพฒันาความรูใ้นการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย โดยการบรูณาการกนัระหวา่งประสบการณ์ภาคปฏบิตัขิองผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ใน

มติขิองการบรหิารและความคดิสรา้งสรรค์เขา้กบัแนวคดิทฤษฎดีา้นการบรหิารและการสื่อสารอนั

ประกอบไปดว้ยแนวคดิทฤษฎทีีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

2.1 แนวคดิการบรหิารสื่อ (Media Management) 

2.2 ทฤษฎวีฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture Theory) 

2.3 ทฤษฎกีารเป็นผูน้ า (Leadership Theory) 

2.4 ทฤษฎกีารบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technology and Innovation Management  

     Theory) 

2.5 วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
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แนวคดิทฤษฎทีีก่ล่าวมาขา้งตน้มรีายละเอยีดและสามารถอธบิายเชื่อมโยงกบัการศกึษาวจิยั

เรื่อง “การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม” ไดด้งัต่อไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดการบริหารส่ือ (Media Management) 

การขยายตวัของสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวมมคีวามซบัซอ้นและสง่ผลกระทบต่อทัง้ต่อผูบ้รโิภค 

ผูผ้ลติสื่อ และผูบ้รหิารสื่อ นอกจากนี้ยงัก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทุกระดบั ทัง้ระดบัมหภาค (Macro 

Level) ระดบัจุลภาค (Micro Level)  และระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) 

Marjoribanks (2011) ไดอ้ธบิายลกัษณะของการเปลีย่นแปลงของสื่อในทัง้สามระดบัทีไ่ดก้ล่าว

ไวข้า้งตน้ดงัต่อไปนี้ 

ในระดบัมหภาค (Macro Level) คอืการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมสื่อในระดบักฎหมาย 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยแีละการแขง่ขนัทางธุรกจิ ภมูทิศัน์ของ

สื่อระดบัมหภาคในปจัจุบนัคอืเกดิการกระจุกตวัของความเป็นเจา้ของสื่อ มกีารน าเอาโมเดลทางธุรกจิ

แบบฮอลลวีูด้มาใช ้ขณะเดยีวกนักเ็หน็การเกดิขึน้ของบรษิทัเลก็ๆทีเ่ขา้มาด าเนินธรุกจิในฐานะ บรษิทั

ภายนอก (Outsource) ของบรษิทัใหญ่ๆโดยมกีารจา้งการด าเนินงานเฉพาะโครงการในระยะเวลาสัน้ๆ 

ในระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) เป็นการบรหิารจดัการดา้นกระบวนการ กลยทุธ ์

นโยบาย และวฒันธรรมทีม่สี่วนในการก าหนดแนวทางการผลติและการท างานขององคก์รสื่อ รวมทัง้

ก าหนดแนวทางดา้นเนื้อหาสื่อ โดย Marjoribanks กล่าววา่ เนื้อหายงัคงครองต าแหน่งส าคญั (Content 

is the King) ในยคุปจัจุบนั เพยีงแต่รปูแบบและรายละเอยีดของเนื้อหาสื่อมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่สรุป

คุณลกัษณะของเนื้อหาสื่อในยคุปจัจุบนัไดด้งันี้ 

1.) เนื้อหาสื่อมคีวามเป็นเฉพาะกลุ่ม (Content a’la carte) 

2.) การเขา้ถงึเนื้อหาสื่อไม่มขีอ้จ ากดัดา้นสถานที ่(Content Everywhere) 

3.) เนื้อหาสื่อเขา้ถงึไดโ้ดยไมม่คี่าใชจ้่าย (Content for Free) 

4.) ผูใ้ชเ้ป็นผูผ้ลติเนื้อหาสื่อ (User-generated Content) 

5.) เนื้อหาสื่อมคีวามเป็นสากล (Global Content) 

6.) มกีารเชื่อมโยงเนื้อหาสื่อเขา้ดว้ยกนั (Content about Content) 

การบรหิารจดัการองคก์รสื่อในระดบัดงักล่าวนี้ตอ้งอาศยัทกัษะความรูด้า้นการบรหิารและดา้น

ความคดิสรา้งสรรคเ์ขา้ดว้ยกนั เนื้อหาสื่อเป็นสิง่ส าคญั แต่ขณะเดยีวกนัวธิกีารและรปูแบบการน าเสนอ

เนื้อหากเ็ป็นสิง่ทีจ่ะส่งเสรมิเนื้อหาใหน่้าสนใจ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคยคุ

ปจัจุบนั ซึง่พบวา่ผูบ้รโิภคสื่อในยคุปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นสถานะจากผูช้มมาเป็นผูม้สี่วนร่วมในการผลติ

เนื้อหา (Co-creation) และร่วมสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัเนื้อหา (Value-added Content) นัน้อกีดว้ย 
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การบรหิารสื่อในระดบัจุลภาค (Micro Level) คอืการเน้นการบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์

(Relationship) และปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ในองคก์ร ซึง่ Aris (2011) พบวา่ อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี 

(Professional Identity) ของนกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อมคีวามเปลีย่นแปลง จากลกัษณะการท างานในอดตี

แบบฉายเดีย่ว (Soloist) ในลกัษณะของศลิปินเดีย่วทีผ่ลติผลงานศลิปะรายบุคคล มาสู่อตัลกัษณ์แบบนกั

ผสมผสาน โดยผูผ้ลติสื่อเปรยีบเสมอืนดเีจทีเ่ป็นผูน้ าเนื้อหาต่างๆทีม่อียูม่าผสมผสาน และน าเสนอใหม่

ในรปูแบบทีน่่าสนใจ (Remixed Performance) โดย Aris เรยีกอตัลกัษณ์ของผูผ้ลติแบบใหม่นี้วา่ 

“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ)  ดงันัน้การบรหิารจดัการองคก์รสื่อในระดบัจุลภาคนี้ ผูผ้ลติจะรูจ้กั

วธิกีารและกระบวนการ (Know How) เพยีงอยา่งเดยีวไม่ได ้แต่ยงัตอ้งรูจ้กัเนื้อหาทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น 

รวมทัง้รูจ้กัผูบ้รโิภค (Know Who) อกีดว้ย การทีผู่ผ้ลติจะอยูร่อดไดใ้นการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม

สื่อ จ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ทางวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบักระบวนการท างานของภมูทิศัน์

สื่อยคุดจิทิลัสมยัใหม ่

การศกึษาวจิยัครัง้นี้เน้นศกึษาเฉพาะการบรหิารจดัการระดบัจุลภาค (Micro Level) คอืการเน้น

การบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์(Relationship) และปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ในองคก์ร และระดบั

เทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) ขององคก์รสื่อ โดยสามารถน าแนวคดิทฤษฎกีารบรหิารสื่อ

ดงัต่อไปนี้มาเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยั 

 

2.1.1 ทฤษฎีกลยทุธก์ารบริหาร (Strategic Management Theory) 

ทฤษฎกีลยทุธก์ารบรหิารเป็นแนวคดิทีน่ ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางและมกีรณีศกึษามากมายในการ

พยายามศกึษาวา่ เหตุใดบางบรษิทัจงึมผีลประกอบการดกีวา่บางบรษิทั กลยทุธก์ารบรหิารมบีทบาท

อยา่งไรต่อผลประกอบการขององคก์รหรอืไม่ แนวคดินี้มององคก์รสื่อในฐานะทีเ่ป็นองคก์รอุตสาหกรรม 

(Industrial-organisation Concept) โดย Chan-Olmsted (2003) อธบิายวา่ มแีนวคดิยอ่ยทีส่ าคญั 2 

แนวคดิทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการศกึษากลยทุธก์ารบรหิารสื่อ ไดแ้ก่ แนวคดิโครงสรา้งและผลประกอบการ 

(Structure-conduct Performance/SCP) ซึง่เป็นแนวคดิเกีย่วกบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมขององคก์ร เน้น

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหวา่งโครงสรา้งองคก์รและผลประกอบการ ซึง่โครงสรา้งองคก์ร (Structure) 

ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากร ขนาดองคก์ร สถานทีต่ ัง้ขององคก์ร ปจัจยัเหล่านี้มผีลต่อพฤตกิรรมขององคก์ร 

อนัไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของบุคลากร ทมีงาน และผลประกอบการอยา่งไร ส่วนค าวา่ผลประกอบการ 

(Performance) ในทีน่ี้ Fu (2003) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ หมายถงึ ผลประกอบการเชงิธุรกจิหรอืผล

ก าไร (Economic Performance) และผลเชงิสงัคมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) 

ส่วนแนวคดิทีส่อง คอื แนวคดิดา้นทรพัยากรขององคก์ร (Resource-based View/RBV) เป็น

แนวคดิทีม่องวา่แต่ละองคก์รมทีรพัยากร (Resource) ทีโ่ดดเด่น เป็นกลุ่มของทรพัยากรทีจ่ะพฒันาการ
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ท างานตามกลยทุธข์ององคก์ร โดย Barney และ Hesterly (อา้งใน Mierzejewska, 2011) ใหค้วามเหน็

วา่ องคก์รตอ้งคน้พบทรพัยากรและทกัษะของบุคลากรทีโ่ดดเด่นเหล่านี้  รวมทัง้ตอ้งปกป้ององคก์รจาก

อุปสรรคปญัหาดา้นขอ้มลูความรู ้

อยา่งไรกต็าม Dimmick (2003) ไดเ้พิม่เตมิ แนวคดิทีส่ามเกีย่วกบักลยทุธก์ารบรหิารจดัการ 

โดยรยีกวา่ แนวคดิทฤษฎชีพีพสิยั (Niche Theory) ซึง่เป็นแนวคดิทีพ่ฒันามาจากมุมมองเชงิชวีวทิยาที่

มองวา่การตลาดและอุตสาหกรรมสื่อเปรยีบเสมอืนระบบนิเวศระบบหนึ่งของทีม่สี ิง่มชีวีติทีม่วีถิชีวีติของ

ตน ด ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่ทีรพัยากรจ านวนจ ากดัและตอ้งพยายามรกัษาสายพนัธข์องตนเองใหม้ี

ชวีติอยูร่อด โดยทรพัยากรในธุรกจิสื่อทีข่าดแคลนไดแ้ก่ โฆษณา และกลุม่ผูช้ม ทีอ่งคก์รสื่อแต่ละองคก์ร

ตอ้งพยายามสรรหาและช่วงชงิในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหอ้งคก์รของตนอยูร่อดในระบบนิเวศของสื่อที่

เปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะในยคุดจิทิลัหลอมรวมทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ  ส่งผลใหร้ะบบ

นิเวศวทิยาของสื่อโทรทศัน์เปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก และองคก์รสื่อโทรทศัน์ตอ้งปรบัตวัและกลยทุธใ์หม้ี

ชวีติอยูไ่ดภ้ายใตส้ภาวะแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง 

2.1.2 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural Theories) 

ทฤษฎเีชงิโครงสรา้งนี้มพีืน้ฐานมาจากแนวคดิดา้นเศรษฐศาสตร์ ทีเ่น้นศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งโครงสรา้งขององคก์รกบัผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน โดย Donaldson (1996)ไดอ้ธบิายแนวคดินี้

ไวว้า่องคก์รจะประยกุตเ์อาโครงสรา้งทีเ่พิม่ประสทิธผิลสงูสุด ก่อใหเ้กดิรายไดแ้ละผลก าไรมากทีสุ่ดแก่

องคก์ร ภายใตบ้รบิทของสภาพแวดลอ้มทีอ่งคก์รตัง้อยู ่ดงันัน้จงึไม่มโีครงสรา้งองคก์รแบบใดทีเ่ป็นสตูร

ส าเรจ็ แต่ละองคก์รมคีวามแตกต่างรวมทัง้ตอ้งใชโ้ครงสรา้งองคก์รทีแ่ตกต่างกนัภายใตบ้รบิท

สิง่แวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนั 

แนวคดินี้ไดร้บัการน ามาใชน้้อยมากในการศกึษาวจิยัดา้นการบรหิารจดัการองคก์รสื่อ แต่

อยา่งไรกต็าม แนวโน้มในอนาคตอาจมกีารเปลีย่นแปลง เพราะโครงสรา้งองคก์รสื่อสมยัใหม่มคีวาม

ซบัซอ้นมากขึน้ รวมทัง้ยงัมกีารหลอมรวมทางธุรกจิและเทคโนโลยทีีซ่บัซอ้นมากขึน้ การศกึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งองคก์ร เนื้อหาสื่อ ผลก าไรและผลผลติ จะช่วยท าใหเ้กดิความเขา้ใจการ

บรหิารจดัการองคก์รสื่อทีม่คีวามซบัซอ้นนี้ได ้

Mierzejewska   (2011) ไดศ้กึษารวบรวมงานวจิยัเกีย่วกบัองคก์รสื่อทีใ่ชแ้นวคดิทฤษฎนีี้ พบวา่

ในยคุแรกๆเริม่ขึน้ในช่วงทศวรรษ 1970 โดยเริม่มกีารวจิยัทีศ่กึษาความสมัพนัธข์องโครงสรา้งความเป็น

เจา้ของสื่อ (Media Ownership Structure) กบัเนื้อหาสื่อ (Content) ในธุรกจิสื่อสิง่พมิพ ์ซึง่เป็น

การศกึษาเปรยีบเทยีบระหวา่งธรุกจิสิง่พมิพแ์บบเครอืธุรกจิและหนงัสอืพมิพแ์บบอสิระ พบเนื้อหาขา่วที่

มคีวามแตกต่างกนัคอื เนื้อหาของหนงัสอืพมิพแ์บบเครอืธุรกจิจะไดร้บัอทิธพิลจากการชกัจงูใจของ

นกัการเมอืงผูม้อีทิธพิล ซึง่สง่ผลต่อทัง้ดา้นเนื้อหา กระบวนการขา่วและการท างานของกองบรรณาธกิาร 
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ท าใหส้รุปไดว้า่ความเป็นเจา้ของสื่อมผีลสมัพนัธก์บัการก าหนดเนื้อหาสื่อในสื่อ นอกจากนี้ ต่อมายงัมี

การศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบระหวา่งหนงัสอืพมิพส์าธารณะกบัหนงัสอืพมิพภ์าคธุรกจิ พบวา่โครงสรา้ง

ขององคก์รสื่อมผีลต่อการก าหนดเนื้อหาสื่อของหนงัสอืพมิพท์ัง้สองประเภททีแ่ตกต่างกนั โดยสื่อ

สิง่พมิพท์ีม่ลีกัษณะความเป็นเจา้ของแบบธุรกจิจะไดร้บัอทิธพิลของการตลาดและแรงกดดนัดา้นการเงนิ 

ซึง่สง่ผลต่อคุณภาพของเนื้อหาทีต่อ้งลดคณุภาพของขา่วและเน้นการน าเสนอขา่วบนัเทงิ 

อยา่งไรกต็าม งานวจิยัดา้นผลกระทบของโครงสรา้งการเป็นเจา้ของสื่อทีม่ต่ีอเนื้อหาสื่อส่วนใหญ่

เน้นทีก่ารศกึษาองคก์รสื่อสิง่พมิพม์ากกวา่สื่อวทิยแุละโทรทศัน์ 

 

2.1.3 ทฤษฎีการบริหารจดัการส่ือข้ามชาติ (Transnational Media Management Theory) 

การเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อระดบัโลกในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ไดพ้ฒันาสู่ลกัษณะของ

ธุรกจิสื่อขา้มชาต ิการบรหิารจดัการองคก์รสื่อขา้มชาตกิ่อใหเ้กดิประเดน็ค าถามต่างๆมากมายทีย่งัรอ

ค าตอบ ตวัอยา่งเช่น โครงสรา้งองคก์รแบบใดมผีลต่อการประกอบการและผลก าไร โลกาภวิฒัน์จะสง่ผล

กระทบต่อรปูแบบเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาสื่ออยา่งไรบา้ง กระบวนการและเทคนิควธิกีารผลติมี

ความเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไรบา้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่าง

กนัมากน้อยเพยีงใด เนื้อหาสื่อทีผ่ลติในระดบัประเทศและต่างประเทศมคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนั

มากน้อยเพยีงใด รวมทัง้ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และการเมอืงส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ

สื่อขา้มชาตอิยา่งไร Parker (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) ไดก้ล่าววา่ ความทา้ทายของการบรหิาร

จดัการบรษิทัขา้มชาตคิอื แนวคดิการบรหิารจดัการทีจ่ะน ามาใชศ้กึษาตอ้งมคีวามหลากลาย ไม่สามารถ

ใชเ้พยีงแนวคดิใดแนวคดิเดยีว โดยขอ้สรุปเดยีวทีม่อียูข่ณะนี้คอื การตลาดระหวา่งประเทศจะสง่ผล

กระทบต่อองคก์รและผลประกอบการขององคก์ร ในขณะที ่Gershon (2000) กล่าววา่ งานวจิยัเกีย่วกบั

การบรหิารจดัการสื่อขา้มชาตมิกักระจุกตวัอยูท่ ีป่ระเดน็เกีย่วกบัโครงสรา้งองคก์รและนโยบายองคก์ร ยงั

มกีารศกึษาวจิยัน้อยมากเกีย่วกบับทบาทของการบรหิาร หน้าทีข่องการบรหิาร เช่น การเงนิ การบรหิาร

จดัการขา้มวฒันธรรม ภาวะความเป็นผูน้ า การพฒันารายการ การประสานงาน และแมแ้ต่ประเดน็การ

วจิยัเกีย่วกบับุคลากร และการสื่อสารระหวา่งบุคคลในองคก์รกย็งัมน้ีอย ขาดการศกึษาอยา่งเจาะลกึ 

เพื่อเพิม่พนูความเขา้ใจในดา้นการบรหิารจดัการและความทา้ทายในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อขา้ม

ชาต ิรวมทัง้จะส่งผลต่อการพฒันาตลาดโลกและเนื้อหาของสื่อ 
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2.2 ทฤษฎีวฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture Theory) 

วฒันธรรม ถอืเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร จงึเป็นปจัจยัส าคญัในการ

เป็นตวัก าหนดการตดัสนิใจและการจดัเรยีงล าดบัความส าคญัขององคก์ร รวมทัง้ยงัเป็นตวัก าหนด

พฤตกิรรมของสมาชกิในองคก์ร รวมทัง้ยงัส่งผลต่อจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร  

ในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อ ประเดน็ของวฒันธรรมองคก์รไดร้บัการน ามาใชใ้นการวจิยัอยา่ง

ค่อนขา้งแพร่หลาย นบัตัง้แต่ยคุหลงัทศวรรษ 1990 ถงึตน้ศตวรรษที ่21 โดย Ahrens ซึง่เป็นนกัวารสาร

ศาสตรแ์ละนกัวเิคราะหด์า้นการเงนิใหค้วามเหน็ไวใ้นหนงัสื่อพมิพ ์วอชงิตนัโพสต ์ฉบบัวนัที ่13 

กุมภาพนัธ ์2004 (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011)  ไวว้่า วฒันธรรมองคก์รคอืปจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อ

ปญัหาการพฒันาองคก์รอยูห่ลายครัง้  

แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รมรีากฐานมาจากแนวคดิดา้นมานุษยวทิยา (Anthropology) 

โดยความหมายของค าวา่ วฒันธรรม ไดร้บัการนิยามอยา่งหลากหลายทัง้ในเชงิประวตัศิาสตรแ์ละ

สงัคมศาสตร ์อาท ิการปฏบิตัริ่วมกนั ความรูแ้ละคุณค่าทีส่มาชกิในกลุ่มมปีระสบการณ์ร่วมกนัและ

ถ่ายทอดไปยงัสมาชกิรุ่นต่อมา รวมทัง้ การขดัเกลาทางสงัคม ทัง้นี้ Boor และ Dowson (อา้งถงึใน 

Mierzejewska, 2011) กล่าววา่ วฒันธรรมคอืสิง่ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางของกจิกรรมกลุม่ในการสรา้งผลผลติ 

และการอยูร่อด 

วฒันธรรมองคก์รเป็นผลผลติทีเ่กดิจากอทิธพิลของหลายๆปจัจยั เช่น วฒันธรรมของชาตทิี่

ครอบคลุมองคก์รนัน้ๆ ผูก่้อตัง้ขององคก์รในอดตี ผูน้ ารุน่ใหม่ต่อๆมา และผูน้ าในยคุปจัจุบนั รวมทัง้

บรบิทของสิง่แวดลอ้มทีอ่งคก์รนัน้ๆด ารงอยู ่ซึง่สิง่แวดลอ้มในทีน่ี้หมายถงึ สายงานของธรุกจิ เทคโนโลยี

ทีใ่ชใ้นการผลติ รวมทัง้ สิง่แวดลอ้มทางการตลาด ดงันัน้ Toren (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) จงึได้

สรุปไวว้า่ องคก์รสื่อทีด่ ารงอยูภ่ายใตคุ้ณลกัษณะของสิง่แวดลอ้มแบบเดยีวกนัมกัจะมลีกัษณะบางอยา่ง

ร่วมกนัเพราะมคีวามคลา้ยคลงึกนั ยกตวัอยา่งเช่น องคก์รสื่อโทรทศัน์จะมคีณุลกัษณะทีเ่หมอืนกนั

เพราะเป็นองคก์รทีม่ลีกัษณะสายงานผลติเดยีวกนั  

Kung (2007) ไดส้ะทอ้นวา่ ความขดัแยง้ระหวา่งคนในองคก์ร หรอืความขดัแยง้ในวฒันธรรม

วชิาชพีถอืเป็นเรื่องปกต ิคนทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมยอ่ย (Subculture) เมื่อตอ้งมาอยูร่่วมกนั 

ยอ่มเกดิความขดัแยง้กนัเป็นเรื่องแน่นอน แต่อยา่งไรกต็าม งานวจิยัในลกัษณะนี้ยงัเป็นเรื่องใหม่และมี

การศกึษาน้อย  

งานวจิยัเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รในยคุต่อๆมาเริม่มกีารศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวฒันธรรม

วชิาชพีกบัผลการท างานดา้นการรายงานขา่ว และบทบาทของนายทวารประตขูา่วสาร โดยมกีาร

ศกึษาวจิยัวา่มตีวัแปรใดบา้งทีม่ผีลต่อการผลติรายการขา่ว เช่น ลกัษณะความเป็นเจา้ขององคก์ร 

โครงสรา้งองคก์รขา่ว กระบวนการคดัเลอืกขา่ว ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องนกัขา่ว ความสมัพนัธ์
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ระหวา่งนกัขา่วและแหลง่ขา่ว โดยงานวจิยัของ Hirsch (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) สรุปไดว้า่ 

วฒันธรรมองคก์รและเทคโนโลยสีื่อมผีลต่อบรรทดัฐานวชิาชพีและการท างานของสมาชกิในองคก์รสื่อ 

วฒันธรรมองคก์รประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ขอ้ อนัไดแ้ก่ 

1.) แนวปฏบิตัขิององคก์ร (Company Practice) ซึง่หมายถงึ กฎระเบยีบ แนวปฏบิตัต่ิางๆทีใ่ช้

ร่วมกนัของบุคลากรในองคก์ร 

2.) การสื่อสารขององคก์ร (Company Communication) อนัไดแ้ก่ ประวตั ิเรื่องเล่า ต านาน 

วรีบุรุษ สญัลกัษณ์ สโลแกน ขององคก์รทีร่บัรูท้ ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 

3.) วฒันธรรมทางกายภาพขององคก์ร (Physical Cultural Forms) ประกอบไปดว้ย ลกัษณะ

ภายนอกขององคก์ร ภมูทิศัน์ สถาปตัยกรรม ลกัษณะการใชภ้าษา การเรยีกตวับุคคล มุกตลก ศพัท์

ภาษาและส านวนเฉพาะต่างๆทีใ่ชก้นัระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 

องคป์ระกอบของวฒันธรรมองคก์รทีก่ล่าวมาส่งผลต่อพฤตกิรรมของบุคลากรภายในองคก์ร 

รวมทัง้มุมมอง วธิคีดิ และวถิกีารด าเนินธุรกจิขององคก์รนัน้ 

Hardy (อา้งถงึใน Block, 2001) ไดใ้หร้ปูแบบของโครงสรา้งการบรหิารจดัการและวฒันธรรม

องคก์รสื่อไว ้3 ประเภทหลกั  

1. วฒันธรรมแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลาง (The Power)  

 
เป็นองคก์รทีม่รีปูแบบการบรหิารและวฒันธรรมองคก์รในลกัษณะเหมอืนใยแมงมุมทีม่แีม่แมง

มุมชกัใย โดยมกีารบรหิารจดัการและควบคุมอ านาจการตดัสนิใจดว้ยผูบ้รหิารสงูสุดเพยีงคนเดยีวที่

เปรยีบเสมอืนผูส้ ัง่การหรอืผูช้กัใยถกัทอ 

 

2. วฒันธรรมองคก์รแบบบทบาท (The Role)  

 

 
เป็นองคก์รทีม่ลีกัษณะโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบเสาวหิารกรกี โดยเสาคอืแผนกหรอืฝา่ย

ต่างๆทีส่นบัสนุนองคก์ร ขณะทีห่ลงัคาคอืฝา่ยบรหิารทีค่วบคุมฝา่ยต่างๆในองคก์ร เป็นลกัษณะ
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โครงสรา้งองคก์รแบบประเพณนีิยมทีจ่ดัหมวดหมู่การบรหิารงานเป็นส่วน แต่ละส่วนท างานแยกจากกนั 

ขาดการตดิต่อประสานกนัระหวา่งส่วนงาน รปูแบบวฒันธรรมการบรหิารและการตดัสนิใจเป็นลกัษณะ

บนสู่ล่าง 

3. วฒันธรรมองคก์รแบบภารกจิ/โครงการ (The Task)  

 
เป็นโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบทีข่บัเคลื่อนดว้ยโครงการ (Project-driven) เหมอืนตาขา่ย

จบัปลาทีส่อดประสานกนัดว้ยเชอืกทีถ่กัทอไว ้มกีารแบ่งความรบัผดิชอบในการท างานแต่ละโครงการ 

ผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืนปมทีย่ดึโยงเชอืกไวด้ว้ยกนัใหเ้ป็นตาขา่ย โดยหน้าทีข่องผูบ้รหิารคอื การ

สนบัสนุนดา้นการเงนิ และทรพัยากรในการท างาน วฒันธรรมองคก์รรปูแบบนี้เป็นโครงสรา้งทีใ่ชก้นัใน

องคก์รสื่อสมยัใหมใ่นต่างประเทศ โดย บบีซี ีถอืเป็นหนึ่งในองคก์รตน้แบบทีม่วีฒันธรรมองคก์รแบบ

ภารกจิ 

ดงัจะเหน็ไดจ้ากขา้งตน้วา่ โครงสรา้งการบรหิารงานและวฒันธรรมองคก์รเป็นปจัจยัทีม่บีทบาท

อยา่งมากต่อการบรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์ ซึง่แนวคดิทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะน ามาใชเ้ป็นกรอบใน

การวจิยัเพื่อศกึษาแนวปฏบิตัดิา้นการบรหิารและโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั รวมทัง้ 

ศกึษาหารปูแบบโครงสรา้งการบรหิารงานและวฒันธรรมองคก์รทีผู่บ้รกิารเหน็วา่เหมาะสมในการบรหิาร

จดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมในประเทศไทย นอกจากนี้ โครงสรา้งการบรหิารงานและ

วฒันธรรมองคก์รยงัมผีลต่อต่อแนวปฏบิตั ิวธิกีารบรหิารงานบุคลากร และรปูแบบความเป็นผูน้ าของ

ผูบ้รหิาร โดยจะอธบิายในแนวคดิทฤษฎกีารเป็นผูน้ า ซึง่เป็นหวัขอ้ต่อไป 

 

2.3 แนวคิดทฤษฎีการเป็นผู้น า (Leadership Theory) 

การเป็นผูน้ า (Leadership) กบั การเป็นผูบ้รหิาร (Management) เป็นสองค าทีบ่างครัง้ถูก

น ามาใชใ้นความหมายเดยีวกนั อยา่งไรกต็ามทัง้สองค ามคีวามหมายและแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั โดย 

Kotter (1990) ใหท้ศันะไวว้า่ การบรหิาร (Management) เป็นอ านาจตามโครงสรา้งและตามต าแหน่ง

หน้าที ่ซึง่ครอบคลุมเรื่องการบรหิารจดัการ การวางแผน และการจดัท างบประมาณ ในขณะที ่การเป็น

ผูน้ า (Leadership) เป็นลกัษณะของสภาวะผูน้ าทีต่อ้งใชห้ลกัการโน้มน้าว ชกัจงูใจ สรา้งวสิยัทศัน์และ

การเปลีย่นแปลง โดยผูน้ าอาจไม่จ าเป็นตอ้งมตี าแหน่งหน้าทีต่ามโครงสรา้งอยา่งเป็นทางการ 
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Likert (อา้งถงึใน Dainton และ Zelley, 2011) ผูก้่อตัง้และผูอ้ านวยการ Institute for Social 

Research ของ University of Michigan ไดอ้ธบิายถงึระบบองคก์รและบทบาทของผูน้ าในการ

บรหิารงานองคก์ร พบลกัษณะความเป็นผูน้ า 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. รปูแบบการใชอ้ านาจ (Exploitative Authoritative System/Tells Style) เป็นรปูแบบของผูน้ า

ทีใ่ชค้วามกลวัเป็นจุดเวา้วอนดงึดดูใจในการบรหิารงาน มกีารสื่อสารจากระดบั “บน สู่ ล่าง” ตดัสนิใจ

จากระดบับน ถ่ายทอดสู่พนกังาน ซึง่รปูแบบดงักล่าวนี้พบวา่ ใหผ้ลผลติจากการท างานต ่า ความพงึ

พอใจของพนกังานอยูใ่นระดบัต ่า และมอีตัราการลาออกของบุคลากรสงู 

2. รปูแบบการใชอ้ านาจและความเมตตา (Benevolent Authoritative System/Sells Style)เป็น

รปูแบบของผูน้ าทีไ่ม่ควบคุมเคร่งครดั แต่ยงัเป็นการสื่อสารแบบ “บน สู่ ล่าง” อ านาจการตดัสนิใจยงัมา

จากระดบับน ใชร้างวลัและการลงโทษประกอบกนั ผูน้ าใชก้ารขายความคดิและอธบิายเหตุผลประกอบ

มากกวา่การสัง่การ ผูต้ามสามารถเสนอความคดิ จาก “ลา่ง สู่ บน” ไดต้ามแบบแผนช่องทางทีอ่งคก์ร

ก าหนดไว ้แต่ขอ้มลูการสื่อสารจาก “ล่าง สู่ บน” อาจถูกบดิเบอืนได ้รปูแบบการบรหิารงานโดยภาวะ

ผูน้ าดงักล่าวนี้ท าใหผ้ลผลติจากการท างานและความพงึพอใจของพนกังานดขีึน้กวา่แบบแรก แต่อตัรา

การลาออกของบุคลากรยงัคงมปีรากฎอยู ่

3. รปูแบบปรกึษาหารอื (Consultative System/Consult Style) เป็นรปูแบบภาวะผูน้ าทีใ่ช้

รางวลัเป็นแรงจงูใจในการท างาน แต่ยงัมกีารลงโทษบา้ง ผูน้ าขอความเหน็และค าแนะน าจากผูต้ามเพื่อ

ประกอบการตดัสนิใจ มที ัง้การตดัสนิใจแบบ “บน สู่ ล่าง” และ “ล่าง สู ่บน” การแขง่ขนัระหวา่งพนกังาน

มน้ีอย ผูต้ามไดร้บัการยอมรบัจากผูน้ ามากกวา่ 2 ระบบแรก ผลผลติจากการท างานและความพงึพอใจ

ของพนกังานอยูใ่นระดบัทีด่ ีมอีตัราการลาออกของพนกังานทีต่ ่า 

4. รปูแบบปฏสิมัพนัธ ์(A Participative System/Joins Style) คอืรปูแบบการบรหิารของภาวะ

ผูน้ าทีใ่ชก้ารสื่อสารและปฏสิมัพนัธใ์นการบรหิารมาก มกีารสื่อสารทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งเท่าเทยีมในทุก

ต าแหน่ง แต่ระดบัชนชัน้ยงัมอียูภ่ายใตก้ารใหเ้กยีรตแิละเคารพกนั ผลผลติจากการท างานและความพงึ

พอใจของพนกังานดทีีสุ่ด และอตัราการลาออกของพนกังานต ่าทีสุ่ดเมื่อเปรยีบเทยีบกบัทัง้ 3 รปูแบบที่

กล่าวมาก่อนหน้านี้ 

การสื่อสารถอืเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารงานองคก์ร โดยเฉพาะในยคุของการเปลีย่นแปลง

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไปสู่ยคุดจิทิลัหลอมรวมนัน้ ผูน้ ามบีทบาทอยา่งมากในการบรหิารเพื่อความ

เปลีย่นแปลง จากแนวความคดิผูน้ ากบัการบรหิารเพื่อการเปลีย่นแปลงของ Bass (1997) พบวา่ มี

ลกัษณะของผูน้ า 2 แบบในการบรหิารองคก์ร อนัไดแ้ก่ 

1. ภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่น (Transactional Leadership) ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นระหวา่งทัง้  

2 ฝา่ย (Bilateral Exchange) คอื ผูน้ าและผูต้าม โดยผูน้ าตอ้งการความมัน่คงและเชื่อถอืไดใ้นตวัผูต้าม 
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มกีารแลกเปลีย่นระหวา่งผลผลติของงานกบัความพงึพอใจของผูต้าม โดยผูน้ าใชว้ธิอีธบิายวตัถุประสงค์

ในการท างานทีช่ดัเจนพรอ้มใหส้ญัญาวา่จะใหร้างวลั และใหร้างวลัเมื่องานบรรลุตามวตัถุประสงค เป็น

รปูแบบภาวะความเป็นผูน้ าทีส่นองตอบและใหค้วามส าคญักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ ณ เวลานัน้ กบัผูต้าม มคีวาม

ยดืหยุน่ในการสื่อสารและการบรหิารจดัการ แต่ผลงานตอ้งบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 2. ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Transformation Leadership Approach) คอื ภาวะผูน้ าในการ

เปลีย่นแปลงองคก์ร (Organizational Change) ซึง่เป็นภาวะผูน้ าทีเ่น้นการสื่อสารเพื่อสรา้งความ

เปลีย่นแปลงในองคก์ร และสรา้งแรงบนัดาลใจ โดยใชค้วามคดิและการกระท าของผูต้ามเป็นแรงขบัใน

การเปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์ร โดยปจัจยั 4 ประการในการเปลีย่นแปลงองคก์รของผูน้ า ไดแ้ก่ 

1.) การสรา้งความเชื่อมัน่และทศันคตทิีด่ ี (Idealized influence) กบับุคลากรในองคก์ร 

2.) สรา้งแรงบนัดาลใจ (Inspirational Inspiration) แก่บุคลากร โดยอธบิายวสิยัทศัน์ (Vision) ที ่

   น่าเดนิทางไปถงึ 

3.) ใหคุ้ณค่ากบัความคดิของผูอ้ื่น (Intellectual Consideration) 

4.) ค านึงถงึความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration) ของบุคลากร 

อยา่งไรกต็าม แนวคดิทฤษฎกีารเป็นผูน้ าถอืเป็นแนวคดิทีไ่ดร้บัการน ามาใชน้้อยมากและถูก

ละเลยจากการน ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาการบรหิารจดัการสื่อ Mierzejewska และ Hollifield 

(2006)ไดท้ าการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัภาวะผูน้ ากบัการบรหิารจดัการองคก์รสื่อ พบวา่ ยงัขาดการวจิยั

อยา่งมรีะบบเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูน้ าและผลกระทบทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการองคก์รและการแขง่ขนัใน

ธุรกจิ เช่น รปูแบบอุปนิสยั รปูแบบการสื่อสาร และการตดัสนิใจของผูน้ าทีม่ผีลต่อการปฏบิตังิานของผู้

ตาม  

การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเป็นผูน้ าไดร้บัความสนใจจากนกัวชิาการดา้นสื่อในช่วงศตวรรษที ่21 

ทีผ่่านมา โดยเป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) อนัเป็น

ผลมาจากการเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีซึง่ขอ้คน้พบทีส่รุปไดค้อื ใน

ศตวรรษที ่21 นี้ องคก์รทีม่กีารปรบัตวัและเปลีย่นแปลงเท่านัน้จงึจะอยูร่อดได ้นกัวชิาการดา้นสื่อที่

ศกึษาบรบิทการเปลีย่นแปลงขององคก์รสื่อทีก่ล่าวมาไดแ้ก่งานของ Killebrew (2003) และงานของ 

Perez-Latre และ Sanchez-Tabernero (2003) ซึง่ศกึษาการเปลีย่นแปลงในการท างานในหอ้งขา่วของ

นกัขา่วพบวา่ การเปลีย่นแปลงมอี านาจในการก่อใหเ้กดิความก่อกวน (Change is disruptive) ซึง่

รปูแบบความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารมบีทบาททีส่ าคญัต่อการบรหิารความเปลีย่นแปลงขององคก์ร 

อยา่งไรกต็ามนกัวชิาการเหล่านี้ไดเ้สนอแนะแนวทางในการวจิยัเพิม่เตมิอนัไดแ้ก่ รปูแบบของความเป็น

ผูน้ าทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและแรงจงูใจในการท างานของบุคลากร และควรขยายขอบเขตการวจิยัไป

ยงัธุรกจิสื่อในสายงานอื่นๆนอกเหนือจากธุรกจิดา้นขา่ว ซึง่งานวจิยัเหล่านี้จะน าไปสู่ความเขา้ใจเกีย่วกบั
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ปจัจยัดา้นมติกิารสื่อสารของมนุษย ์เนื้อหาสื่อทีผ่ลติและผลปฏบิตังิานขององคก์ร ซึง่ในการศกึษาวจิยั

ครัง้นี้ จะไดน้ าเอาแนวคดิภาวะการเป็นผูน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาแนวทางการบรหิารจดัการและ

ภาวะผูน้ าแบบต่างๆทีผู่บ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยใชใ้นการขบัเคลื่อนองคก์รและรบัมือกบั

การเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 

2.4 ทฤษฎีการบริหารเทคโนโลยีและนวตักรรม (Technology and Innovation 

Management Theory)  

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยเีป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ละเป็นแรงขบัทีส่ าคญัในการพฒันา

อุตสาหกรรมสื่อ การบรหิารจดัการนวตักรรมไดร้บัการระบุวา่ เป็นสาขาทีส่ าคญัของการวจิยัในเรื่องการ

บรหิารจดัการสื่อและเศรษฐกจิ โดย Mierzejewska และ Hollifield (2006) ไดศ้กึษารวบรวมและพบวา่ 

งานวจิยัดา้นการบรหิารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมในองคก์รสื่อ เริม่มกีารตพีมิพข์ึน้ตัง้แต่ช่วงราว 

ค.ศ.2000  

การเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญ่เกีย่วกบัเทคโนโลยสีื่อไดน้ ามาซึง่ความทา้ทายอนัใหญ่หลวงในทุก

ภาคส่วนของสื่อ ซึง่ Kung (2007) ไดก้ล่าววา่ การวจิยัทีเ่น้นดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมไดส้ะทอ้น

ขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ สื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่วนน้อยทีต่อ้งประสบกบัปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ “เทคโนโลยี

ก่อกวน”(Disruptive Technologies)  โดย Day และ Schoemaker (2000) ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ 

“เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technologies) นี้ไวว้า่ คอื นวตักรรมทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

(Science-based Innovation) และมศีกัยภาพในการสรา้งสิง่ใหม่ๆหรอืเปลีย่นแปลงสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ 

ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดัเกีย่วกบัปรากฏการณ์นี้ คอื อนิเตอรเ์น็ต โทรทศัน์แบบสื่อสารสองทาง หนงัสอื

อเิลค็ทรอนิกส ์เหล่านี้ถอืเป็นตวัอยา่งของเทคโนโลยกีารสื่อสารทีเ่มื่อเกดิขึน้แลว้มศีกัยภาพอยา่งเหน็ได้

ชดัในการเปลีย่นแปลงลกัษณะเดมิของอุตสาหกรรมสื่อทีม่อียู ่

แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารจดัการนวตักรรมนี้จะช่วยน าไปสู่ความเขา้ใจ การพฒันา การปรบั

และประยกุตใ์ชเ้ชงิเศรษฐกจิ สงัคม และการก าหนดลกัษณะเนื้อหาของอุตสาหกรรมสื่อ ซึง่เป็นเรื่อง

ส าคญัต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมดในธุรกจิสื่อ ไม่วา่จะเป็นผูบ้รหิารสื่อ นกัวชิาชพี นกัเศรษฐศาสตร ์นกั

ลงทุน ผูว้างแผนก าหนดนโยบาย และผูบ้รโิภค ดงันัน้สิง่ทีต่ามมาคอื มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารวจิยั

อยา่งเป็นระบบเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมในองคก์รสื่อเพื่อช่วยสนบัสนุนการพฒันาแนวคดิและ

นวตักรรมในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อ 

Dougherty (2006) ไดใ้หน้ิยามของค าวา่ นวตักรรม ไวว้า่ เป็นหน่วยยอ่ยของ เทคโนโลย ีซึง่

เทคโนโลย ีถอืเป็นหน่วยยอ่ยของการเปลีย่นแปลงองคก์ร จากแนวคดิเรื่อง เรยีกวา่ “เทคโนโลยกี่อกวน” 

(Disruptive Technologies) ขา้งตน้ หมายความวา่ เทคโนโลยมีพีลงัและศกัยภาพในการเปลีย่นแปลง
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องคก์ร องคก์รจงึใชเ้ทคโนโลยใีนการประยกุตเ์พื่อบรหิารนวตักรรมต่างๆดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 

ขึน้กบัศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงของสื่อ ทัง้นี้ Christensen และ Overdorf (2000) กล่าวไวว้า่ 

“เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technologies) นี้ อาจน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงในทศิทางต่างๆทัง้การ

พฒันาไปในทางทีด่แีละทางทีก่่อใหเ้กดิความวุน่วาย  

งานวจิยัดา้นนวตักรรมสื่อทีม่อียูส่่วนใหญ่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของลกัษณะของบทบาทของ

เทคโนโลยใีนองคก์ร โดยมกัใชแ้นวคดิทฤษฎต่ีางๆในการศกึษาดงันี้  

 

2.4.1 ทฤษฎีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ (New Product Development Theory) 

แนวทางการศกึษาการบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรมในมุมมองของทฤษฎกีารพฒันา

ผลติภณัฑใ์หม่นี้ เหน็วา่ สนิคา้ใหม่ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ถอืเป็นอาวธุทางกลยทุธข์ององคก์ร การ

พฒันาสนิคา้ใหม่ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้หมายถงึเนื้อหารายการโทรทศัน์แบบใหม่ๆ ถอืเป็นการสะทอ้นให้

เหน็ศกัยภาพขององคก์รทีไ่ดร้บัการพฒันาและจะมผีลเชือ่มโยงไปยงัผลประกอบการและดา้นการเงนิ 

อยา่งไรกต็าม การวจิยัดา้นสื่อยงัมกีารศกึษาวจิยัเรื่องการพฒันาสนิคา้ใหมห่รอืในทีน่ี้คอืการ

พฒันารายการใหม่จ านวนน้อยมาก Franke และ Schreier  (2002) ศกึษาวา่ อนิเตอรเ์น็ตจะน ามาเป็น

เครื่องมอืในการพฒันาผลติภณัฑใ์หมใ่นอุตสาหกรรมต่างๆได ้เช่นเดยีวกนักบัที ่Saksena และ 

Hollifield (2002) ศกึษาโครงสรา้งองคก์รภายในของหนงัสอืพมิพใ์นสหรฐัอเมรกิาทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละ

นวตักรรมในการพฒันาการบรรณาธกิรขา่วออนไลน์ซึง่ถอืเป็นผลติภณัฑใ์หม่หรอืวธิกีารท างานแบบใหม่ 

อยา่งไรกต็าม ในภาพรวมพบวา่ยงัขาดการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัแนวทางขององคก์รต่างๆในการบรหิาร

จดัการการพฒันาผลติภณัฑใ์หมห่รอืนวตักรรมใหมใ่นธรุกจิอุตสาหกรรมสื่อ 

 

          2.4.2 ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) 

 ทฤษฎกีารแพร่กระจายถอืเป็นอกีแนวคดิทฤษฎหีนึ่งในการศกึษาวจิยัดา้นการพฒันาผลติภณัฑ ์

แนวคดิทฤษฎนีี้รูจ้กักนัในฐานะแนวคดิเกีย่วกบัการยอมรบันวตักรรม (Adoption of Innovation) ซึง่เป็น

แนวคดิทีน่ิยมใชก้นัมากทีสุ่ดในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการตอบสนองกบันวตักรรมใหม่ๆ 

 แนวคดิทฤษฎนีี้กล่าววา่ การแพร่กระจายทางนวตักรรมทีส่ าเรจ็เกดิขึน้เนื่องจากผูน้ าการ

เปลีย่นแปลง (Change Agent) เป็นคนเผยแพร่นวตักรรมไปยงักลุ่มลา้หลงั (Laggards) ทีเ่ป็นผูป้ฏเิสธ

นวตักรรม (Rogers, 1995) นอกจากนี้ยงัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เช่น อาย ุการศกึษา 

รายได ้มสี่วนเกีย่วขอ้งอยูบ่า้งต่อการยอมรบันวตักรรมของผูบ้รโิภค 

 แนวคดินี้ช่วยอธบิายปจัจยัหลายประการในการพฒันาผลติภณัฑ ์รวมไปถงึความส าเรจ็และ

ความลม้เหลวของผลติภณัฑ ์ซึง่ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้หมายถงึรปูแบบและเนื้อหารายการ รวมทัง้
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ช่องทางการออกอากาศและการจดัจ าหน่ายใหม่ๆ โดย Lawson-Borders (2003) ไดศ้กึษารวบรวมการ

วจิยัทีเ่กีย่วกบัการบรหิารจดัการองคก์รสื่อและการวจิยัทางเศรษฐศาสตร ์พบวา่ แนวคดิทฤษฎกีาร

แพร่กระจายทางนวตักรรมไดร้บัการน ามาใชส้ ารวจพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในเชงิความสมัพนัธก์บัผลติภณัฑ์

และเทคโนโลยใีหม่ๆ ของสื่อ อาท ิการศกึษาสื่อดวีดี ีโดย Sedman ในปี ค.ศ. 1998 การศกึษาสื่อ

โทรทศัน์เคเบิล้ โดย Kang  ในปี ค.ศ. 2002 การศกึษาสือ่โทรทศัน์ระบบความคมชดัสงู โดย Pashupati 

และ Kendrick ในปี ค.ศ. 2008 การศกึษาสื่อโทรทศัน์ดจิทิลั โดย Atkin และคณะในปี ค.ศ. 2003 และ

การศกึษาสื่ออนิเตอรเ์น็ต โดย Hollifield และ Donnermeyer ในปี ค.ศ. 2003 อยา่งไรกต็าม ยงัคงขาด

การน าแนวคดินี้มาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาการยอมรบันวตักรรมภายในองคก์ร การศกึษาวจิยัทีผ่่านมา

เป็นเพยีงการเน้นไปทีก่ารศกึษาการยอมรบันวตักรรมของผูบ้รโิภคเท่านัน้  

 

 2.4.3 ผลกระทบในการรบัเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองคก์ร (Effect of Adoption on 

Organisations and Employees) 

 แมว้า่การศกึษาวจิยัเกีย่วกบักระบวนการขององคก์รในการรบัเอาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมา

ปรบัใชใ้นองคก์รยงัมอียูน้่อย แต่พบวา่มงีานวจิยัจ านวนมากทีเ่น้นศกึษาเรื่องผลกระทบในการรบัเอา

เทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ร เชน่ งานของ Achtenhagen และ Raviola ในปี ค.ศ. 2009 (อา้งถงึใน 

Mierzejewska, 2011) พบวา่ การน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชน้ ามาสู่การลดความพงึพอใจในการท างาน

ของสมาชกิในองคก์รในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพราะเป็นการเปลีย่นแปลงการท างาน เป็นการบงัคบัให้

คนท างานตอ้งเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ เพิม่เวลาและภาระในการท างาน แต่อยา่งไรกต็าม ผลการศกึษาพบวา่ 

ผลกระทบทีม่ต่ีอความพงึพอใจในเชงิลบของเทคโนโลยจีะค่อยๆลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 

 

 2.4.5 การใช้และความพึงพอใจ (Uses and Gratification) 

 แนวคดิการใชแ้ละความพงึพอใจนี้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในมติขิองเทคโนโลยี

และการพฒันาแนวคดิผลติภณัฑใ์หม่ๆขององคก์ร โดยแนวคดินี้น ามาใชใ้นการศกึษาวธิกีารทีผู่บ้รโิภค

ใชส้ื่อและใชป้ระโยชน์จากสื่อทีต่นเปิดรบั แนวคดิการใชแ้ละความพงึพอใจดงักล่าวนี้ถอืเป็นเพยีงแนวคดิ

มากกวา่เป็นทฤษฎ ีโดยเป็นแนวคดิทีใ่ชอ้ธบิายพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและคาดเดาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค Lacy 

และ Simon (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) ระบุวา่ผูบ้รโิภคสื่อมพีืน้ฐานของการใชป้ระโยชน์และ

ความพงึพอใจอยู ่5 ขอ้คอื เพื่อตรวจตราสภาพแวดลอ้ม เพื่อใชป้ระกอบการตดัสนิใจ เพื่อความบนัเทงิ

ผ่อนคลาย เพื่อสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัสงัคม และเพื่อใหเ้ขา้ใจตนเอง อยา่งไรกต็าม แมว้า่แนวคดินี้จะไดร้บั

การน ามาใชศ้กึษาสื่อในขอบเขตต่างๆอยา่งกวา้งขวาง แต่กลบัพบวา่ การประยกุตใ์ชแ้นวคดินี้ในการ
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เขา้ใจการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยใีหม่และผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เชน่ รปูแบบเนื้อหารายการใหม่ของสื่อ 

ของผูบ้รโิภคยงัมอียูน้่อย  

ทฤษฎกีารบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีอ่ธบิายมาขา้งตน้เป็นมุมมองทีน่ ามาใชศ้กึษาการ

บรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์ในมติขิองการบรหิารงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม โดย

องคก์รธุรกจิสื่อโทรทศัน์ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้

ผลกระทบดงักล่าวเกดิขึน้ทัง้ในดา้นเนื้อหา กระบวนการผลติ การจดัจ าหน่าย การออกอากาศ รวมทัง้

การบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากร 

 

2.5 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

บทความวชิาการและงานวจิยัในต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการสื่อยคุดจิทิลัหลอม

รวมส่วนใหญ่ปรากฏอยูใ่นรปูแบบของบทความตพีมิพอ์ยูใ่นวารสารวชิาการต่างๆ ซึง่ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ

สอดแทรกและอา้งประกอบตามหมวดหมู่ของแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ เพื่อใหม้คีวามเชื่อมโยง

กบัองคค์วามรูข้องแนวคดิทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็นกรอบในการท าความเขา้ใจทีม่า สภาพการณ์ปจัจุบนั และ

แนวโน้มขององคค์วามรูด้า้นการบรหิารจดัการองคก์รสื่ออนัเป็นผลมาจากการหลอมรวมของเทคโนโลยี

ดจิทิลั 

ในส่วนของการศกึษาดา้นดงักล่าวในบรบิทของไทยพบวา่ วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิาร

จดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมส่วนใหญ่เป็นงานทีม่กีารศกึษาในระดบัมหภาค (Macro Level) 

อนัไดแ้ก่ประเดน็เกีย่วกบั กฎระเบยีบ นโยบาย ความเชื่อมโยงกบัปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

และความพรอ้มในการเปิดรบัโทรทศัน์ดจิทิลัของภาคประชาชน อาท ิบทความเรื่อง “ปจัจยัดา้น

เศรษฐกจิการเมอืงของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทย” โดย อสิรยิะ ไพรพี่ายฤทธิ ์(2556) ทีว่เิคราะห์บรบิท

ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในแง่เศรษฐกจิและการเมอืง พบวา่ โทรทศัน์ในประเทศไทยถูกผกูขาดดว้ย

อ านาจทางการเมอืงและสายสมัพนัธร์ะหวา่งกลุ่มทุนธุรกจิสื่อกบัข ัว้อ านาจทางการเมอืง เพื่อผกูขาดช่อง

ทางการด าเนินธุรกจิ และยงักดีกนัไมใ่หก้ลุม่ทุนอื่นๆเขา้มาเป็นเจา้ของธุรกจิ ทัง้นี้ เทคโนโลยดีจิทิลั

หลอมรวมน ามาซึง่ช่องทางการออกอากาศเพิม่เตมิซึง่ถอืเป็นการเปิดโอกาสใหก้ลุ่มทุนหน้าใหม่เขา้

มาร่วมธุรกจิและท าลายการผกูขาดของกลุ่มทุนสื่อเดมิ 

ดา้น ณรงศกัดิ ์ศรทีานนัท ์ (2554) ไดศ้กึษา “แนวทางก ากบัสื่อใหมใ่นยคุการหลอมรวม

เทคโนโลย”ี พบวา่ สื่อใหม่เป็นตวัก าหนดเนื้อหาของสื่อและเขา้มาสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของ

ธุรกจิ แต่กน็ าไปสูผ่ลกระทบในเชงิลบดา้นการละเมดิสทิธต่ิางๆ ซึง่ตอ้งมกีารก ากบัดแูลเชงิโครงสรา้ง

และกฎระเบยีบ 
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ส่วนงานวจิยัดา้นการส ารวจความพรอ้มในการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ดจิทิลั เรื่อง “สถานการณ์

เปลีย่นผ่านระบบทวีดีจิทิลักบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อและความพงึพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอ

เมอืงของพืน้ที ่4 จงัหวดัน าร่อง” ของ จอหน์นพดล วศนิสุนทร (2558) พบวา่ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตรบ์างประการ อาท ิอาย ุอาชพี รายได ้มผีลต่อความพงึพอใจของผูช้ม ขณะทีป่จัจยัดา้น

เพศไม่ไดท้ าใหค้วามพงึพอใจในการเปิดรบัสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัของประชาชนแตกต่างกนั 

บทความเรื่อง “การน าเสนอรายการโทรทศัน์ในยคุดจิทิลั” ของ ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอืวงศ ์(2558) 

ไดว้เิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูช้มทีเ่ปลีย่นไป ทัง้ช่องทางการเลอืกชม วธีกีารและเวลาเปิดรบัชมทีผู่ช้ม

เลอืกเอง รวมทัง้ความคดิเหน็ของผูช้มทีม่คีวามส าคญัต่อเนื้อหารายการโทรทศัน์ ซึง่ผูผ้ลติตอ้งมกีาร

ปรบัตวัเพื่อช่วงชงิฐานผูช้ม ทัง้นี้บทความดงักล่าวไมไ่ดร้ะบุวธิกีารปรบัตวัหรอืแนวทางการบรหิาร

จดัการเนื้อหารายการโทรทศัน์วา่ควรเป็นไปอยา่งไร เพยีงแต่วเิคราะหภ์าพกวา้งพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นแปลงเท่านัน้ 

งานวจิยัเกีย่วกบัการบรหิารจดัการในระดบัจุลภาค (Micro Level) ทีค่่อนขา้งตรงกบัการ

ศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื “การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการบรหิารจดัการสถานี

วทิยโุทรทศัน์ยคุดจิทิลั: กรณีศกึษาสถานีโทรทศัน์พระพทุธศาสนาผ่านดาวเทยีมช่อง DCM” ของ วรีะ 

สุภะ และ ปณิตา วรรณพริณุ (2556) ทีศ่กึษาพบวา่ ผูบ้รหิารสถานีโทรทศัน์จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่น

กระบวนทศัน์ในการบรหิารจดัการองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมอื ซึง่

เรื่องนี้เป็นความทา้ทายของผูบ้รหิารและยงัส่งผลกระทบในการบรหิารจดัการ โดยผูบ้รหิารตอ้งมคีวามรู้

ความเขา้ใจและวสิยัทศัน์ต่อแนวโน้มเทคโนโลย ีรวมทัง้ตอ้งสามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยใีนการบรหิาร

จดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ ยงัมงีานของ วรีะ สุภะ (2557) อกีหนึ่งชิน้ คอื “การพฒันา

รปูแบบการบรหิารสถานีวทิยโุทรทศัน์โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีนปี 2558” ทีศ่กึษาดว้ยการผสมผสานวธิกีารเชงิคณุภาพและปรมิาณ พบวา่ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารคอืเครื่องมอืการบรหิารและถอืเป็นนวตักรรมการบรหิารจดัการ สถานีตอ้งมี

การจดัเตรยีมโครงสรา้งพืน้ฐาน ส่งเสรมิบุคลากรดา้นทกัษะเทคโนโลยเีพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท างาน 

งานวทิยานิพนธเ์รื่อง “การปรบัเปลีย่นองคก์รของสถานโีทรทศัน์เนชัน่ จากทวีดีาวเทยีมไปสู่

ดจิทิลัทวี”ี ของ ภาพมิล วสิาโรจน์ (2558) พบวา่ สถานีมกีารปรบัเปลีย่นการบรหิารในบางส่วน และเป็น

การปรบัเปลีย่นตามแนวทางวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร โดยยงัคงโครงสรา้งแบบเดมิคลา้ยองคก์ร

หนงัสอืพมิพท์ีแ่บ่งออกเป็นโต๊ะขา่วต่างๆ ทัง้นี้ องคก์รใหค้วามส าคญักบัการเตรยีมพรอ้มของบุคลากร

และเทคโนโลย ีรวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นบุคลกิและภาพลกัษณ์การน าเสนอของผูป้ระกาศขา่ว อยา่งไรก็

ตาม เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมเขา้มาผลกัดนัใหเ้กดิการแขง่ขนัอนัก่อใหเ้กดิปญัหาการขาดแคลน
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บุคลากรและแยง่ชงิบุคลากรตามมา รวมทัง้ยงัเกดิอุปสรรคในการประสานการท างานร่วมกนัระหวา่ง

เทคโนโลยโีทรทศัน์และเทคโนโลยสีื่อใหม ่

งานศกึษาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมในระดบัเทคนิควธิแีละ

นโยบาย (Meso Level) พบวา่ เป็นงานทีม่กีารศกึษาดา้นการตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กลยทุธก์าร

ประชาสมัพนัธ ์และการสื่อสารการตลาด เสยีเป็นส่วนใหญ่ โดยงานวจิยัระดบัวทิยานิพนธท์ีเ่น้นกลยทุธ์

การประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารการตลาดของโทรทศัน์ดจิทิลัทีม่คีวามเกีย่วขอ้งอยูบ่า้ง ไดแ้ก่ “การ

สื่อสารการตลาดของสถานโีทรทศัน์ดจิทิลัเริม่แรกในประเทศไทย” ของ ประกายกาวลิ ศรจีนิดา (2558) 

ทีศ่กึษาในเชงิการตลาด วเิคราะหก์ารใชง้บประมาณการสื่อสารการตลาดของสถานโีทรทศัน์ดจิทิลัใน

ประเทศไทยพบวา่ จ านวนงบประมาณทีอ่งคก์รใชไ้ปไมไ่ดม้คีวามสอดคลอ้งกบัความนิยมทีผู่้ชมมต่ีอ

สถานี การสื่อสารการตลาดตอ้งมกีารสื่อสารภาพลกัษณ์ทีช่ดัเจนและสื่อสารตรงกบักลุ่มเป้าหมายของ

สถานี  

ในขณะทีง่านวจิยัในประเทศไทยทีศ่กึษารปูแบบการสื่อสาร ภาวะความเป็นผูน้ า และแนวทาง

การบรหิารสื่อโทรทศัน์ของผูบ้รหิารองคก์รทีม่กีารศกึษาเชื่อมโยงกบัแนวคดิทฤษฎต่ีางๆทีน่ ามาใชเ้ป็น

กรอบในการศกึษาครัง้นี้ยงัไม่ปรากฏใหเ้หน็ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใชก้ารสมัภาษณ์เดีย่ว

รายบุคคล (Individual Interview) กบัผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัของประเทศไทยในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู จากนัน้จงึน ามาจดัประเภทและวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อสรุปอภปิรายผล โดยมรีายละเอยีด

ของระเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 

 

3.1 ประชากรและการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1 ประชากรในการวิจยั 

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ เป็นผูบ้รหิารในระดบัผูอ้ านวยการสถานีขึน้ไปขององคก์รดา้นสื่อ

โทรทศัน์ทีม่ลีกัษณะธุรกจิสื่อแบบดจิทิลัหลอมรวม (Convergence) ทุกองคก์รในประเทศไทยทีไ่ดร้บั

สมัปทานโทรทศัน์ดจิทิลัจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  โดยผูบ้รหิารตอ้งมปีระสบการณ์ท างานดา้นการบรหิารสื่อโทรทศัน์

มาแลว้อยา่งน้อย 2 ปี และมวีฒุกิารศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป  

3.1.2 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ใชว้ธิกีารคดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบ้รหิารองคก์รสื่อ

โทรทศัน์ดจิทิลัต าแหน่งสงูสุดของสถานี (หรอืผูแ้ทนทีไ่ดร้บัมอบหมาย) จากการด าเนินการตดิต่อเพื่อขอ

เขา้พบและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของทุกสถานีทีไ่ดร้บัสมัปทานโทรทศัน์ดจิทิลัจากคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มผีูบ้รหิารจ านวน 10 ท่าน 

ตอบรบัการสมัภาษณ์ตามกรอบระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นการวจิยั  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัและวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

            การวจิยัครัง้นี้ใชเ้กบ็รวมรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์เจาะลกึรายบุคคล (Individual Interview) 

โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง (Structural Interview) จากแบบสมัภาษณ์ซึง่ประกอบดว้ยขอ้

ค าถามทีส่รา้งขึน้จากกรอบแนวคดิทฤษฎทีี่ไดอ้ธบิายไวใ้นบททีแ่ลว้ 
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3.3 การวิเคราะหข้์อมลู  

   วเิคราะหข์อ้มลูโดยการจดักลุม่ประเภทของขอ้มลู เพื่อวเิคราะห ์บรรยายพรรณาและวพิากษ์ตาม

กรอบแนวคดิทฤษฎใีนการศกึษาวจิยั 

 

3.4 ระยะเวลาและแผนการด าเนินงานวิจยั 

 

ขัน้ตอน
การวิจยั 

เดอืน
1 

เดอืน
2 

เดอืน
3 

เดอืน
4 

เดอืน
5 

เดอืน
6 

เดอืน
7 

เดอืน
8 

เดอืน
9 

เดอืน
10 

เดอืน
11 

เดอืน
12 

ศกึษา
เอกสารและ
งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

            

จดัเตรยีม
เครือ่งมอืใน
การวจิยั 

            

สมัภาษณ์
กลุ่ม
ตวัอย่าง 

            

วเิคราะห์
ขอ้มลู 

            

จดัท า
รายงาน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

 

 จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารองคก์ร

โทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยในหวัขอ้ การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม ผูว้จิยัไดต้ดิต่อ

ขอเขา้พบกลุ่มตวัอยา่งซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไปของสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัทุกช่องทีไ่ดร้บั

ไดร้บัสมัปทานจาก กสทช. จากการด าเนินการวจิยัพบวา่ผูบ้รหิารทุกท่านใหค้วามสนใจตอบรบัในการให้

สมัภาษณ์ อยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารส่วนใหญ่มภีารกจิรดัตวัและจดัสรรเวลานดัหมายใหเ้ขา้พบล าบาก 

ประกอบกบัดว้ยเงื่อนไขของระยะเวลาและสญัญาในการใหท้นุวจิยั ผูว้จิยัจงึไมส่ามารถรอการสมัภาษณ์

ไดค้รบทุกท่านทีต่ดิต่อไป เมื่อครบก าหนดตามกรอบเวลาทีว่างไวแ้ละพบวา่ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์มี

ทศิทางทีช่ดัเจน รวมทัง้จากการใชเ้ทคนิคสามเสา้ในการตัง้ค าถามและด าเนินการสมัภาษณ์พบวา่ได้

ขอ้มลูซ ้าไปในทศิทางเดยีวกนั และมผีูบ้รหิารทัง้หมด 10 ท่าน ใหเ้วลาในการเขา้พบเพื่อสมัภาษณ์ตาม

จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นกรอบระยะเวลาวจิยัและตามจ านวนทีร่ะบุไวใ้นขอ้เสนอสญัญาวจิยั โดยรายนาม

ผูบ้รหิารทีใ่หส้มัภาษณ์ขอ้มลูมดีงัต่อไปนี้ 

1. คุณอดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ    

กรรมการผูอ้ านวยการ บรษิทัเนชัน่ บรอดแคสติง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

2. คุณบดนิทร ์อุดล      

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Deputy Chief Executive Officer) บรษิทั GMM OneTV 

Company Limited 

3. คุณฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์          

เจา้หน้าทีบ่รหิารสายงานปฏบิตักิาร บรษิทั ทรปิเปิลวบีรอดคาสต ์จ ากดั 

 (สถานีโทรทศัน์ไทยรฐัทวี)ี 

4. คุณคณิต คุณาวฒุ ิ                

ผูอ้ านวยการฝา่ยผลติรายการภายในประเทศ True Visions Co., LTD. 

5. คุณธนิดา กจิบ ารุง                

ผูอ้ านวยการสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 แฟมลิ ี 

6. คุณศวิะพร ชมสุวรรณ           

ผูอ้ านวยการใหญ่ บรษิทั อสมท จ ากดั (มหาชน)  

7. คุณเขมทตัต ์พลเดช              

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่สถานโีทรทศัน์พพีทีวี ี(PPTV) 
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8. ดร. องอาจ สงิหล์ าพอง     

รองกรรมการผูอ้ านวยการ สายงานสถานีโทรทศัน์   บรษิทั อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)  

9. ดร. เนตรชนก วภิาตะศลิปิน     

กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) บรษิทั True4U Station Company Limited 

10. คุณปรยีาดา วฒุภิกัด ี             

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (Chief Operating Officer) บรษิทั Bright TV Co., LTD. 

  

ทัง้นี้ การด าเนินการสมัภาษณ์ประกอบการวจิยัครัง้นี้ เน้นการศกึษาขอ้มลูความคดิเหน็ของ

บุคคลซึง่ในทีน่ี้หมายถงึผูบ้รหิารองคก์รสื่อดจิทิลัในประเทศไทยทีม่ต่ีอมุมมองและประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมในประเทศไทยจากประสบการณ์การบรหิารงานของ

ผูต้อบ มากกวา่การตอบจากมุมมองขององคก์ร เมื่อด าเนินการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารทัง้ 10 ท่านขา้งตน้

เสรจ็สิน้แลว้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการจดัประเภท วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อน าเสนอผลวจิยั โดยผลการศกึษาวจิยัใน

บทนี้จะแบ่งออกเป็น 10 ประเดน็ยอ่ย โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

1. ผลกระทบของส่ือดิจิทลั ในฐานะ “เทคโนโลยีก่อกวน” (Disruptive Technology) ต่อ

อตุสาหกรรมส่ือโทรทศัน์ ในประเทศไทย 

การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยถีอืเป็นแรงขบัทีส่ าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อ และได้

น ามาซึง่ความทา้ทายอนัใหญ่หลวงในทุกภาคส่วน “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technologies) คอื 

นวตักรรมทีม่พีืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์(Science-based Innovation) และมศีกัยภาพในการสรา้งสิง่

ใหม่ๆ หรอืเปลีย่นแปลงสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ ตวัอยา่งที่เหน็ไดช้ดัเกีย่วกบัปรากฏการณ์ดงักล่าวในงานวจิยัชิน้นี้

พบวา่ เทคโนโลยดีจิทิลั อาท ิอนิเตอรเ์น็ต สื่อสงัคมออนไลน์ เทคโนโลยโีทรคมนาคม เหล่านี้เป็น

ตวัอยา่งของเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ขา้มาเปลีย่นแปลงลกัษณะเดมิของอุตสาหกรรมสื่ออเิลค็ทรอนิกส์

กระจายภาพและเสยีงทีม่อียูเ่ดมิของสื่อโทรทศัน์ 

 ในบรบิทของประเทศไทย ขอ้มลูจากการศกึษาวจิยัพบว่าผูบ้รหิารสื่อทุกองคก์รเหน็วา่ 

เทคโนโลยดีจิทิลัน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ของไทย ดงัที ่ปรยีาดา วฒุภิกัด ีให้

นิยามของ เทคโนโลยกี่อกวนไวว้า่ หมายถงึ “การล่มสลายของบางสิง่บางอยา่ง เพื่อเกดิสิง่ใหม่” (การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)  

ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์กลุ่มผูบ้รหิาร สามารถสรุปผลกระทบต่างๆของธุรกจิ

โทรทศัน์ทีเ่กดิจากเทคโนโลยกี่อกวนไดด้งัต่อไปนี้ 
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 1.1 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้ 

 คณิต คุณาวฒุ ิ(การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558) ใหค้วามเหน็วา่ ดจิทิลัเป็น

เรื่องเทคนิคของการเปลีย่นแปลงและพฒันาการ ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงที ่1.) ใหป้ระโยชน์กบัผูใ้ช้

และผูป้ระกอบการสงู หากมคีวามเขา้ใจและใชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดส้งูสุด 2.) เกดิการใชง้านหลายรปูแบบ 

(Multiple Use) เช่น ดผู่านสมารท์โฟน ดไูดห้ลายจุด ในราคาทีป่ระหยดัและคมชดักวา่เดมิ และ 3.) 

ประโยชน์ของในแง่การจดัเกบ็ขอ้มลู จากเดมิระบบอะแนลอ็คทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็มาก ปจัจุบนั

สามารถบบีอดัขอ้มลูเขา้ไปเกบ็ไดใ้นกล่องใบเดยีวหรอืในเซริฟ์เวอร ์ซึง่ช่วยประหยดังบประมาณ 

 ซึง่ความเหน็ดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ทีเ่หน็วา่ เกดิผลกระทบแง่

อุปกรณ์ (Device) กบัโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure) ทีส่ง่ผลมายงัผูช้มหรอืผูร้บัสาร และกระทบต่อ

พฤตกิรรมผูร้บัสารในปจัจุบนั (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)  

ขณะเดยีวกนัช่องทางการออกอากาศทีเ่พิม่มากขึน้กเ็ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติสามารถผลติเนื้อหาที่

แตกต่างไปยงักลุ่มผูช้มทีห่ลากหลายไดม้ากขึน้  

“เป็นการเปิดพืน้ทีใ่นเชงิธุรกจิและความคดิสรา้งสรรค ์และโอกาสทางการโฆษณา รายการอะไร

ทีเ่คยท าไมไ่ดใ้นอดตีกท็ าได ้เช่น ละครแบบช่อง 8 ซึง่มคีวามเฉพาะเป็นละครผูใ้หญ่ เมื่อก่อนท ายาก 

ตอ้งใชมุ้มกลอ้งบงั เซน็เซอรต์นเอง หรอืท าไมไ่ด ้ตอนนี้กท็ าได ้โอกาสยงัมพีืน้ทีอ่กีมากตามกลุ่มของคน

ด ู(Segmentation) ทีม่พีืน้ทีใ่หท้ างานอกีมาก” (องอาจ สงิหล์ าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล,10 

พฤศจกิายน 2558)    

 

1.2 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งและต่อพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคในทุกกลุ่ม โดย ศวิะพร ชมสุวรรณ ใหท้ศันะวา่ สื่อดจิทิลัไม่ใช่แค่เป็นโทรทศัน์แต่หมายถงึ

เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นเรว็มาก  

“เมื่อ 12 เดอืนทีแ่ลว้เราพดูกนัเรื่องเดก็วยัรุ่นไม่ดโูทรทศัน์แบบเฟิรส์กรนี (First Screen) แต่ดู

จอทีส่อง (Second Screen) เช่น ผ่านสมารท์โฟนหรอืแทปเลต็ แต่มาวนันี้กลายเป็นวา่ ผูใ้หญ่และ

ผูส้งูอายเุองกด็ผู่านจอทีส่องดว้ย เพราะลกูหลานในบา้นช่วยสอนใหใ้ชเ้ทคโนโลย ีสามารถดยูอ้นหลงัได ้

Prime Time กลายเป็น My Time เปลีย่นแปลงเรว็มาก ส่งผลต่อการวางแผนการโฆษณา โฆษณาแบบ 

Loose Spot น้อยลง ตอ้งเปลีย่นไปใช ้Tie in ในรายการ กระทบมากและเรว็กวา่ทีค่ดิ ” (ศวิะพร ชม

สุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559) 

ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูบ้รหิารท่านอื่นๆ อาท ิฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์(การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 28 มกราคม 2559) ทีเ่หน็การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจากประสบการณ์บรหิารงานดา้นขา่ววา่
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จ านวนนาทขีองคนดโูทรทศัน์ผ่านเครื่องรบัโทรทศัน์น้อยลง โดยหนัไปดผู่านสื่อใหม่ จงึตอ้งมกีารเปลีย่น

ช่องทาง (Platform) ในการออกอากาศในอนาคต 

ผูบ้รหิารส่วนใหญ่เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าวมาแลว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะ

กลุ่มธุรกจิทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) และมปีระสบการณ์ท างานโทรทศัน์ดาวเทยีมมา

ก่อนทีจ่ะจบัธุรกจิสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัเตม็ตวั จะมกีารปรบัตวัและตัง้รบักบัการปรบัเปลีย่นช่องทางการ

ออกอากาศใหต้รงกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแลว้ล่วงหน้า จงึไม่มคีวามกงัวลในเรื่องดงักล่าว 

“เราไม่กงัวลเพราะเราท า Content เป็นหลกั เราวางแนวทางไวแ้ลว้ใหม้นัเป็น Multiplatform มนั

ไปทุกที ่ก่อนการประมลูทวีดีจิทิลั เราท าดาวเทยีมมาก่อนและพฒันา Platform มาหลายช่องทาง ทัง้ 

เวบ็ไซต ์โซเชยีลมเีดยี คนเขา้มาดเูยอะ เป็นรองแค่ช่อง 7 ซึง่เป็นช่องบนัเทงิ ถ้าดทูีช่่องขา่วเรากเ็ป็น

อนัดบัตน้ๆ ขา่วใหญ่เรากช็นะ ดา้นโซเชยีลมเีดยี ทัง้เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์เรามคีนกดไลคบ์นแฟนเพจ ถงึ

สองลา้นสาม ไม่แพใ้คร เป็นอนัดบัตน้ๆ”  (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559) 

“เราใชด้จิทิลัมานานแลว้ ช่วงแรกๆใชเ้วลานานมาก 15-20 ปีแรก ในการ Catching Up กบั

ต่างประเทศ แต่ในปจัจุบนัเรว็ขึน้ อกีประมาณ 5 ปีขา้งหน้าเราจะทนัต่างประเทศ โดยเฉพาะเดก็รุ่นใหม่

ทีม่คีวามทนัเทคโนโลยมีากขึน้ จงึมองวา่ เป็นเทคโนโลยตีวักระตุน้ Stimulant Technology มากกวา่ 

Disruptive Technology” (คณิต คณุาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)   

              

 1.3 ผลกระทบด้านธรุกิจและส่วนแบ่งทางการตลาด 

 ในช่วงแรก ผูบ้รหิารส่วนใหญ่มคีวามกงัวลเกีย่วกบัเรื่องนี้วา่สื่อดจิทิลัสมยัใหม่จะเขา้มาแยง่ชงิ

ส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิโทรทศัน์และก่อใหเ้กดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ “การกนิเนื้อพวกเดยีว

กนัเอง” (Cannibalism) ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึการแยง่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาดและรายไดก้นัเองในองคก์ร 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบวา่ผูบ้รหิารปรบัตวัไดแ้ละสามารถน าสื่อดจิทิลัสมยัใหม่มาผสมผสานสรา้งมลูค่า

ใหก้บัเนื้อหารายการผ่านช่องทางการเผยแพรใ่นสื่อใหม ่เพิม่ รายไดจ้ากโฆษณาในการดผู่านจอทีส่อง 

(Second Screen)  เช่น แทป็เลต็ สมารท์โฟน 

“ช่วงแรกๆทีไ่ม่เขา้ใจ กก็งัวลวา่จะเกดิการกนิกนัเอง (Cannibalism) พบวา่งบสื่อโฆษณาถูกโยก

ไปดจิทิลัเยอะ แต่สุดทา้ยกพ็บทัง้ขอ้ดแีละไม่ด ีขอ้ดกีค็อื ดจิทิลัเป็นการสง่เสรมิใหค้นมาดโูทรทศัน์ได ้ 

ใชส้รา้งกระแสได ้แต่กห็ลกีเลีย่งไมไ่ดว้า่มผีลต่อ Market Size ของการท าโทรทศัน์ ตอนนี้เป็นช่วง

เปลีย่นผ่าน ท าใหผู้ซ้ ือ้ผูข้ายยงัไม่ตกผลกึวา่งบประมาณจะถูกเกลีย่ไปทางใดใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อ

ผูช้ม สรุปคอืดจิทิลัเขา้มาสง่เสรมิ แต่กต็ดัแบ่งส่วนรายไดไ้ป เราอยูต่รงกลาง หลงัปีสองปีเรากป็รบัตวัได้

รวดเรว็ นโยบายเราตอนนี้คอืเป็น Total Media Solution เราท าธุรกจินี้ไดท้ ัง้ On air Online และ On 
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Ground เรามกีารวางแผนและพฒันาเมื่อท าความเขา้ใจเรื่องงบประมาณกพ็บวา่แมจ้ะเป็นบรษิทั

เดยีวกนัแต่กเ็ป็นคนละกลุ่มเป้าหมาย มกีารวางแผน ตวัชีว้ดั และการประเมนิผลคาดการณ์ผล

ประกอบการทีแ่ตกต่างกนั เราเป็นเจา้ของเนื้อหา เราเหน็การบรหิารจดัการรายรบัทัง้ 2 ทางได้” 

(บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

ความเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั อดศิกัดิ ์ลมิปรุง่พฒันกจิ ทีเ่หน็วา่ การก่อกวนของเทคโนโลยี

ดจิทิลัจะมาในรปูแบบธุรกจิ ช่องทางธุรกจิและการหารายไดเ้ชงิธรุกจิ ซึง่แต่เดมิโทรทศัน์แบบเฟิรส์สกรนี 

(First Screen) มรีายไดห้ลกัมาจากโฆษณา 55 เปอรเ์ซน็ต ์ปจัจุบนัมเีซคกนัสกรนี  (Second Screen) 

มาแบ่ง แต่กไ็ม่ไดท้ าใหร้ายไดโ้ฆษณาลด กลบัมากขึน้ถงึ 70-75 เปอรเ์ซน็ต ์เพราะรายไดจ้ากสื่ออื่น 

เช่น หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุนิตยสารลดหดตวั และมาถ่ายลงทีโ่ทรทศัน์ “ค่าสปอตบนโทรทศัน์จะถูกลงแต่

เขา้ถงึคนมากกวา่ มนัไปไดทุ้กแพลทฟอรม์ (Platform) ไม่วา่จะดจิทิลั ดาวเทยีมหรอืเคเบิล้ คนลง

โฆษณาสนใจเรื่องจ านวนคนด ูไมไ่ดส้นใจวา่ภาพจะชดัหรอืไม่ชดั สดัส่วนโฆษณาจะสงูขึน้ไปอกี เรื่อง 

เซคกนัสกรนี (Second Screen) เป็นเหมอืนแฟชัน่ทีต่อ้งพดูถงึกนั จรงิๆเราไม่รูว้า่มนัโตจรงิหรอืไม ่

สมาคมหน่วยงานต่างๆบอกวา่โต แต่เอาเขา้จรงิโตในต่างประเทศ ไมใ่ชใ่นประเทศไทย สื่อออนไลน์ใน

ไทยไมโ่ต แต่ไปโตในสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เช่น เฟซบุ๊ค ยทูปู ซึง่สื่อพวกนัน้ใชเ้นื้อหาของไทยและดดู

เงนิไทยออกไปต่างประเทศ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ ใหท้ศันะเพิม่เตมิวา่ ช่วง 5 ปีทีผ่่านมา เวบ็ไซตต่์างๆในประเทศไทย

ประสบกบัปญัหา เช่น MThai Sanook Kapook และ Manager โดยรายไดไ้มไ่ดเ้พิม่มาก ส่วนกลุม่ทีม่ ี

รายไดเ้พิม่คอืกลุ่มบรษิทัสื่อต่างชาต ิเช่น เฟซบุ๊ค ยทูปู ซึง่ถอืเป็นการก่อกวนขา้มชาต ิทีต่อ้งด าเนินการ

เชงินโยบาย โดยควรใหบ้รษิทัเหล่านัน้จดทะเบยีนในประเทศไทย  

“เรื่องอื่นๆ เช่น E-government เป็นเรื่องด ีแต่เรื่องธรุกจิ เราไมไ่ดป้ระโยชน์จากการเตบิโตของ

ผูใ้ชอ้อนไลน์ คนดโูต แต่รายไดไ้มไ่ดเ้พิม่ขึน้ ไมไ่ดก้ระทบเนื้อหา โทรทศัน์ยงัคงอยูไ่ด ้พฤตกิรรมคนดู

โทรทศัน์ยงัดเูป็นกลุ่มเป็นครอบครวั สื่อสงัคมออนไลน์ใชเ้ยอะในการสื่อสาร แต่ไมใ่ชใ่นการเสพเนื้อหา

สื่อ รายไดโ้ทรทศัน์ในองักฤษและอเมรกิากไ็ม่ไดล้ดลง เอเจนซีพ่ดูเรื่องเซคกนัสกรนี (Second Screen) 

แต่ไม่เคยเอาเงนิมาลง เรยีกรอ้งเรทติง้บนจอทีส่อง ซึง่วดัได ้มอียู ่แต่ไม่น าไปใช ้กลบัเชื่อเรื่องการ

จดัเรทติง้โทรทศัน์” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุง่พฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

เขมทตัต ์พลเดช ใหค้วามเหน็วา่ การก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลต่อธุรกจิโทรทศัน์ใน

ลกัษณะเหมอืน “มดกดัทีน่่าร าคาญ” โดยใหค้วามเหน็เรือ่งของช่องทางการออกอากาศ (Platform) ใน

ระบบดจิทิลัวา่ไมไ่ดม้แีค่กล่องรบัสญัญาณ (Set Top Box) เท่านัน้ แต่ยงัมชี่องทางอื่นๆอกี ซึง่ตอ้งมกีาร

ก าหนดนโยบายดา้นเทคโนโลยใีหช้ดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อตัง้ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ  
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“ประเทศไทย 60 เปอรเ์ซน็ตต์ดิกล่อง นัน่คอื สง่ดจิทิลั แต่รบัเป็นอะแนลอ็ค (Analog) ดงันัน้ 

พฒันาต่อยอดล าบาก มนัมแีพลตฟอรม์ทีเ่ป็นเทลเลคอม 3G 4G IT based Convergence อกี ซึง่นี่คอื

จุดเปลีย่นผ่านทีผู่ก้ าหนดนโยบายไม่เขา้ใจ ท าใหผู้ป้ระกอบการไปไม่ถูก ไม่รูจ้ะไปต่ออยา่งไร เงนิแทนที่

จะไปพฒันาคนกต็อ้งไปซือ้เทคโนโลย ีแลว้อกีไม่กีปี่อะแนลอ็ค (Analog) กจ็ะยตุแิลว้ หน่วยงานก ากบั

ตอ้งชดัเจน” (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)       

        

1.4 ผลกระทบด้านแนวโน้มภาพรวมธรุกิจโทรทศัน์ดิจิทลัในประเทศไทย 

ในส่วนของแนวโน้มภาพธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทย พบวา่ มแีนวโน้มทีจ่ะเหมอืนกบั

ภาพของธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัระดบัโลก ซึง่จะเป็นลกัษณะอุตสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการธุรกจิ โทรทศัน์

ดจิทิลัรายใหญ่ไม่กีร่าย ส่วนรายอื่นๆทีเ่หลอืจะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME) ที่

ด าเนินงานในลกัษณะทีร่บัช่วงงานผลติ (Outsource) มาจากบรษิทัใหญ่อกีต่อหนึ่ง  

ทัง้นี้ คณิต คุณาวฒุ ิใหท้ศันะวา่ เพราะธุรกจิโทรทศัน์เป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนสงู ตอ้งใช้การ

สนบัสนุนทางการเงนิ (Financial Support) มาก ธนาคารทีจ่ะใหกู้ห้รอืสนบัสนุนเงนิทนุมอียูเ่พยีงไม่กี่

รายและตอ้งเป็นรายทีม่ปีระสบการณ์และเขา้ใจธุรกจิสื่อดว้ย เช่น BBL ทีเ่ป็นผูส้นบัสนุนกลุ่มบรษิทัช่อง 

3 แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งมคีวามระมดัระวงั เพราะหากธนาคารทีป่ล่อยกูม้ไีม่กีร่ายและโทรทศัน์ดจิทิลัไป

ต่อไม่ได ้จะเกดิผลกระทบสงูและอนัตรายต่อธุรกจิระดบัประเทศ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 

พฤศจกิายน 2558) 

ซึง่ประเดน็ของผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัเศรษฐกจิระดบัประเทศที่กล่าวมาขา้งตน้นี้มคีวาม

สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของ เขมทตัต ์พลเดช ทีใ่หค้วามเหน็วา่                 

“Trend ควรจะเกดิช่องน้อยๆแต่แรก แต่การท าคลอดและเขยีนแผนผดิพลาด ผมเป็นคนพดูคน

แรกๆเลยวา่ ช่องตอ้งมน้ีอยลง สถานจีะน้อยลง เขาคนืเอง ไมใ่ช่ไม่รอด เพราะกฎหมายไมช่ดัเจน วธิคีดิ

และเอน็จโีอคุม เขาไม่มองการเตบิโตของธุรกจิ เขาคดิวา่ มสีถานีกอ็อกอากาศไป ใครจะรบัไดร้บัไมไ่ด้

ไม่สนใจ ผูบ้รหิารไดร้บัใบอนุญาตมา 15 ปี มองวา่ไม่คุม้ คนืดกีวา่แลว้ไปท าอยา่งอื่น ไดก้ าไรกวา่ แต่

ผลกระทบทีจ่ะตามมาคอื ธนาคารทีเ่ป็นผูใ้หกู้ ้ซึง่ถ้าเป็นแบบนี้หลายสถานี จะสง่ผลสัน่คลอนถงึ

เศรษฐกจิระดบัประเทศ” (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)    

ดา้น ศวิะพร ชมสุวรรณ  ผูบ้รหิารใหญ่ของ อสมท. เหน็ตรงกนัวา่การใหส้มัปทานไม่ควรให้

จ านวนหลายช่อง เพราะจะก่อใหเ้กดิปญัหาตามมา “ดา้นTrend พบวา่ เดมิมอียู ่6 ช่อง ถ้า กสทช เพิม่

อกีแค่ 7 ช่อง เป็น 13 ช่องอาจจะรอด ตอนนี้ 24 ช่อง 17 บรษิทั จ านวนช่องเยอะเกนิไป ผูผ้ลติก็

พยายามไปอยูช่่อง ถูกจา้งไปผลติ ถ้าช่องนัน้ไปไม่รอด เขากไ็ม่รอด เขาตอ้งวิง่ไปหาเจา้อื่น เกดิการ

แขง่ขนัในเรื่องราคาผลติ พยายามหาเนื้อหาทีม่คีณุภาพซึง่ราคากส็งูตามไปดว้ย ดตูวัอย่าง วลิลี ่เป็น
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พธิกีรอยูช่่องไหน คนจ าไม่ได ้แจ๊ส ชวนชื่น มเีป็น 10 รายการต่อเดอืน ออกทุกช่อง คนจ าไม่ไดว้า่อยู่

ช่องไหน” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

ทัง้นี้ คณิต คุณาวฒุ ิในฐานะผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์คร ่าหวอดกบัธุรกจิโทรทศัน์มาตัง้แต่ยคุ

บุกเบกิจนปจัจุบนัใหค้วามเหน็วา่ ตนไม่กงัวลเรื่องการครอบง าธุรกจิจากบรษิทัใหญ่ไม่กีบ่รษิทั เพราะ

ธุรกจิโทรทศัน์ตอ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นแรงขบัในการบรหิารจดัการ 

“เราไม่ตอ้งกลวัวา่จะมเีจา้ใหญ่ไม่กีเ่จา้ครอบง าธุรกจิเพราะ Big Company อุย้อา้ย บรษิทัใหญ่มี

ขอ้จ ากดัดา้นแอดมนิ ขณะที ่Small ones move quicker อกีหน่อยต่อไปจะมรีายเลก็ๆเกดิขึน้มา ซึง่ถ้า

เขาเก่งและม ีInnovative เขาจะเขา้มาไดเ้อง ไม่ตอ้งกลวัรายใหญ่กนิรายยอ่ย เพราะยิง่กนิยิง่ตอ้งมี

ความสามารถในการช่วยตนเอง Small Entrepreneur เก่งและ Move เรว็ ด ูCyber Business ใน

อเมรกิา เกดิ Small Business มากมาย แต่อยูร่อดไดเ้พยีง 5 เปอรเ์ซน็ต”์ (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

โดยสรุปคอื เทคโนโลยดีจิทิลัถอืเป็นเทคโนโลยกี่อกวนทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงในดา้น

ต่างๆแก่กจิการโทรทศัน์ ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายทีผู่บ้รหิารองคก์รตอ้งปรบัตวัและแนวทางการบรหิาร

จดัการของตนและองคก์ร  

ธนิดา กจิบ ารุง เหน็ความทา้ทายดงักล่าววา่ สื่อมขีอ้ดแีละเสยีอยูใ่นตวั อยูท่ ีค่นน าไปใช ้“จุดเด่น

คอืเรว็และไปไดเ้ยอะ แต่ถ้าใชแ้บบไมผ่่านการคดักรองกเ็กดิผลไม่ด ีจุดอ่อนคอืใครกเ็ป็นเจา้ของไดง้่าย 

ประมลูเขา้มาท าธุรกจิกนัหลายรายดว้ยเงนิมาก แต่สื่อใหม่คนดมูากกวา่ ลงทนุถูกกวา่ อาจท าใหส้ื่อ

โทรทศัน์ดจิทิลัเสยีโอกาสและผลประโยชน์” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)               

“แง่ด ีโลกหมนุเรว็ โทรทศัน์ดจิทิลัทนัสมยั ประชาชนเขา้ถงึง่าย แต่คนจะตามทนัหรอืไม่ คนรุ่น

ใหมไ่ปเรว็ คนรุน่เก่าวิง่ตาม ความทนักบัความเหมาะสมอาจไม่ไปดว้ยกนั ดงันัน้ อยูท่ ีผู่น้ าวา่จะน าพา

การแปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด เดนิไปอยา่งไรโดยไมห่ลงทางกนัทัง้ 2 รุ่น” (เนตรชนก วภิาตะศลิปิน, 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559)   

จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวทัง้ดา้นอุปกรณ์ โครงสรา้งเทคโนโลย ีพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และส่วน

แบ่งทางการตลาด ส่งผลใหผู้บ้รหิารองคก์ารสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งมกีารปรบัตวัในการ

บรหิารจดัการของตนเอง ดงัจะน าเสนอรายละเอยีดในหวัขอ้ต่อไป 

 

2. การปรบัตวัของผู้บริหารองคก์รส่ือโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 ผลการวจิยัพบวา่ผูบ้รหิารตอ้งมกีารปรบัตวัอยา่งมาก ทัง้การเรยีนรู ้ตดิตามการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยแีละภมูทิศัน์สื่อ การปรบัเปลีย่นทศันคตมิมุมองในการบรหิารงาน และการคดัเลอืก

บุคคลากรเขา้มาร่วมงานในองคก์ร 
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คณิต คุณาวฒุ ิในฐานะผูบ้รหิารทีเ่หน็ธุรกจิโทรทศัน์มาตัง้แต่ยคุแรกๆและเป็นผูน้ าองคก์รรุ่น

แรกๆทีต่อ้งวางแนวทางการปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติของบรษิทัทรวูชิ ัน่สจ์ากระบบอะแนลอ็คมาสู่

ระบบดจิทิลั ใหข้อ้คดิเหน็วา่ ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจในโลกดจิทิลั โดยเฉพาะช่วงอายทุีม่ากขึน้ท าให้

ตอ้งพยายามท าความเขา้ใจกบัโลกดจิทิลั อยา่งน้อยกใ็นวงกวา้ง เพราะความเขา้ใจจะช่วยท าใหผู้บ้รหิาร

เหน็ประโยชน์และรูจ้กัการใชง้านเทคโนโลย ี

“โดยส่วนตวัผมหลกีเลีย่งไม่ไดแ้ละเหน็การเปลีย่นแปลงมากมาย จากฟิลม์ สู่เทป สู่ไฟล ์

อุปกรณ์ตดัต่อแบบคอมพวิเตอรแ์ละเซริฟ์เวอร ์แมเ้ราจะไม่ใช่คนลงมอืท า แต่เราตอ้งเขา้ใจเพื่อการ

วางแผนและกลยทุธ ์รวมทัง้การพฒันาบุคลากร ซึง่เริม่ท าตัง้แต่สมยัฟรองซวั (ผูบ้รหิารระดบัสงูขณะนัน้ 

ซึง่อยูใ่นช่วงประมาณปี 2544) โดยเสนอแผนในการ Migrate คนจากอะแนลอ็คไปดจิทิลั ใชเ้วลาเกอืบ 2 

ปี ตอ้งพยายามท าใหเ้ขา (บุคลากร) ไม่กลวั จากเดมิน าเทปเขา้หอ้งใหเ้จา้หน้าทีต่ดัต่อกส็ามารถท าเอง

ได ้ซึง่พบวา่เมื่อท าเองไดแ้ลว้ งานมคีุณภาพมากขึน้ จงัหวะในการตดัต่อดขีึน้”  (คณิต คุณาวฒุ,ิ การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

นอกจากนี้ คณิต คุณาวฒุ ิยงัเหน็วา่ การเขา้ใจเทคโนโลยนี ามาสู่การเหน็ประโยชน์และใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยใีนแง่การผลติเนื้อหา “เหน็ความดขีองเทคโนโลยดีจิทิลัคอื ขนาดอุปกรณ์เลก็ลง 

วธิกีารท างานเปลีย่นแปลง สายตามนุษยม์องได ้180 องศา แต่ดจิทิลัมองได ้360 องศา ดกูาร

ถ่ายทอดสดกฬีาใชก้ลอ้งเป็นรอ้ยๆตวั กรรมการขอดภูาพยอ้นหลงัได ้มกีรรมการชุดทีอ่ยูก่บักลอ้งดว้ย 

รายการต่างประเทศดไูดใ้นวนัเดยีวกนั เช่น ซรียี ์เดีย๋วนี้โปรโมทวา่ ด ูSame day กบั US รายการเรยีล

ลติีจ้ะเกดิขึน้ไมไ่ด ้ถ้าไม่มเีทคโนโลยดีจิทิลั” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)        

 สอดคลอ้งกบั เขมทตัต ์พลเดช ผูบ้รหิารสถานีโทรทศัน์พพีทีวีทีีเ่หน็วา่ ผูบ้รหิารตอ้งไม่ต่อตา้น

เทคโนโลยแีต่ตอ้งเรยีนรูเ้พื่อเขา้ใจและใชป้ระโยชน์ “แทนทีเ่ราจะต่อตา้น เราตอ้งเขา้ไป เพื่อใหรู้ว้า่แต่ละ 

แพลตฟอรม์ เป็นอยา่งไร เพื่อใหเ้ขา้ใจ และปรบัจนูตนเองวา่จะแกไ้ขอยา่งไร” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล

, 4 มนีาคม 2559)            

เช่นเดยีวกนักบั องอาจ สงิหล์ าพอง ผูบ้รหิารองคก์รบรษิทัอารเ์อส ทีม่ปีระสบการณ์ในฐานะ

ผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) ป้อนสถานีโทรทศัน์มาก่อนทีจ่ะจบัธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมและ

โทรทศัน์ดจิทิลั ใหค้วามเหน็วา่ ผูบ้รหิารตอ้งมกีารปรบัตวัตามเทคโนโลยอียา่งมาก ตอ้งทนัสมยั

ตลอดเวลา สิง่ทีอ่งคก์รใหค้วามส าคญัคอืกลยทุธก์ารเปิดตวัสถานีใหค้นรูจ้กัถอืเป็นหวัใจหลกั “การ

เปิดตวัช่องมคีวามส าคญั พอเปิดตวัไดแ้ลว้มคีนรูจ้กัแลว้กง็่ายขึน้ บางครัง้อาจยงัไม่ไดก้ าไรในเชงิธุรกจิ

เมด็เงนิ แต่ไดพ้ืน้ทีส่ ื่อกถ็อืวา่ตอ้งท าและเป็นประโยชน์” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล,  10 พฤศจกิายน 

2558)      
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ดา้น ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ผูบ้รหิารสถานีโทรทศัน์ไทยรฐั ซึง่เป็นสถานีโทรทศัน์ทีเ่พิง่ก่อตัง้ เป็น

องคก์รทีม่ปีระสบการณ์จากสื่อสิง่พมิพ ์แต่ขาดประสบการณ์ท าโทรทศัน์มาก่อน เหน็วา่ ไทยรฐัทวีอีาจ

เคลื่อนไหวชา้ แต่มขีอ้ดคีอืไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการรายอื่นๆ “ไทยรฐัเขา้สธูุรกจิทวีี

หลงัสุด หลงัจากเป็นเบอรห์นึ่งในวงการสิง่พมิพม์า 6 ทศวรรษ เรา Enjoy กบั Hard Copy แลว้ค่อยมา

ท า Website เมื่อ 5-6 ปีทีผ่่านมา ไม่เคยท าทวีดีาวเทยีม การเขา้มาชา้กวา่คนอื่น ขอ้เสยีคอืเคลื่อนไหว

ชา้ แต่ขอ้ดกีค็อืเราเรยีนรูจ้ากประสบการณ์” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       

ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์เหน็วา่ผูบ้รหิารตอ้งมกีารปรบัตวัในการน าเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมเขา้มา

ประยกุตใ์ช ้โดยการหลวมรวมคอืโจทยส์ าคญั ซึง่การประยกุต ์(Implementation) อาจไม่ง่าย ปญัหา

ส าคญัจากการเปลีย่นจากสื่อเก่ามาเป็นสื่อใหม่คอืปญัหาเรื่องบุคลากร โดยใชบ้รษิทัขา้งนอกมาท าวจิยั

และพฒันาเป็นแผนทีน่ าทาง (Roadmap) ในการท าการหลอมรวมแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่รบีรอ้น เดมิ 

ไทยรฐัทวีใีชก้ลยทุธเ์รื่องคุณค่าและความน่าเชื่อถอืมาก่อนความเรว็ ซึง่ปจัจุบนัเริม่มกีารปรบัเปลีย่นกล

ยทุธก์ารท างาน และใชก้ารบรหิารดว้ยสถติติามแผนทีว่างไว ้ใชข้ ัน้ตอนการท างานตามช่องทางต่างๆ

ตามล าดบั คอื เริม่จากขอ้ความสัน้ทางโทรศพัท ์(SMS)  ต่อดว้ยเวบ็ไวต ์(Website) เป็นลกัษณะของ

หวัขอ้ขา่ว (Headline) จากนัน้คอือเีมลแ์ละภาพ ก่อนสง่ทมีสนามลงและบรรจุในหอ้งขา่ว (Newsroom) 

“จุดอ่อนของออนไลน์และโซชยีลคอืความน่าเชื่อถอื เดมิเราเน้นคุณค่า คณุภาพ ความน่าเชื่อถอื 

ก่อนความเรว็ ปจัจุบนัจะเพิม่ความเรว็ บรหิารดว้ยสถติแิละเวลา  เช่น ขา่วปอเขา้โรงพยาบาล ใชเ้วลา 

15 นาท ีระเบดิราชประสงค ์10 นาท ีเวลา 1 นาท ีในออนไลน์ต่างกนั แพช้นะเป็นแสน ใชก้ารบรูณาการ

สื่อ เช่น ออนไลน์ไปทวี ีหรอืใช ้Social Media ปทูางโปรโมทใหท้วี ีตวัอยา่ง การถ่ายทอดงาน

พระราชทานเพลงิศพของปอ ทฤษฎ ีคนดไูทยรฐัมยีอดเรทติง้ 1.9 เท่ากบัถ่ายทอดฟุตบอล เป็นสามเท่า

ของขา่วค ่า ทัง้ทีค่ร ัง้นัน้ถ่ายทอดหลายช่อง” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 

มกราคม 2559)       

อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันากจิ ใหมุ้มมองจากการบรหิารงานดา้นขา่วของเนชัน่วา่ การท าเนื้อหาขา่ว

มคีวามต่างจากสื่อบนัเทงิทีเ่ป็นเพลงหรอืภาพยนตรท์ีม่คีวามเป็นเจา้ของและลขิสทิธิ ์แต่ขา่วไม่มใีครเป็น

เจา้ของขา่ว เป็นแค่เจา้ของคลปิ ทุกคนเป็นนกัขา่วได ้การเกดิขึน้ของนกัขา่วพลเมอืง (Citizen 

Reporter) ถอืเป็นการก่อกวนการท างาน และท าใหผู้บ้รหิารตอ้งปรบัตวัมาก “เราใชว้ธิกีระโจนมนัลงไป 

ไม่ไดก้ลวัวา่จะมากนิตนเอง สื่อสงัคมออนไลน์ใหม่ๆเราใหน้กัขา่วใชเ้พื่อสรา้งประโยชน์ ในอดตีคนดรููจ้กั

แต่ผูป้ระกาศขา่ว ไม่ค่อยรูจ้กันกัขา่วภาคสนาม แต่พอสื่อสงัคมออนไลน์เกดิขึน้ท าใหน้กัขา่วมตีวัตน ให้

คนของเราเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีเรากระโจนลงไปและปรบัตวั” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

การบรหิารงานขององคก์รเนชัน่ ผูบ้รหิารมกีารปรบัตวัตามเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยมี

การออกแนวทางปฏบิตัใินการใชส้ื่อดจิทิลัสมยัใหม่วา่จะใชอ้ยา่งไร ทัง้ในเรื่องส่วนตวัและส่วนบุคคล 
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รวมทัง้มแีนวทางการใชเ้พื่อใหง้านของบุคลากรมาสนบัสนุนการท างานขององคก์ร โดยใหน้กัขา่วใชส้ื่อ

ดจิทิลัหลอมรวมในการสรา้งแบรนดข์องตนเองเพื่อมาสนบัสนุนการเสนอขา่วของสถานีในทุกๆช่องทาง 

“เรากา้วหน้ามากๆ ไม่เป็นประเพณีนิยม ต่างจากสื่อตะวนัตกดว้ยซ ้า เช่นในการใชท้วติเตอรก์ม็ี

การถกเถยีงกนัวา่นกัขา่วควรทวติก่อนหรอืหลงัตน้สงักดั บบีซีแีละรอยเตอรห์า้ม แต่ทีเ่นชัน่เราไมห่า้ม 

เพราะถอืวา่เป็นเครื่องมอืใหค้นไดร้บัขา่วและตามมาดเูรา เราใหน้กัขา่วสรา้งแบรนดข์องตนเอง เช่น คุณ

นพจกัร ถนดัเรื่องม๊อบ บางคนถนดัขา่ว เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม การเมอืง ส่วนแบรนดอ์งคก์รเรากใ็ชท้วติ

เตอรเ์พื่อสรา้งกลุ่มคนดขูองเราเพื่อใหเ้ล่นในทุกสกรนีได ้รายไดห้ลกัคือเฟิรส์สกรนี เราใชท้วติเตอรล์งิค์

ไปยงัเฟซบุ๊ค และเวบ็ไซต ์ใหค้นมกีารรบัรูว้า่ไม่วา่อยูท่ ีไ่หนกต็ดิตามขา่วจากเนชัน่ไดทุ้กเวลา ทุกพืน้ที ่

ทุกช่องทาง” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

ผลการศกึษาขา้งตน้สะทอ้นวา่องคก์รโทรทศัน์ทีม่ปีระสบการณ์เป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content 

Provider) และมปีระสบการณ์ด าเนินธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมมาก่อน จะเขา้ใจเรื่องการปรบัตวัใหเ้ท่าทนั

และสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงหรอืก่อกวนธุรกจิโทรทศัน์ รวมทัง้

ผูบ้รหิารยงัมองเหน็การใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของเทคโนโลยดีจิทิลัในการสรา้งมลูค่าเพิม่และ

ประสทิธภิาพใหก้บัธุรกจิโทรทศัน์ การปรบัตวัของผูบ้รหิารกลุ่มนี้จงึเกดิขึน้ในระยะเวลานานพอสมควร

และด าเนินกลยทุธท์ีท่นัต่อสภาพการณ์ของธุรกจิโทรทศัน์ในปจัจุบนั ในขณะทีอ่งคก์รทีเ่ริม่ตน้จาก

โทรทศัน์หลกัแบบอะแนลอ็คและไดร้บัสมัปทานในการประกอบธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลักลบัเพิง่อยูใ่นช่วง

ปรบักลยทุธ ์ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายส าหรบัผูบ้รหิารในการปรบัเปลีย่นกลยทุธว์ธิกีารบรหิารงานของ

องคก์รลกัษณะนี้ 

ศวิะพร ชมสุวรรณ ผูบ้รหิารสงูสุดของ อสมท ใหท้ศันะวา่ อสมท อยูใ่นวงลอ้มของความ

ปลอดภยัมานานในช่วงอุตสาหกรรมโทรทศัน์ยคุอะแนลอ็ค แต่เมื่อเขา้สู่ยคุของโทรทศัน์ดจิทิลั ซึง่มกีาร

แขง่ขนัสงู และไม่ใช่เพยีงการแขง่ขนัระหวา่งโทรทศัน์ช่องหลกัเดมิดว้ยกนัเท่านัน้ แต่ตอ้งมาแขง่กบั

องคก์รทีเ่คยป้อนเนื้อหารายการใหต้นเอง การปรบัตวัในดา้นกลยทุธก์ารบรหิารงานจงึยิง่ตอ้งมมีากกวา่

องคก์รอื่น  

“อสมท ถอืเป็น Old Fashion Organization เรามาจากรฐัวสิาหกจิก่อนจะมาแปรรปูเป็นบรษิทั

จ ากดัมหาชน สงัเกตุไดว้า่รฐัวสิาหกจิทีข่ายสมัปทานจะอยูไ่ด ้เช่น TOT CAT จะอยูร่อด แต่เมื่อใดก็

ตามทีต่อ้งมาแขง่กบัเอกชนจะไมร่อดเพราะ สมรรถนะ Competency บุคคลากร และ Service Mind ไม่

ถงึ ตอ้งปรบักลยทุธใ์หม่หมดเลย สมยัก่อนเราอยูใ่น Comfort Zone ก าไรมาจากการใหส้มัปทานกบัทรู

วชิ ัน่ส ์และช่อง 3 ซึง่ก าลงัจะหมดไป เมื่อเรามาท าเอง เราไม่เหน็ก าไร อกีหน่อยรายไดจ้ากสมัปทาน

ก าลงัจะหมด เราตอ้งหารายไดอ้ื่นๆและท าใหแ้ขง่ขนักบัคนอื่นได ้รวมทัง้เวลานี้เราตอ้งจ่ายค่าสมัปทาน
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ทีซ่ือ้ใบอนุญาตไป 2 ใบ เป็นเงนิถงึ 4,000 ลา้นบาท” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 

มนีาคม 2559)           

ศวิะพร ชมสุวรรณ ซึง่เขา้มารบัต าแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ขององคก์ร เป็นเดอืนที ่15 ในวนัทีใ่ห้

สมัภาษณ์ ใหข้อ้มลูวา่ 1 ใน 5 กลยทุธ ์การบรหิารงานของตน คอืการเปลีย่น อสมท เป็นองคก์รดจิทิลั 

(Digital Organization) ซึง่มแีนวทางในการค่อยๆเริม่และเปลีย่นทลีะน้อย จากเดมิสมยัก่อนไมไ่ดใ้ห้

ความส าคญั เพราะคดิวา่ลงทนุสงูแต่มกี าไรน้อย แต่ปจัจบุนัผูบ้รหิารตอ้งปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ (Vision) 

เพราะปจัจยัต่างๆ ไดแ้ก่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) เทคโนโลยแีละกฎหมายที่

เปลีย่นไป ซึง่ 3 สิง่นี้ท าให ้อสมท. ตอ้งเปลีย่นจากวสิยัทศัน์ (Vision) ยาวๆ แบบในอดตีเป็นวสิยัทศัน์ที่

มคีวามกระชบัชดัเจน คอื Highly Creative Media Corporation และสรรหาบุคลากรทีม่คีวามรูด้า้น

เทคโนโลยดีจิทิลัมาท างาน “สิง่ที ่อสมท. ท า คอืการ 1.) เปลีย่นโครงสรา้งองคก์รเพื่อรองรบัดจิทิลั มี

ท่านรองดแูล เป็นคนนอกทีร่บัเขา้มาใหม่ 2.) ท าโทรทศัน์ วทิย ุและสื่อดจิทิลั เขา้มารวมกนั เป็นหนึ่งใน

กลยทุธข์ององคก์รเพื่อน าไปสู ่Digital Organization” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

เช่นเดยีวกนักบั ธนิดา กจิบ ารุง ผูบ้รหิารของสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 แฟมลิ ีซึง่เป็นองคก์รทีข่ยาย

ธุรกจิมาจากสถานีช่อง 3 ทีเ่ป็นองคก์รธรุกจิโทรทศัน์อะแนลอ็คเดมิ มคีวามเหน็วา่ ผูบ้รหิารตอ้งมกีาร

ปรบัตวัเพื่อเขา้ใจและเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีและสรรหาบุคคลากรทีม่คีวามรูท้นัเทคโนโลยมีาร่วมงานเพื่อ

ผลกัดนัองคก์ร ขณะเดยีวกนักต็อ้งจดัการอบรมเพิม่ทกัษะความรูด้า้นเทคโนโลยใีหม่ใหก้บับุคลากรรุ่น

เก่า โดย ธนิดา กจิบ ารุง ใหค้วามเหน็ไวว้า่  “คนทีจ่ะเป็นมดงานตอ้งเป็นคนรุ่นใหม่ เพราะทนัเทคโนโลย ี

เขา้ใจและสามารถเลอืกมาใชไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในราคาทีน้่อยทีสุ่ด โทรทศัน์แบบเดมิคนทีถู่กให้

ออกคอืคนรุ่นเก่าทีไ่ม่ยอมเปลีย่น ผูบ้รหิารตอ้งเปิดใจกวา้ง” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 

2559)               

ส่วนกรณทีีบุ่คลากรไมส่ามารถปรบัตวัได ้ผูบ้รหิารจะใชว้ธิกีารจดัสรรและมอบหมายงานอื่นๆที่

เหมาะสมกวา่ใหก้บับุคลากรเหล่านัน้ “ตวัอยา่งในช่องมคีนอาย ุ40 กวา่ ทีไ่ม่ทนัเทคโนโลย ีรบัเดก็อาย ุ

20 กวา่มารูเ้ทคโนโลย ีใชว้ธิกีารอบรมแลว้บางคนท าได ้บางคนกย็งัท าไมไ่ดก้ม็ ีจะใชว้ธิสีวชิทค์นพวก

นัน้ไปท าอยา่งอื่น ตอ้งปรบัคนรุ่นเก่าเอาไปท าอะไรทีใ่นส่วนทีต่อ้งใชค้วามรอบคอบ เช่น QC ในขณะที่

คนรุ่นใหมใ่ชค้ดิสรา้งสรรคง์าน ในการจดัการบรหิารองคก์รอะแนลอ็คควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดเ้ลอืก 

หากช่องทีต่ ัง้มานานมกีารใหค้นอาสาออกกเ็ขา้ใจได”้ (ธนิดา กจิบ ารุง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

มนีาคม 2559)               

นอกจากการท าความเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยแีลว้ การคดัเลอืกบุคลากรให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงคใ์นการก่อตัง้และวฒันธรรมองคก์รถอืเป็นปจัจยัส าคญัในการปรบัตวัของ

ผูบ้รหิาร ในประเดน็นี้ เนตรชนก วภิาตะศลิปิน ผูบ้รหิารสถานโีทรทศัน์ True4U ซึง่มจีุดยนืดา้นเนื้อหา
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ของสถานีทีเ่น้นคณุภาพรายการเป็นหวัใจ ใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกบุคคลากร โดยกล่าววา่ การ

คดัเลอืกคนเขา้มาในองคก์รม ี3 ขอ้ส าคญัคอื ขอ้แรกความรกัในองคก์ร องคก์รตอ้งดมีธีรรมาภบิาล ขอ้

สองคอืความรกัในหวัหน้างาน โดยหวัหน้าตอ้งมคีณุธรรมซึง่จะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจซึง่กนัและกนั และ

ขอ้สุดทา้ยจะตามมาเป็นปลายทางคอืความรกัในงาน  

“ขอ้ 1 และ 2 จะสรา้งขอ้ 3 และจะท าใหอ้ะไรทีเ่ราคดิวา่เราท าไม่ได้กลายเป็นวา่เราท าได ้ตอ้ง

สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ถ่ายทอดสิง่นี้สู่กนั” (เนตรชนก วภิาตะศลิปิน, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559)   

สอดคลอ้งกบั ปรยีาดา วฒุภิกัด ีผูบ้รหิาร ไบรทท์วี ีทีเ่หน็วา่ การบรหิารงานเป็นเรื่องของคนใน

ปจัจุบนัทีเ่ปลีย่นไป คนรุ่นใหม่ตอ้งการแสดงตวัตน การบรหิารยากดว้ยตวัคนและเจนเนอเรชัน่ คน

เหล่านี้มาท างานเพราะหน้าที ่ความภมูใิจในวชิาชพี มคีวามเป็นศลิปินสงู ผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจและปรบัตวั

ตามไปดว้ย (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)             

ผลการศกึษาพบวา่ผูบ้รหิารมองเหน็แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของธุรกจิโทรทศัน์อนัเป็นผลมา

จากการขบัเคลื่อนทางเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมและวางแนวทางกลยทุธใ์นการปรบัตวัใหท้นัและ

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงตามบรบิทและปจัจยัต่างๆของแต่ละองคก์ร องคก์รกลุม่ทีเ่ป็นผูผ้ลติ

เนื้อหาและท าโทรทศัน์ดาวเทยีมมาก่อนมกีารปรบัตวัล่วงหน้ามาระยะเวลาหนึ่งแลว้จงึเป็นการไดเ้ปรยีบ 

ในขณะทีอ่งคก์รทีเ่พิง่ผนัตนเองจากโทรทศัน์ระบบอะแนลอ็คมาสู่ธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัก าลงัอยูใ่นช่วง

ยา่งกา้วเปลีย่นผ่านซึง่ตอ้งอาศยัเวลาและเผชญิกบัความทา้ทายมากกวา่องคก์รกลุ่มแรก 

อยา่งไรกต็าม แมผู้บ้รหิารจะเขา้ใจเทคโนโลย ีศกึษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลง และปรบั

แนวทางการบรหิารงานเพื่อเป็นการเตรยีมพรอ้มล่วงหน้า ผูบ้รหิารกย็งัตอ้งประสบกบัอุปสรรคและความ

ทา้ทายในการบรหิารจดัการโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่จะน าเสนอรายละเอยีดของความทา้ทาย

และแนวปฏบิตัใินการจดัการกบัความทา้ทายดงักล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

3. อปุสรรค ความท้าทาย และแนวทางรบัมือกบัปัญหาในการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ยคุ

ดิจิทลัหลอมรวม 

 ผลการศกึษาพบอุปสรรคและความทา้ทายในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม 

แบ่งเป็น 2 ประเดน็หลกั โดยประเดน็แรก คอื ความทา้ทายในการบรหิารจดัการเพื่อใหส้ถานสีามารถ

เขา้ถงึกลุ่มผูช้มและการสรา้งการเป็นทีรู่จ้กัใหก้บัสถาน ีและอกีประเดน็ทีส่ าคญัคอืการบรหิารจดัการเพื่อ

ดงึศกัยภาพ พฒันาบุคลากร ใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 
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 3.1 การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมและสร้างความรู้จกัของสถานี 

 เขมทตัต ์พลเดช ใหข้อ้เสนอแนะวา่ องคก์รธรุกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยสามารถแบ่งออก

ไดเ้ป็น 4 ประเภทหลกั (Tier) คอื 

1. สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 5 7 และ 9 เดมิ ทีม่าจากธุรกจิโทรทศัน์ระบบอะแนลอ็ค ทีม่ฐีานคนด ูมี

ประสบการณ์ ความคุน้ชนิกบัธุรกจิ และมเีงนิสนบัสนุน 

2. ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดาวเทยีมซึง่เป็นผูผ้ลติรายการป้อนกลุ่มที ่1 ขา้งตน้ เชน่ แกรมมี ่อาร์

เอส เวริค์พ๊อยท ์ไบรทท์วี ีเนชัน่ทวี ี

3. ผูป้ระกอบการธุรกจิสื่ออื่นทีข่ยายธุรกจิเขา้มาด าเนินกจิการโทรทศัน์ เช่น อมัรนิทรท์วี ี

ไทยรฐัทวี ีนิวทวี ี

4. ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใหม่ในธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลั ไมม่ปีระสบการณ์ ไมม่เีนื้อหารายการและ

บุคลากร ซึง่เป็นความทา้ทายของผูบ้รหิาร โดย สถานโีทรทศัน์พพีทีวี ีถือเป็นองคก์รเดยีวทีจ่ดัอยูใ่น

ผูป้ระกอบการประเภทนี้  

ในการจดัการกบัความทา้ทายดงักล่าว การบรหิารองคก์รโทรทศัน์พพีทีวีจีงึเริม่ตน้จากการ

ทดลองเพื่อใหบุ้คลากรไดฝึ้กซอ้มและเตรยีมเนื้อหารายการ “ก่อนประมลูบอกผูบ้รหิารวา่ เราท า

ดาวเทยีมเลก็ๆก่อนเพื่อซอ้มคนของเรา ซึง่มากนัหลากหลายเป็นสหประชาชาต ิแทนทีจ่ะท า Mass ตาม

ตลาด เราท าเป็นอนิดีเ้ลก็ๆ ขดุจากออนไลน์ก่อน ท าแลว้คดิวา่ภายในหนึ่งปีจะไดเ้นื้อหารายการ แต่

ไม่ไดอ้ยา่งทีค่ดิ แต่สิง่ทีเ่รยีนรูค้อืเรารูจุ้ดบกพร่อง” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)              

ในการบรหิารงานของสถานีโทรทศัน์พพีทีวี ีสิง่ทีต่อ้งท าอนัดบัแรกส าหรบั เขมทตัต ์พลเดช คอื

การสรา้งแบรนด ์โดยการเปลีย่นเอกลกัษณ์ (Identity) จากเดมิชื่อสถานีออกแบบใหม้คีวามเป็นศลิปะแต่

อ่านออกยาก จงึออกแบบใหม่ใหแ้ขง็แรง โดยใชส้นี ้าเงนิเทอรค์อยใหเ้ขา้กบับรษิทัแม่ คอื โรงพยาบาล

กรุงเทพ และบางกอกแอรเ์วย ์รวมทัง้สนี ้าเงนิยงัเป็นสแีห่งการสื่อสารและความคดิสรา้งสรรค ์มกีารวาง

ต าแหน่งสนิคา้ (Positioning) ไวท้ีร่ะดบัสนิคา้คณุภาพด ี(Mass Premium) ตรงตามความชอบของท่าน

ประธานผูเ้ป็นเจา้ของธรุกจิ โดยความทา้ทายหลกัของพพีทีวีคีอืการหาจุดเด่นของสถาน ีการหาฐาน

ผูช้มและเขา้ถงึกลุม่ผูช้มใหไ้ด ้เมื่อมกีารเปิดตวัสถานีโทรทศัน์ดจิทิลั 

“ตอ้งหาฐานลกูคา้/ผูช้ม โดยช่องทีป่ระมลูไดค้อื วาไรตีบ้นัเทงิ การหาฐานผูช้มบนัเทงิ มาดทูี ่

รายการทีซ่ือ้ก่อน ส ารวจตลาด ภาพยนตรแ์ละละครยโุรป ม ีMono ครองตลาดแลว้ จนียงัไม่ไดร้บัความ

นิยม ญี่ปุน่มเีนื้อหาน้อย เกาหลมีมีาก ใน 6 เดอืนแรกจงึตอ้งตามกระแสเกาหลเีพื่อเรยีกฐานคนด”ู 

(เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)              

พพีทีวีใีชก้ลยทุธน์ ารายการโทรทศัน์ขา้มชาตเิป็นเครื่องมอืในการฐานสรา้งคนดทูีช่ ื่นชอบละคร

เกาหลใีนช่วงระยะเวลา 6 เดอืนแรก เมื่อเริม่สรา้งฐานคนดไูดใ้นระดบัหนึ่ง จากนัน้จงึเริม่ผลติเนื้อหาเอง
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เอง และใชก้ลยทุธก์ารเน้นทีค่วามสวยงามของกราฟิก ใหค้นพดูถงึตดิปากเป็นจุดขาย จากนัน้ จงึมาจบั

เนื้อหาทีร่ายการประเภทละคร  

“ละครของพพีทีวีเีป็นละครทีไ่ม่เหมอืนคนอื่น ไม่มตีบต ีไม่แขง่กบัช่อง 3 และ 7 เจาะวยัรุ่นดว้ย 

เพราะถ้ามแีต่ละครพเีรยีด ช่องจะดแูก่ ละครรตันาวลแีรง ส่วนละครวยัรุ่นเรทติง้ทวีไีม่ดแีต่ดงัในออนไลน์ 

ตอนนี้ลดเกาหล ีเพิม่ละครและกฬีา ส่วนขา่วใช ้Outsource เพราะ เป็น Fixed Cost และบรษิทัจะไดไ้ม่

ใหญ่เกนิไป” (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)        

 ธนิดา กจิบ ารุง ผูบ้รหิารสถานโีทรทศัน์ช่อง 3แฟมลิี ่ซึง่ถอืวา่เป็นช่องน้องใหม่ขององคก์รทีย่งั

ไม่มฐีานผูช้มชดัเจน ไดใ้หค้วามเหน็วา่ โทรทศัน์ดจิทิลัมมีากถงึ 24 ช่อง จากเดมิทีม่ไีม่มากช่อง ปญัหา

ทีพ่บคอืคนดเูลอืกชมไมถู่ก การดจูากกล่องรบัสญัญาณหรอืจากดาวเทยีมกม็กีารจดัเรยีงช่องต่างกนั ท า

ใหเ้สยีโอกาสในการหาลกูคา้ ซึง่เป็นลกัษณะความทา้ทายเดยีวกนักบัทีพ่พีทีวีพีบ คอืการหาฐานผูช้ม

และสรา้งความรูจ้กัใหเ้กดิขึน้กบัสถานี  

“โจทยท์ีย่ากคอืการไปหาคนดใูหเ้ขารูว้า่เราอยูท่ ีไ่หน เชน่ ช่อง 3แฟมลิี ่ท าโครงการปลกูปา่ 

มอบคอมพวิเตอร ์จกัรยาน สรา้งหอ้งน ้า เขา้ไปในชุมชน ใหเ้ขาเขา้มามสี่วนร่วมกบัเนื้อหา เอาเรื่องของ

เขามาเขา้เป็นเนื้อหาในช่อง ใหเ้ขามาดเูรา ใหเ้ขารูจ้กัและหาเราใหเ้จอ ใหเ้ขาเป็นแหลง่ขา่วของเรา บาง

โรงเรยีน บางหา้งสรรพสนิคา้เปิดช่อง 3แฟมลิี ่ตลอด เพราะเป็นช่องทีป่ลอดภยั วยัไหนกด็ไูด ้ไม่เป็น

พษิเป็นภยั โจทยย์ากดา้นเนื้อหาคอื ท าทวีใีนงบประมาณทีจ่ ากดั”  (ธนิดา กจิบ ารุง, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 10 มนีาคม 2559)   

นอกจากความทา้ทายขา้งตน้ในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย สรา้งความโดดเด่นและสรา้ง

ความคุน้เคยกบัผูช้มดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ทัง้พพีทีวีแีละ ช่อง 3แฟมลิี ่ต่างกป็ระสบกบัความทา้ทาย

ดา้นการเตรยีมความพรอ้มและการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเช่นเดยีวกบัองคก์รอื่นๆ  ดงัทีจ่ะ

น าเสนอต่อไป        

 3.2 การบริหารศกัยภาพบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน 

 “ประมลูเดอืน มกราคม ใหอ้อกอากาศ เมษายน ถนนยงัสรา้งไม่เสรจ็ ใหอ้อกวิง่แลว้ สิง่ทีต่อ้งหา

คอื เนื้อหา บุคลากร เทคโนโลย ีเงนิมซีือ้เทคโนโลยไีด ้แต่คนตอ้งเขา้ใจธุรกจิดว้ย เปลอืกนอกแขง็แรง 

แต่ไสใ้นไม่ค่อยจะแขง็แรง บุคลากรซือ้ตวัมา รบัเขา้ง่าย แต่ใหอ้อกยากเพราะมกีฎหมายแรงงาน

คุม้ครองอยู”่ (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)              

 ค าสมัภาษณ์ทีก่ล่าวมาขา้งตน้คอืสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความทา้ทายดา้นการบรหิารจดัการงาน

บุคลากรของผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยทีต่อ้งพบทัง้ในองคก์รสถานีน้องใหม่อยา่ง

พพีทีวี ีหรอืแมแ้ต่องคก์รทีด่ าเนินธุรกจิมาอยา่งยาวนานเป็นสถานโีทรทศัน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศไทย

อยา่ง อสมท. 
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โดย ศวิะพร ชมสุวรรณ ผูอ้ านวยการใหญ่ อสมท.ใหค้วามเหน็วา่บุคลากรใน อสมท. เองไม่

เพยีงพอต่อการรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของการด าเนินธุรกจิโทรทศัน์อนัเป็นผลกระทบมาจากการ

ก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลั จงึตอ้งมกีารสรรหาบุคคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้น

เทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร 

“ปจัจุบนั อสมท. มพีนกังาน 3 ประเภท คอื ประจ า รายวนัสญัญาต่อปี และ Outsource ส่วน 

ผอ. เป็นเทอม 4 ปี เราไม่สามารถพฒันาคนภายในได ้ซึง่เป็นปญัหาในรฐัวสิาหกจิทุกที ่จงึใชว้ธิกีารหา

คนนอกทีม่คีวามรูเ้ขา้มาเป็นรอง 3 คน หนึ่งในนัน้คอืคนทีรู่ด้า้นดจิทิลั ซึง่เป็นกลยทุธด์า้นดจิทิลัของ

องคก์ร” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)  

การคดัเลอืกบุคลากรเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รถอืเป็นกลยทุธส์ าคญัทีผู่บ้รหิารทุกองคก์รเหน็

พอ้งตรงกนัวา่ ในกระบวนการคดัสรรบุคลากรผูบ้รหิารตอ้งคดัเลอืกคนทีม่ทีกัษะความรู้ดจิทิลัเขา้มา

ท างาน รวมทัง้ผูบ้รหิารตอ้งมกีารจดัการอบรมเพิม่ศกัยภาพความรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่บุคลากร

อกีดว้ย หากผูบ้รหิารสามารถจดัการกบัความทา้ทายดงักล่าวได ้กจ็ะสามารถสรา้งสมรรถนะทีม่ี

ประสทิธภิาพใหเ้กดิกบัองคก์รได ้

 “เราไมม่องวา่เป็นอุปสรรค พอเราเหน็และท าความเขา้ใจ เรากป็รบัตวั เรารูว้า่เราขาดบุคลากร

ดา้นดจิทิลั เรากส็รา้งขึน้มา ดว้ยความเป็นบรษิทัในเครอืแกรมมี ่เราสามารถสรรหาคน ไมน่าน แค่ 12 

เดอืนเรา Turn Around สรา้ง Internal Competency ไดม้ปีระสทิธภิาพ” (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

“ก่อนท าพวกนี้เรามกีารอบรมมกีารวางแนวทางปฏบิตั ิใหห้ลกัการในการใชง้านกบับุคลากร 

เช่น การตัง้ชื่อนามสกุลสงักดัในสื่อสงัคมออนไลน์ การพว่งชื่อสงักดัเขา้ไปดว้ยเป็นการเพิม่ความ

รบัผดิชอบไปดว้ย เราไมไ่ดห้า้มเรื่องส่วนตวัไม่ส่วนตวั แต่คนของเราใชเ้ป็น ใหทุ้กคนสรา้งแบรนดข์อง

ตนเอง แต่เขามคีวามระมดัระวงัในการใชง้าน” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559) 

นอกจากนี้ ผูบ้รหิารตอ้งมวีธิกีารพฒันาศกัยภาพทีม่อียูข่องบุคลากรใหส้ามารถบรหิารจดัการให้

เกดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้การรูจ้กัการมอบหมายภาระงานใหต้รงกบัทกัษะและความถนดัของบุคลากร

แต่ละคน 

ดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร คณิต คุณาวฒุ ิใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรูพ้นกังาน

มากทีสุ่ด โดยเหน็วา่ การใหค้วามรูซ้ ึง่กนัและกนั และการแบ่งปนัถอืเป็นหวัใจในการพฒันาศกัยภาพ

ขององคก์รและทมีงาน รวมทัง้ตอ้งจดัหาอุปกรณ์ใหเ้พยีงพอในการท างานและฝึกฝนทกัษะของบุคลากร 

“ขอ้แรกคอื จะท าอยา่งไรใหเ้ราใหค้วามรูเ้ขาไดม้ากทีสุ่ด เมื่อก่อนเราสัง่ลูกน้อง แต่เดีย๋วนี้ เรา

หา เขาหา แลว้เอามาแบ่งปนักนั เกดิการแลกเปลีย่นระหวา่งหวัหน้าและลกูน้อง ความรูข้องเขาและของ
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เรามาผนวกกนัจะท าใหง้่ายขึน้ ขอ้สองคอืตอ้งจดัหาอุปกรณ์ใหเ้ขาไดเ้พยีงพอ เชน่ Small Camera Pin 

Camera Drone” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

คณิต คุณาวฒุ ิซึง่มปีระสบการณ์ในฐานะเป็นอาจารยผ์ูส้อนภาควชิาศลิปะการละคร คณะอกัษร

ศาสตร ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาก่อน ใหค้วามส าคญักบัเทคนิควธิกีารคดิและการเรยีนรูข้อง

บุคลากร โดยเหน็มมุมองวธิกีารคดิทีแ่ตกต่างกนัของคนแต่ละรุ่น และใหข้อ้เสนอแนะวา่ ผูบ้รหิารตอ้ง

สามารถผสมผสานวธิคีดิและเทคนิคการท างานของคนต่างรุ่นเขา้ดว้ยกนัเพื่อสรา้งประสทิธภิาพสงูสุดแก่

ผลงาน 

“เทคนิควธิกีารคดิเราเป็นแบบสมยัเก่า (คณิต คุณาวฒุ ิเริม่ตน้การท างานดา้นสื่อดว้ยการท า

ภาพยนตรก์บัคุณพ่อ วจิติร คุณาวฒุ ิผูก้ ากบัชื่อดงัของประเทศไทย) แต่คนสมยัใหม่เป็น Digital 

Thinking พนกังานในองคก์รบางคนชอบเล่นกลอ้งและมอเตอรไ์ซต ์มวีธิคีดิแบบดจิทิลั การท างาน

บางอยา่งเราคดิไม่ทนัเพราะเราคดิแบบเก่า แต่เขาสามารถมองออกวา่งานนัน้ ภาพทีต่อ้งใชเ้ป็นภาพ

สัน้ๆและใชเ้ทคนคิการตดัต่อเขา้ช่วย เขาจะหาเทคนิคไดด้แีละเรว็กวา่เรา เมื่อก่อนเรามกัจะตอ้งสัง่

ลกูน้อง ผมวา่วธิกีารมนัจะตอ้งเปลีย่นไปแลว้ บางทมีนัมาจากเขา เพราะฉะนัน้การใหค้วามรูซ้ ึง่กนัและ

กนัส าคญั ผมไม่มองวา่มนัเป็น One-direction แลว้ เพราะมนัเกีย่วกบั Chart งานของผม ผมวา่การให้

ความรูซ้ ึง่กนัและกนัมนัมบีทบาท ตอ้งสรา้งการยอมรบักนัระหวา่งวธิกีารคดิของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ 

ผสมผสานกนั บางอยา่งเป็นแนวคดิเราแต่ใชว้ธิขีองเขา บางอยา่งเขาเป็นคนคดิแต่ใชว้ธิขีองเรา โปรดวิ

เซอรต์อ้งมคีวามเป็นเฉพาะทางมากขึน้ ไม่มใีครเก่งทุกงาน ในต่างประเทศคนทีเ่ก่งอุปกรณ์เขาจะเลอืก

ไปทางเดยีวใหแ้คบลง โปรดวิเซอร ์10 คน จะใหท้ าเหมอืนกนัไม่ได ้บางงานอาจตอ้งผสมผสานเอาคน

เก่งกฬีามาท างานร่วมกนักบัสารคด ีในโลกของสื่อตอ้งมกีารผสมผสานกนัของความรู้” (คณิต คณุาวฒุ,ิ 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ผูบ้รหิารไทยรฐัทวี ีซึง่มปีระสบการณ์สายงานขา่วมายาวนาน เหน็วา่ ใน

การท างานโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม พบวา่ การผลติเนื้อหาเพื่อส่งออกหลายช่องทางการออกอากาศ 

(Platform) สรา้งความเหนื่อยใหเ้กดิกบับุคลากรทีท่ างาน และในฐานะผูบ้รหิารตนไม่อยากใหม้กีาร

ท างานซ ้า การสื่อสารควรมวีธิทีีต่อ้งถูกตอ้ง ไม่ใชห้ลายวธิเีกนิไป เชน่ ใชท้ ัง้ขอ้ความสัน้ (SMS) 

แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) อเีมล ์(Email) ระบบหอ้งขา่ว (Newsroom) ซ ้าไปมา ขอ้มลูตกหล่นได ้จงึตอ้ง

น าเอาเทคโนโลยมีาใชช้่วยในการบรหิารจดัการ ทัง้ทีเ่ป็นเทคโนโลยทีีพ่ฒันาเองและทีซ่ือ้บางส่วนมา

ประยกุตใ์ชก้บัระบบ Newsroom ผสมผสานเทคโนโลยทีัง้ทีพ่ฒันาเองและของต่างประเทศ  

“คนตอ้งปรบัตวั การสื่อสารระหวา่งกนั การสื่อสารภายในองคก์รทีม่หีลายส านกังานในพืน้ทีห่่าง

กนัท าใหเ้กดิปญัหาในการสื่อสาร ปญัหานี้มไีดบ้า้ง แต่ไม่ควรมาก เพราะเราตอ้งสื่อสารกบัคนเป็นหลกั

ลา้น ตอ้งถูกตอ้งและเรว็ดว้ย” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       
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เขมทตัต ์พลเดช ใหบ้ทสรุปวา่ อุปสรรคความทา้ทายมสีองส่วน คอื ภายนอกและภายใน 

“อุปสรรคภายนอกคอืสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถคุมได ้เช่น เศรษฐกจิโลกและประเทศ กฎหมาย นโยบาย รฐั 

ระบบการวดัเรทติง้ทีไ่ม่เปลีย่นมา 20 กวา่ปีแลว้ ขณะทีก่ลุ่ม Tier ที ่2 เขาเคยท าดาวเทยีมมาก่อน กใ็ช้

วธิเีอา People Metre (อุปกรณ์วดัเรทติง้โทรทศัน์) ไปตดิวดัได ้ขณะที ่Tier 3 และ 4 ท าไมไ่ด ้ส่วน

อุปสรรคภายใน คอื การหมนุเปลีย่นของคน ตน้ทุนพนกังานสงู ระบบ Admin ไม่เขา้ใจ รบัเขา้ง่าย ให้

ออกยาก จะพฒันาคนอยา่งไร ทีม่าจากหลากหลายและต่างระดบั นี่คอืความทา้ทายของผูบ้รหิาร มทีุก

ที”่  (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)              

ผลการศกึษาพบวา่ ในการบรหิารจดัการความทา้ทายดา้นบุคลากรทีก่ล่าวมา ตอ้งอาศยัการ

สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็ขึน้มาเป็นจุดศนูยร์วมทศิทางการท างานของบุคลากรใหไ้ปในทศิทาง

เดยีวกนั โดย เนตรชนก วภิาตะศลิปิน ผูบ้รหิารสถานโีทรทศัน์ True4U กล่าววา่ องคก์รของตนใช้

เกณฑก์ารคดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามเขา้กนัไดก้บัวฒันธรรมองคก์ร คอื การรกัองคก์ร รกัหวัหน้างาน 

และการรกัในงาน  

“หากการคดัเลอืกคนดว้ย 3 ขอ้ขา้งตน้ มกัจะไม่เกดิปญัหา แต่ถ้ากรณีรบัมาแลว้ไม่ใช่ เปลีย่น

เขาไม่ได ้วฒันธรรมองคก์รขดัเกลาเขาไม่ได ้ตอ้งอยา่ด่วนตดัสนิเขา พยายามหาจุดดทีีเ่หมาะกบัเขา จบั

วางเขาไปอยูใ่นจุดทีจ่ะเกดิประสทิธภิาพต่อองคก์รมากทีสุ่ด เลอืกเขาใหเ้หมาะกบังาน ใหท้ าเรื่องอื่นที่

เหมาะกวา่ ถอืเป็นการปรบัตวัเราและทศันคตขิองเราไปดว้ย” (เนตรชนก วภิาตะศลิปิน, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559)   

ปรยีาดา วฒุภิกัด ี (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)            มคีวามเหน็สอดคลอ้ง

กนัวา่ สิง่ทีผู่บ้รหิารตอ้งปรบัคอื ขอ้แรก ตอ้งฟงัอยา่งมากและพยายามท าความเขา้ใจ หาขอ้มลูเพิม่ 

ประการทีส่องคอื ตอ้งใจเยน็ รูจ้กัการรอ จากประสบการณ์ของตนเองซึง่เคยท างานเอเจนซีโ่ฆษณามา

ก่อน ไม่ชนิกบัการรอ ไม่มใีครรอกนั แต่งานโทรทศัน์จะมขี ัน้ตอนของการท างาน ดงันัน้ ในฐานะผูบ้รหิาร

ตอ้งปรบัตวั ใชว้ธิกีารหา KPI ในการวดัระหวา่งทาง และขอ้สุดทา้ย คอื การหาความรูใ้หม้ากทัง้จากใน

และต่างประเทศ  นอกจากนี้ ยงัใหค้วามเหน็วา่ ความทา้ทายของผูบ้รหิารคอื จะท าอยา่งไรใหโ้ทรทศัน์

เกดิประโยชน์และคุณค่ากบัคนดทูีไ่มใ่ช่แค่ความบนัเทงิ การแสดงตวัตนและสรา้งประโยชน์ใชเ้วลานาน 

ซึง่สิง่นี้คอืความยากและทา้ทาย ขณะเดยีวกนักม็คีวามกดดนัภายใตก้ารแขง่ขนั 

จากทีไ่ดน้ าเสนอมาทัง้ 3 ประเดน็ใหญ่ทีผ่่านมา พบวา่ในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลั

หลอมรวมนัน้ ผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจการเปลีย่นแปลงไปของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ี

รวมทัง้ตอ้งมกีารปรบัตวัและบรหิารจดัการกบัความทา้ทายในรปูแบบต่างๆ ซึง่ในหวัขอ้ต่อไปจะเป็นการ

น าเสนออุปสรรคปญัหาเฉพาะของสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัอนัไดแ้ก่ ปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยซีึง่
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เกดิขึน้ในรปูแบบและระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมทัง้มรีายละเอยีดทีห่ลากหลายจงึจะไดแ้ยกการ

น าเสนอโดยละเอยีดในหวัขอ้ต่อไป 

 

4. ปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีในการบริหารจดัการส่ือโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 ในการบรหิารจดัการองคก์รทีม่เีทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลือ่นยอ่มหนีไม่พน้ปญัหาช่องวา่งทาง

เทคโนโลย ีผลการศกึษาพบปญัหาดงักล่าวซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทยอ่ย คอื ปญัหาช่องวา่งทาง

เทคโนโลยขีองคนดรูุ่นเก่าและรุ่นใหม ่ปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองคนท างานรุ่นเก่าและรุ่นใหม ่

และ ปญัหาช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัศลิปะ ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

4.1 ปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีของคนดรูุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

บดนิทร ์อุดล ใหท้ศันะวา่ ช่องวา่งทางเทคโนโลยทีีพ่บคอื คนดแูต่ละกลุ่มมชี่องวา่งในการใช้

เทคโนโลยทีีต่่างกนั คนดรูุ่นเก่ายงันิยมดรูายการโทรทศัน์แบบเดมิๆ ขณะทีค่นดรูุน่ใหม่เปิดรบัรายการ

เดยีวกนัจากสื่อใหม่ ท าใหเ้กดิความทา้ทายในการท าเนื้อหาใหเ้หมาะทัง้ 2 ช่องทางออกอากาศและ

รสนิยมของคนดทูีเ่สพสื่อในช่องทางทีต่่างกนั “เราสามารถพฒันาปรบัตวัได ้ท าเนื้อหาใหเ้ป็น Total 

Media Resolution เดก็รบีด ูดเูรว็ มเีวลาน้อย อยากรูป้ระเดน็เลย ขณะทีค่นทีเ่คยเสพวธิเีดมิแบบ

โทรทศัน์กย็งัชอบลกัษณะแบบเดมิๆ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

 

4.2 ปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีของคนท างานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

ช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งบุคลากรรุ่นเก่าและรุน่ใหม่ถอืเป็นปญัหาทีพ่บในทุกองคก์ร แต่ละ

องคก์รก าลงัเผชญิกบัปญัหานี้ในข ัน้ตอนและระดบัทีแ่ตกต่างกนั ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์(การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 28 มกราคม 2559) วเิคราะหป์ญัหานี้เพิม่เตมิวา่ เรื่องช่องวา่งการรูเ้ทคโนโลยมีากน้อยระหวา่ง

บุคลากรถอืเป็นเรื่องปกต ิจากประสบการณ์ทีต่นพบคอืปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองคนท างานคน

ละสื่อทีไ่ม่เหมอืนกนั ตวัอยา่งเช่น คนท าหนงัสอืพมิพไ์มม่คีวามรูเ้รื่องภาพและการตดัต่อ เวลา

ออกอากาศ คนท าสื่อออนไลน์กไ็ม่เขา้ใจภาษาภาพ คนท าโทรทศัน์เองกไ็ม่รูภ้าษาหนงัสอื 

ผลการศกึษาพบวา่ องคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) ป้อนสถานีหลกัมาก่อนจะ

ปรบัตวัไดเ้รว็และกา้วขา้มปญัหานี้ไปแลว้ ในขณะทีอ่งคก์รทีเ่ป็นสถานีหลกัในระบบอะแนลอ็คมาก่อน

และเพิง่หนัมาจบัธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในช่วงทีผ่่านมา ถอืวา่เป็นช่วงทีก่ าลงัเผชญิกบัปญัหานี้อยู ่โดย

แนวทางบรหิารจดัการเพื่อการแกไ้ขปญัหาดงักล่าวคอืการจดัการอบรมใหก้บับุคลากร เพื่อลดความกลวั

และความเครยีดทีเ่กดิจากเทคโนโลย ีเป็นการบรหิารการเปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป จนบุคลากร

เกดิความพรอ้ม ลดความกลวั และสามารถใชเ้ทคโนโลยไีด ้
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คณิต คุณาวฒุ ิเล่ายอ้นหลงัถงึช่วงเมื่อสบิกวา่ปีก่อนวา่ ปญัหาของคนท างานช่วงเปลีย่นผ่าน

เทคโนโลยยีคุแรกๆคอืเกดิความกลวั จงึจ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารเปลีย่นแบบค่อยเป็นค่อยไป “เรากไ็ม่เรง่รบี 

รอใหเ้ขาพรอ้มก่อน เพราะเทคโนโลยกีค็่อยๆเปลีย่น ไมไ่ดเ้ปลีย่นแบบทนัทขีา้มคนื คนกค็่อยๆเปลีย่น 

ใชเ้วลา 2-3 ปี เมื่อเขาเหน็เพื่อนท าไดเ้ขากพ็ยายามท าบา้ง โดยเฉพาะต่อมาเทคโนโลยงี่ายขึน้ ใชง้่าย

มากขึน้ ถ้าเทคโนโลยไีม่เป็นมติรต่อผูใ้ช ้ใชย้าก คนจะไม่ใช”้ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 

พฤศจกิายน 2558)       

สอดคลอ้งกบั อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ ทีก่ล่าววา่  “เราผา่นจุดนัน้มาเป็น 10 กวา่ปีแลว้ จุดทีม่ี

การต่อตา้น ไม่ยอมรบั นิ่งเฉย และค่อยยอมรบั มนัผ่านมาแลว้ ในปจัจุบนัคนในองคก์รไมม่ปีญัหา

ช่องวา่งทางเทคโนโลย ีแต่ละคนรูจุ้ดแขง็และขอ้จ ากดัของตนเอง และไม่ใช่วา่คนรุ่นเก่าไม่รูเ้ทคโนโลย ี

เช่น คุณสุทธชิยั เป็นคนรุน่เก่าทีม่ขีองมขีอ้มลูซึง่เป็นจุดแขง็ทีส่ามารถน ามาใชง้านบนเทคโนโลยอีนัใหม่

ได ้เราผ่านจุดทีเ่รยีกวา่ ‘Do or Die’ มาแลว้ ตอนนี้เราอยูท่ ีจุ่ด ‘Do’” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559)   

“เราผ่านจุดของปญัหานัน้มานานแลว้ พืน้ฐานของธุรกจิเราเป็น Content Provider คอืดว้ยความ

ทีส่ ิง่นี้เป็นแก่นของธุรกจิ เช่น เพลง รายการ ท าใหเ้ราเขา้ใจเรื่องช่องทางทีเ่พิม่มากขึน้ จงึเหน็โอกาส ใน

การพฒันาคน เราเป็นธุรกจิที ่Fast Moving แบบ Minute by Minute เราใชว้ธิกีารคดัเลอืกคนทีม่ี

ความสามารถมาร่วมทมี” (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

จากขอ้มลูขา้งตน้ยนืยนัวา่ องคก์รทีส่ามารถปรบัตวัไดร้วดเรว็คอืองคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา 

(Content Provider) ซึง่มกีารปรบัตวัก่อนล่วงหน้ามาระยะเวลาหนึ่งแลว้ นอกจากนี้ยงัพบขอ้สงัเกตุที่

ส าคญัวา่ ผูน้ าองคก์รมบีทบาทส าคญัในการเป็นคนปิดชอ่งวา่งดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร โดยการเป็น

ผูน้ าดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี 

“ไม่มปีญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลย ีเพราะการสรา้งนวตักรรมและนวตักร เป็นแนวทางบรหิาร

ขององคก์รทีช่ดัเจน เป็นหนึ่งในค่านิยมทีอ่ยูใ่นขอ้ความคดิสรา้งสรรค ์ทรเูองตอ้งปรบัจากเทเลคอมใน

อดตีมาเป็นดจิทิลั เป็นปรชัญาเชงินโยบายทีช่ดัเจน เปลีย่นแบบค่อยเป็นค่อยไป เตรยีมตวัมานานแลว้ 

ผูน้ าองคก์รเป็นคนทนัสมยั เป็นคนปิดช่องวา่ง” (เนตรชนก วภิาตะศลิปิน, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559)   

“ไม่มปีญัหาช่องวา่งของเทคโนโลยใีนองคก์ร ขนาดคนเก่าแก่ทีสุ่ดอยา่ง CEO กย็งัทนัสมยั

มากๆ” (องอาจ สงิหล์ าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 พฤศจกิายน 2558)    

ขณะทีอ่งคก์รทีก่ าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านและปรบัตวัคอืองคก์รสื่อทีเ่คยเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ

โทรทศัน์ระบบอะแนลอ็คเดมิและเปลีย่นผ่านมาเป็นระบบดจิทิลั ซึง่พบวา่ความทา้ทายดา้นช่องวา่งทาง

เทคโนโลยขีองบุคลากรในองคก์รถอืเป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร 
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ศวิะพร ชมสุวรรณ ใหค้วามเหน็วา่ ตนพบช่องวา่งมากระหวา่งบุคลากรรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ “อายุ

เฉลีย่คน อสมท. คอื 41 ปี นบัวา่สงู เราพยายาม Paperless แต่คนกก็ลบัมาใช ้คนรุ่นเก่ายคุ Baby 

Boomer กม็าก มาพบกบัรุ่นใหมท่ีท่นัสมยั แต่ปญัหาคอืระบบ Hierarchy รุ่นเก่าและรุ่นใหมไ่ม่ไป

ดว้ยกนั คนรุ่นใหม่พยายาม Educate คนรุ่นเก่าดา้นเทคโนโลย ีคนรุ่นเก่าอยูข่า้งบน ชนิกบัวธิเีดมิๆ

ระบบเดมิๆ การอนุมตั ิไมไ่ปอยา่งรวดเรว็ ตอ้งอาศยัความคดิเหน็ทีส่อง Second Opinion ใชเ้วลามาก

ในการอนุมตั ิบทสรุปคอื People Environment Thinking ตอ้งเปลีย่น มแีนวทางอยากตัง้บรษิทัใหมไ่ป

เลยตามโมเดลของธนาคารกรุงไทย แยกการเงนิธนาคารออกจากดา้นบตัรเครดติ KTC แยกโครงสรา้ง

การบรหิารจดัการไปเลย ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559) 

บทสมัภาษณ์ขา้งตน้คอืการสะทอ้นใหเ้หน็วา่ องคก์รทีม่าจากธุรกจิโทรทศัน์ในระบบอะแนลอ็ค

เดมิและก าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านเขา้สูธุ่รกจิโทรทศัน์ดจิทิลัถอืเป็นหน่วยงานทีก่ าลงัเผชญิกบัความทา้

ทายของช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งบุคคลากรต่างรุน่ ซึง่แนวทางทีอ่งคก์รเหล่านี้ใชใ้นการบรหิาร

จดัการปญัหาคอืการจดัการอบรมดา้นเทคโนโลยแีก่พนกังานเก่า และคดัสรรพนกังานใหม่ทีม่คีวามรูแ้ละ

ทกัษะดา้นเทคโนโลยมีาร่วมงาน 

 “วธิกีารปิดช่องวา่งคอืการท าการอบรม อยา่งไรกต็ามกย็งัพบปญัหาการไมไ่ดร้บัการสนบัสนุน

จากบุคคลากรทีช่นิกบัวธิเีดมิๆ ซึง่เป็นเรื่องยาก อกีวธิทีีใ่ชค้อืการรบัพนกังานใหม่ๆตอ้งมคีวามรูด้า้น

ดจิทิลัและทนัสมยั ไม่วา่จะแผนกใด ต าแหน่งใด ตอ้งรูเ้รือ่งหรอืทนัดจิทิลั ม ีDigital Knowledge  จะท า

ใหน้ ้าใหม่มาถ่ายเทน ้าเก่า ค่อยๆปรบัวฒันธรรมองคก์รไป” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

เช่นเดยีวกนักบั ธนิดา กจิบ ารุง ทีเ่หน็ดว้ยวา่ ช่องวา่งระหวา่งคนรุ่นใหม่และเก่าเป็นสิง่ทีม่อียู่

แลว้ เพราะองคก์รของตนมทีัง้บุคลากรรุ่นเก่าทีโ่อนยา้ยมาจากช่อง 3 เดมิ และบุคลากรรุ่นใหมท่ีร่บัเขา้

มาร่วมงาน ในส่วนของตนเองใชว้ธิกีารบรหิารงานบุคลากรโดยใหท้ าในหน้าทีท่ ีเ่หมาะสมและถนดั มกีาร

จดัอบรมบุคลากร เช่น เทคนิคการถ่ายภาพสวย การใชส้ือ่ดจิทิลัช่วยผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่มกีารจดั

อบรมมานานแลว้ตัง้แต่ก่อนประมลู ในการอบรมใชพ้นกังานจากทัง้ภายในทีเ่ชีย่วชาญและจากภายนอก

มาเป็นวทิยากร การอบรมมทีัง้เรื่องคุณธรรมจรยิธรรมและเทคโนโลย ีนอกจากนี้ผูบ้รหิารในองคก์รของ

ตนยงัใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารมาช่วยการจดัการบรหิารใหเ้กดิความรวดเรว็ 

“การสื่อสารทีน่ี่รวดเรว็ใชส้ื่อใหม่มาเป็นเครื่องมอื ทัง้ระดบับนลงล่างและล่างขึน้บน ใช ้Line ท า

ใหผู้บ้รหิารสามารถเหน็ความคดิของคนขา้งล่างได ้ปรบัไดเ้รว็ส าหรบัคนทีพ่รอ้มปรบั คนอาย ุ60 ปี ตดั

ต่อและส่งภาพผ่านมอืถอืได ้ใชก้ารอบรมและพีน้่องช่วยกนั พยายามลดการสื่อสารดว้ยกระดาษ ระบบ

การเงนิและทรพัยากรบุคคล ใชเ้ขา้ระบบหมด แต่การแต่งตัง้ส ัง่การยงัมกีระดาษบา้ง แผ่นเดยีวแปะไว ้
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ขา่วแทบไม่ไดใ้ชก้ระดาษ จะเขา้ระบบ มกีระดาษใหท้มีงานไม่กีชุ่ดเท่านัน้ พยายามปรบัลด” (ธนิดา กจิ

บ ารุง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)               

 การบรหิารงานโดยใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารดจิทิลัสมยัใหม่เป็นตวัช่วยขบัเคลื่อนดงัทีก่ล่าว

ขา้งตน้ยนืยนัวา่ ผูบ้รหิารถอืเป็นศนูยก์ลางของการเปลีย่นแปลง การสรา้งวฒันธรรมองคก์รมี

ความส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงในองคก์ร 

“ใน 2-3 ปีทีผ่่านมาทีม่าอยูท่ ีน่ี่ เปลีย่นวฒันธรรม หมายงานกใ็ช ้Line ทีท่ างานตกึส านกังานและ

จุดปฏบิตักิารแยกกนั บางครัง้เจา้นายกบัลกูน้องเจอกนัเดอืนละครัง้สองครัง้เท่านัน้ ใชส้ื่อดจิทิลัในการ

สื่อสารไดด้ ีไม่ค่อยมปีญัหาดา้นภาษา เพราะนายสงูสุด คอื คุณประวทิย ์มาลนีนท ์เขม้งวดเรื่องการใช้

ภาษามาก ถ้าใชภ้าษาผดิๆจะมคีอมเมน้ท ์ท่านไม่ไหลตามกระแสภาษา Line ท่านจะแก ้สรุปคอืใชก้าร

อบรม การรบัพนกังานใหมท่ีม่คีวามรูท้นัเทคโนโลยใีนการเปลีย่นผ่าน” (ธนิดา กจิบ ารงุ, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)               

4.3 ปัญหาช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีกบัศิลปะและผูใ้ช้งาน 

ต่อเนื่องจากประเดน็ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ เรื่องช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งบุคลากรรุ่นเก่าและ

รุ่นใหม่นัน้ เขมทตัต ์พลเดช มคีวามเหน็ตรงกนัวา่ ไม่มปีญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งคนต่างรุน่ 

เพราะบุคลากรของพพีทีวีสี่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่  แต่พบวา่มชี่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยกีบัผูใ้ชง้าน 

โดย เขมทตัต ์ขยายความประเดน็ปญัหาและยกตวัอยา่งประกอบในกรณีของการจดัซือ้เทคโนโลยวีา่ 

บางครัง้เกดิกรณีทีม่กีารซือ้เทคโนโลยมีาแลว้แต่คนใชเ้ทคโนโลยไีม่เป็นหรอืไม่เตม็ศกัยภาพ และยงั

ส่งผลใหเ้กดิช่องวา่งระหวา่งผูใ้ชเ้ทคโนโลยกีบัผูอ้นุมตังิบประมาณทีข่าดความเขา้ใจเทคโนโลย ี 

“ฝา่ยการเงนิทีม่พีืน้ฐานมาจากบญัชหีรอืสนิเชื่อไม่มคีวามเขา้ใจธุรกจิโทรทศัน์ แต่คนทีม่าจาก

ตลาดหลกัทรพัยจ์ะเขา้ใจกวา่และรูว้ธิกีารท างบดุล วธิกีารทีน่ี่ยงัเป็นระบบเดมิ การอนุมตัมิ ี2 แบบ คอื 

อนุมตัเิลยแต่ไม่มองวา่จะเอาไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร ซือ้อุปกรณ์เรว็แต่คนพฒันาไม่ทนั กบัพอพบ

จุดบกพร่องกไ็ม่อนุมตัเิลย” (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)              

ในดา้นปญัหาช่องวา่งดา้นเทคนิคระหวา่งเทคโนโลยกีบัเทคโนโลยทีีม่ปีญัหาการสื่อสารในภาษา

และเทคนิคทีต่่างกนัท าใหเ้กดิความไม่เขา้กนัทางเทคโนโลยนีัน้ คณิต คุณาวฒุ ิกล่าววา่ พบปญัหาของ

อุปกรณ์ดจิทิลัในช่วงแรกทีส่ ื่อสารกนัได ้เพราะใชก้ารสัง่งานและสื่อสารกนัคนละภาษา ซึง่ระยะแรกๆถอื

เป็นปญัหามาก เช่น งานกราฟฟิกท าเครื่องหนึ่ง ไม่สามารถน าไปใชอ้กีเครื่องไม่ได ้แต่ถอืเป็นปญัหาที่

หมดไปแลว้ในปจัจุบนั 

ขณะที ่ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์พบปญัหาช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยวีศิวกรรมกบัศลิปกรรม โดยให้

ความเหน็วา่ อุปกรณ์เดยีวกนัแต่ผลติงานกราฟิกออกมาคุณภาพต่างกนัเพราะความสามารถเชงิศลิปะ

ของผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของเทคโนโลย ีดงันัน้การซือ้เทคโนโลยอียา่งเดยีวจงึไม่ได้
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ประสทิธผิล แต่ตอ้งมกีารอบรมเพื่อใหส้ามารถน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดและมคีุณค่าเชงิ

ศลิปะดว้ย โดย ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ใหค้วามเหน็วา่ “เรามกีารเทรนดพ์นกังานโดยผูอ้บรมเป็นคนที่

ออกแบบกราฟิกให ้CNN ไทยรฐัใชง้านกราฟิกในขา่วเป็นตวัน าตลาดใหค้นวา๊ว เทคโนโลยตีอ้งใชไ้ด้

ครบแบบ Standard World Class Scale การขายจะขายแต่ Hardware หรอื Software ไมไ่ด ้แต่ควร

เรยีนรูเ้รื่องงานศลิปะดว้ย ใชค้ณุภาพงานกราฟิกโชวเ์ป็นจุดขาย” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 

มกราคม 2559)       

นอกจากนี้ ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ยงัใหท้ศันะเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยวีศิวกรรมแบบ 

Engineer Broadcast มาเป็น IT Broadcast  ซึง่พบวา่บุคลากรตอ้งปรบัตวัในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีาร

ผลติและออกอากาศทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง ซึง่ตนเหน็วา่จะค่อยๆเปลีย่นไปซึง่ถอืเป็นกระบวนการเปลีย่น

ผ่านจากอะแนลอ็คสู่ดจิทิลั โดย ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ทิง้ทา้ยไวว้า่ บุคลากรในธุรกจิโทรทศัน์ตอ้งเรยีนรู้

เทคโนโลยเีพื่อใชเ้พิม่คุณค่างานใหแ้ตกต่างจากงานทีผ่ลติโดยประชาชนทีถ่อือุปกรณ์เดยีวกบัเรา 

 

5. การบริหารรปูแบบเน้ือหารายการในโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 โทรทศัน์เป็นสื่อทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์เป็นสิง่

ทีเ่กดิขึน้ตามแรงผลกัของเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลง โดย คณิต คณุาวฒุ ิ

เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ภาพวา่ เทคโนโลยดีจิทิลัเปรยีบเสมอืนระเบดิทีโ่ยนลงมาและก่อใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงต่างๆแก่เนื้อหาและรปูแบบรายการโทรทศัน์ รวมทัง้ตวัผูผ้ลติเองดว้ย 

”ระเบดิลงเลยพอดจิทิลัมา มกีารซ่อนกลอ้ง มรีายการเรยีลลติีเ้กดิขึน้ เหมอืนระเบดิลงตอ้งมเีจบ็

มตีายมพีกิาร เพราะนัน่คอืผลของระเบดิในดา้นไม่ด ีแต่ดา้นดคีอื เดก็ทีไ่ม่เคยมโีอกาส ไมม่ชี่องทาง ได้

มพีืน้ทีแ่สดงออกและลงมอืท า ซึง่นี่คอืสิง่ทีค่นอาจมองไมเ่หน็ ระเบดิลง แต่สิง่สุดทา้ยคนจะอยูไ่ดห้รอืไม่

คอื ความคดิสรา้งสรรคแ์ละคณุภาพ ไมใ่ช่ท าแลว้ทิง้ รายการคุณภาพดีๆ ดกูีค่ร ัง้กไ็ด ้ออกอากาศกีค่ร ัง้ก็

ดงัและไดเ้รทติง้ด ีต่างประเทศเขาท ากนัครึง่ปี รรีนั (Rerun) อกีครึง่ปี เรายงัหวัเราะกบัเรื่องทีเ่ราเคย

หวัเราะไดเ้สมอ เช่นเรื่อง I love Lucy ไมไ่ดอ้ยูท่ ีเ่ทคนิคแต่อยูท่ ีเ่นื้อหา ความคดิสรา้งสรรค ์

ความสามารถในศลิปะการแสดงและการถ่ายท า” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 

พฤศจกิายน 2558)                

ดา้น ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ซึง่มปีระสบการณ์เป็นผูบ้รหิารในสายงานดา้นขา่วมาหลากหลาย

องคก์ร เหน็วา่ ผูบ้รหิารและบุคคลากรตอ้งมกีารปรบัตวัเองตลอดเวลา โดยค าสมัภาษณ์ของฉตัรชยั 

ตะวนัธรงคใ์นประเดน็นี้กล่าวไวว้า่ “การพฒันาเนื้อหาและวธิกีารน าเสนอ ไม่ตอ้งรอใหร้ะเบดิลงแลว้เขา้

ไปชารท์ แต่เราตอ้งปรบัตวัและทบทวนสิง่ใหม่ๆ  เสนอและเปลีย่นเองเลย” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 
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28 มกราคม 2559) ซึง่เป็นค าสมัภาษณ์ทีใ่ชก้ารเปรยีบเปรยกบัเรื่องระเบดิเช่นเดยีวกบัที ่คณิต คุณาวฒุ ิ

กล่าวไวก้่อนหน้านี้  

ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ขยายความวา่ ตนเองแบ่งพฒันาการในการน าเสนอขา่วออกเป็น 4 ยคุ คอื 

ยคุแรก ของอาจารยส์รรพศริ ิวริยิศริ ิเสนอขา่วแบบขาวด าเป็นยคุเริม่บุกเบกิ ยคุถดัมาคอื ยคุของ

อาจารยส์มเกยีรต ิอ่อนวมิล ทีม่กีารสรา้งมาตรฐานขา่วเป็นรปูแบบสากล ส่วนยคุทีส่ามคอืยคุขา่วไอทวีทีี่

เป็นช่องขา่วเตม็รปูแบบ เป็นยคุขา่วสบืสวนเบ่งบานทีเ่รยีกกนัวา่ ยคุขา่วจบัส่วย ศกึพระ ถดัมาในยคุทีส่ ี่

คอืยคุของคุณสรยทุธ ์สุทศันจนิดา ทีม่กีารเปลีย่นวธิกีารน าเสนอใหใ้กลช้ดิกบัคนดขูึน้เป็นกระแสเล่าขา่ว 

ยคุทีห่า้คอืยคุทีต่อ้งมกีารพฒันาเนื้อหาและวธิกีารน าเสนอโดยไม่ตอ้งรอใหร้ะเบดิลงแลว้เขา้ไปชารท์ดงัที่

ไดก้ล่าวไวใ้นบทสมัภาษณ์ 

“เราตอ้งปรบัตวัและทบทวนสิง่ใหม่ๆเสนอและเปลีย่นเองเลย มกีารเชญิอุ๋ย นนทรยี ์มาท า 

Workshop 1 ปี ก่อนประมลู ท าไมขา่วตอ้งคทัชน (Cut to) อยา่งเดยีว มกีารตดัต่อแบบ CSI Miami ได้

ไหม จะกระทบความน่าเชื่อถอืไหม ท าไมภาพขา่วทวีถ่ีายใหส้วยกวา่นี้ไดไ้หม เหมอืนภาพขา่ว Nation 

กบั Bangkok Post ทีแ่ขง่กนั ท าไมเล่าเรื่องตอ้งเป็นสามเหลีย่มหวักลบั เล่าเป็นสารคด ีซรียีผ์สมผสาน

กนัไดไ้หม โดยไม่ชีน้ าและไม่ขดัขอ้เทจ็จรงิ สกู๊ปขา่วเปิดเพลงคลอไดไ้หม มพีืน้ทีม่หาศาลใหพ้ฒันาไม่

ตอ้งรอใหร้ะเบดิลงแลว้เขา้ไปชารท์ แต่เราตอ้งปรบัตวั” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 

28 มกราคม 2559)       

อยา่งไรกต็าม ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ยอมรบัวา่ การปรบัรปูแบบเนื้อหาดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาและ

เปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในการเขา้ใจและเรยีนรู ้“คนขา่วเปลีย่นยากใน Mind Set นี่คอืความ

ยาก เขาเคยท าอยูแ่บบเดมิๆ จะใหเ้ขาเปลีย่นท าไม” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       

ดา้น ปรยีาดา วฒุภิกัด ีและ  ศวิะพร ชมสุวรรณ เหน็วา่ รปูแบบเนื้อหาและวธิกีารน าเสนอ

รายการโทรทศัน์ตอ้งมกีารปรบั โดย ปรยีาดา วฒุภิกัด ีสงัเกตุเหน็การเปลีย่นแปลงดา้นคณุภาพการ

ผลติทีม่กีารสื่อสารเชงิศลิปะทีส่วยงามมากขึน้ ในขณะที ่ศวิะพร ชมสุวรรณ เหน็วา่เนื้อหารายการตอ้งมี

ความกระชบัตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของกลุ่มผูช้มเป้าหมาย 

“ไม่พบรปูแบบรายการทีอ่อกแบบโดยคนไทยในแง่ความคดิสรา้งสรรค ์พบแง่การ Execution ใน

รายละเอยีด เช่น กราฟฟิกสวยขึน้ ลกูเลน่ คุณภาพ มุกตลกดขีึน้ คุณภาพของ Talent ดขีึน้” (ปรยีาดา 

วฒุภิกัด,ี การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)             

 “ตอ้งมองแนวโน้มผูช้ม การรบัชม ซึง่จรติผูช้มเดีย๋วนี้วดัยาก ชอบหรอืไม่ชอบ ดกูนัล าบาก เรท

ติง้ ไม่มใีครเป็นเบอรห์นึ่งตลอด คนดเูปลีย่นไปเยอะ คนจะไม่ดอูะไรทีเ่องิเอย ยดืยาดแบบสมยัก่อน 

เนื้อหาตอ้งกระชบั รวดเรว็ คนดจิทิลัไม่ชอบอะไรยดืยาด ตอ้งการอะไรทีต่รงกบัรปูแบบชวีติของตนเอง
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และดสูมจรงิ ตรงกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 

2559)           

 บทสมัภาษณ์ขา้งตน้ยงัสอดคลอ้งกบัทศันะของ องอาจ สงิหล์ าพอง และ บดนิทร ์อุดล ซึง่เป็น

ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ขององคก์รโทรทศัน์ทีม่ปีระสบการณ์จากการเป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) มา

ก่อน โดยทัง้สองท่านเหน็วา่ โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมท าใหเ้หน็การแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Market 

Segmentation) ชดัเจนมากขึน้ พฤตกิรรมผูช้มทีเ่ปลีย่นแปลงท าใหผู้ผ้ลติตอ้งปรบัเนื้อหาตามไปดว้ย 

“จากเดมิตลาดไม่ไดถู้กแบ่ง Segmentation พอเทคโนโลยเีอือ้อ านวย ท าใหเ้กดิ Segmentation 

ขึน้มา พฤตกิรรมคนดเูปลีย่นไป คนดเูนื้อหาต่างกนั เป็นความทา้ทายวา่จะท าเนื้อหาเดยีวกนัใหเ้กดิผล

สงูสุด เป็น Total Solution ใหต้ลาดได ้ดา้นคณุค่าการผลติ ผมคดิวา่มนัมกีารเปลีย่นแปลงจากเดมิทีค่น

ดโูทรทศัน์มกีารเสพสื่อแบบหนึ่ง แต่ในยคุดจิทิลั ท าใหพ้ฤตกิรรมคนเปลีย่นแปลง เนื้อหากป็รบัไปดว้ย 

ใหเ้ขา้กบัคนดทูีห่ลากหลายขึน้ เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งคดิวเิคราะห ์ลองท า” (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 8 เมษายน 2559)       

“แขง่กนัทีเ่นื้อหา ซึง่ตอ้งท าใหน่้าสนใจ ปจัจุบนัคนจะเลอืกชมรายการก่อนทีจ่ะเลอืกช่อง ช่อง 8

เรามเีอกลกัษณ์อยูแ่ลว้ เช่น ชงิรกัหกัสวาท เราเน้นท าใหแ้ตกต่างเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์” (องอาจ สงิห์

ล าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล,  10 พฤศจกิายน 2558)    

ส่วนการเปลีย่นแปลงในดา้นเนื้อหาและวธิกีารน าเสนอของรายการข่าว พบผลการศกึษาที่

สอดคลอ้งกนัวา่ ตอ้งมกีารบรหิารจดัการดา้นเนื้อหาใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและรสนิยมของผูช้ม และ

เหมาะสมกบัช่องทางในการออกอากาศ เพราะผูช้มต่างกลุ่มจะสนใจเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอขา่ว

ต่างกนัและเปิดรบัในช่องทางทีต่่างกนั รวมทัง้ตอ้งสรา้งสสีนัในการน าเสนอ ปรบัเปลีย่นบุคลกิผูน้ าเสนอ

ขา่วใหน่้าสนใจ 

“ช่องเราไม่เคยอยูบ่นอะแนลอ็ค แต่ท าดาวเทยีมเลย เป็น Multiplatform อยูแ่ลว้การประมลู

ดจิทิลัเป็นการเพิม่อกีช่องทางเท่านัน้ ดงันัน้สิง่ทีเ่ปลีย่นคอื แมเ้ราท าแบบเดมิกแ็พเ้พราะสื่อสงัคม

ออนไลน์ไหลเชีย่วกราก เราตอ้งเปลีย่นแปลง เชน่ คนอยากไดข้า่วสัน้ลงเพราะมเีวลาน้อย อยากใหข้า่ว

มสีสีนั ใหผู้ป้ระกาศขา่วเปลีย่นบุคลกิ เราตอ้งท าเนื้อหาใหเ้หมาะกบัแต่ละเพลทฟอรม์ในการออกอากาศ 

เช่น ในเฟซบุ๊คคนชอบใหม้ภีาพ ในเวบ็ไซตก์ท็ าทัง้แบบสัน้และแบบยาว แลว้แต่ผูอ่้านแต่ละคนชอบอ่าน

แบบใด เราท างานหนกัขึน้ หลายเวอรช์ ัน่มากขึน้” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 

11 มนีาคม 2559) 

สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ ธนิดา กจิบ ารุง ซึง่เหน็การหลอมรวมกนัของเนื้อหาและช่องทาง

ทางน าเสนอในสื่อโทรทศัน์แบบเดมิและเทคโนโลยดีจิทิลั “ทีเ่หน็ช่องหลกัพบวา่เปลีย่นโดยการเอา

ประเดน็ในออนไลน์มาต่อยอด แต่ตอ้งผ่านการตรวจสอบขอ้มลูใหร้อบคอบ เอาผูรู้ม้าตรวจสอบ มกีาร
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ตรวจทาน เอาผูรู้ม้าอธบิาย เรว็และผดิไมเ่อาดกีวา่ เอาช้าแต่ชวัรด์กีวา่” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

มนีาคม 2559)               

ในส่วนของการปรบัตวัดา้นผงัการออกอากาศ พบวา่ ทุกสถานีตอ้งมกีารวเิคราะหผ์ูช้มและคู่แขง่

ขนั รวมทัง้ปรบัผงัรายการตลอดเวลา โดย ศวิะพร ชมสวุรรณ เหน็วา่ “องคก์รตอ้งมกีารปรบัตวั

ตลอดเวลา การแขง่ขนัสงูเหลอืเกนิ อยูเ่ฉยๆไมไ่ด ้ตอนมโีทรทศัน์ไม่กีช่่อง สถานีปรบัผงัรายการปีละ

ครัง้หรอืทุกครึง่ปี เดีย๋วนี้ปรบักนัทุกเดอืน การรรีนั (Rerun) เป็นเรื่องน่าอายในสมยัก่อน แต่เดีย๋วนี้ก็

ตอ้งท ากนั เช่น ผลติ 6 ตอน รรีนั 3 ครัง้ ได ้24 ครัง้ ประหยดังบประมาณและเขา้กบัพฤตกิรรม My 

Time ตอนใหม่ๆ กเ็ขนิการรรีนั เดีย๋วนี้ไมเ่ขนิ ทุกคนท าหมด เพราะ My Time ไม่ใช่ Prime Time คน

กรุงเทพกบัต่างจงัหวดัดไูม่ตรงกนั การปรบัผงัตอ้งเรว็ เรยีนรู ้วเิคราะหค์ู่แขง่” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)     

 บทสมัภาษณ์ดงักล่าวขา้งตน้มคีวามสอดคลอ้งกบัความคดิของ คณิต คุณาวฒุ ิทีว่า่ การ

ออกอากาศซ ้า (Rerun) ถอืเป็นเรื่องปกต ิและเป็นรปูแบบทีใ่ชอ้ยูใ่นธุรกจิสื่อโทรทศัน์สากล ในโมเดล

ธุรกจิโทรทศัน์ของต่างประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็จะใชว้ธิกีารผลติรายการเพยีงแค่ครึง่ปีและใชก้าร

ออกอากาศซ ้า (Rerun) อกีครึง่ปีทีเ่หลอื ซึง่เป็นรปูแบบโมเดลการผลติทีใ่ชก้นัในระดบัสากล โดยเป็น

การขายทีเ่น้นคุณภาพของรายการเป็นส าคญั 

อยา่งไรกต็าม ภายใตก้ารปรบัเปลีย่นและแขง่ขนักนัดา้นรปูแบบเนื้อหารายการดงัทีก่ล่าวมา

ขา้งตน้ พบวา่ การแขง่ขนัดงักล่าวเป็นการแขง่ขนับนพืน้ฐานของปจัจยัดา้นเรทติง้ (Rating) เป็น

ตวัก าหนด ซึง่ผูบ้รหิารทุกคนยอมรบัวา่เป็นสิง่ทีทุ่กองคก์รไมส่ามารถหลุดพน้ไปได ้โดย เนตรชนก วภิา

ตะศลิปิน ใหท้ศันะวา่ “การใหทุ้กคนแขง่ขนับนพืน้ฐานเรทติง้เชงิปรมิาณท าใหเ้นื้อหาเสื่อมและเป็น

อนัตรายต่อลกูหลานเยาวชน รฐัควรมนีโยบายเรทติง้เชงิคุณภาพ ทุกวนันี้เราอยูใ่นวงเวยีนของเรทติง้ที่

ทุกช่องหนีไม่พน้ แต่ส าหรบั True4U เน้นทีค่ณุภาพมาก่อนเรทติง้ เรื่องคณุภาพเราไม่ประณีประนอม 

สโลแกนเราคอื กฬีาสด บนัเทงิด ีถอืเป็นช่องปลอดภยั แต่เรากห็นีไม่พน้ความเดอืดรอ้นเชงิธุรกจิ” (การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559)   

 

6. การเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ตวัตนของนักวิชาชีพโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวก้่อนหน้านี้แลว้วา่ โทรทศัน์เป็นสื่อทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ีรปูแบบเนื้อหาใน

การน าเสนอรายการโทรทศัน์ตอ้งปรบัเปลีย่นไปตามรสนยิมและแบบแผนพฤตกิรรมการเปิดรบัของผูช้ม

ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามช่องทางการเผยแพร่ เช่นเดยีวกนักบัการท างานของนกัวชิาชพีโทรทศัน์ในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวมทีต่อ้งมกีารปรบัตวัตนอตัลกัษณ์ มุมมอง และวธิกีารท างานแบบใหม่ๆ เพื่อใหท้นัต่อการ

เปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สื่อโทรทศัน์ดจิทิลั จากอดตีทีเ่คยท างานในลกัษณะของศลิปินเดีย่ว (Soloist) 
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นกัวชิาชพีโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนัตอ้งรูจ้กัทัง้วธิกีารท างาน (Know How) และรูจ้กัการเลอืกคน (Know 

Who) มาร่วมงาน รวมทัง้สามารถน าเอาเนื้อหาต่างๆทีม่อียูแ่ลว้มากมายจากสื่อต่างๆมาผสมผสาน 

(Remix) ใหมใ่หเ้กดิความน่าสนใจ ซึง่เป็นอตัลกัษณ์แนวใหม่ของนกัวชิาชพีโทรทศัน์ทีไ่ดร้บันิยามวา่ 

“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ) ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ทัง้ 10 ท่าน 

เกีย่วกบัความเหน็ในเรื่องการเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์นี้ พบขอ้มลูวา่ ผูบ้รหิารทีต่อบวา่เหน็ดว้ยทนัทโีดย

ไม่ลงัเลเป็นกลุ่มผูบ้รหิารรุน่ใหม่ทีม่ปีระสบการณ์ในสายงานสรา้งสรรคแ์ละการตลาด อนัไดแ้ก่ ปรยีาดา 

วฒุภิกัด ีซึง่เป็นผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ท างานในบรษิทัเอเจนซีโ่ฆษณาสายงานความคดิสรา้งสรรคม์า

ก่อน และ บดนิทร ์อุดล ผูบ้รหิารนกัการตลาดรุ่นใหม่ของบรษิทัในเครอืแกรมมี ่รวมทัง้ องอาจ สงิห์

ล าพอง ผูบ้รหิารในเครอืบรษิทัอารเ์อสทีม่ปีระสบการณ์ในสายงานสรา้งสรรคร์ายการโทรทศัน์และ

ภาพยนตร์ 

 “เป็นความจรงิ เทคโนโลยใีหอ้ านาจเราไดเ้รยีนรู ้สิง่นี้ประยกุตไ์ดก้บัทุกอยา่งในการประยกุตใ์ช้

ไอเดยี” (ปรยีาดา วฒุภิกัด,ี การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)         

  “ เหน็ดว้ยเพราะวา่ สื่อสามารถน าเสนอไดห้ลายช่องทางและรวดเรว็ การท าเนื้อหาต่างๆ กค็ดิ

วา่สุดทา้ยเราสามารถสงัเคราะห ์เราจะใชส้ิง่ทีม่อียูค่อืความรู ้กค็อื Know How และ Network กค็อื 

Know Who มาผสมผสานกนั ตวัอยา่ง เช่นการท ารายการปจัจุบนั เรามศีลิปินทีเ่ป็นซุปเปอรส์ตารใ์น

กลุ่มบรษิทัทีม่ฐีานแฟนคลบัและคนดอูยูแ่ลว้ และอยูใ่นสงักดัของเรา มคีวามหลากหลายมาผสมผสาน

กนั เนื้อหาตอ้งโดนใจคนทุกกลุ่ม สุดทา้ยเรามเีครอืขา่ยทีก่วา้งขวาง สามารถเลอืกท าเนื้อหาทีผ่สมผสาน

ได ้หรอืถ้าเราไม่มแีต่สามารถไปหาและน ามาร่วมได้”  (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 

เมษายน 2559)       

 “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ จ าเป็นมากในการท าธุรกจิ ตวัอยา่งเช่นช่อง 8 ใชก้ารดงึผูจ้ดัและศลิปินทีม่ี

ฐานคนดแูละแฟนคลบัอยูแ่ลว้มาร่วมงาน เช่น หนุ่ม กรรชยั น ้าฝน กุลณฐั ทมีด ีเนื้อหาด ีKnow How 

และ Know Who ส าคญั สิง่ทีด่ที ีสุ่ดคอืการท าทุกอยา่งเป็น” (องอาจ สงิหล์ าพอง, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล,  10 พฤศจกิายน 2558)    

 ดา้น ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ใหค้วามเหน็ในมุมมองของผูบ้รหิารงานขา่ววา่ การท างานสายขา่ว

ไม่ใช่การท างานแบบศลิปินเดีย่วมาตัง้แต่เริม่ตน้แลว้ แต่ตอ้งสามารถแยกและคดักรอกขอ้มลูมา

ประกอบการน าเสนอ เหมอืนการเป็นวาทยากรของวงดนตรอีอเคสตรา้วงใหญ่ที่ใชห้ลากหลายเครื่อง

ดนตรปีระกอบกนับรรเลงดนตร ี 

“ในมุมผม จากประสบการณ์ของผม ผูส้ ื่อขา่วและการรายงานขา่วไม่มศีลิปินเดีย่ว คุณสมบตัิ

หลกัของผูส้ ื่อขา่วคอืการคดัแยก กรอง น ามาประกอบร่าง เราตอ้งไม่เป็นศลิปินเดีย่วตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่

ท างาน แต่ตอ้งเป็นอยา่งหลงั (ซุบเปอรส์ตารด์เีจ) ตอ้งรูจ้กัผสมผสาน ตัง้ขอ้สงัเกต น า Resource มา
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ผสมผสาน แลว้ท าใหเ้รื่องมนัน่าสนใจมากขึน้ แต่ผมใชค้ าวา่ วงออเคสตรา้วงใหญ่ทีเ่รา Conduct ให้

บรรเลงเพลง” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       

จากบทสมัภาษณ์ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ไม่คดัคา้นความเหน็เกีย่วกบัอตั

ลกัษณ์ความเป็น “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ของนกัวชิาชพีโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม แต่อาจยงัไม่คุน้ชนิ

กบัค าเรยีกซึง่เป็นค าใหม่และค่อนขา้งดสูมยัใหม่ จงึเลีย่งไปใชก้ารเปรยีบเปรยกบัวงดนตรอีอเคสตรา้

แทน นอกจากนี้ยงัไดย้กตวัอยา่งแนวทางการบรหิารจดัการในลกัษณะนี้จากรายการเรามาถงึจุดนี้ได้

อยา่งไร ซึง่เป็นรายการทีผ่ลติร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย TDRI ใชส้ถติใินการ

น าเสนอขา่ว (News by Number) โดยมผีูร้่วมน าเสนอในรายการ (Contributor) ทีไ่มใ่ช่แคน่กัขา่ว แต่ใช้

ผูเ้ชีย่วชาญอยา่ง ดร. สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์จากสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) เป็น

ผูร้่วมรายการในการผลติ รายการนี้สะทอ้นใหเ้หน็การบรหิารงานลกัษณะของ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” โดย 

คุณฉตัรชยั ท าหน้าทีเ่ป็น “ดเีจ” ในการดงึเอาศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงและมผีลงานดา้นขอ้มลูต่างๆรวมทัง้มี

ฐานผูต้ดิตามอยูแ่ลว้ ซึง่ในทีน่ี้คอื ดร. สมเกยีรต ิมาร่วมผสมผสานกบัรายการให้เกดิการน าเสนอขา่ว

รปูแบบใหม่ๆ ของไทยรฐัทวี ี

“รายการ เรามาถงึจุดนี้ไดอ้ยา่งไร เราท ากบั TDRI ใชส้ถติเิสนอ News by Number ใชก้ราฟิก

ง่ายๆ เราตอ้งปรบัตวั คนขา่วเปลีย่นยากใน Mind set นี่คอืความยาก เขาเคยท าอยูแ่บบเดมิๆ จะใหเ้ขา

เปลีย่นท าไม” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)    

บทสมัภาษณ์ขา้งตน้ยนืยนัใหเ้หน็วา่  ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ไมไ่ดค้ดัคา้นแนวคดิอตัลกัษณ์ใหมใ่น

การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม แต่อาจยงัไม่คุน้เคยกบันิยามใหม่ดงักล่าว รวมทัง้

ยงัใหค้วามเหน็จากค าสมัภาษณ์ขา้งตน้วา่ คนท างานดา้นขา่วมกัท างานตามแบบทีคุ่น้ชนิ การจะยอมรบั

ปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ใหม่หรอืนิยามใหม่ๆ อาจตอ้งใชเ้วลา ซึง่สอดคลอ้งกบับทสมัภาษณ์จากความเหน็

ของ อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ ซึง่เป็นผูบ้รหิารสายงานขา่วของบรษิทัเครอืเนชัน่มายาวนาน ใหค้วามเหน็

วา่ ตนยงัไม่คุน้ชนิกบัค าวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” แต่ค าทีต่นใชค้อืค าวา่ มเีดยี คอนดคัเตอร ์(Media 

Conductor) อยา่งไรกต็าม เมื่อภปิรายร่วมกนัถงึตวัอยา่งของรายการขา่วทีผ่ลติโดยเนชัน่ พบ

กรณีศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะการบรหิารงานแบบ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ของ อดศิกัด ์ตวัอยา่งเช่น 

การใหน้กัขา่วสรา้งแบรนดแ์ละฐานผูช้มของตนเอง ในทีน่ี้นกัขา่วเปรยีบเหมอืนศลิปิน โดยม ีอดศิกัดิ ์

เป็น “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” หยบิเอาศลิปินทีม่ผีลงานและฐานคนดขูองตนอยูแ่ลว้มาผสมผสานใหเ้กดิ

เนื้อหารายการขา่วใหม่ๆของเนชัน่ทวี ีรวมทัง้ยงัมกีารน า กนก รตัน์วงศส์กุล ซึง่เปรยีบเสมอืนศลิปินทีม่ี

ฐานผูช้มและแฟนคลบัอยูแ่ลว้มาผสมผสานกบัแนวทางการท างานรปูแบบใหม่ๆเพื่อเขา้ถงึ

กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 
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“ใชก้ารหยบิแบรนดบุ์คคลของนกัขา่วมาใชผ้สมผสานกนักใ็ช่ ไม่ปฏเิสธการท าหน้าทีผ่สมผสาน 

หรอืกรณี คณุกนก ซึง่มฐีานคนดจู านวนมากและมบุีคลกิทีท่ ารายการสนุกแบบวาไรตีไ้ด ้เรากใ็หเ้ขาท า

รายการ ลายกนก และ ทอลค์กะทฟี เป็นรายการวาไรตีม้ากขึน้ เปลีย่นรปูแบบการน าเสนอตวัเขาให้

เขา้ถงึคนในวงกวา้งขึน้ และขณะเดยีวกนักย็งัรกัษาฐานแฟนคลบัเขาไวไ้ด ้พยายามใหค้นของเรามี

หลายรปูแบบในการน าเสนอ การรมีิก๊ซค์ณุกนกเป็นตวัอยา่งหนึ่ง แต่ค าวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” อาจไม่

คุน้ คุน้กบัค าวา่ มเีดยี คอนดคัเตอรม์ากกวา่” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559) 

 ในขณะทีผู่บ้รหิารท่านอื่นๆยงัมคีวามเหน็ลงัเลเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ดงักล่าว ดว้ย

เหตุผลทีค่ าวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” เป็นค าใหมท่ีไ่ม่คุน้เคยจงึไม่แน่ใจทีจ่ะตอบวา่เหน็ดว้ยทัง้หมด หรอื

บางท่านยงัมองไม่เหน็ภาพอตัลกัษณ์ใหม่ดงักล่าว จงึยงัไม่ตอบเหน็ดว้ยทนัท ี

อยา่งไรกต็ามเมื่อผูว้จิยัอธบิายขยายผลและยกตวัอยา่งกรณีศกึษารายการต่างๆในสถานีของ

ผูบ้รหิารเหล่านัน้มาวเิคราะห ์จากการสงัเกตุอวจันภาษาและอวจันภาษาในการสื่อสารประกอบพบวา่ 

ผูบ้รหิารมที่าทตีอบรบักบัอตัลกัษณ์ความเป็น “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ดงักล่าวมากขึน้ บางท่านเปลีย่นใจมา

เหน็ดว้ยและยอมรบั ในขณะทีบ่างท่านยงัรูส้กึไม่คุน้ชนิกบัค าใหม่แต่กไ็มไ่ดม้ขีอ้คดัคา้นหรอืแสดงอาการ

คดัคา้น 

ธนิดา กจิบ ารุง ยงัไม่เหน็ดว้ยกบันิยามอตัลกัษณ์ใหม่ทีเ่รยีกวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” โดยให้

เหตุผลวา่ การน าเสนอเนื้อหารายการตอ้งมคีวามชดัเจนของสถานีเพื่อใหส้ามารถขายงานกบัเอเจนซีไ่ด้ 

“จากการท างานผ่านกจิกรรมพเิศษ รายการและลงพืน้ทีก่บัฝา่ยขาย พบวา่เอเจนซีใ่ห ้Feedback วา่เขา

ตอ้งการเหน็ความชดัเจนของช่องจงึจะขายได ้ช่องตอ้งมเีอกลกัษณ์ของตนเอง เช่น 3แฟมลิี ่สนิคา้เดก็ 

ช่อง 3 จะเป็นสนิคา้ทัว่ไปของคนเมอืงทีม่กี าลงัซื้อ ส่วนชอ่ง 28 เป็นต่างจงัหวดั สามช่องใชท้รพัยากร

เดยีวกนัแต่ตอ้งมเีอกลกัษณ์ ตวัตน และทศิทางทีแ่ตกต่าง” ”  (ธนิดา กจิบ ารุง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล

, 10 มนีาคม 2559)   

อยา่งไรกต็าม เมื่อวเิคราะหต์วัอยา่งกรณีศกึษาของรายการทีผ่ลติในช่อง 3 เอง พบลกัษณะการ

ท างานแบบการผสมผสานทีเ่กดิขึน้แบบ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” เชน่ การน าธนาคารอาคารสงเคราะห ์

(ธกส) ซึง่มฐีานลกูคา้ใกลเ้คยีงกบัผูช้มกลุม่เป้าหมายของช่อง 3 มาร่วมเป็นพนัธมติรในการจดักจิกรรม

พเิศษ ซึง่ถอืป็นกลยทุธก์ารท างานของสถานี รวมทัง้การน าคนดมูามสี่วนร่วมในเนื้อหารายการ ถอืเป็น

การสะทอ้นการท างานในลกัษณะของการรูจ้กัเลอืกคน (Know Who) มาร่วมการผลติงาน 

“การท ากจิกรรมทุกเดอืน ไปหาคนด ูใหเ้ขามสี่วนร่วมกบัเรา พาคนดมูาร่วมกบัเรา ขบัเคลื่อน

แบบเงยีบๆ เช่นโครงการ Rice Buddy ช่วยใหช้าวนาขายขา้วออรแ์กนิกสไ์ด ้ขา้วสารตนัละ 4 หมื่น 
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ขา้วเปลอืกตนัละ 2 หมื่น ตดัพ่อคา้คนกลางออก ได ้ธกส มาเป็นพนัธมติร” (ธนิดา กจิบ ารงุ, การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)               

ส่วนดา้น ศวิะพร ชมสุวรรณ ใหค้วามเหน็วา่ “ผูผ้ลติ เชน่ พธิกีร ผูป้ระกาศตอ้งมคีวามเก่งรอบ

ดา้น สามารถพดูไดเ้ลยไม่ตอ้งรอบท รอบรูแ้ละรูจ้รงิในเรือ่งนัน้ ม ีPersonality และ Content ของตนเอง 

สรา้งฐานคนดแูละกลุ่มแฟนคลบัของตนเองไดเ้พื่อเป็นการเพิม่ฐานคนดใูหร้ายการและช่วยโปรโมท

รายการ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)  

จากบทสมัภาษณ์ทีก่ล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นกลยทุธท์ีส่นบัสนุนลกัษณะการรบรหิารงานแบบ 

“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ของผูบ้รหิาร อสมท. ในการใหพ้ธิกีรและผูป้ระกาศทีเ่ปรยีบเสมอืนศลิปินทีม่ฐีาน

ผูช้มอยูแ่ลว้มาร่วมผสมผสานเพิม่ฐานคนดใูหก้บัสถานี รวมทัง้ ศวิะพร ชมสุวรรณ ยงัเหน็ดว้ยอกีวา่การ

หาผูผ้ลติรายการทีม่ฐีานผูช้มมาร่วมผลติเนื้อหารายการใหส้ถานีถอืเป็นกลยทุธส์ าคญั เช่น การน าศลิปิน

ต่างๆทีม่ฐีานผูช้มของตนเองมาผลติรายการเกมโชว ์ละคร ผสมผสานศลิปินทีห่ลากหลายเพื่อสรา้งฐาน

คนดใูหส้ถานเีพิม่เตมิ 

“สถานีกต็อ้งหาผูจ้ดัทีเ่ขา้กบัช่องของตน โทรทศัน์แบบสาระ สาธารณะไปไม่รอด จะโทษใคร 

โทษคนดไูหมทีเ่ขาชอบบนัเทงิ อสมท. กต็อ้งปรบั เมื่อกอ่นมแีค่ 6 ช่อง ม ีAir Time น้อย แต่เดีย๋วนี้มี

มาก อสมท. จบักลุ่ม Urban High Income ขณะทีช่่องอื่นจบั Rural ซึง่มเียอะ เดมิสาระ กต็อ้งปรบั

ระหวา่ง สาระบวกบนัเทงิ ผสมผสานกนัในจุดทีแ่ตกต่าง เช่น มเีกมโชวข์องคุณนีโน่ รายการเลขทา้รวย 

คุณวลิล ีคุณหอย มฟิีตเนสสะเดด็ยาด เป็นซทิคอม หรอืละครวยัรุ่นเรื่องพารท์ไทม ์แต่เป็นคนละแนวกบั

ช่อง 3 ช่อง 7”  (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

การผสมผสานดงักล่าวขา้งตน้ยงัถอืเป็นการบรหิารจดัการดา้นเนื้อหารายการของ อสมท. ซึง่

ประสบกบัสภาวะขาดแคลนเนื้อหารายการโทรทศัน์ หลงัจากผูผ้ลติ (Content Provider) ส่วนใหญ่หนัไป

ผลติรายการเพื่อป้อนสถานีโทรทศัน์ดจิทิลัทีต่นเองประมลูได ้การสรรหาเนื้อหารายการและดงึศลิปินที่

เป็นทมีผูผ้ลติเนื้อหามาร่วมงานกบั อสมท. จงึเป็นเรื่องส าคญั แต่อยา่งไรกต็าม ในตอนทา้ย ศวิะพร ชม

สุวรรณ เลีย่งไปใชค้ าวา่ วาทยกร เช่นเดยีวกบั อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ แต่ไมไ่ดค้ดัคา้นค าวา่ 

“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้ 

“เดมิเรามซีทิคอมทีด่อียูก่บัช่อง ตอนนี้เขากไ็ปเปิดช่องของเขาเอง เมื่อก่อนช่อง 9 ตอ้งพึง่คนอื่น 

เราผลติเองคอืขา่วกบัไนทเ์อน็เตอรเ์ทนท ์ทีเ่หลอืเราตอ้งพึง่คนอื่นทัง้หมด เรากเ็อาตวัรอดไดร้ะดบัหนึ่ง 

แต่วนันี้สิง่ทีเ่ราตอ้งท าคอื การดงึรายการดีๆ มาอยูก่บัเรา อยา่งน้อยช่อง 9 กย็งัมแีฟนคลบั ผสมผสาน

สาระและบนัเทงิ บางรายการ ผอ. ตอ้งตัง้ชื่อรายการเอง ลงเวลาออกอากาศเอง เป็นวาทยากร” (ศวิะพร 

ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           
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ดา้น คณิต คุณาวฒุ ิไม่คดัคา้นเรื่องอตัลกัษณ์ใหม่ทีเ่รยีกวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” แต่เหน็วา่

ผูบ้รหิารยงัตอ้งมกีารผสมผสานอตัลกัษณ์ทัง้ความเป็นศลิปินเดีย่วและ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ไวด้ว้ยกนั 

โดยบางโครงการอาจเป็นการท างานในลกัษณะของศลิปินเดีย่ว แต่บางโครงการทีล่ะเอยีดอ่อนอาจจะ

ตอ้งมกีารผสมผสานทกัษะและความคดิสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลายมาประกอบกนั  ผูบ้รหิารตอ้งท าหน้าที ่

“ดเีจซุปเปอรส์ตาร”์ โดยสามารถดงึทกัษะของบุคลากรทีเ่ปรยีบเสมอืนศลิปินเดีย่วมาผสมผสานกนัได ้

“Soloist ไม่หายไป บางงานอาจท าเองไดห้มด แต่บางชิน้บางโปรเจคใหญ่ๆท าเองหมดไม่ได ้

ตอ้งหาทมีเพื่อสรา้งคณุภาพ เป็นการปะตดิปะต่อกนั เราอาจมจีเีนียสทีเ่กง่ในเรื่องแคบๆ ทีส่ามารถ

น ามาประสานกนัได ้สมยันี้อุปกรณ์เลก็และถูกลง คนรุน่ใหม่ฝึกเองได ้คนรุ่นใหม่เปิดรบัสื่อมากขึน้ สื่อ

ใหม่ดไูดม้ากกวา่ กวา้งกวา่ และฟร ีไมใ่ช่เหมอืนสมยัก่อน ดภูาพยนตรไ์ดไ้ม่กีเ่รื่อง สายตาเขาจะดกีวา่ 

มคีวามสามารถทางสายตาและวธิคีดิแบบดจิทิลั” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 

พฤศจกิายน 2558)                

สอดคลอ้งกบั เนตรชนก วภิาตะศลิปิน ทีเ่หน็วา่เป็นการใชแ้บบผสมผสาน โดยยกตวัอยา่งกรณี

ของโครงการ CSR ทีบ่รษิทัทร ูจดัใหม้กีารประกวดคลปิเพื่อจดัท าคลงัความรู้ “ในฐานะเป็นพืน้ทีใ่นการ

ปล่อยของของคนเก่งคนด ีโครงการ CSR เชื่อวา่คนเก่ง คนด ีมเียอะ แต่ขาดพืน้ทีป่ล่อยของ เรา

ประกวดคลงัความรู ้ใหค้นท าคลปิมาประกวดตามหวัขอ้ทีเ่ราตัง้ไว”้ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 

มนีาคม 2559)               

ลกัษณะของโครงการดงักล่าวเปรยีบเสมอืนการเป็น “ซุปปอรส์ตารด์เีจ” ขององคก์รทีน่ าศลิปิน

รายยอ่ยๆซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามรูแ้ละสามารถในการผลติคลปิความรูเ้หล่านัน้มาเผยแพร่ ผสมผสานให้

เกดิเป็นเนื้อหาผลงานของสถาน ี

 

7. โครงสร้างองคก์รในการบริหารงานโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 จากทีไ่ดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่2 เกีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการองคก์รสื่อทีย่งัใชก้นัอยูใ่น

ปจัจุบนัม ี3 ประเภท อนัไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรมแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลาง (The Power) ลกัษณะเหมอืนแมงมุมชกัใย โดยมี

การบรหิารจดัการและควบคุมอ านาจการตดัสนิใจดว้ยผูบ้รหิารสงูสุดเพยีงคนเดยีว 

2. วฒันธรรมองคก์รแบบบทบาท (The Role) มลีกัษณะองคก์รแบบเสาวหิารกรกี โดยเสาคอื

แผนก/ฝา่ยต่างๆทีส่นบัสนุนองคก์ร ขณะทีห่ลงัคาคอืฝา่ยบรหิารทีค่วบคุมฝา่ยต่างๆในองคก์ร 

3. วฒันธรรมองคก์รแบบภารกจิ/โครงการ (The Task) เป็นองคก์รแบบทีข่บัเคลื่อนดว้ย

โครงการ (Project-driven) เหมอืนตาขา่ยจบัปลาทีส่อดประสานกนัดว้ยเชอืกทีถ่กัทอไว ้มกีารแบ่งความ
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รบัผดิชอบในการท างานแต่ละโครงการ ผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืนปมทีย่ดึโยงเชอืกไวด้ว้ยกนัใหเ้ป็นตาขา่ย 

โดยหน้าทีข่องผูบ้รหิารคอื การสนบัสนุนดา้นการเงนิ และทรพัยากรในการท างาน 

 ผลการศกึษาในบรบิทของโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัของไทยพบวา่ ทุก

องคก์รใชก้ารผสมผสานโครงสรา้งวฒันธรรมทัง้ 3 รปูแบบเขา้ดว้ยกนั โดยรปูแบบหลกัทีทุ่กองคก์รใชค้อื

โครงสรา้งองคก์รและวฒันธรรมแบบเสาวหิารกรกี ในแบบที ่2 ซึง่ผูบ้รหิารทุกท่านใหค้วามเหน็ตรงกนัวา่

เป็นรปูแบบหลกัทีเ่ปรยีบเสมอืนกระดกูสนัหลงัขององคก์ร แต่ในส่วนของการมอบหมายและตดิตามงาน 

ผูบ้รหิารนิยมใชว้ฒันธรรมแบบภารกจิ โดยใหอ้สิระบุคลากรในการท างานดว้ยโทรทศัน์เป็นงานทีต่อ้งใช้

ศลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์

 “องคก์รโทรทศัน์จรงิๆเรายงัหนรีะบบแอดมนิแบบเดมิๆไม่ได ้มนัจ าเป็น แต่ความสามารถของ

คนรุ่นใหม่มนัประสานเป็นฐานทีด่กีวา่เสาทีเ่ป็นแนวตัง้มากเกนิไป เดก็จะเน็ตเวริค์กนัเอง เช่น คนเขยีน

บทเก่งอาจก ากบัไม่เก่ง ใหค้นมาช่วยก ากบั หรอืการจดัไฟซึง่อดตีเป็นอุปสรรคแต่ปจัจุบนัง่ายมากขึน้แต่

ตาขา่ยทีด่ตี้องอยูภ่ายใตแ้อดมนิ ถ้าบรษิทัเลก็ๆ แอดมนิหาย แต่สถานใีหญ่ๆระบบนี้ตอ้งอยู ่ในการ

สัง่งานวา่จา้งกนัและประสานกนั” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558) 

 “ใชผ้สมผสานทัง้ 3 แบบ ดว้ยการก่อตัง้ของธุรกจิตอ้งมกีารวางโครงสรา้งแบบที ่2 เสาวหิารกรกี 

แต่ดว้ยความหลากหลายของบุคลากรทีเ่รามอียู ่เราตอ้งใชว้ธิกีารบรหิารจดัการทีย่ดืหยุน่ โครงสรา้งของ

องคก์รเป็นแบบที ่2 แต่การมอบหมายงานใชแ้บบที ่3 สว่นในเรื่องการรวมศนูยก์ลางกม็กีารรวมศนูย ์

(Decentralize) ในเรื่องการตดัสนิใจในหลายอยา่ง ดว้ยบรษิทัอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้การรวม

อ านาจเรื่องการตดัสนิใจหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ผมวา่เป็นเรื่องปกตขิององคก์รเป็นธรรมชาตขิองธุรกจิ” 

(บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

จากขอ้คดิเหน็เบือ้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ รปูแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลางเป็นรปูแบบทีย่งั

จ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีของการตดัสนิใจในประเดน็ส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทีอ่งคก์รตอ้งรบัมอืกบั

บรบิทของอุปสรรคจากปจัจยัภายนอก อาท ิเศรษฐกจิ การเมอืง และนโยบายจากผูด้แูลสื่อ ดงัเช่นที ่อดิ

ศกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) ใหท้ศันะไวว้า่ “งานโทรทศัน์ไมม่ี

สตูรส าเรจ็ เปิดต าราท างานไม่ได ้ธรรมชาตขิององคก์รสือ่ต่างจากงานอื่นๆ โปรดกัของสื่อคอืเนื้อหา

รายการ ดงันัน้ตอ้งมกีารผสมผสาน ในสภาวะปจัจุบนัทีม่กีารแขง่ขนับนพืน้ฐานเศรษฐกจิทีต่กต ่ากอ็าจ

ตอ้งมกีารรวมศนูยบ์า้ง”  

ซึง่ความคดิเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เขมทตัต ์พลเดช ทีก่ล่าววา่ “แบบรวม

ศนูยก์ลางเหมอืนจะดโูบราณแต่เป็นแบบทีส่ถานโีทรทศัน์ช่อง 3 และช่อง 7 ท ามาส าเรจ็ ตอนนี้ตอ้ง

ผสมผสาน บา้นเราและในเอเชยีตอ้งเป็นแบบที ่1 มอีาวุธอ านาจอยูใ่นมอื แต่ผูม้อี านาจตอ้งมคีวามรู้
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ความเขา้ใจดว้ย ถ้าแบบที ่2 มโีครงสรา้งชดัเจน ผสมผสานกบัผูน้ าแบบที ่1 ทีร่อบรูจ้ะน าไปสู่

ความส าเรจ็”  (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559) 

ขณะที ่ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ใหท้ศันะวา่ ในกรณีของไทยรฐับรษิทัแม่ออกเริม่ตน้ดว้ยโครงสรา้ง

การบรหิารงานองคก์รแบบที ่1 ใยแมงมุม และเสาโรมนัแบบที ่2 ส่วนโครงสรา้งการบรหิารงานองคก์ร

ของไทยรฐัทวีเีริม่จากเสาวหิารกรกี ในแบบที ่2 ตามโครงสรา้งของบรษิทัแม่ แต่โดยส่วนตวัอยากเหน็

องคก์รของตน (ไทยรฐัทวี)ี กา้วไปใหถ้งึแบบตาขา่ยจบัปลาในแบบที ่3 โดยยกตวัอยา่งผลงานทีต่นเอง

เคยออกแบบองคก์ร Low Cost TV ซึง่ไดร้บัรางวลัสมยัทีต่นเคยท างานทีไ่อทวี ี

“สมยัทีอ่ยู ่Spring News เป็น Model แบบ Low Cost TV ซึง่ไดร้างวลัจากตอนอยู ่ITV ท าได้

เพราะตอนนัน้เริม่ตน้จากศนูย ์ใชค้นน้อยมาก 200-300 คนเท่านัน้ ท าทุกอยา่ง แต่ใชโ้มเดลนัน้กบั

ไทยรฐัทวีไีมไ่ดเ้พราะเขามวีฒันธรรมขององคก์รแม่อยูแ่บบเสาวหิารกรกี ตอนนี้มพีนกังานประมาณ 

600 คน เสากบ็วม เป็น Unit ของใครของมนั การสื่อสารตอ้งใชค้วามพยายาม เช่น การตัง้ไลน์กลุ่ม 

Director มาคุยกนัใหท้ ัว่ถงึกย็งัเหนื่อย” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 

2559)       

บทสมัภาษณ์ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ โครงสรา้งองคก์รของแต่ละสถานีมคีวามเกีย่วขอ้งกบั

วฒันธรรมองคก์รแม่เป็นตวัก าหนด ซึง่สอดคลอ้งกบั สถานี True4U ซึง่เป็นบรษิทัลกูของกลุม่บรษิทัทร ู

คอรป์อเรชัน่ ดงันัน้การบรหิารจดัการองคก์รจงึตอ้งอยูภ่ายใตโ้ครงสรา้งลกัษณะที ่2 แบบเสาวหิารกรกี

เช่นกนั  

“ใชห้มด 3 แบบ องคก์รใหญ่ๆหนีไม่พน้แบบที ่1 กบั 2 ผูบ้รหิารวางนโยบาย กระจายใหท้ างาน

แบ่งงานกนั องคก์รทรเูป็นองคก์รใหญ่มาก ใชแ้บบ 3 คงไม่เหมาะ แต่ส่วนตวัชอบแบบที ่3 ซึง่คดิวา่

เหมาะใชก้บัคนเก่ง ทมีเกง่และมพีืน้ฐานทีด่ ีมเีงนิทุนพรอ้ม ถ้าตวัเองเปิดบรษิทัเองคงใชแ้บบ 3 แต่การ

ท างานองคก์รใหญ่ๆกห็นีไม่พน้แบบเสาวหิาร” (เนตรชนก วภิาตะศลิปิน, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559)   

บทสมัภาษณ์ขา้งตน้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ ผูบ้รหิารบางส่วนเหน็วา่ รปูแบบโครงสรา้งองคก์รแบบที ่

3 แบบตาขา่ยจบัปลาเป็นรปูแบบทีต่นเองคดิวา่เหมาะสมในเชงิปฏบิตัดิา้นการบรหิารจดัการ อยา่งไรก็

ตาม การบรหิารงานองคก์รกต็อ้งองิกบัรปูแบบโครงสรา้งหลกัของวฒันธรรมองคก์รแม่อยา่งหลกีเลีย่ง

ไม่ได ้ฉตัรชยั ตะวนัธรงค ์ใหท้ศันะเพิม่เตมิวา่ โครงสรา้งแบบตาขา่ยจบัปลาเป็นโครงสรา้งองคก์รทีช่่วย

ใหล้ดค่าใชจ้่ายและขนาดของทมีในการท างาน โดยยกตวัอยา่งประกอบเปรยีบเทยีบใหเ้หน็การท างาน

ของทมีขา่ว 2 ทมี จากองคก์รทีต่นมปีระสบการณ์ท างานร่วมดว้ย คอื สปรงินิวส ์และ ไทยรฐัทวี ี

“งานถ่ายทอดออกรางวลัสลากกนิแบ่งรฐับาล งานเดยีวกนั สปรงินิวส ์ใชค้น 12 คน ไทยรฐัทวีี

ใช ้28 คน เพราะอะไร กเ็พราะโครงสรา้งแบบเสาวหิาร มนัไม่เป็น Project-based เพราะวฒันธรรม
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แม่แบบเสาวหิารซึง่ไม่ไปกบั Low Cost TV โมเดล กจ็ะพยายามไปแบบ 3 ใหไ้ด”้ (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       

เช่นเดยีวกบั ปรยีาดา วฒุภิกัด ีทีใ่หข้อ้มลูวา่ ไบรท์ทวีมีลีกัษณะการบรหิารงานตามโครงสรา้ง

แบบเสาวหิารกรกีผสมผสานกบัแบบใยแมงมุม ซึง่เป็นวฒันธรรมองคก์รทีห่ลกีเลีย่งไม่ได ้แต่โดยส่วนตวั

เหน็วา่ แบบที ่3 ตาขา่ยจบัปลาดจูะเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมทีสุ่ดในการบรหิารงานดา้นสื่อ “ใชแ้บบ 1 กบั 

2 ผสมกนั เจา้ของเป็นแมงมุม ส่วนตวัชอบแบบ 3 แต่เป็นสิง่ทีย่าก องคก์รตอ้งแขง็แกรง่ พนกังานเก่ง

จรงิๆ แบบนี้อาจไม่เหมาะกบัวฒันธรรมไทยแบบไทยๆ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)             

ในขณะที ่บดนิทร ์อุดล ใหท้ศันะวา่ ตนเองเหน็วา่โครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบที ่2 เสาวหิาร

กรกีเหมาะสมทีสุ่ดและถอืเป็นกระดกูสนัหลงัในการบรหิารจดัการบรหิารงานองคก์รสื่อขนาดใหญ่ 

ในขณะทีโ่ครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบตาขา่ยจบัปลามคีวามยากในเชงิปฏบิตั ิเป็นรปูแบบอุดมคติ

ส าหรบัองคก์รใหญ่ แต่อาจจะเหมาะสมและใชไ้ดก้บัโครงสรา้งองคก์รขนาดกลางและขนาดเลก็  

“โดยส่วนตวัผมชอบแบบที ่2 เพราะธุรกจิตอ้งมโีครงสรา้ง ระบบ กลไก เพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิ 

Bottom up Momentum เกดิการจดักลุ่มตามหน้าทีก่ารท างาน เป็น System Theory อยูบ่นพืน้ฐานของ

การรวบรวม Talent ของคนและงานและความรบัผดิชอบใหอ้ยูเ่ป็นระบบ รปูแบบที ่2 ถอืเป็นกระดกูสนั

หลงัในการบรหิารจดัการ ส่วนแบบที ่3 จะเกดิความวุน่วาย และ CEO ตอ้งท างานเหนื่อยมากในการจะ

ท าใหต้าขา่ยเป็นรปูทรงทีต่อ้งการ มนัยาก เราไมไ่ดอ้ยูใ่นโลกสมบรูณ์แบบ โลกแหง่ความจรงิ มนุษยม์ี

ความหลากหลาย ทัง้เรื่องคนและปจัจยัอื่นๆ ถ้าธุรกจิขนาดกลางหรอืเลก็ใชแ้บบ 3 ได ้เป็นแบบอุดมคต ิ 

สรุปคอื ธุรกจิขนาดใหญ่เหมาะกบัแบบที ่2 แต่ในแง่การปฏบิตังิานกใ็ชแ้บบที ่3” (บดนิทร ์อุดล, การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

สอดคลอ้งกบั ธนิดา กจิบ ารุง ทีก่ล่าววา่ องคก์รของตนใชก้ารผสมผสาน โดยมโีครงสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รแบบเสาวหิารกรกีเป็นหลกั แต่ในแง่การปฏบิตัใิชโ้ครงสรา้งวฒันธรรมในการบรหิาร

จดัการแบบตาขา่ยจบัปลา “ใช ้2 และ 3 รวมกนัคอื งานส านกังาน การเงนิ และงานประจ าจะเป็นแบบที่

สอง ส่วนแบบทีส่ามจะใชก้บังานศลิปะ เช่น ขา่ว รายการ กจิกรรมพเิศษ เราใชค้วามคดิสรา้งสรรค์

รายการและโครงการ แต่บางครัง้ตดิขดัไมรู่จ้กัคนหรอืนายทุน ทีป่รกึษาหรอืเจา้นายจะพาไปพบผู้ใหญ่

หาพารท์เนอรใ์ห ้พาไปแนะน า เป็นปมประสานตาขา่ยให”้ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)     

 ในส่วนของ องอาจ สงิหล์ าพอง ใหท้ศันะวา่ในอดตีองคก์รของตนเป็นวฒันธรรมโครงสรา้ง

องคก์รแบบเสาวหิารกรกี แต่ปจัจุบนัเป็นลกัษณะตาขา่ยจบัปลาโดยค่อยๆเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รไป 

“ช่อง 8 ไม่ใชค้นมาก เมื่อก่อนเป็นเสาวหิารกรกี แต่ปจัจบุนัเหมอืนเป็นตาขา่ย ค่อยๆเริม่ค่อยๆ

เปลีย่นแปลง" (การสื่อสารระหวา่งบุคคล,  10 พฤศจกิายน 2558)         
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ดา้นองคก์รสื่อขนาดใหญ่อยา่ง อสมท. พบวา่ เป็นวฒันธรรมองคก์รในโครงสรา้งแบบใยแมงมุม

ผสมผสานกบัเสาวหิารกรกี โดย ศวิะพร ชมสุวรรณ ใหค้วามเหน็วา่ การที ่อสมท. จะไปไดถ้งึโครงสรา้ง

แบบตาขา่ยจบัปลาเป็นเรื่องยาก เพราะมขีอ้จ ากดัดา้นบุคลากรและความเป็นผูน้ า  

“เดมิเป็นแบบ 1 ทุกอยา่งพยายามมาลงที ่ผอ. หมด ทุกคนอยากเขา้มาหามาฟงัจากปาก ผอ. 

อ านาจการอนุมตัถิูกส่งมายงั ผอ. ตอ้งเซน็เอกสารเยอะมากเพราะระเบยีบบอกวา่ ผอ ตอ้งเซน็ จน

ปากกาหมดทุกครึง่เดอืน ในแบบที ่3 เราคงไปไม่ถงึ ผมพยายาม แต่ท าไม่ได ้นี่คอืเหตุผลในการรบัคน

นอกเขา้มา เพราะ Competency ของคน กบั Comfort Zone ทีเ่ขามอียู ่พยายามมกีารปรบัโครงสรา้ง

และท า Leadership Program” ศวิะพร ชมสุวรรณ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

ปจัจุบนัโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รของ อสมท. เป็นแบบที ่2 คอืเสาวหิารกรกี โดยใชก้ารปรบั

ส่วนการท างาน ใหล้กัษณะงานเดยีวกนัมาอยูภ่ายในเสาเดยีวกนั 

 “โดยวนันี้ใชแ้บบที ่2 โดยเอาเสาทีเ่ป็นประเภทเดยีวกนัมาอยูใ่ตห้ลงัคาเดยีวกนั เช่น ทวี ีวทิย ุ

ดจิทิลั อยูใ่ตห้ลงัคาเลก็เดยีวกนั สายสนบัสนุน 1 2 3 แยกกนั และมบีอรด์เป็นหลงัคาใหญ่ การจะไปถงึ 

3 มขีอ้จ ากดัดา้นบุคลากร และ Leadership การโปรโมทท าไดล้ าบาก ต่างวยักนัทัง้คนนอกและคนใน จะ

โปรโมทใครกล็ าบาก” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

 

8. บทบาทผู้น า (Leadership) ในการบริหารงานโทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

 จากแนวคดิบทบาทของผูน้ าในการบรหิารงานองคก์ร ของ  Likert ทีไ่ดน้ าเสนอรายละเอยีดไว้

ในบทที ่2 ผลการศกึษาพบวา่โครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รมผีลต่อรปูแบบการสื่อสารและรปูแบบการเป็น

ผูน้ าของผูบ้รหิาร โดยพบลกัษณะความเป็นผูน้ าทัง้ 4 รปูแบบ ตามแนวคดิของ Likert ซึง่ไดแ้ก่ 

1. รปูแบบการใชอ้ านาจ (Exploitative Authoritative System / Tells Style) ใชค้วามกลวัเป็นจุด

เวา้วอนดงึดดูใจ สื่อสารจากระดบั “บน สู่ ล่าง” ตดัสนิใจจากระดบับน ถ่ายทอดสู่ พนกังาน 

2. รปูแบบการใชอ้ านาจและความเมตตา (Benevolent Authoritative System / Sells Style) ไม่

ควบคุมเคร่งครดั แต่ยงัเป็นการสื่อสารแบบ “บน สู่ ล่าง” การตดัสนิใจมาจากระดบับน ใชร้างวลัและการ

ลงโทษประกอบกนั ผูน้ าใชก้ารขายความคดิมากกวา่การสัง่การ ผูต้ามสามารถเสนอความคดิไดต้าม

แบบแผนช่องทางทีอ่งคก์รก าหนด 

3. รปูแบบปรกึษาหารอื (Consultative System / Consult Style) ใชร้างวลัเป็นแรงจงูใจในการ

ท างาน แต่ยงัมกีารลงโทษบา้ง ผูน้ าขอความเหน็และค าแนะน าจากผูต้ามเพื่อประกอบการตดัสนิใจ มที ัง้

การตดัสนิใจแบบ “บน สู่ ล่าง” และ “ล่าง สู่ บน” 

4. รปูแบบปฏสิมัพนัธ ์(A Participative System / Joins Style) ใชก้ารสื่อสารและปฏสิมัพนัธ์

มาก สื่อสารไดอ้ยา่งเท่าเทยีมในทุกต าแหน่ง แต่ระดบัชนชัน้ยงัมอียูภ่ายใตก้ารใหเ้กยีรตแิละเคารพกนั 
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 ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารเหน็วา่จ าเป็นตอ้งใชทุ้กรปูแบบของการเป็นผูน้ าในการบรหิาร

จดัการ ซึง่การจะเลอืกใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บัปจัจยัดา้นบุคคลและบรบิทของเนื้องาน 

 อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ ใหค้วามคดิเหน็วา่การบรหิารงานในองคก์รของตนตอ้งใชร้ปูแบบความ

เป็นผูน้ าทุกแบบแลว้แต่กรณี “ถ้ากรณีฝา่ยขายตอ้งเป็นแรงจงูใจ ค่า Commission กใ็ช ้Sale Style แบบ

ที ่2 ถ้าเป็นนกัขา่วตอ้งยกยอ่งชมเชย เขามคีวามภมูใิจในวชิาชพี กใ็ช ้แบบ 3 และ 4 แต่องคก์รใหญ่มี

คนหลากหลาย บางกรณีกใ็ชแ้บบที ่1” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 

2559) 

เช่นเดยีวกนักบั บดนิทร ์อุดล ทีเ่หน็วา่ รปูแบบความเป็นผูน้ าทัง้ 4 แบบถูกน ามาใชก้บัองคก์ร

ของตน ขึน้อยูก่บัวา่เป็นงานอะไร ไม่มรีปูแบบใดทีใ่ชต้ายตวั “เหตุผลคอื ธุรกจิของเราเป็นองคก์รขนาด

ใหญ่  มฟีงักช์นัการท างานทีห่ลากหลาย ตอ้งใชค้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และความเชีย่วชาญที่

หลากหลาย มปีระสบการณ์พืน้ฐานทีต่่างกนั ผูบ้รหิารตอ้งรูว้า่จะใชว้ธิบีรหิารแบบไหนดทีีสุ่ด ส่วนตวัใช้

ทุกขอ้ ยากทีจ่ะบอกวา่ใชแ้บบใดแบบหนึ่ง” (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)  

 ส่วนความคดิเหน็ของ ธนิดา กจิบ ารุง สนบัสนุนการผสมผสานรปูแบบความเป็นผูน้ าหลายๆ

แบบเขา้ดว้ยกนั “ ไม่ใชแ้บบที ่1 แน่นอน ใชแ้บบ 2 แบบ 3 และ 4 แลว้แต่วา่จะเรื่องไหน ถ้าระเบยีบ

วนิยั ขอ้ 3 ถ้าการคดิงาน ใช ้2 กบั 3 บุคลกิตนเองชอบคดิ บางทเีดก็ๆตามไม่ทนั พอบอกใหค้ดิกเ็งยีบ 

จะใชว้ธิเีสนอของตนเองแลว้ใหเ้ขาช่วยเตมิให ้เตมิไดห้รอืไม่ได ้อยา่งน้อยใหเ้ขารูส้กึวา่มสี่วนร่วม บางที

ใชแ้บบที ่4 คอืเราไม่ตดัสนิ เช่น เราอยากไดอ้เีวน้ทท์ีเ่ป็นซรียีเ์กีย่วกบัภยัแลง้ กใ็หเ้ขาหาขอ้มลูมาคุยกนั 

สรา้งการมสี่วนร่วม แลว้เรากเ็สนอของเราดว้ย” (ธนิดา กจิบ ารุง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 

2559)               

 อยา่งไรกต็ามผูบ้รหิารส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็วา่ รปูแบบทีต่นเหน็วา่เหมาะสมและมกัใชม้ากทีสุ่ด

คอืรปูแบบที ่3 และ 4 ดว้ยธรรมชาตขิองงานโทรทศัน์ซึง่มคีวามเป็นศลิปะและตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์

ดงันัน้ การปรกึษาหารอืและการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งทมีงานจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารจดัการ

องคก์รสื่อโทรทศัน์ 

 “ใชแ้บบที ่3 พดูคุยกนัได ้ฟงักนั การสื่อสารเน้น Result-oriented Style มกีารปรบัเปลีย่น ไมใ่ช้

การลงโทษ มคีวามเหน็อกเหน็ใจกนั เพราะองคก์รไมใ่หญ่และเพิง่เกดิ อยูแ่บบใหเ้กยีรตกินั นายใหญ่

ขององคก์รสรา้งวฒันธรรมองคก์รในการรบัฟงั ท่านใจด ีเหน็อกเหน็ใจลกูน้อง อยูก่นัดว้ยใจ” (ปรยีาดา 

วฒุภิกัด,ี การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559) 

 “ใชก้ารผสมผสานแต่หนกัไปทางหลงัๆ (หมายถงึแบบที ่3 และ 4) ส่วนใหญ่ผมจะปล่อยใหเ้ขา

ท า และจะเขา้ไปต่อเมื่อมขีอ้สงัเกตอะไรหรอืคดิวา่มนัจะหลุดทาง หรอืมทีาง Track ใหม่ๆ ทีน้่องๆยงัไม่

เหน็” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       
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 “ใชแ้บบที ่4 ในการท างานมานานแลว้ คนในองคก์รส่วนใหญ่โตมาจากโปรดกัชัน่ ทมีเวริค์เป็น

สิง่ส าคญั” (องอาจ สงิหล์ าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 พฤศจกิายน 2558)    

 สอดคลอ้งกบั ศวิะพร ชมสุวรรณ ทีก่ล่าววา่ รปูแบบผูน้ าแบบสุดทา้ยคอืรปูแบบทีใ่กลค้วามเป็น

ตนเองทีสุ่ด “ในความเป็นตวัเองคอื 4 เท่าเทยีมกนั เป็นสไตลข์องตนเองตัง้แต่เดก็จนแก่ จะใชอ้ านาจ

การเป็น ผอ. ต่อเมื่อกรณีตดัสนิใจไมไ่ดใ้ชว้ธิกีารตัง้คณะขึน้มาท างาน โดยคณะประกอบดว้ยผูรู้เ้รื่องนัน้ 

ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นต าแหน่งแต่การท างานจรงิตอ้งใชทุ้กรปูแบบ เพราะกฎระเบยีบโครงสรา้งทีม่อียู่” (การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

 นอกจากนี้ยงัพบวา่ ผูบ้รหิารน าเทคโนโลยการสื่อสารสมยัใหม่มาใชเ้พื่อช่วยใหก้ารสื่อสาร

เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตวัอยา่งเช่นในองคก์รของกลุ่มบรษิทัทรมูกีารสัง่งานและรายงานความ

คบืหน้าของงานผ่านระบบ ซึง่ผูบ้รหิารสามารถเขา้ไปตดิตามดคูวามคบืหน้าและความถูกตอ้งของงานได้

ตลอดเวลา 

“ผมใชแ้บบที ่4 ตอ้งมกีารสื่อสาร เทคโนโลยชี่วยได ้เช่น การบรฟีงานกบัฝา่ยการตลาด 

สามารถเรยีกขอ้มลูมาดไูดท้างระบบคอมพวิเตอร ์เกอืบเป็น Remote Office” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การ

สื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

เช่นเดยีวกนักบั ธนิดา กจิบ ารุง ทีไ่ดใ้หข้อ้มลูวา่ ตนเองและผูบ้รหิารระดบัสงูในองคก์รของตนใช้

แอพพลเิคชัน่ไลน์ซึง่เป็นสื่อใหม่มาใชใ้นการบรหิารจดัการและการมอบหมายงาน ซึง่ท าใหก้ารสื่อสาร

เป็นไปในทุกระดบั “การสื่อสารทีน่ี่รวดเรว็ใชส้ื่อใหม่มาเป็นเครื่องมอื ทัง้ระดบับนลงล่างและล่างขึน้บน 

ใช ้Line ท าใหผู้บ้รหิารสามารถเหน็ความคดิของคนขา้งล่างได”้ (ธนิดา กจิบ ารุง, การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 10 มนีาคม 2559)          

อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารบางส่วนเหน็วา่ รปูแบบความเป็นผูน้ าแบบเดด็ขาด และบรหิารงานแบบ

บนสู่ล่าง ในรปูแบบที ่1 และ 2 เป็นสิง่ทีย่งัไมห่มดไป โดยเฉพาะในองคก์รใหญ่ๆทีม่บุีคลากร

หลากหลาย ผูบ้รหิารยงัตอ้งใชภ้าวะผูน้ าแบบสัง่การอยู ่ดงัเช่นที ่เนตรชนก วภิาตะศลิปิน ใหท้ศันะไว ้

“ทรจูะใช ้Sale Style การท างานแบบบนสู่ล่างตอ้งมแีน่นอนในองคก์รใหญ่ๆ แต่ส่วนตวัชอบแบบ 3 และ 

4 ถ้าในการบรหิารองคก์รขนาดเลก็ท าได”้ (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

เช่นเดยีวกบัการบรหิารงานดา้นขา่ว ซึง่เป็นลกัษณะงานทีต่อ้งมคีวามชดัเจนและแขง่ขนักบัเวลา 

รปูแบบภาวะผูน้ าทีม่คีวามเดด็ขาดยงัเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

“ผมวา่ในแง่ของขา่ว ใชป้ระชาธปิไตยไดร้ะดบัหนึ่ง แต่มนัตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ าทีเ่ดด็ขาด 

มฉิะนัน้จะเถยีงกนัไมจ่บ ขา่วไหนดหีรอืไม่ด ีใหญ่หรอืไมใ่หญ่ จะประชุมกต็อ้งมขีอ้สรุป ทุกคนรูว้า่เวลา

ผมประชมุและสัง่งานผมจะชดัเจนวา่ใหท้ าอะไร ไม่เป็นนามธรรม แต่เป็นรปูธรรม เปิดโอกาสใหค้ดิ แต่

ผมวา่อยา่งนี้ด ีตวัอยา่งขา่วเคลื่อนศพ ปอ ทฤษฎ ีประชมุกนัวา่จะรายงานแบบใด เป็นช่วงๆหรอืยงิยาว 
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กเ็ถยีงกนัในระดบัหนึ่ง แต่ผมมองขา้มชอ็ตและบอกเลยวา่ตอ้งถ่ายทอดสด ยกรายการ 3 ชัว่โมงเลย 

บ่ายสามถงึหา้โมงเยน็ ทมีงานมเีวลาเตรยีมการถ่ายทอดสดประมาณ 10 ชัว่โมง ผลคอืวนันัน้เนชัน่เป็น

ช่องเดยีวทีร่ายงานต่อเนื่อง และเรามเีรทติง้สงูทีสุ่ดตัง้แต่ท าเนชัน่ทวีมีา ทัง้ทีป่กตเิรทติง้วนัอาทติยจ์ะต ่า 

กรณีแบบนี้ ผมตอ้งตดัสนิใจเอง งานขา่วมธีรรมชาตขิองการแขง่ขนัสงู ซึง่อาจต่างจากการท ารายการ

บนัเทงิอื่นๆ” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

เช่นเดยีวกนักบั เขมทตัต ์พลเดช ทีเ่หน็วา่ รปูแบบผูน้ าทีม่คีวามเดด็ขาดยงัมคีวามจ าเป็น 

โดยเฉพาะในการบรหิารองคก์รทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหม ่ประกอบดว้ยบุคลากรทีห่ลากหลาย และยงัขาด

วฒันธรรมองคก์รทีช่ดัเจน “ใชแ้บบที ่2 เยอะหน่อย ใชอ้ยู ่ผมเป็นคนไม่ชอบความรุนแรง การลงโทษ

แบบ 1 และ 2 ท าไดไ้ม่เตม็ทีเ่พราะตอ้งมคีวามเกรงใจ ใชบ้า้งขา้งใน 20-30 เปอรเ์ซน็ต ์ความดือ้ของคน 

เราเป็นสหประชาชาต ิคนทีไ่ม่เคยมปีระสบการณ์บรหิารอยากเขา้มาท าแต่ขาดประสบการณ์ ตอ้งใช้

เวลา” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)      

โดยสรุปคอื รปูแบบการบรหิารงานดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Style) ของผูบ้รหิารมี

ความสมัพนัธก์นักบัโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รและเนื้อหาของงาน เมื่อวฒันธรรมองคก์รมคีวามชดัเจน

และเขม้แขง็จะท าใหบุ้คลากรเกดิความเขา้ใจ รวมทัง้ผูบ้รหิารมทีศิทางรปูแบบการบรหิารงานทีย่ดืหยุน่

ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นจุดหลอมรวมองคก์ร 

“เรื่องวฒันธรรมองคก์ร การสรา้งคนเป็นงานหลกัของเรา เราไม่ซือ้ตวัใคร มแีต่ถูกซือ้ตวัไป 

ปญัหาวฒันธรรมองคก์รไม่ม ีเพราะเรารบัคนใหม่มากม็าเริม่ใหม่ วฒันธรรมองคก์รเนชัน่เชื่อวา่ยงั

เขม้แขง็ มคีวามเป็นอสิระสงู ในการประชุมโต๊ะขา่วจะถกเถยีงกนัในทุกระดบัอยา่งมากมายแบบแทบทุบ

โต๊ะ นกัขา่วเถยีงบรรณิการได ้ลกูน้องเถยีงหวัหน้าได ้เรามกีารสรา้งคนจากมหาวทิยาลยัเนชัน่ ซึง่

นกัศกึษาเองเรยีนทีน่ี่กจ็ะซมึซบัเอาวฒันธรรมเนชัน่ตัง้แต่เรยีนและมาฝึกงานจะรบัเขา้ท างาน เป็นการ

หลอมรวมวฒันธรรมองคก์ร” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุง่พฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

 

9. ผลกระทบและแนวปฏิบติัในการบริหารจดัการเพ่ือการปรบัตวักบัธรุกิจโทรทศัน์ข้ามชาติ 

 ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิารทุกท่านเหน็ดว้ยวา่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไทยไดร้บัผลกระทบธรุกจิ

จากธุรกจิโทรทศัน์ขา้มชาต ิโดยสิง่ทีเ่กดิขึน้ถอืเป็นวถิธีรุกจิ ไมใ่ช่ปจัจยัทีเ่ป็นปญัหา ขึน้กบัมมุมองและ

วธิกีารจดัการบรหิารของผูน้ าวา่จะเลอืกดงึจุดดมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์กบัธุรกจิของตนอยา่งไร โดย คณิต 

คุณาวฒุ ิใหค้วามเหน็วา่ เนื่องจากประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศทีต่ามหลงัเขาส่วนหนึ่ง แต่ไม่ทัง้หมด 

ดงันัน้อทิธพิลจากแหล่งทีด่จีะก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ ี ในขณะที ่บดนิทร ์อุดล ใหค้วามเหน็

สอดคลอ้งกนัดงันี้  
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“มนัเป็นวถิธีรุกจิ เป็นเรื่องปกตขิองธุรกจิ อยูท่ ีว่ธิกีารมองวา่ เราเหน็โอกาสในวกิฤต ิหรอืเหน็

วกิฤตทีเ่กดิจากจุดอ่อนของเราหรอืเปล่า เราด าเนินธุรกจิมา 30 ปี มที ัง้ส่งออกและน ารายการเขา้มา เรา

ตอ้งรูว้า่เราอยูใ่นส่วนใดของตลาด เนื้อหาเราอยู ่ณ จุดใด ตอ้งบรหิารจดัการได ้การทีเ่นื้อหาเราถกู

น าไปใช ้มนัสง่ผลทัง้ดา้นดแีละลบ เราจะตอ้งทราบ”   (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 2559)       

 การน าจุดดขีองธุรกจิโทรทศัน์ขา้มชาตมิาประยกุตใ์ชข้อ้หนึ่งคอื การเรยีนรูด้า้นคุณภาพและ

มาตรฐานการผลติระดบัสากลของรายการโทรทศัน์ ตวัอยา่งเช่นการซือ้ลขิสทิธิร์ายการโทรทศัน์ทีไ่ดร้บั

รางวลัหรอืไดร้บัความนิยมในต่างประเทศมาผลติในประเทศไทย ถอืเป็นการเรยีนรูน้วตักรรมไปดว้ยใน

เวลาเดยีวกนั ดงัที ่เนตรชนก วภิาตะศลิปิน ใหส้มัภาษณ์และยกตวัอยา่งประกอบ “ถอืเป็นการรบัเอา

นวตักรรมเขามาเรยีนรู ้เช่น การซือ้ลขิสทิธิร์ายการโทรทศัน์ในอเมรกิา เรื่อง The price is right มาท า 

เราไดเ้รยีนรูโ้มเดลรายการโทรทศัน์ทีป่ระสบความส าเรจ็จากเขาดว้ย” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 

มนีาคม 2559)   

ขณะเดยีวกนัธุรกจิสื่อโทรทศัน์ขา้มชาตกิย็งัถอืเป็นอกีหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่เนื้อหา

รายการโทรทศัน์ของประเทศไทยไปยงัต่างประเทศดว้ย ตวัอยา่งเช่น กรณีขององคก์รต่างๆทีส่ามารถ

ผลติและสง่ออกรายการโทรทศัน์ของตนไปเผยแพร่ดงันี้ 

 เนตรชนก วภิาตะศลิปิน กล่าววา่ True4U มกีารเผยพร่เนื้อหารายการโทรทศัน์ทีต่นผลติ โดย

จดัท าการแปลรายการ สามเณรเรยีลลติี้ ไปเผยแพร่จนไดร้บัรางวลั และถอืเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนา

ในแง่มมุของการขดัเกลาทางสงัคม “มกีารเอางานของเราไปเผยแพร่ เชน่ สามเณรเรยีลลติี ้ท าเป็น 3 

ภาษา ไทย องักฤษ จนี เอาไปเผยแพร่ ไดร้างวลัในคานส ์เสนอแง่มุมของศาสนาพุทธในการขดัเกลาคน

แต่ละแบบ” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559)    

เช่นเดยีวกบัที ่องอาจ สงิหล์ าพอง ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการซือ้ขายรายการขององคก์รตนในระดบั

นานาชาต ิซึง่สรา้งผลก าไรเชงิธุรกจิในระดบัทีน่่าพอใจ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการสรา้งความรูจ้กัของสถานี

ในกลุ่มผูช้มระดบันานาชาตอิกีดว้ย 

“สื่อขา้มชาตเิรามองตลอด ทัง้ AEC ดว้ย ทุกอยา่งมแีต่ผลด ีท าใหม้โีอกาสมากๆ เรามเีนื้อหาที่

สรา้งรายได ้มกีารขายเนื้อหาไปทีก่มัพชูา เวยีดนาม บรไูน สงิคโปร พม่า แต่ทีก่มัพชูาดทีีสุ่ด รบั

สญัญาณ ขอลขิสทิธิ ์โดยขอจากอากาศ แต่ผลลบกค็งเป็นเรื่องลขิสทิธิ ์การละเมดิ การก ากบัดแูล  บางที

ยอมใหล้ะเมดิก่อน แลว้เขาจะมาขอลขิสทิธิเ์ราเอง เวลาไปเจอกนัตามงานเทศกาลต่างๆ”  (องอาจ สงิห์

ล าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล,  10 พฤศจกิายน 2558)    

สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ เขมทตัต ์พลเดช ทีก่ล่าววา่ เป็นนโยบายของพพีทีวีใีนการเป็น

โทรทศัน์อาเซยีน “เราชดัเจนเรื่องนี้ เราไม่ไดอ้ยูแ่ค่ประเทศเดยีว เราตอ้งมกีารเผยแพร่ต่อประเทศ

อาเซยีน ช่วงนี้เราซือ้เนื้อหารายการ คุยเรื่องลขิสทิธิถ์อืเป็นการเรยีนรูไ้ปดว้ยเพื่อศกึษาขอ้มลู 
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เทคโนโลยที าใหเ้ราแลกเปลีย่นกนัง่ายขึน้ เรารบัวฒันธรรมเขาอยา่งเดยีวไม่ไดแ้ต่ตอ้งเอาวฒันธรรมเรา

ไปส่งออกดว้ย เป็นนโยบาย Triangular ของเรา คอื โรงพยาบาล สายการบนิ โทรทศัน์ ไม่ตอ้งเป็น

อนัดบัหนึ่งในไทย แต่เป็นอนัดบัตน้ๆในระดบัพรเีมีย่ม ละครเรื่องเดยีวกเ็รยีกเรทติง้ไดแ้ลว้ ตอนนี้ท ามา 

3 เรื่องแลว้ Think Global Act Local” (การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 มนีาคม 2559)         

ดา้น อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ และ ศวิะพร ชมสุวรรณ กม็องเหน็โอกาสและศกัยภาพขององคก์ร

ของตนเองในเชงิธุรกจิสื่อโทรทศัน์ระดบันานาชาตเิช่นกนั 

“เรื่องโอกาสมมีากดว้ยศกัยภาพและประสบการณ์ของเนชัน่เองสามารถท าขา่วภมูภิาคอาเซยีน

ไดใ้นระดบันานาชาต ิเรามทีมีทีเ่คยท า Asean TV ให ้MCOT ทีย่งัอยูก่บัเรา มนีกัขา่วทีเ่ราสง่ไปท าขา่ว

ต่างประเทศ มปีระสบการณ์ภาคสนามในขา่วอาเซยีน เชน่ ขา่วเครื่องบนิตกทีม่าเลเซยี ขา่วไฟปา่ทีอ่นิ

โดนิเซยี เลอืกตัง้ทีพ่ม่า โดยศกัยภาพเนชัน่มแีละสามารถขยบัไปอกีข ัน้ไดอ้ยูแ่ลว้ ตอนนี้เราป้อนขา่วให ้

The Star ซึง่เป็นสื่อมาเลเซยีทีท่ าสิง่พมิพ ์และก าลงัเริม่ท าสื่อโทรทศัน์ออนไลน์ กใ็หเ้ราป้อนขา่วให”้ 

(อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

ส่วน ศวิะพร ชมสุวรรณ เหน็เป็นโอกาส ทีน่่าจะมกีารร่วมมอืกนักบัธุรกจิในระดบันานาชาต ิโดย

ตอ้งศกึษาพฤตกิรรมและรสนิยมของผูช้มเป็นหลกั “อยา่งไรกต็ามตอ้งดทูีจ่รติผูบ้รโิภคเป็นหลกั ตวัอยา่ง 

ละครเรื่องกลกโิมโน ไม่ประสบความส าเรจ็ในต่างประเทศ ผูช้มในแต่ละประเทศมจีรติและ Competency 

ต่างกนั ความรวดเรว็ทัว่โลกสามารถดเูนื้อหาและซือ้ขายกนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเจอกนั” (การสื่อสารระหวา่ง

บุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

นอกจากนี้ ศวิะพร ชมสุวรรณ ยงัใหท้ศันะเพิม่เตมิวา่ อสมท.  มสี านกัขา่วไทยและไนทเ์อน็เตอร์

เทนเมน้ทเ์ป็นแบรนด ์รวมทัง้ยงัมภีาพ (Footage) ขา่ว ทีท่ ามาเกอืบ 40 ปี ซึง่สามารถน ามาใชผ้ลติ

รายการยอ้นหลงัและขายได ้“เราท าได ้เช่น ขา่วดงัคัน่เวลา มตีอน อาภสัราไดน้างงามจกัรวาล 

เครื่องบนิลาวดา้ตกทีสุ่พรรณบุร ีเรามสีารคดทีีเ่ป็น Masterpiece เกีย่วกบัราชวงศ ์ทีเ่ราไปซือ้ Footage 

ต่างๆ เช่น พระสุรเสยีงของนายหลวง เมื่อทรงเยีย่มเวยีดนาม ภาพเมนูโต๊ะเสวยทีฮ่าวาย มาใช้

ประกอบการผลติ บรษิทั พาโนรามาเวริล์ไวด ์ของเรากม็รีายการและ Footage ขายต่างประเทศได”้ 

(การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

ดงัที ่ศวิะพร ชมสุวรรณ  กล่าวไวข้า้งตน้วา่ การท าธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในระดบันานาชาตติอ้ง

เขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ซึง่ในทีน่ี้ ศวิะพร ใชค้ าวา่ “จรติของคนด”ู ประเดน็นี้มคีวามสอดคลอ้งกบั

ความเหน็ของ คณิต คณุาวฒุ ิทีอ่ธบิายวา่ อุปสรรคของการท ารายการโทรทศัน์ขา้มชาตคิอืเรื่องของ

วฒันธรรมของคนดทูีแ่ตกต่างกนั เขา้ใจเนื้อหาและมกีารตคีวามเนื้อหารายการแตกต่างกนั  

“ละครคอืวฒันธรรมเดยีวทีค่นเขา้ใจร่วมกนัได ้แชรก์นัได ้เกมโชว ์มุกตลกในเกม อาจไม่เขา้ใจ 

การไปน าเสนอรายการในจนี เช่น รายการระเบดิเถดิเทงิ เขาไม่เขา้ใจมุกตลก แต่ชอบฉาก รายการทศ
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กณัฑเ์ดก็ ส าหรบัคนจนีเหน็วา่ ในการท ารายการของประเทศเขา เดก็หนึ่งคนจะเรยีกความสนใจนานๆ

แบบนัน้ไม่ได”้ (คณิต คณุาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

ส่วนสิง่ที ่คณิต คุณาวฒุ ิกล่าวขา้งตน้วา่ สิง่ทีข่ายไดค้อื ละคร ซึง่ถอืเป็นวฒันธรรมบนัเทงิ

รปูแบบเดยีวทีค่นเขา้ใจร่วมกนัไดน้ัน้ สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ บดนิทร ์อุดล ทีก่ล่าววา่ เป็นสิง่ที่

เกดิขึน้จรงิอยูใ่นปจัจุบนั 

นอกจากอุปสรรคดา้นวฒันธรรมตามที ่คณิต คุณาวฒุ ิไดอ้ธบิายขา้งตน้แลว้ อุปสรรคดา้นภาษา 

และการขาดการสนบัสนุน ถอืเป็นอุปสรรคส าคญัอกี 2 ประการ ในการพฒันารายการโทรทศัน์ของ

ประเทศไทยไปสู่การแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ โดย ปรยีาดา วฒุภิกัด ีกล่าววา่ อุปสรรคดา้นภาษา ท าให้

รายการโทรทศัน์ของประเทศไทยส่งไปขายยงัต่างประเทศไม่ได ้รวมทัง้ยงัขาดการส่งเสรมิอยา่งจรงิจงั 

ควรมกีารอบรมผูผ้ลติ คนเขยีนบท การทีผู่ผ้ลติขาดการสนบัสนุนถอืเป็นอุปสรรคในการพฒันาไปสู่การ

แขง่ขนั นอกจากนี้ ปรยีาดา วฒุภิกัด ียงัเหน็โอกาสในการใชส้ื่อใหม่ในยคุดจิทิลัหลอมรวมเพื่อการ

เผยแพร่เนื้อหารายการโทรทศัน์ของประเทศไทยไปทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ

“สื่อใหม่จากต่างประเทศ เชน่ เฟซบุ๊ค ยทูปู มองวา่เป็นสิง่ด ีคอืเป็นตวัช่วยใหค้นรูจ้กัเรามากขึน้

ในเวลาทีส่ ัน้ลง คนดเูราผ่านโทรทศัน์ 1 ลา้น แต่ยอดดใูนยทูปูรอ้ยลา้นยอด ส่วนเรื่องการแยง่เมด็เงนิ

โฆษณา ไม่มสีื่อใดเขา้ถงึทุกคนได ้โทรทศัน์ยงัมสี่วนแบ่งอยู ่เฟซบุ๊คเขา้ถงึคนรุ่นใหม่ แต่ละสื่อมี

ประสทิธภิาพต่างกนั” (ปรยีาดา วฒุภิกัด,ี การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559)             

ถงึแมก้ลุม่ผูบ้รหิารทุกท่านจะมองเหน็โอกาสทางธุรกจิของโทรทศัน์ในประเทศไทยในระดบั

นานาชาต ิอยา่งไรกต็าม อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ ไดใ้หท้ศันะเพิม่เตมิและความเป็นห่วงวา่ การที่

รายการโทรทศัน์จากสื่อต่างชาตเิขา้มาในประเทศไทยไมใ่ช่ปญัหา แต่การทีส่ถานีโทรทศัน์ของประเทศ

ไทยเองมเีนื้อหารายการจากต่างประเทศมากกวา่รายการของประเทศไทยคอืสิง่ทีต่อ้งเป็นห่วง  

“การมโีทรทศัน์ช่องต่างประเทศเขา้มาไมถ่อืเป็นปญัหาเพราะเป็นช่องต่างประเทศ แต่การทีช่่อง

โทรทศัน์ของไทยกลบัมเีนื้อหารายการต่างประเทศในปรมิาณมากเกนิไปถอืเป็นปญัหาและเป็นสิง่ทีไ่ม่

ควรเกดิขึน้ ควรมเีนื้อหาทีผ่ลติในประเทศมากกวา่ แต่ควรมกีารด าเนินการในเชงินโยบายในการก าหนด

สดัส่วนรายการทีผ่ลติในไทยและรายการทีซ่ือ้ในต่างประเทศวา่ไม่เกนิเท่าไหร ่การซือ้เนื้อหา

ต่างประเทศอาจตอบโจทยไ์ดม้ากกวา่ ลดความเสีย่งและตน้ทุนการผลติ แต่เป็นภยัคุกคามและไม่ดต่ีอ

ประเทศเราเอง” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่งพฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 
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10 คณุสมบติัท่ีพึงประสงคข์องผู้บริหารองคส่ื์อโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

ผลการศกึษาพบขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณสมบตัต่ิางๆของผูบ้รหิารสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัหลอมรวม 

โดยสาระส าคญัคอื ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจในภมูทิศัน์ทีเ่ปลีย่นแปลงของสื่อ เขา้ใจตลาด ทนัการ

เปลีย่นแปลงทางรสนิยมและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค มคีวามรูใ้นศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ด้านกฎหมาย

และสงัคม มทีกัษะพืน้ฐานของการผลติรายการโทรทศัน์ รวมทัง้มคีวามเขา้ใจศลิปะในการสื่อสารของ

มนุษย ์มคีณุธรรมจรยิธรรมและใหส้ิง่ทีด่คีนืแก่สงัคม โดยจะขอเสนอใจความส าคญัจากขอ้คดิเหน็ของ

ผูบ้รหิารแต่ละท่านประกอบดงันี้ 

“มคีวามเขา้ใจพลวตัรและความเปลีย่นแปลงของทศิทางสื่อ ถ้าเราไม่เขา้ใจเราจะต่อตา้นมนัและ

ยนือยูก่บัฝา่ยตรงขา้มการปรบัตวั” (ฉตัรชยั ตะวนัธรงค,์ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 28 มกราคม 2559)       

“หลกัใหญ่คอืตอ้งเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สื่อทีก่ าลงัเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็ ตอ้งเขา้ใจ

วา่มนักระทบกบัวถิชีวีติแต่ละคนอยา่งไร ตอ้งเขา้ใจการเปลีย่นแปลง เขา้ไปท าความเขา้ใจกบัมนั 

ผูบ้รหิารทีไ่ม่เขา้ใจไมไ่ดป้รบัรปูแบบชวีติใหอ้ยูใ่นยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงกจ็ะตกขบวน” (อดศิกัดิ ์ลมิปรุ่ง

พฒันกจิ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559) 

“องคก์รตอ้งมกีารปรบัตวัตลอดเวลา การปรบัผงัตอ้งเรว็ เรยีนรู ้วเิคราะหค์ู่แขง่ การเขา้ถงึ

เนื้อหาตอ้งเรว็ ตอ้งมองแนวโน้มผูช้ม” (ศวิะพร ชมสุวรรณ, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 1 มนีาคม 2559)           

“ผูบ้รหิารตอ้งรูจ้กัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด ทัง้ความคดิ เทคโนโลย ีวธิบีรหิารควรมทีกัษะการ

ท าทวี ีพืน้ฐานของโปรดกัชัน่ ตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานในรายการต่างๆ ส่วนการตลาดกท็ิง้ไมไ่ดม้นัเป็นของ

คู่กนักบัผูบ้รหิาร” (องอาจ สงิหล์ าพอง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 พฤศจกิายน 2558)    

“ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจการตลาดในเชงิของวฒันธรรม ประเพณี วถิขีองคนดผููเ้สพสื่อ ซึง่

ขบัเคลื่อนโดยการเปลีย่นแปลงไปของเทคโนโลย”ี (บดนิทร ์อุดล, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 8 เมษายน 

2559)       

“ตอ้งช่วยใหค้นรุ่นใหมใ่นองคก์รใหม้อี านาจในการท างานมากขึน้คดิมากขึน้เขาจะไดก้ลา้ ลด

ช่องวา่งของวยัและความคดิดว้ยการยอมรบักนัวา่วธิเีขากบัวธิเีราต่างกนั” (คณิต คุณาวฒุ,ิ การสื่อสาร

ระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558) 

“ตอ้งรกัษามาตรฐานทางอารมณ์ใหไ้ดจ้งึจะบรหิารงานได ้ตอ้งเก่งงาน เกง่อารมณ์” (ธนิดา กจิ

บ ารุง, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 10 มนีาคม 2559)               

“ผูบ้รหิารตอ้งรอบรูท้นัโลก ทนัรสนิยมคน ทนัการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคและเทคโนโลย ีมี

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ มคีวามรบัผดิชอบ รวมทัง้การใหอ้ะไรคนืไปกบัสงัคมกถ็อืเป็นบทบาทของสื่อ

ดา้นหนึ่ง” (ปรยีาดา วฒุภิกัด,ี การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 มนีาคม 2559) 
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“คุณธรรมเป็นเรื่องส าคญั ตอ้งสรา้งคณุธรรมใหทุ้กคนในทมี เป็นบรรทดัฐาน” (เนตรชนก วภิา

ตะศลิปิน, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 11 มนีาคม 2559)   

“ตอ้งมคีวามรูทุ้กแขนงและศาสตรด์า้นต่างๆคอื กฎหมาย สงัคม รูจ้กักลุ่มคน ความรูท้างธรุกจิที่

อาจไม่ตอ้งเรยีนแต่มคีวามรู ้เขา้ใจศลิปะเกีย่วกบัคนทัง้ขา้งในและขา้งนอก แต่การจะมคีนหนึ่งคนรูทุ้ก

เรื่องแบบนี้คงไม่ม ีตอ้งมมีอืซา้ยมอืขวาคอยช่วยท างาน” (เขมทตัต ์พลเดช, การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 4 

มนีาคม 2559)     

บทสรุปสุดทา้ยทีผู่บ้รหิารทุกคนเหน็ตรงกนัคอื คุณภาพการท างานคอืมาตรฐานในการแขง่ขนั

ของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม โทรทศัน์เป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมและศลิปะ ไมใ่ช่

เพยีงเรื่องของเทคโนโลยเีท่านัน้ การจะด ารงธุรกจิอยูไ่ดใ้นยคุสื่อดจิทิลัหลอมรวมคอืการรกัษามาตรฐาน

และคุณภาพในการผลติ ศลิปะคอืหวัใจในการท างานดา้นสื่อโทรทศัน์ หน้าทีป่ระการส าคญัอนัหนึ่งของ

ผูบ้รหิาร คอื การปลกูฝงัมาตรฐานคุณภาพในการท างานใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

“ผมเป็นคนเนี๊ยบ ถ้างานรุ่ยไม่เรยีบรอ้ยผมจะคอมเมน้ท ์ทุกคนจะรู ้แมแ้ต่สตีวัอกัษรผมกใ็ห้

ความส าคญัและจะด ูผมวา่งานทวีตีอ้งเริม่จากศลิปะเป็นพืน้ฐาน ไม่ใชเ่ทคนิค ถ้าใครไมม่ไีมไ่ด ้ตอ้งไป

เพิม่เตมิ งานของพวกเราม ีArtistic เป็นพืน้ฐาน ท าไมเราตอ้งเรยีนเยอะในแง่ Liberal Arts เราตอ้งเรยีน

เพื่อลอ้มอ่าวไวก้่อน สุดทา้ยกจ็ะบบีใหแ้คบลงเหลอืทางออกนิดเดยีวคอื Specialize แต่อ่าวยงัต้องอยูน่ะ 

เพราะอ่าวเท่ากบัฐานของความรูท้ ีเ่ราตอ้งใช ้เชน่ กราฟิก CG วางผดิทีย่งัเถยีงกนัไดด้ว้ยพืน้ฐานทฤษฎี

ศลิปะ เราเริม่เอาคุณภาพใส่เขา้ไปในงานเดก็ แลว้เดก็ๆจะเรยีนรู ้ทีบ่า้นผมคณุพ่อท าหนงั ท่านใส่ความ

เป็นคุณภาพเขา้ไปในตวัผมและคณุแมผ่ม Quality builds quality เราตอ้ง Set คุณภาพของคน” (คณิต 

คุณาวฒุ,ิ การสื่อสารระหวา่งบุคคล, 14 พฤศจกิายน 2558)                

รายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพและศลิปะในการผลติ เมื่อน ามาออกอากาศซ ้า (Rerun) กีค่ร ัง้ ผูช้ม

กย็งัตดิตามและมคีวามสุขทุกครัง้ในการไดช้ื่นชมเรื่องราวและฉากนัน้ซ ้าๆ ไม่วา่จะเป็นการรบัชมผ่าน

โทรทศัน์ในช่องทางเดมิๆ หรอืผ่านช่องทาง (Platform) ใหม่ๆทีเ่ป็นการพฒันาจากเทคโนโลยดีจิทิลั

หลอมรวม เพราะรายการโทรทศัน์ทีม่คีณุภาพและปราณตีในการผลติถอืเป็นงานศลิปะทีม่คีวามอมตะ 

ทรงคณุค่าแมเ้วลาจะผ่านไปกต็าม และยงัถอืเป็นอาวธุส าคญัในการธ ารงคุณภาพโทรทศัน์ภายใตก้าร

แขง่ขนักบัสื่อใหม่ในช่วงเวลาการแหง่การปกป้องตนเอง (Defensiveness) ซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่ ื่อนัน้ตอ้งมี

การปรบัตวั (Adaptation) เพื่อใหอ้ยูร่อดจากความทา้ทายของสื่อใหม่ โดยในบทถดัไปคอืบทที ่5 จะเป็น

การสรุปผลและอภปิรายผลการวจิยัใหเ้หน็ถงึการบรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์เพื่อการปรบัตวัและ

รบัมอืกบัความทา้ทายดงัทีไ่ดก้ล่าวไว ้
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บทท่ี 5 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 

 

 “การบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม” เป็นโครงการวจิยัทีม่จีุดมุ่งหมายใน

การศกึษาสภาพการณ์ของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย รวมทัง้ อุปสรรค ความทา้ทาย และแนว

ปฏบิตัทิีด่ใีนการบรหิารจดัการองคก์รและบุคลากรในยคุดจิทิลัหลอมรวม จากการสมัภาษณ์เดีย่ว

รายบุคคล (Individual Interview) กบัผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ระดบัผูอ้ านวยการขึน้ไปจ านวน 10 

ท่าน เพื่อถอดประสบการณ์ของผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมของประเทศไทยและ

ไดน้ าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ป็นผลการวจิยัดงัทีไ่ดน้ าเสนอไปในบททีแ่ลว้นัน้ ในบทที ่5 นี้ จะเป็นการสรุป

ผลการวจิยัและอภปิรายผลการวจิยั ดงัมหีวัขอ้ยอ่ยในการน าเสนอในบทนี้ดงัต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 อภปิรายผลการวจิยั 

5.3 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 

5.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นบทที ่1 วา่ โครงการวจิยัชิน้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัในการวจิยั 3 ประการ คอื

ศกึษาสภาพการณ์และความเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม วเิคราะหอุ์ปสรรค 

ความทา้ทายและแนวทางบรหิารจดัการในองคก์รสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม และศกึษาโครงสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร บทบาทหน้าที ่ภาวะความเป็นผูน้ าและรปูแบบของผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการสื่อ

โทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม โดยเน้นการศกึษาในระดบัจุลภาค (Micro Level) และระดบัเทคนคิวธิี

และนโยบาย (Meso Level) ในการบรหิารจดัการ  

ดงันัน้เพื่อใหก้ารสรุปผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวด้งักล่าว การสรุปผลการวจิยั

ในส่วนนี้จงึจะแบ่งประเดน็การสรุปผลออกเป็น 6 ประเดน็หลกั ดงัต่อไปนี้ 

5.1.1 สภาพการณ์และแนวโน้มสื่อธุรกจิโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

5.1.2 อุปสรรคและความทา้ทายทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุ

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม 

5.1.3 แนวทางการบรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

5.1.4 โครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รและรปูแบบความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ยคุ

ดจิทิลัหลอมรวม 
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5.1.5 อตัลกัษณ์และคุณสมบตัขิองผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 

5.1.1 สภาพการณ์และแนวโน้มส่ือธรุกิจโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่องคก์รธรุกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมสามารถแบ่งกลุ่มธุรกจิ

ออกเป็น 4 กลุ่ม (Tier) หลกั คอื 

1.) สถานีโทรทศัน์ช่องหลกัเดมิในระบบอะแนลอ็คทีไ่ดร้บัสมัปทานธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลั เชน่ 

สถานโีทรทศัน์ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 และโมเดริน์ไนทท์วี ีเดมิ ทีม่ฐีานคนด ูมปีระสบการณ์ ความคุน้ชนิ

กบัธุรกจิ และมเีงนิสนบัสนุน 

2.) ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดาวเทยีมทีไ่ดร้บัสมัปทานธรุกจิโทรทศัน์ดจิทิลั เช่น บรษิทัแกรมมี ่

อารเ์อส เวริค์พ๊อยท ์ไบรทท์วี ีเนชัน่ทวี ีซึง่ผูป้ระกอบกลุม่นี้เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการในฐานะผูผ้ลติเนื้อหา 

(Content Provider) ป้อนกลุ่มที ่1 ขา้งตน้มาก่อน  

3.) ผูป้ระกอบการธุรกจิสื่ออื่นทีข่ยายธุรกจิเขา้มาด าเนินกจิการโทรทศัน์ดจิทิลั เช่น อมัรนิทรท์วี ี

ไทยรฐัทวี ีนิวทวี ี

4.) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาใหมใ่นธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลั เป็นองคก์รทีย่งัขาดประสบการณ์ ไม่มี

เนื้อหารายการและบุคลากร โดยมสีถานโีทรทศัน์พพีทีวี ีองคก์รเดยีวทีจ่ดัอยูใ่นผูป้ระกอบการประเภทนี้ 

ดา้นสถานการณ์ของภาพธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทย พบวา่ มแีนวโน้มทีจ่ะเหมอืนกบั

ภาพของธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัระดบัสากล กล่าวคอื โทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยจะมลีกัษณะเป็น

อุตสาหกรรมทีม่ผีูป้ระกอบการธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัรายใหญ่เหลอือยูเ่พยีงไม่กีร่าย ส่วนรายอื่นๆทีเ่หลอื

จะเป็นผูป้ระกอบธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME) ทีด่ าเนินงานในลกัษณะทีร่บัช่วงงานผลติ 

(Outsource) เนื้อหารายการมาจากสถานีอกีต่อหนึ่ง  

ทัง้นี้เพราะธุรกจิโทรทศัน์เป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทนุสงู ตอ้งอาศยัการสนบัสนุนทางการเงนิจ านวน

มาก รวมทัง้ธนาคารทีเ่ป็นผูใ้หกู้ห้รอืสนบัสนุนดา้นการเงนิซึง่ตอ้งเป็นธนาคารทีม่ปีระสบการณ์และ

เขา้ใจธุรกจิสื่อมอียูเ่พยีงไม่กีร่าย โดยรายทีเ่หน็ชดัเจนคอื กลุ่มธนาคารกรุงเทพ ทีใ่หก้ารสนบัสนุนดา้น

การเงนิแค่สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 แต่อยา่งไรกต็าม ตอ้งมคีวามระมดัระวงัในการปล่อยกู ้เพราะหาก

ธนาคารทีป่ล่อยกูม้เีพยีงไม่กีร่ายและธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัไม่สามารถด าเนินต่อไปได ้จะก่อใหเ้กดิ

ผลกระทบสงู รวมทัง้เกดิความสัน่คลอนและเป็นสรา้งอนัตรายต่อธุรกจิในระดบัประเทศ  

การใหส้มัปทานธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัทีผ่่านมาเป็นการใหส้มัปทานอยา่งเร่งรบีและเรง่รดั ขาด

การสรา้งความพรอ้มเชงิแผนงาน กฏหมาย และนโยบาย รวมทัง้ขาดการพจิารณาดา้นการเตบิโตทาง

ธุรกจิ การทีบ่างสถานีคนืในอนุญาตและตดัสนิใจไม่ด าเนนิธุรกจิต่ออาจไม่ใช่เพราะเหตุผลเพราะธุรกจิ
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ขององคก์รตนไมส่ามารถไปต่อได ้แต่เป็นเหตุผลทีว่า่องคก์รธุรกจิไม่เหน็ความคุม้ค่าในการลงทุนจงึ

ตดัสนิใจถอนตวัจากธุรกจินี้เอง 

ดา้นการครอบง าธุรกจิสื่อโทรทศัน์จากบรษิทัใหญ่ไม่กีบ่รษิทัเป็นสิง่ทีไ่ม่น่าจะเกดิขึน้ในประเทศ

ไทย เพราะอุตสาหกรรมโทรทศัน์เป็นธุรกจิทีต่อ้งอาศยัความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นแรงขบัในการบรหิาร

จดัการ ประกอบกบับรษิทัใหญ่จะมขีอ้จ ากดัดา้นการบรหิารจดัการทีเ่ชื่องชา้ ขณะทีบ่รษิทัเลก็ๆสามารถ

พฒันาไดเ้รว็กวา่ การแขง่ขนัในสื่อโทรทศัน์ตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นปจัจยัหลกัในการพฒันา 

รวมทัง้ยงัมพีืน้ทีใ่นการแขง่ขนัทางธุรกจิอกีมากในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ดจิทิลัของประเทศไทย 

ส าหรบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิสื่อโทรทศัน์ทีเ่กดิจากเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมนัน้ 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ เทคโนโลยดีจิทิลัถอืเป็นเทคโนโลยกี่อกวน (Disruptive Technology) ทีเ่ขา้มา

สรา้งความเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆแก่กจิการโทรทศัน์ โดยก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นอุปกรณ์

การใชง้าน (Device) โครงสรา้งเทคโนโลย ี(Infrastructure) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behaviors) 

และส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

- ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้เทคโนโลยี 

 ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นเรื่องเทคนิคของการเปลีย่นแปลงและพฒันาการ 

ซึง่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีใ่หป้ระโยชน์กบัผูใ้ชแ้ละผูป้ระกอบการสงูหากผูใ้ชม้คีวามเขา้ใจและใชใ้ห้

เกดิประโยชน์ไดส้งูสุด โดยท าใหเ้กดิการใชง้านหลายรปูแบบ (Multiple Use) เช่น ดไูดห้ลายจุด ในราคา

ทีป่ระหยดัและคมชดักวา่เดมิ สามารถดผู่านอุปกรณ์อื่นๆแบบจอทีส่อง (Second Screen) เช่น 

คอมพวิเตอร ์แทป็เลต็ สมารท์โฟน รวมทัง้ยงัมปีระโยชน์ในดา้นการจดัเกบ็ขอ้มลู จากเดมิระบบอะแน

ลอ็คทีใ่ชพ้ืน้ทีใ่นการจดัเกบ็มาก ปจัจุบนัเทคโนโลยดีจิทิลัสามารถบบีอดัขอ้มลูเขา้ไปเกบ็ไดใ้นกล่องใบ

เดยีวหรอืในเซริฟ์เวอร ์ซึง่ช่วยประหยดังบประมาณในการผลติ 

ขณะเดยีวกนัช่องทางการออกอากาศทีเ่พิม่มากขึน้กเ็ปิดโอกาสใหผู้ผ้ลติสามารถผลติเนื้อหาที่

แตกต่างไปยงักลุ่มผูช้มทีห่ลากหลายไดม้ากขึน้ โดยเป็นการเปิดพืน้ทีใ่นเชงิธุรกจิ ความคดิสรา้งสรรค ์

โอกาสทางการโฆษณา รายการทีไ่ม่สามารถผลติไดใ้นอดตีกส็ามารถท าไดใ้นปจัจุบนั เช่น รายการเรยีล

ลติีโ้ชวท์ีม่กีารซ่อนกลอ้งหลายตวัในจุดต่างๆและออกอากาศสด 24 ชัว่โมง หรอืรายการละครทีม่คีวาม

เฉพาะและเป็นละครเนื้อหาส าหรบัผูใ้หญ่ เป็นตน้ 

- การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behaviors) 

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมสง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงดา้นโครงสรา้งและต่อพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในทุกกลุ่ม ปจัจุบนัพบวา่ไม่ใช่เฉพาะแต่กลุ่มวยัรุ่นเท่านัน้ทีไ่ม่ดโูทรทศัน์แบบเฟิรส์กรนี (First 

Screen) จากเครื่องรบัโทรทศัน์ แต่ดจูากจอทีส่อง (Second Screen) เช่น ผ่านสมารท์โฟนหรอืแทปเลต็ 

หากพบวา่กลุ่มผูใ้หญ่และผูส้งูอายถุอืเป็นกลุ่มทีด่ผู่านจอทีส่องดว้ยเช่นกนั เพราะกลุ่มผูช้มเหล่านี้เรยีนรู้
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เทคโนโลยจีากสมาชกิรุ่นใหมใ่นบา้น เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมช่วยใหส้ามารถดรูายการโทรทศัน์

ยอ้นหลงัได ้เกดิการเปลีย่นแปลงจากช่วงเวลาไพรม์ไทม ์(Prime Time) กลายเป็นเวลาของฉนั (My 

Time) ทีห่มายถงึการดตูามเวลาทีต่นสะดวก ซึง่การเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ดงักล่าวสง่ผลต่อการวาง

แผนการโฆษณา โดยพบวา่โฆษณาแบบเดีย่ว (Loose Spot) มจี านวนน้อยลง ตอ้งเปลีย่นกลยทุธไ์ปใช้

การผกูเรื่องราวสนิคา้ในเนื้อหารายการ (Tie in) แทน 

ดา้นการบรหิารงานขา่ว ผลการวจิยัสรุปไดเ้ช่นกนัวา่ จ านวนเวลาของคนดโูทรทศัน์ผ่าน

เครื่องรบัโทรทศัน์แบบเฟิรส์สกรนี (First Screen) น้อยลง โดยหนัไปดผู่านสื่อใหม่และจอทีส่อง 

(Second Screen) ดงันัน้ การบรหิารงานขา่วจงึตอ้งมกีารเปลีย่นช่องทาง (Platform) ในการออกอากาศ

เช่นกนั            

 - ผลกระทบด้านส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) 

 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูบ้รหิารส่วนใหญ่เคยมคีวามกงัวลในช่วงแรกๆวา่สื่อดจิทิลัสมยัใหม่จะเขา้

มาแยง่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกจิโทรทศัน์และกอ่ใหเ้กดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ “การกนิเนื้อ

พวกเดยีวกนัเอง” (Cannibalism) ซึง่ในทีน่ี้หมายถงึการแยง่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาดและรายไดก้นัเอง

ในองคก์ร แต่เมื่อเวลาผ่านไปพบวา่ผูบ้รหิารปรบัตวัไดแ้ละสามารถน าสื่อดจิทิลัสมยัใหม่มาผสมผสาน

สรา้งมลูค่าใหก้บัเนื้อหารายการผ่านช่องทางการเผยแพร่ในสื่อใหม่ เพิม่รายไดจ้ากโฆษณาในการดผู่าน

จอทีส่อง (Second Screen)  เช่น แทป็เลต็ สมารท์โฟน โดยพบวา่งบสื่อโฆษณาถูกโยกไปทีส่ ื่อดจิทิลั

จ านวนมาก แต่สุดทา้ยกพ็บทัง้ขอ้ดแีละความทา้ทายเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว โดยขอ้ดกีค็อื เทคโนโลยี

ดจิทิลัถอืเป็นการส่งเสรมิใหค้นหนัมาดโูทรทศัน์และใชเ้ป็นตวัสรา้งกระแสได ้แต่อยา่งไรกต็าม ก็

หลกีเลีย่งไม่ไดว้า่เทคโนโลยมีผีลกระทบต่อขนาดส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Size) ของธุรกจิ

โทรทศัน์ ซึง่ปจัจุบนัถอืเป็นช่วงเปลีย่นผ่าน ยงัไมเ่กดิการตกผลกึระหวา่งผูซ้ ือ้และผูข้ายในดา้น

งบประมาณวา่ควรเป็นไปในทศิทางใดใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูช้ม  

บทสรุปทีพ่บขณะนี้คอื เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมเขา้มาส่งเสรมิ แต่ขณะเดยีวกนักต็ดัแบ่งส่วน

รายไดไ้ป ซึง่ผูบ้รหิารองคก์รทีป่รบัตวัไดร้วดเรว็จะสามารถปรบัตวัไดใ้นช่วง 1-2 ปีแรก โดยใชก้ลยทุธ์

นโยบายแบบผสมผสานหลอมรวม (Total Media Solution) หรอืแบบหลายช่องทาง (Multiplatform) ให้

สามารถท าธรุกจิโทรทศัน์ไดทุ้กช่องทางการออกอากาศ (Platform) ทัง้แพร่ภาพกระจายเสยีงทางอากาศ 

(On Air) ออนไลน์ (Online) และแบบภาคพืน้ดนิ (On Ground) โดยในการวางแผนและพฒันาตอ้งมกีาร

ท าความเขา้ใจเรื่องงบประมาณเพราะแมจ้ะเป็นการบรหิารงานในบรษิทัเดยีวกนัแต่กลุ่มเป้าหมายเป็น

คนละกลุ่ม จงึจ าเป็นตอ้งมกีารวางแผน ก าหนดตวัชีว้ดั การประเมนิผล และคาดการณ์ผลประกอบการที่

แตกต่างกนั  
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การก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลัต่อธุรกจิสื่อโทรทศัน์สง่ผลต่อช่องทางธุรกจิและการหารายได้

เชงิธุรกจิ ซึง่แต่เดมิโทรทศัน์แบบเฟิรส์สกรนี (First Screen) มรีายไดห้ลกัมาจากโฆษณา 55 เปอรเ์ซน็ต ์

ปจัจุบนัเซคกนัสกรนี  (Second Screen) ไดเ้ขา้มาแบ่งสว่นแบ่งทางการตลาด แต่พบวา่กไ็ม่ไดท้ าให้

รายไดโ้ฆษณาลดลง ในทางกลบักนัพบวา่ รายไดจ้ากโฆษณาทางสื่อโทรทศัน์กลบัมากขึน้ถงึ 70-75 

เปอรเ์ซน็ต ์เพราะรายไดจ้ากสื่ออื่น เชน่ หนงัสอืพมิพ ์วทิย ุนิตยสารลดหดตวั และยา้ยมาลงทีส่ ื่อ

โทรทศัน์ นอกจากนี้ค่าสปอตโฆษณาบนสื่อโทรทศัน์มรีาคาถูกลงและเขา้ถงึคนมากกวา่ เพราะสื่อ

โทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมสามารถสง่สญัญาณไปไดทุ้กแพลทฟอรม์ (Platform) ในการออกอากาศ 

เช่น ดจิทิลัภาคพืน้ดนิ ดาวเทยีม และเคเบิล้ ธรุกจิทีม่าลงโฆษณาจะสนใจเรื่องจ านวนผูช้มมากกวา่

ประเดน็ความชดัเจนของสญัญาณภาพและเสยีง ซึง่จะท าใหส้ดัส่วนโฆษณาสงูขึน้ไปอกี  

อยา่งไรกต็าม ช่องทางการออกอากาศ (Platform) ของโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัมคีวาม

หลากหลาย ทัง้การรบัจากกล่องรบัสญัญาณ (Set Top Box) และช่องทางอื่นๆอกีดงัทีก่ล่าวมา เช่น 

ดาวเทยีม เคเบิล้ และแบบจอทีส่อง (Second Screen) ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารก าหนดนโยบายดา้น

เทคโนโลยใีหช้ดัเจนเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อทัง้ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการ  

โดยสรุปคอื เทคโนโลยดีจิทิลัถอืเป็นเทคโนโลยกี่อกวนทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลงในดา้น

ต่างๆแก่กจิการโทรทศัน์ ซึง่ถอืเป็นความทา้ทายทีผู่บ้รหิารองคก์รตอ้งปรบัตวัและแนวทางการบรหิาร

จดัการของตนและองคก์ร การปรบัตวัของแต่ละกลุ่มธุรกจิมคีวามแตกต่างกนั โดยกลุ่มองคก์รธุรกจิใน

กลุ่มที ่2 คอื กลุ่มผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) หรอืผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดาวเทยีมซึง่เคยเป็น

ผูผ้ลติรายการป้อนกลุ่มที ่1 มาก่อน และกลุ่มที ่3 ซึง่หมายถงึ ผูป้ระกอบการธุรกจิสื่ออื่นทีข่ยายธุรกจิ

เขา้มาด าเนินกจิการโทรทศัน์ดจิทิลั จะสามารถปรบัตวัไดเ้รว็กวา่และถอืวา่อยูใ่นจุดทีส่ามารถปรบัตวัได้

แลว้ในปจัจุบนั ขณะทีก่ลุ่มที ่1 ทีเ่ป็นสถานีโทรทศัน์ทีพ่ฒันามาจากธุรกจิโทรทศัน์ระบบอะแนลอ็ค ก าลงั

อยูใ่นช่วงแหง่การปรบัตวั ส่วนกลุ่มที ่4  ซึง่มสีถานีพพีทีวีรีายเดยีวในกลุ่ม จ าเป็นตอ้งสรา้งเอกลกัษณ์

และการจดัวางต าแหน่งของสถานใีหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายได ้ทัง้นี้ ผูบ้รหิารถอืเป็นหวัใจขององคก์รและ

การสรา้งวฒันธรรมองคก์รถอืเป็นศนูยก์ลางของการเปลีย่นแปลง ซึง่แนวปฏบิตัต่ิางๆในการบรหิาร

จดัการองคก์รโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม จะไดส้รุปไวใ้นหวัขอ้ 5.1.3 ต่อจากการสรุปผลดา้น

อุปสรรคและความทา้ทายทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุเทคโนโลยดีจิทิลัหลอม

รวม ทีก่ าลงัจะน าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 
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5.1.2 อปุสรรคและความท้าทายท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรุกิจส่ือโทรทศัน์ในยคุ

เทคโนโลยีดิจิทลัหลอมรวม 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูบ้รหิารองคก์ารสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งพบกบัอุปสรรคและ

ความทา้ทายในการบรหิารจดัการ  2 ประเดน็หลกั คอื ความทา้ทายในการบรหิารจดัการเพื่อใหส้ถานี

สามารถเขา้ถงึกลุ่มผูช้มและการสรา้งการเป็นทีรู่จ้กัใหก้บัสถานี ส่วนอกีประเดน็หนึ่งคอื การบรหิาร

จดัการเพื่อดงึศกัยภาพ พฒันาบุคลากรใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพสงูสุดและจดัการกบัปญัหา

ช่องวา่งทางเทคโนโลยใีนระดบัต่างๆได ้

- ความท้าทายในการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมและสร้างความรู้จกัของสถานี  

ผูบ้รหิารของแต่ละองคก์รประสบกบัความทา้ทายดงักล่าวในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั เช่น ในกรณี

ของสถานโีทรทศัน์พพีทีวี ีซึง่ถอืเป็นสถานใีหมท่ีย่งัไม่มกีลุ่มเป้าหมายและฐานผูช้มชดัเจน ความทา้ทาย

ดงักล่าวท าผูบ้รหิารตอ้งหาจุดโดดเด่นในการวางต าแหน่งทางการตลาดทีช่ดัเจน เช่นเดยีวกนักบักรณี

ของ สถานโีทรทศัน์ช่อง3แฟมลิี ่ซึง่ถอืวา่เป็นช่องน้องใหม่ทีย่งัไม่มฐีานผูช้มชดัเจนเชน่กนั พบปญัหาคอื

คนดเูลอืกชมไมถู่กเพราะการดจูากกล่องรบัสญัญาณหรอืจากดาวเทยีมมกีารจดัเรยีงช่องไวต่้างกนั ท า

ใหเ้สยีโอกาสในการหาลกูคา้ ซึง่ถอืเป็นลกัษณะความทา้ทายเดยีวกนักบัทีพ่พีทีวีพีบ คอืการหาฐานผูช้ม

และสรา้งความรูจ้กัใหเ้กดิขึน้กบัสถานี  (ซึง่แนวทางในการบรหิารจดัการกบัความทา้ทายดงักล่าวจะขอ

น าเสนอในหวัขอ้ 5.1.3 ถดัไป) 

- ช่องว่างทางเทคโนโลยีและการบริหารศกัยภาพบคุลากรเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน 

 นอกจากความทา้ทายขา้งตน้ในการเจาะกลุ่มเป้าหมาย สรา้งความโดดเด่นและสรา้ง

ความคุน้เคยกบัผูช้มดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้แลว้ ทัง้พพีทีวี ีช่อง3แฟมลิี ่และสถานีอื่นๆต่างกป็ระสบกบั

ความทา้ทายอกีประการหนึ่งคอื ดา้นการเตรยีมความพรอ้มและการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพการท างานในอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม  

 การประมลูโทรทศัน์ดจิทิลัมขี ึน้ในเดอืนมกราคม 2557 โดยก าหนดใหส้ถานีตอ้งออกอากาศใน

เดอืนเมษายน ปีเดยีวกนั ปรากฎการณ์ดงักล่าวเปรยีบเทยีบไดก้บัภาพของถนนทีย่งัสรา้งไม่เสรจ็ แต่มี

ก าหนดใหร้ถตอ้งเริม่ออกวิง่บนทอ้งถนน ความทา้ทายและอุปสรรคทีพ่บคอื สถานีตอ้งจดัหาเนื้อหา

รายการ บุคลากร เทคโนโลย ีและในขณะเดยีวกนั กต็อ้งสรา้งความเขา้ใจในธุรกจิทีเ่ปลีย่นไปดว้ย 

ปญัหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้คอืสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ความทา้ทายดา้นการบรหิารจดัการงานบุคลากร

ของผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยทีต่อ้งพบทัง้ในองคก์รสถานีน้องใหม่อยา่งพพีทีวี ี

หรอืแมแ้ต่องคก์รทีด่ าเนินธรุกจิมาอยา่งยาวนานเป็นสถานีโทรทศัน์ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในประเทศไทยอยา่ง 

อสมท. โดยพบวา่บุคลากรใน อสมท. เองกไ็ม่เพยีงพอต่อการรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของการด าเนิน
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ธุรกจิโทรทศัน์อนัเป็นผลกระทบมาจากการก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลั จงึตอ้งมกีารสรรหา

บุคคลภายนอกทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัเขา้มาร่วมงานกบัองคก์ร  

การคดัเลอืกบุคลากรเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รถอืเป็นกลยทุธส์ าคญัทีผู่บ้รหิารทุกองคก์รเหน็

พอ้งตรงกนัวา่ ในกระบวนการคดัสรรบุคลากรนัน้ผูบ้รหิารตอ้งคดัเลอืกคนทีม่ทีกัษะความรูด้า้นดจิทิลัเขา้

มาท างาน รวมทัง้ผูบ้รหิารตอ้งจดัใหม้กีารอบรมเพิม่ศกัยภาพและความรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลัใหแ้ก่

บุคลากรอกีดว้ย (ซึง่รายละเอยีดของแนวทางจดัการกบัปญัหาขา้งตน้นี้จะขอยกไปอธบิายโดยละเอยีดใน

หวัขอ้ 5.1.3 ถดัไป) 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมนัน้ ผูบ้รหิารตอ้ง

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงไปของธรุกจิสื่อโทรทศัน์ทีข่บัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีซึง่อุปสรรคปญัหาเฉพาะของ

สื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัคอื ปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยซีึง่เกดิขึน้ในรปูแบบและระดบัทีแ่ตกต่างกนั

ออกไป ดงันี้ 

- ปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีของคนดรูุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

คนดแูต่ละกลุ่มมชี่องวา่งในการใชเ้ทคโนโลยทีีต่่างกนั โดยคนดรูุ่นเก่ายงันิยมดรูายการโทรทศัน์

แบบเดมิๆทีเ่รยีกวา่แบบเฟิรส์ สกรนี (First Screen) จากเครื่องรบัโทรทศัน์ ในขณะทีค่นดรูุ่นใหมเ่ปิดรบั

รายการเดยีวกนัจากสื่อใหม่หรอืจอทีส่อง (Second Screen) ท าใหเ้กดิความทา้ทายในการท าเนื้อหาให้

เหมาะทัง้ 2 ช่องทางออกอากาศและรสนิยมของคนดทูีเ่สพสื่อในช่องทางทีต่่างกนั   

- ปัญหาช่องว่างทางเทคโนโลยีของคนท างานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 

ปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองคนท างานรุ่นเก่าและรุน่ใหม่ทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และทศันคติ

เกีย่วกบัเทคโนโลยทีีแ่ตกต่างกนัถอืเป็นสิง่ทีพ่บในทุกองคก์ร แต่ละองคก์รก าลงัเผชญิกบัปญัหานี้ใน

ข ัน้ตอนและระดบัทีแ่ตกต่างกนั ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ องคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) 

ป้อนสถานีหลกัมาก่อนจะปรบัตวัไดเ้รว็และกา้วขา้มปญัหานี้ไปแลว้ ในขณะทีอ่งคก์รทีเ่ป็นสถานีหลกัใน

ระบบอะแนลอ็คมาก่อนและเพิง่หนัมาจบัธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัในช่วงทีผ่่านมา ถอืวา่เป็นช่วงทีก่ าลงั

เผชญิกบัปญัหานี้อยู ่นอกจากนี้ พบวา่ความทา้ทายดา้นช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองบุคลากรในองคก์ร

ถอืเป็นอุปสรรคส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รดงักล่าว 

ส่วนอกีกรณีทีพ่บคอื ปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยขีองคนท างานคนละสื่อทีแ่ตกต่างกนั เชน่ 

คนท าหนงัสอืพมิพไ์ม่มคีวามรูเ้รื่องภาพและการตดัต่อ คนท าสื่อออนไลน์กไ็ม่เขา้ใจการสื่อสารดว้ยภาษา

ภาพ คนท าโทรทศัน์เองกไ็ม่เชีย่วชาญภาษาเขยีนของหนงัสอื 

- ปัญหาช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีกบัศิลปะและผู้ใช้งาน 

ตวัอยา่งของปญัหาขา้งตน้คอื ผูบ้รหิารพบวา่ในบางครัง้เกดิกรณีทีม่กีารซือ้เทคโนโลยมีาแลว้แต่

บุคลากรในองคก์รใชเ้ทคโนโลยไีม่เป็นหรอืไม่เตม็ศกัยภาพ และยงัสง่ผลใหเ้กดิช่องวา่งระหวา่งผูใ้ช้
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เทคโนโลยกีบัผูอ้นุมตังิบประมาณทีข่าดความเขา้ใจเทคโนโลย ีโดยเฉพาะหากฝา่ยการเงนิเป็นผูบ้รหิาร

ทีม่พีืน้ฐานมาจากงานบญัชหีรอืงานดา้นสนิเชื่อจะขาดความเขา้ใจในธุรกจิโทรทศัน์ ขณะทีฝ่า่ยการเงนิที่

มพีืน้ฐานมาจากตลาดหลกัทรพัยจ์ะเขา้ใจและรูว้ธิกีารท างบดุลของธุรกจิโทรทศัน์มากกวา่ ดงันัน้ การ

พฒันาอุปกรณ์และการพฒันาผูใ้ชเ้ทคโนโลยตีอ้งพฒันาไปพรอ้มกนัโดยไมใ่หเ้กดิช่องวา่ง 

ในอดตีทีผ่่านมา อุตสาหกรรมโทรทศัน์เคยพบปญัหาช่องวา่งดา้นเทคนิคระหวา่งเทคโนโลยกีบั

เทคโนโลย ีโดยเป็นลกัษณะของปญัหาการสื่อสารในภาษาและเทคนิคทีต่่างกนัท าใหเ้กดิความไม่เขา้กนั

ทางเทคโนโลยขีองอุปกรณ์ต่างเครื่องกนั ซึง่ปญัหาของอุปกรณ์ดจิทิลัในช่วงแรกทีส่ ื่อสารกนัไม่ได้

เกดิขึน้เพราะใชก้ารสัง่งานและสื่อสารกนัคนละภาษา ซึง่ระยะแรกๆถอืเป็นปญัหามาก เช่น งาน

กราฟฟิกทีผ่ลติจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ไมส่ามารถน าไปใชง้านกบัอุปกรณ์อกีเครื่องหนึ่งได ้อยา่งไรก็

ตาม ความแตกต่างนี้ถอืเป็นปญัหาทีห่มดไปแลว้ในปจัจบุนั 

ส่วนปญัหาช่องวา่งระหวา่งเทคโนโลยวีศิวกรรมกบัศลิปกรรมนัน้ พบวา่ อุปกรณ์หรอืเทคโนโลยี

แบบเดยีวกนับางครัง้ไมส่ามารถผลติงานกราฟิกออกมาใหม้คีุณภาพเชงิศลิปะทีด่เีท่ากนัได ้เพราะขึน้อยู่

กบัความสามารถเชงิศลิปะของผูใ้ชเ้ทคโนโลยซีึง่อาจไมส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของเทคโนโลย ีดงันัน้การ

ซือ้เทคโนโลยอียา่งเดยีวจงึไม่ไดป้ระสทิธภิาพ แต่ตอ้งมกีารอบรมเพื่อใหส้ามารถน าเทคโนโลยมีาใชใ้ห้

เกดิประโยชน์สงูสุดและมคีณุค่าเชงิศลิปะดว้ย  

นอกจากนี้การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยจีากแบบวศิวกรรมออกอากาศ (Engineer Broadcast) มา

เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศออกอากาศ (Information Technology Broadcast)  ยงัถอืเป็นอกีหนึ่งช่องวา่ง

ทางเทคโนโลย ีโดยพบวา่บุคลากรตอ้งมกีารปรบัตวัในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยกีารผลติและออกอากาศที่

ก าลงัเปลีย่นแปลงไปซึง่ถอืเป็นหนึ่งในกระบวนการเปลีย่นผ่านจากอะแนลอ็คสู่ดจิทิลั บุคลากรในธุรกจิ

โทรทศัน์ตอ้งเรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพื่อใชเ้พิม่คุณค่างานใหแ้ตกต่างออกไปจากคุณภาพของงานทีผ่ลติโดย

ประชาชนทีถ่อือุปกรณ์เดยีวกบัตนเอง 

โดยสรุป ผลการวจิยัในประเดน็นี้สรุปไดว้า่ อุสรรค ความทา้ทายทีผู่บ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์

ยคุดจิทิลัหลอมรวมตอ้งเผชญิ คอื ความทา้ทายในการบรหิารจดัการเพื่อใหส้ถานีสามารถเขา้ถงึกลุ่ม

ผูช้มและการสรา้งการเป็นทีรู่จ้กัใหก้บัสถาน ีรวมทัง้ การบรหิารจดัการเพื่อดงึศกัยภาพ พฒันาบุคลากร

ใหก้ารท างานเกดิประสทิธภิาพสงูสุดและจดัการกบัปญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลยใีนระดบัต่างๆได ้โดย

องคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) ผ่านจุดของปญัหาดงักล่าวมาเป็น 10 กวา่ปีแลว้ คอื ได้

ผ่านขัน้ตอนของการต่อตา้น ไม่ยอมรบั นิ่งเฉย และค่อยยอมรบั ในปจัจุบนัคนในองคก์รจงึไม่มปีญัหา

ช่องวา่งทางเทคโนโลย ีแต่ละคนรูจุ้ดแขง็และขอ้จ ากดัของตนเอง คนรุน่เก่าเองรูจ้กัเทคโนโลย ีและมี

ขอ้มลูซึง่เป็นจุดแขง็ทีส่ามารถน ามาใชง้านบนเทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหมไ่ด ้รวมทัง้ องคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติ

เนื้อหา (Content Provider) ยงัมฐีานผูช้มกลุม่เป้าหมายชดัเจน สามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดง้่าย 
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ขณะทีอ่งคก์รทีม่าจากธุรกจิโทรทศัน์ในระบบอะแนลอ็คเดมิและก าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านเขา้สูธุ่รกจิ

โทรทศัน์ดจิทิลัถอืเป็นหน่วยงานทีก่ าลงัเผชญิกบัความทา้ทายของช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่ง

บุคคลากรต่างรุ่น ซึง่ทัง้นี้ ถอืเป็นความทา้ทายทีผู่บ้รหิารของแต่ละองคก์รสื่อโทรทศัน์ตอ้งวางแนวทาง

จดัการบรหิารเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม อนั

จะน าเสนอในหวัขอ้ต่อไป 

 

5.1.3 แนวทางการบริหารจดัการองคก์รส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

จากอุปสรรคและความทา้ทายทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ ถอืเป็นปจัจยัทีผู่บ้รหิารองคก์รสื่อตอ้งให้

ความส าคญัและมกีารปรบัเปลีย่นแนวทางการบรหิารจดัการเพื่อรบัมอืกบัความทา้ทายดงักล่าว โดยการ

สรุปผลการวจิยัในประเดน็นี้จะแบ่งการน าเสนอแนวทางการบรหิารจดัการออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนัคอื 

การบรหิารจดัการเนื้อหารายการ การบรหิารจดัการช่องทางในการน าเสนอ และการบรหิารจดัการ

บุคลากรและองคก์ร 

- การบริหารจดัการเน้ือหารายการโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

โทรทศัน์เป็นสื่อทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์เป็นสิง่

ทีเ่กดิขึน้ตามแรงผลกัของเทคโนโลยดีจิทิลัทีเ่ขา้มาสรา้งความเปลีย่นแปลง โดยเปรยีบเสมอืนระเบดิที่

โยนลงมาและก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆแก่เนื้อหาและรปูแบบรายการโทรทศัน์ คอืช่วยเปิด

ช่องทางดา้นความคดิสรา้งสรรคใ์หผู้ผ้ลติรายใหม่ไดม้พีืน้ทีใ่นการแสดงออก ขณะเดยีวกนัผูผ้ลติรายเก่า

เองกต็อ้งปรบัตวัและทบทวนสิง่ใหม่ๆ ดว้ย 

การบรหิารจดัการดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์ถอืเป็นความทา้ทายประการหนึ่งของผูบ้รหิาร

องคก์ร ภายหลงัการประมลูสมัปทานคลื่นความถีโ่ทรทศัน์ระบบดจิทิลัไปแลว้พบวา่เกดิความขาดแคลน

เนื้อหารายการโทรทศัน์ ดว้ยองคก์รทีเ่คยเป็นผูผ้ลติรายการ (Content Provider) ป้อนใหก้บัสถานีหลกั

ไดร้บัสมัปทานจากการประมลูคลืน่ความถี่ของตนเองไปด าเนินการ ท าใหส้ถานีหลกัเดมิเกดิการขาด

แคลนเนื้อหารายการ เช่นเดยีวกนักบัสถานีโทรทศัน์ช่องใหม่อยา่ง พพีทีวี ีซึง่เป็นผูด้ าเนินกจิการราย

ใหม่เองกม็คีวามขาดแคลนเนื้อหารายการและตอ้งพยายามสรา้งความเป็นทีรู่จ้กักบักลุ่มผูช้มเป้าหมาย

ใหไ้ด ้การบรหิารองคก์รโทรทศัน์พพีทีวีจีงึเริม่ตน้แนวทางจากการทดลองเพื่อใหบุ้คลากรไดฝึ้กซอ้มและ

เตรยีมเนื้อหารายการ โดยการทดลองผลติโทรทศัน์ดาวเทยีมเลก็ๆเพื่อเป็นการซกัซอ้มเตรยีมความ

พรอ้มแก่บุคลากรและสรา้งเนื้อหา โดยคาดหวงัวา่ภายในหนึ่งปีจะไดเ้นื้อหารายการของตนเอง แมผ้ล

การท างานพบวา่ไม่ไดเ้นื้อหารายการอยา่งทีว่างแผนไว ้แต่พพีทีวีไีดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์และ

จุดบกพร่องเพื่อมาใชป้รบัแนวทางการท างานต่อไป 
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เช่นเดยีวกนักบัการบรหิารงานของสถานโีทรทศัน์ช่อง3แฟมลิี ่ซึง่ถอืวา่เป็นช่องน้องใหม่ของ

องคก์รช่อง 3 ทีย่งัไมม่ฐีานผูช้มชดัเจน ปญัหาที ่ช่อง3แฟมลิี ่พบคอืการเขา้ถงึคนด ูโดยผูช้มไมส่ามารถ

เลอืกชม ช่อง3แฟมลิี ่ไดเ้พราะปญัหาการเรยีงล าดบัเลขช่อง มกีารจดัเรยีงช่องต่างกนัระหวา่งการดจูาก

กล่องรบัสญัญาณและจากดาวเทยีม ท าใหเ้สยีโอกาสในการหาลกูคา้ ซึง่ปญัหานี้เป็นลกัษณะความทา้

ทายเดยีวกนักบัทีพ่พีทีวีพีบ คอืการหาฐานผูช้มและสรา้งความรูจ้กัใหเ้กดิขึน้กบัสถานี ส าหรบัแนวทาง

การบรหิารจดัการกบัปญัหาดงักล่าว ผูบ้รหิารใชก้ลยทุธก์ารจดักจิกรรมพเิศษเพื่อเขา้ถงึกลุม่คนดู

เป้าหมาย รวมทัง้ยงัเป็นการเขา้ไปหาคนดใูหรู้จ้กัสถาน ีเช่น การจดักจิกรรมโครงการปลกูปา่ มอบ

คอมพวิเตอร ์จกัรยาน สรา้งหอ้งน ้า โดยเขา้ไปในชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมกบัเนื้อหา น า

เรื่องราวของผูช้มในชุมชนมาผลติเป็นเนื้อหาในสถานี  

ส่วนกลยทุธก์ารบรหิารงานของสถานีโทรทศัน์พพีทีวีเีพือ่สรา้งความรูจ้กักบัผูช้มคอื คอืกลยทุธ์

การสรา้งแบรนด ์โดยมกีารเปลีย่นเอกลกัษณ์ (Identity) ของสถานีดว้ยการออกแบบใหม่ใหด้แูขง็แรง ใช้

สนี ้าเงนิเทอรค์อย ซึง่เป็นสแีหง่การสื่อสารและความคดิสรา้งสรรค ์รวมทัง้สนี ้าเงนิยงัเป็นสทีีเ่ขา้กบั

บรษิทัแม่ คอื โรงพยาบาลกรุงเทพ และบางกอกแอรเ์วย ์นอกจากนี้ยงัมกีารวางต าแหน่งสนิคา้ 

(Positioning) ไวท้ีร่ะดบัสนิคา้คุณภาพดสี าหรบัมวลชน (Mass Premium) ตรงตามความชอบของ

ประธานผูเ้ป็นเจา้ของธรุกจิ ดา้นการบรหิารจดัการเนื้อหารายการเพื่อสรา้งจุดเด่นของสถานีทีม่คีวาม

เป็นสถานีวาไรตีบ้นัเทงินัน้ พพีทีวีใีชก้ลยทุธน์ ารายการโทรทศัน์ขา้มชาตเิป็นเครื่องมอืในการฐานสรา้ง

คนดทูีช่ ื่นชอบละครเกาหลใีนช่วงระยะเวลา 6 เดอืนแรก เมื่อเริม่สรา้งฐานคนดไูดใ้นระดบัหนึ่งโดยละคร

เกาหลแีลว้ จงึเริม่ผลติเนื้อหาเอง ลดปรมิาณรายการละครเกาหล ีเพิม่การผลติรายการประเภทละครและ

กฬีา ส่วนรายการขา่วใชก้ารจดัจา้งบรษิทัภายนอก (Outsource) เป็นผูผ้ลติให ้เพื่อควบคุมงบประมาณ

ในการผลติและ บรหิารจดัการไมใ่หบ้รษิทัใหญ่เกนิไป  

นอกจากนี้ยงัพบวา่ พพีทีวี ีใชก้ลยทุธก์ารเน้นทีค่วามสวยงามเชงิศลิปะของกราฟิกใหผู้ช้มพดู

ถงึตดิปากเป็นจุดขาย ซึง่ผลการศกึษาจากองคก์รสถานโีทรทศัน์อื่นๆน ามาประกอบกนัท าใหส้รุปไดว้า่ 

กลยทุธด์า้นคุณภาพของภาพ เสยีง และกราฟิกประกอบรายการ ถอืเป็นกลยทุธส์ าคญัทีอ่งคก์รโทรทศัน์

ส่วนใหญ่ใชใ้นการสรา้งจุดสนใจแก่กลุ่มผูช้ม ตวัอยา่งทีส่นบัสนุนกลยทุธท์ีก่ล่าวมาคอืกรณีของ ไทยรฐั

ทวี ีทีม่กีารใชก้ารอบรมพนกังานโดยผูอ้บรมเป็นคนทีอ่อกแบบกราฟิกใหก้บัสถานีโทรทศัน์ซเีอน็เอน็ 

โดยไทยรฐัทวีใีชง้านกราฟิกในขา่วเป็นตวัน าตลาดใหค้นสนใจ ใชคุ้ณภาพงานกราฟิกโชวเ์ป็นจุดขาย

โดยการออกแบบกราฟิกของรายการใหม้คีุณภาพการผลติทีม่กีารสื่อสารเชงิศลิปะทีส่วยงาม  

คุณภาพถอืเป็นกลยทุธส์ าคญัทีใ่ชใ้นการเพิม่มลูค่าการแขง่ขนัดา้นเนื้อหาใหก้บัสถานีโทรทศัน์

ยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่ไม่เป็นขอ้ยกเวน้แมแ้ต่การผลติรายการขา่ว โดยส าหรบัไทยรฐัทวีแีลว้ถอืเป็นการ

พฒันาทีเ่รยีกไดว้า่เป็นจุดเปลีย่นของวงการขา่วทีน่ าเสนอขา่วอยา่งมศีลิปะในการถ่ายท า ทัง้การ
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น าเสนอดว้ยภาพ เสยีง และการตดัต่อ โดยทัง้นี้ตอ้งไม่เป็นการชีน้ าและไม่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิของเนื้อหา

ขา่ว ซึง่การปรบัรปูแบบวธิกีารน าเสนอเนื้อหาดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาและเป็นการเปลีย่นแปลงแบบค่อย

เป็นค่อยไป ดา้นเนชัน่ทวีใีหค้วามส าคญักบัการสรา้งสสีนัในการน าเสนอ ปรบัเปลีย่นบุคลกิผูน้ าเสนอ

ขา่วใหน่้าสนใจและมคีวามใกลช้ดิเป็นกนัเองกบัผูช้มมากขึน้ 

นอกจากการบรหิารจดัการดา้นคุณภาพการผลติรายการแลว้ การบรหิารจดัการดา้นความเรว็

และความถูกตอ้งของขอ้มลูในการน าเสนอยงัถอืเป็นปจัจยัทีผู่บ้รหิารใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่

การหลอมรวมกนัของเนื้อหาการน าเสนอในสื่อโทรทศัน์แบบเดมิและเนื้อหาในสื่อเทคโนโลยดีจิทิลั ซึง่

ปจัจุบนัพบวา่สถานีโทรทศัน์ในช่องหลกัมกัมกีารน าเอาประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในสื่อออนไลน์มาต่อยอดเป็น

เนื้อหารายการโทรทศัน์ ซึง่การหลอมรวมกนัของเนื้อหาในทัง้สองสื่อนี้ตอ้งผ่านการตรวจสอบขอ้มลูให้

รอบคอบ โดยการน าผูรู้ม้าตรวจสอบ อธบิายและตรวจทานขอ้มลู การบรหิารความเรว็ตอ้งควบคู่ไปกบั

ความถูกตอ้งของเนื้อหาดว้ย 

ผลการวจิยัยงัสรุปไดว้า่ กลยทุธท์ีส่ าคญัอกีประการหนึ่งในการบรหิารจดัการดา้นเนื้อหารายการ

โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม คอืใชก้ารออกอากาศซ ้า (Rerun) เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการเนื้อหาให้

เพยีงพอต่อเวลาออกอากาศในผงัรายการ กลยทุธก์ารออกอากาศซ ้าดงักล่าวยงัเป็นกลยทุธท์ีใ่ชก้นัใน

สถานโีทรทศัน์ระดบัสากล โดยการผลติรายการทีม่คีุณภาพและผูช้มเปิดรบัไดห้ลายครัง้ ไมใ่ช่การผลติ

เพื่อรบัชมครัง้เดยีวแลว้ทิง้ รายการทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละคุณภาพในการผลติ สามารถสรา้งเรทติง้ 

(Rating) ในกลุม่ผูช้มและน ามาออกอากาศซ ้าเพื่อเตมิผงัรายการ ถอืเป็นการแขง่ขนัทีเ่นื้อหา ความคดิ

สรา้งสรรค ์ความสามารถในศลิปะการแสดงและการถ่ายท า 

โดยสรุปคอื การบรหิารจดัการดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมเป็นการแขง่ขนั

กนัภายใตม้าตรฐานดา้นคุณภาพรายการ ตอ้งผลติเนื้อหาใหน่้าสนใจ เพราะปจัจุบนัผูช้มจะเลอืกชมทีต่วั

รายการก่อนทีจ่ะเลอืกช่อง ตอ้งสรา้งความแตกต่างเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของตนเอง ขณะเดยีวกนั การ

บรหิารจดัการดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและรสนิยมของกลุ่ม

ผูช้มเป้าหมาย เนื้อหารายการตอ้งมคีวามตอ้งกระชบั รวดเรว็ ดสูมจรงิ ตรงกบัรปูแบบชวีติและ

พฤตกิรรมผูช้มทีเ่ปลีย่นไป ทัง้นี้ดว้ยผูช้มในปจัจุบนัเปิดรบัสื่อโทรทศัน์จากหลากหลายช่องทาง ทัง้ผ่าน

เครื่องรบัโทรทศัน์ (First Screen) และ ผ่านสื่อใหม่แบบจอทีส่อง (Second Screen) ซึง่ประเดน็ดงักล่าว

ถอืเป็นความทา้ทายทีน่ าไปสู่การบรหิารจดัการช่องทางในการน าเสนอเนื้อหารายการโทรทศัน์ในหวัขอ้

ต่อไป 

- การบริหารจดัการช่องทาง (Platform) ในการน าเสนอ 

ดงัทีไ่ดส้รุปไวข้า้งตน้แลว้วา่ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบรหิาร

จดัการดา้นเนื้อหารายการโทรทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและรสนิยมของผูช้ม รวมทัง้เหมาะสมกบั
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ช่องทางในการออกอากาศ เพราะผูช้มต่างกลุ่มจะสนใจเนื้อหาและรปูแบบการน าเสนอขา่วต่างกนัและ

เปิดรบัในช่องทางทีต่่างกนั ในประเดน็ของการบรหิารจดัการช่องทาง (Platform) ในการน าเสนอ พบ

ผลสรุปวา่ ผูผ้ลติตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบเนื้อหาและช่องทางการน าเสนอใหต้รงกบัความตอ้งการที่

หลากหลายของผูบ้รโิภค  

ดา้นการบรหิารช่องทางการออกอากาศของเนื้อหารายการประเภทบนัเทงิพบบทสรุปวา่ 

โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมท าใหเ้หน็การแบ่งกลุ่มทางการตลาด (Market Segmentation) ชดัเจนมาก

ขึน้ พฤตกิรรมผูช้มทีเ่ปลีย่นแปลงท าใหผู้ผ้ลติตอ้งปรบัเนื้อหาตามไปดว้ย จากเดมิตลาดไม่ไดถู้ก

แบ่งยอ่ย ปจัจุบนัเทคโนโลยเีอือ้อ านวย ท าใหเ้กดิส่วนแบ่งทางการตลาด (Segmentation) ขึน้มา 

พฤตกิรรมคนดเูปลีย่นไป คนดเูนื้อหาต่างกนั ในช่องทางทีต่่างกนั จงึถอืเป็นความทา้ทายในการบรหิาร

จดัการเพื่อการท าเนื้อหาเดยีวกนัใหเ้กดิผลสงูสุดในตลาดและช่องทางการออกอากาศได ้

ในบรบิทของการบรหิารงานขา่วพบวา่ ผูช้มตอ้งการบรโิภคขา่วสารสัน้ลงเพราะมเีวลาน้อย 

ตอ้งการขา่วทีม่สีสีนัและใหผู้ป้ระกาศขา่วเปลีย่นบุคลกิใหม้คีวามใกลช้ดิกบัผูช้มมากขึน้ รวมทัง้ตอ้ง

บรหิารจดัการเนื้อหาใหเ้หมาะกบัแต่ละเพลทฟอรม์ (Platform) ในการออกอากาศ เช่น ผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คชอบ

ใหม้ภีาพ ส่วนในช่องทางเวบ็ไซตก์น็ าเสนอทัง้แบบสัน้และแบบยาวใหผู้อ่้านแต่ละคนเลอืกอ่านตาม

รปูแบบทีต่นชอบ ผูผ้ลติตอ้งท างานหนกัขึน้ ผลติงานหลายเวอรช์ ัน่มากขึน้เพื่อน าเสนอออกไปใน

ช่องทางออกอากาศ  

บทสรุปในการท างานโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม พบวา่ การผลติเนื้อหาเพื่อส่งออกหลายช่อง

ทางการออกอากาศ (Platform) สรา้งความเหนื่อยใหเ้กดิขึน้กบับุคลากรทีท่ างาน ผูบ้รหิารจงึตอ้งมแีนว

ทางการบรหิารจดัการเพื่อไม่ใหเ้กดิการท างานซ ้า การสือ่สารควรมวีธิทีีถู่กตอ้ง ไม่ใชห้ลายวธิเีกนิไป 

เช่น ใชท้ ัง้ขอ้ความสัน้ (SMS) แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) อเีมล ์(Email) ระบบหอ้งขา่ว (Newsroom) ซ ้า

ไปมา อาจท าใหข้อ้มลูเกดิการผดิพลาดหรอืตกหล่นได ้จงึตอ้งน าเอาเทคโนโลยมีาใชช้่วยในการบรหิาร

จดัการ ทัง้ทีเ่ป็นเทคโนโลยทีีพ่ฒันาเองและทีซ่ือ้บางส่วนมาประยกุตใ์ชก้บัระบบหอ้งขา่ว (Newsroom)  

ผสมผสานเทคโนโลยทีัง้ทีพ่ฒันาเองและของต่างประเทศใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

- การบริหารจดัการบคุลากรและองคก์ร 

นอกจากการบรหิารจดัการดา้นเนื้อหาและช่องทางการออกอากาศเพื่อสรา้งความโดดเด่นและ

สรา้งความคุน้เคยกบัผูช้มดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้แลว้ ผลการวจิยัยงัสรุปไดอ้กีวา่ผูบ้รหิารองคก์รสื่อ

โทรทศัน์ตอ้งมกีารบรหิารจดัการเพื่อการเตรยีมความพรอ้มและการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในยคุ

ดจิทิลัหลอมรวม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งมแีนวทางบรหิารจดัการเพื่อการแกไ้ขปญัหาช่องวา่งทาง

เทคโนโลยแีละพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร แนวปฏบิตัทิีผู่บ้รหิารทุกองคก์รใชต้รงกนัคอืการ

จดัการอบรมใหก้บับุคลากร เพื่อลดความกลวัและความเครยีดทีเ่กดิจากเทคโนโลย ีเป็นการบรหิารการ
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เปลีย่นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป จนบุคลากรเกดิความพรอ้ม ลดความกลวั และสามารถใชเ้ทคโนโลยี

ได ้นอกจากนี้ยงัพบวา่เทคโนโลยมีคีวามเป็นมติรต่อผูใ้ชม้ากขึน้ ใชง้านง่ายมากขึน้ ท าใหค้วามกลวั

เทคโนโลยขีองบุคลากรลดลงและสามารถใชง้านไดเ้กดิประโยชน์      

ผลการวจิยัสรุปไดอ้กีวา่ องคก์รทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) ไดผ้่านจุดของปญัหา

ดงักล่าวมาเป็น 10 กวา่ปีแลว้ โดยผ่านขัน้ตอนของการต่อตา้นก่อนจะยอมรบั ดงันัน้ ในปจัจุบนัคนใน

องคก์รจงึไม่มปีญัหาช่องวา่งทางเทคโนโลย ีรวมทัง้ ผูน้ าองคก์รและการสรา้งวฒันธรรมองคก์รยงัมี

บทบาทส าคญัในการเป็นคนปิดช่องวา่งดา้นเทคโนโลยขีององคก์ร ในขณะทีอ่งคก์รทีม่าจากธุรกจิ

โทรทศัน์ในระบบอะแนลอ็คเดมิและก าลงัอยูใ่นช่วงเปลีย่นผ่านเขา้สู่ธุรกจิโทรทศัน์ดจิทิลัถอืเป็น

หน่วยงานทีก่ าลงัเผชญิกบัความทา้ทายของช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งบุคคลากรต่างรุ่น ซึง่แนวทาง

ทีอ่งคก์รเหล่านี้ใชใ้นการบรหิารจดัการปญัหาคอืการจดัการอบรมดา้นเทคโนโลยแีก่พนกังานเก่าเพื่อเป็น

การปิดช่องวา่งทางเทคโนโลย ีโดยในการอบรมจะใชว้ทิยากรทัง้ทีเ่ป็นพนกังานจากภายในองคก์รและ

ผูเ้ชีย่วชาญจากภายนอกองคก์ร รวมทัง้ยงัใชว้ธิกีารคดัสรรพนกังานใหมท่ีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้น

เทคโนโลยมีาร่วมงานเพื่อเป็นการค่อยๆปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รไปสูค่วามเป็นองคก์รดจิทิลัหลอม

รวม 

นอกจากนี้ ผูบ้รหิารในองคก์รยงัตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีารสือ่สารภายในองคก์รใหม้คีวามทนัสมยั

โดยใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารมาช่วยการจดัการบรหิารใหเ้กดิความรวดเรว็ทัง้ระดบับนลงล่างและล่างขึน้

บน ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์  (Line) ในการสื่อสาร ซึง่พบวา่ช่วยท าใหผู้บ้รหิารสามารถ

เหน็ความคดิของบุคลากรได ้มกีารพยายามลดการสื่อสารดว้ยกระดาษ โยกยา้ยขัน้ตอนดา้นการเงนิและ

ทรพัยากรบุคคลเขา้สู่ระบบแทนการใชบ้นัทกึภายในแบบในอดตี รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารมาช่วย

ในการบรหิารจดัการในการมอบหมายตดิตามงาน เช่น การสรุปงานระหวา่งฝา่ยผลติกบัฝา่ยการตลาด 

สามารถเรยีกขอ้มลูมาดไูดท้างระบบคอมพวิเตอร ์เป็นลกัษณะของส านกังานเคลื่อนที ่(Remote Office) 

ทีผู่บ้รหิารสามารถตดิตามความคบืหน้าและคุณภาพมาตรฐานของงานไดต้ลอดเวลาและไม่มขีอ้จ ากดั

ดา้นสถานที ่

ผลการวจิยัในส่วนนี้สรุปไดว้า่ ในการบรหิารงานต่างๆ ทัง้ดา้นเนื้อหา ช่องทางการออกอากาศ 

การพฒันาบุคลากร และการพฒันาองคก์รโดยใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารดจิทิลัสมยัใหม่เป็นตวัช่วย

ขบัเคลื่อนดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ผูบ้รหิารถอืเป็นศนูยก์ลางของการเปลีย่นแปลง รวมทัง้การสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รถอืเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัในการพฒันาและขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงดงักล่าวใน

องคก์ร 
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5.1.4 โครงสร้างวฒันธรรมองคก์รและรปูแบบความเป็นผู้น าของผู้บริหารองคก์รส่ือ

โทรทศัน์ยคุดิจิทลัหลอมรวม 

ผลการวจิยัในบรบิทของโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัของไทยสรุปไดว้า่ ทุก

องคก์รใชก้ารผสมผสานโครงสรา้งวฒันธรรมทัง้ 3 รปูแบบเขา้ดว้ยกนั อนัไดแ้ก่ 

1. วฒันธรรมแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลาง (The Power) ลกัษณะเหมอืนแมงมุมชกัใย โดยมี

การบรหิารจดัการและควบคุมอ านาจการตดัสนิใจดว้ยผูบ้รหิารสงูสุดเพยีงคนเดยีว 

2. วฒันธรรมองคก์รแบบบทบาท (The Role) มลีกัษณะองคก์รแบบเสาวหิารกรกี โดยเสาคอื

แผนกหรอืฝา่ยต่างๆทีท่ าหน้าทีส่นบัสนุนองคก์ร ขณะทีห่ลงัคาคอืฝา่ยบรหิารทีค่วบคุมฝา่ยต่างๆใน

องคก์ร 

3. วฒันธรรมองคก์รแบบภารกจิหรอืแบบโครงการ (The Task) เป็นองคก์รแบบทีข่บัเคลื่อนดว้ย

โครงการ (Project-driven) มลีกัษณะเหมอืนตาขา่ยจบัปลาทีส่อดประสานกนัไวด้ว้ยเชอืกทีถ่กัทอเป็นตา

ขา่ย มกีารแบ่งความรบัผดิชอบในการท างานแต่ละโครงการ ผูบ้รหิารเปรยีบเสมอืนปมทีย่ดึโยงเชอืกไว้

ดว้ยกนัใหเ้ป็นตาขา่ย โดยหน้าทีข่องผูบ้รหิารคอื การสนบัสนุนดา้นการเงนิ และทรพัยากรในการท างาน 

 ทัง้นี้ รปูแบบโครงสรา้งองคก์รและวฒันธรรมองคก์รหลกัทีทุ่กองคก์รใชต้รงกนัคอื โครงสรา้ง

องคก์รและวฒันธรรมแบบบทบาท (The Role) หรอื แบบเสาวหิารกรกี ในแบบที ่2 ซึง่เป็นรปูแบบหลกั

ทีเ่ปรยีบเสมอืนกระดกูสนัหลงัขององคก์ร ส าหรบัในส่วนของการมอบหมายและตดิตามงาน ผูบ้รหิาร

นิยมใชว้ฒันธรรมแบบภารกจิ (The Task) โดยใหอ้สิระบุคลากรในการท างานเพราะโทรทศัน์เป็นงานที่

ตอ้งใชศ้ลิปะและความคดิสรา้งสรรค ์อยา่งไรกต็ามในบางกรณทีีต่อ้งมกีารตดัสนิใจเชงินโยบายหรอื

ประเดน็ส าคญัเร่งด่วนจะใชว้ธิกีารบรหิารงานวฒันธรรมองคก์รแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลาง (The 

Power) โดยอ านาจการตดัสนิใจอยูท่ ีผู่บ้รหิารสงูสุด 

 ผลการวจิยัสรุปไดอ้กีวา่ องคก์รโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนัยงัจ าเป็นตอ้งใชโ้ครงสรา้งวฒันธรรมการ

บรหิารจดัการแบบบทบาท (The Role) ตามเดมิ โดยเฉพาะการบรหิารงานในองคก์รขนาดใหญ่ทีม่คีวาม

หลากหลายของบุคลากรและสายงานผลติ โครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบบทบาทหรอืเสาวหิารกรกีจะ

ช่วยสรา้งระบบและกลไกเพื่อเอือ้อ านวยใหเ้กดิการจดักลุม่ตามหน้าทีก่ารท างาน เป็นระบบทีอ่ยูบ่น

พืน้ฐานของการรวบรวมศกัยภาพของบุคลากรเขา้ไวด้ว้ยกนั วฒันธรรมแบบเสาวหิารกรกีจงึถอืเป็น

กระดกูสนัหลงัในการบรหิารจดัการขององคก์ร 

อยา่งไรกต็าม ในเชงิศลิปะของการบรหิารงานแลว้ ผูบ้รหิารสามารถใชว้ธิกีารหรอืวฒันธรรมการ

ท างานแบบภารกจิ (The Task) เพื่อบรูณาการความสามารถของคนรุน่ใหม่มาประสานเพื่อสรา้ง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างานได ้เช่น น าบุคลากรทีม่คีวามสามารถดา้นการเขยีนมาท างาน
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ร่วมกบัผูก้ ากบัทีเ่ก่งในภารกจิเดยีวกนั ซึง่เป็นการช่วยท าใหล้ดค่าใชจ้่ายและขนาดของทมีในการท างาน

ลง โดยตาขา่ยทีด่ตีอ้งอยูภ่ายใตก้ารบรหิารจดัการทีด่ดีว้ย  

ส่วนรปูแบบการรวมอ านาจทีศ่นูยก์ลางเป็นรปูแบบทีย่งัจ าเป็นตอ้งใชใ้นกรณีของการตดัสนิใจใน

ประเดน็ส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงทีอ่งคก์รตอ้งรบัมอืภายใตบ้รบิทของอุปสรรคจากปจัจยั

ภายนอก อาท ิเศรษฐกจิ การเมอืง และนโยบายจากผูด้แูลสื่อ การรวมอ านาจในการตดัสนิใจบางเรื่อง

เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดส้ าหรบัทุกองคก์ร โดยเฉพาะองคก์รทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนอยูใ่นตลาด

หลกัทรพัย ์ โครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รแบบรวมศนูยก์ลาง (The Power) อาจดเูหมอืนเป็นวฒันธรรม

แบบเก่า แต่ในบรบิทของประเทศไทยพบวา่เป็นรปูแบบโครงสรา้งวฒันธรรมในแบบทีส่ถานีโทรทศัน์

เก่าแก่ของประเทศ เชน่ ช่อง 3 และช่อง 7 ใชอ้ยา่งประสบความส าเรจ็มาแลว้ 

บทสรุปดา้นโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รในการบรหิารจดัการองคก์รโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอม

รวมพบวา่ การบรหิารงานโทรทศัน์ไม่มสีตูรส าเรจ็ตายตวั ไม่ใชล่กัษณะการบรหิารงานตามต าราหรอื

ทฤษฎ ีรวมทัง้ธรรมชาตขิององคก์รสื่อมคีวามแตกต่างจากงานธุรกจิอื่นๆ ผลงานของสื่อคอืเนื้อหา

รายการซึง่มคีวามเป็นศลิปะ ดงันัน้ตอ้งมกีารผสมผสานวฒันธรรมองคก์รแบบยดืหยุน่ โดยใชว้ฒันธรรม

แบบบทบาท (The Role) เป็นโครงสรา้งรากฐานในการบรหิาร และกระจายอ านาจการตดัสนิใจในดา้น

ความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยวฒันธรรมแบบภารกจิ (The Task) ขณะเดยีวกนั ในสภาวะปจัจุบนัทีม่กีาร

แขง่ขนับนพืน้ฐานเศรษฐกจิทีต่กต ่ากอ็าจใชว้ฒันธรรมแบบการรวมศนูย ์(The Power) โดยผูบ้รหิาร

สงูสุดเปรยีบเสมอืนกบัผูม้อีาวธุและอ านาจอยูใ่นมอื หากผูม้อี านาจมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ผสมผสานกบั

โครงสรา้งชดัเจนแบบบทบาท และการขบัเคลื่อนองคก์รแบบภารกจิ ภายใต้วฒันธรรมองคก์รทีช่ดัเจน

เป็นตวัก าหนด จะช่วยผสมผสานน าไปสูค่วามส าเรจ็ขององคก์รได ้

ดา้นรปูแบบการบรหิารงานและความเป็นผูน้ า ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ โครงสรา้งวฒันธรรม

องคก์รมผีลต่อรปูแบบการสื่อสารและรปูแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้รหิาร โดยพบลกัษณะความเป็นผูน้ าทัง้ 

4 รปูแบบ ซึง่ไดแ้ก่ 

1. รปูแบบการใชอ้ านาจ (Exploitative Authoritative System / Tells Style) ใชค้วามกลวัเป็นจุด

เวา้วอนดงึดดูใจ สื่อสารจากระดบั “บน สู่ ล่าง” ตดัสนิใจจากระดบับน ถ่ายทอดสู่ พนกังาน 

2. รปูแบบการใชอ้ านาจและความเมตตา (Benevolent Authoritative System / Sells Style) ไม่

ควบคุมเคร่งครดั แต่ยงัเป็นการสื่อสารแบบ “บน สู่ ล่าง” การตดัสนิใจมาจากระดบับน ใชร้างวลัและการ

ลงโทษประกอบกนั ผูน้ าใชก้ารขายความคดิมากกวา่การสัง่การ ผูต้ามสามารถเสนอความคดิไดต้าม

แบบแผนช่องทางทีอ่งคก์รก าหนด 
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3. รปูแบบปรกึษาหารอื (Consultative System / Consult Style) ใชร้างวลัเป็นแรงจงูใจในการ

ท างาน แต่ยงัมกีารลงโทษบา้ง ผูน้ าขอความเหน็และค าแนะน าจากผูต้ามเพื่อประกอบการตดัสนิใจ มที ัง้

การตดัสนิใจแบบ “บน สู่ ล่าง” และ “ล่าง สู่ บน” 

4. รปูแบบปฏสิมัพนัธ ์(A Participative System / Joins Style) ใชก้ารสื่อสารและปฏสิมัพนัธ์

มาก สื่อสารไดอ้ยา่งเท่าเทยีมในทุกต าแหน่ง แต่ระดบัชนชัน้ยงัมอียูภ่ายใตก้ารใหเ้กยีรตแิละเคารพกนั 

ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ ผูบ้รหิารองคก์รเหน็วา่มคีวามจ าเป็นตอ้งใชทุ้กรปูแบบของการเป็นผูน้ า

ในการบรหิารจดัการองคก์รของตน ซึง่การจะเลอืกใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บัปจัจยัดา้นบุคคลและบรบิทของเนื้อ

งาน ธุรกจิสื่อโทรทศัน์เป็นองคก์รทีม่ลีกัษณะขนาดใหญ่  มสีายการท างานทีห่ลากหลาย ตอ้งใชบุ้คลากร

ทีม่คีวามรูค้วามสามารถและความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย รวมทัง้บุคลากรต่างมปีระสบการณ์พืน้ฐานที่

ต่างกนั ผูบ้รหิารตอ้งรูว้า่จะใชว้ธิบีรหิารงานและภาวะความเป็นผูน้ า (Leadership) แบบไหนดทีีสุ่ด เช่น 

การบรหิารงานฝา่ยขายตอ้งใชแ้รงจงูใจเป็นตวัน า การบรหิารงานแบบที ่2  โดยรปูแบบการใชอ้ านาจ

และความเมตตา (Sale Style) น่าจะเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมกวา่ส าหรบักรณีดงักล่าว ในขณะทีก่าร

บรหิารงานบุคลากรสายงานสรา้งสรรคห์รอืงานขา่วตอ้งใชว้ธิกีารยกยอ่งชมเชย เพราะเป็นบุคลากรทีม่ี

ความภมูใิจในวชิาชพี รปูแบบการเป็นผูน้ าแบบ 3 คอืแบบปรกึษาหารอื (Consult Style) และ 4 รปูแบบ

ปฏสิมัพนัธ ์(Joins Style) จงึมคีวามเหมาะสมกวา่ ดว้ยธรรมชาตขิองงานโทรทศัน์เป็นงานทีม่คีวามเป็น

ศลิปะและตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ดงันัน้ การปรกึษาหารอื การสรา้งการมสี่วนร่วม และการสรา้ง

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งทมีงานจงึเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์  โดยผูบ้รหิารจะ

ใหอ้สิระในการท างานกบับุคลากรเป็นส่วนใหญ่ แต่จะเขา้ไปใหค้วามเหน็และมกีารตดัสนิใจร่วมดว้ยก็

ต่อเมื่อมขีอ้สงัเกตใหม่ๆ ทีบุ่คลากรยงัมองไม่เหน็ 

 อยา่งไรกต็าม ในส่วนขององคก์รขนาดใหญ่ทีม่บุีคลากรหลากหลายนัน้ พบวา่ ในบางกรณี 

ผูบ้รหิารตอ้งมกีารใชร้ปูแบบที ่1 คอืการใชอ้ านาจ (Tells Style) ในการบรหิารงานบา้ง เช่น กรณีเรื่อง

กฎระเบยีบและวนิยัในการท างาน หรอืกรณีทีต่อ้งมกีารตดัสนิใจในการท างานทีเ่รง่ด่วน แขง่กบัเวลา

หรอืคู่แขง่ทางรุกจิ เชน่ งานขา่วทีต่อ้งมกีารแขง่ขนัเรื่องความรวดเรว็และถูกตอ้งของขอ้มลู บางครัง้

ผูบ้รหิารจะเป็นผูต้ดัสนิใจและสัง่การเองเมื่อทีป่ระชุมไมส่ามารถตดัสนิเองไดห้รอืเป็นกรณีทีต่อ้งการ

ความเดด็ขาดในช่วงเวลานัน้ ดงันัน้ รปูแบบภาวะผูน้ าทีม่คีวามเดด็ขาดยงัเป็นสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใช ้

แต่อยา่งไรกต็าม แมจ้ะเป็นการตดัสนิใจจาก “บนลงล่าง” แต่กถ็อืเป็นการตดัสนิใจและสัง่การทีเ่กดิขึน้

ภายหลงัจากการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในทมีงานไดแ้สดงความคดิเหน็ ถกเกยีง ปรกึษาหารอืและการ

สรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งทมีงานในรปูแบบที ่3 และ 4 มาแลว้ จงึสรุปไดว้า่ รปูแบบการบรหิารงานดา้น

ความเป็นผูน้ า (Leadership Style) ของผูบ้รหิารทัง้ 4 รปูแบบ มคีวามจ าเป็นในการบรหิารจดัการ

องคก์รสื่อโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนั โดยรปูแบบการบรหิารงานดา้นความเป็นผูน้ า (Leadership Style) ของ
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ผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธก์นักบัโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รและเนื้อหาของงาน เมื่อวฒันธรรมองคก์รมี

ความชดัเจนและเขม้แขง็จะท าใหบุ้คลากรเกดิความเขา้ใจ รวมทัง้เมื่อผูบ้รหิารมทีศิทางรปูแบบการ

บรหิารงานทีย่ดืหยุน่ภายใตว้ฒันธรรมองคก์รทีเ่ป็นจุดหลอมรวมองคก์รจงึจะเป็นแนวบรหิารจดัการ

องคก์รสื่อโทรทศัน์ทีป่ระสบความส าเรจ็ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

  

5.1.5 อตัลกัษณ์และคณุสมบติัของผู้บริหารองคก์รส่ือโทรทศัน์ในยคุดิจิทลัหลอมรวม 

การท างานของผูบ้รหิารและนกัวชิาชพีโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมทีต่อ้งมกีารปรบัตวัตน 

ทศันคต ิอตัลกัษณ์ มุมมอง และวธิกีารท างานแบบใหม่ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สื่อ

โทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่เป็นสื่อทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ี 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ จากอดตีทีผู่บ้รหิารและนกัวชิาชพีโทรทศัน์เคยท างานในลกัษณะของ

ศลิปินเดีย่ว (Soloist) ในยคุปจัจุบนัตอ้งปรบัเปลีย่นตนเองไปสู่อตัลกัษณ์แนวใหม่ของนกัวชิาชพี

โทรทศัน์ทีไ่ดร้บัการนิยามวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ)  ซึง่ตอ้งรูจ้กัทัง้วธิกีารท างาน (Know 

How) และรูจ้กัการเลอืกคน (Know Who) มาร่วมงาน โดยตอ้งสามารถน าเอาเนื้อหาต่างๆทีม่อียูแ่ลว้

มากมายจากสื่อต่างๆมาผสมผสาน (Remix) ใหม่ใหเ้กดิความน่าสนใจ  

ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ทีม่ปีระสบการณ์ในสายงานสรา้งสรรคแ์ละการตลาดตอบรบันิยามของ 

“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ) โดยไม่ลงัเล อยา่งไรกต็าม ผูบ้รหิารบางท่านอาจไม่คุน้เคยกบันิยาม

ของค าวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ) แต่กไ็ม่ไดค้ดัคา้นหรอืปฏเิสธนิยามดงักล่าวอยา่งสิน้เชงิ 

ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ไดป้รบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ตวัตนดงักล่าวโดยไม่รูต้วั โดยลกัษณะ

การบรหิารงานแบบ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ทีพ่บในเชงิประจกัษ์ สามารถยกตวัอยา่งไดด้งันี้  

- การดงึผูจ้ดัและศลิปินทีม่ชี ื่อเสยีง มฐีานคนดแูละแฟนคลบัอยูแ่ลว้มาผลติรายการต่างๆ อาท ิ

ละคร วาไรตี ้เกมโชว ์ใหก้บักบัสถานีของตน รวมทัง้หยบิเอาศลิปินทีม่ผีลงานและฐานคนดขูองตนอยู่

แลว้มาผสมผสานใหเ้กดิเนื้อหารายการใหม่ๆ เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ 

- การผลติรายการขา่วร่วมกบัองคก์รทีม่ผีลงานและความเชีย่วชาญดา้นต่างๆ รวมทัง้มฐีาน

ลกูคา้เป็นของของตน เช่น สถาบนัการเงนิ องคก์รดา้นการวจิยัและพฒันา เพื่อสรา้งจุดโดดเด่นในการ

น าเสนอของสถานี  

- การสรา้งความแขง็แกร่งของแบรนดอ์งคก์รจากการบรูณาการของแบรนดข์องบุคลากร โดย

การใหน้กัขา่วสรา้งแบรนดแ์ละฐานผูช้มของตนเอง ในทีน่ี้นกัขา่วเปรยีบเหมอืนศลิปินเดีย่วโดยมี

ผูบ้รหิารเป็น “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ในการผสมผสาน  
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- การจดัท าโครงการ CSR ต่างๆ เช่น กจิกรรมพเิศษเพือ่ชุมชน จดัการประกวดคลปิจากผูช้ม

เพื่อรวบรวมมาน าเสนอบนพืน้ทีท่ ีส่ถานหีรอืองคก์รจดัไวใ้ห ้เป็นการหลอมรวม (Remix) ใหเ้กดิเนื้อหา

ใหม่ๆ  

 ตวัอยา่งทีก่ล่าวมาขา้งตน้เป็นการสะทอ้นการบรหิารงานดา้นการตลาดและเนื้อหารายการของ

ผูบ้รหิารทีต่อ้งรูจ้กัทัง้วธิกีารท างาน (Know How) รูจ้กัผูช้มและรูจ้กัการเลอืกคน (Know Who) มา

ร่วมงาน ในรปูแบบทีผู่บ้รหิารท าหน้าทีเ่ป็น “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” ผูผ้สมผสานเนื้อหา 

 อยา่งไรกต็าม การปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ดงักล่าวไม่ใชก่ารปรบัเปลีย่นแบบชัว่ขา้มวนัทนัท ีแต่

เป็นการปรบัเปลีย่นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในแง่การบรหิารงานบุคลากรผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ใน

ปจัจุบนัยงัตอ้งมกีารผสมผสานอตัลกัษณ์ทัง้ความเป็น “ศลิปินเดีย่ว” และ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” เขา้ไว้

ดว้ยกนั โดยบางโครงการอาจเป็นการท างานในลกัษณะของศลิปินเดีย่ว แต่บางโครงการทีล่ะเอยีดอ่อน

อาจจะตอ้งมกีารผสมผสานทกัษะและความคดิสรา้งสรรคท์ีห่ลากหลายมาประกอบกนั  ผูบ้รหิารตอ้งท า

หน้าที ่“ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” โดยสามารถดงึทกัษะของบุคลากรทีเ่ปรยีบเสมอืนศลิปินเดีย่วมาผสมผสาน

กนัได ้

นอกจากการปรบัเปลีย่นอตัลกัษณ์ตวัตนในการบรหิารงานแลว้ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ใน

ยคุดจิทิลัหลอมรวมยงัตอ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัตามเทคโนโลยแีละสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นไปของสื่อ

โทรทศัน์อนัเป็นผลมาจากการก่อกวนของเทคโนโลยดีจิทิลั ผลการศกึษาเกีย่วกบัคุณสมบตัขิองผูบ้รหิาร

สื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม พบสาระส าคญัสรุปไดด้งัประเดน็ต่อไปนี้   

 - ผูบ้รหิารตอ้งเขา้ใจพลวตัรและความเปลีย่นแปลงของทศิทางสื่อ เขา้ใจวา่การเปลีย่นแปลงของ

ภมูทิศัน์สื่อทีก่ าลงัเกดิขึน้อยา่งรวดเรว็มผีลกระทบกบัวถิชีวีติของคนอยา่งไร รวมทัง้ตอ้งเขา้ใจการ

เปลีย่นแปลง เพราะผูบ้รหิารทีไ่ม่เขา้ใจและไม่ไดป้รบัรปูแบบชวีติใหเ้ขา้กบัยคุทีม่กีารเปลีย่นแปลงจะตก

ขบวนธุรกจิทีข่บัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลย ี

 - ผูบ้รหิารตอ้งทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางรสนิยมและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค โดยองคก์รตอ้งมี

การปรบัตวัตลอดเวลา การเขา้ถงึเนื้อหาและการปรบัผงัรายการตอ้งมคีวามรวดเรว็ เรยีนรู ้วเิคราะห์

คู่แขง่และแนวโน้มผูช้ม  

 - ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจการตลาดในเชงิของวฒันธรรม ประเพณี วถิขีองคนดผููเ้สพสื่อ ซึง่

ขบัเคลื่อนโดยการเปลีย่นแปลงไปของเทคโนโลย ี

 - ผูบ้รหิารตอ้งรูจ้กัการเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด ทัง้ความคดิ เทคโนโลยแีละวธิบีรหิาร ควรมทีกัษะ

การท ารายการโทรทศัน์และพืน้ฐานของงานผลติ ตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นรายการต่างๆ  
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 - ผูบ้รหิารตอ้งผลกัดนัและสนบัสนุนใหบุ้คลากรรุ่นใหมใ่นองคก์รมอี านาจในการท างานมากขึน้

คดิมากขึน้เพื่อสรา้งความกลา้ในการสรา้งสรรคง์าน ลดชอ่งวา่งของวยัและความคดิดว้ยการยอมรบักนั

วา่แต่ละคนมวีธิคีดิและการท างานแตกต่างกนั 

 - ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเก่งทัง้ในเรื่องการบรหิารงานและบรหิารอารมณ์ โดยตอ้งรกัษามาตรฐาน

ทางอารมณ์ใหไ้ดจ้งึจะบรหิารงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 - ผูบ้รหิารตอ้งรอบรูท้นัโลก ทนัรสนิยมคน ทนัการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภคและเทคโนโลย ีตอ้ง

มคีวามรูทุ้กแขนงและศาสตรด์า้นต่างๆ อาท ิกฎหมาย สงัคม ธุรกจิ รวมทัง้เขา้ใจศลิปะเกีย่วกบัการ

บรหิารคนทัง้ภายในและภายนอก 

 - ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งคุณธรรมใหเ้ป็นบรรทดัฐานกบัทุกคนในทมี มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณ มี

ความรบัผดิชอบ รวมทัง้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีเ่ชงิสงัคมของสื่อ 

 - ผูบ้รหิารตอ้งปลกูฝงัมาตรฐานคุณภาพในการท างานใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพราะคุณภาพ

การท างานคอืมาตรฐานในการแขง่ขนัของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

โดยสรุปคอื การจะด ารงธุรกจิอยูไ่ดใ้นยคุสื่อดจิทิลัหลอมรวมคอืการรกัษามาตรฐานและคณุภาพ

ในการผลติ ศลิปะคอืหวัใจในการท างานดา้นสื่อโทรทศัน์ รวมทัง้ผูบ้รหิารตอ้งมคีวามเขา้ใจในภมูทิศัน์ที่

เปลีย่นแปลงของสื่อ เขา้ใจตลาด ทนัการเปลีย่นแปลงทางรสนิยมและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค มคีวามรู้

ในศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง มทีกัษะพืน้ฐานของการผลติรายการโทรทศัน์ รวมทัง้มคีวามเขา้ใจศลิปะในการ

สื่อสารของมนุษย ์มคีณุธรรมจรยิธรรมและใหส้ิง่ทีด่คีนืแก่สงัคม 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

การเปลีย่นผ่านเทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ดจิทิลั (Digitisation) ส่งผลใหจ้ านวนของสื่อขยายตวั

ออกไปอยา่งกวา้งขวางและซบัซอ้น ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในทุกมติ ิและส่งผลกระทบต่อทัง้ต่อ

ผูบ้รโิภค นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อ และผูบ้รหิารสื่อ อุตสาหกรรมสื่อซึง่ถอืเป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรม

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative Economy) มกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากในทุกระดบัทัง้ระดบัมหภาค 

(Macro Level) ระดบัจุลภาค (Micro Level)  และระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) ธุรกจิสื่อ

ทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยเองไดร้บัผลกระทบและปญัหามากมายจากการเปลีย่นผ่าน

เทคโนโลยกีารสื่อสารไปสู่ระบบดจิทิลัหลอมรวม เกดิการซือ้ตวับุคลากรในระดบัขา้มองคก์ร รวมทัง้ยงัมี

การเปลีย่นแปลงโยกยา้ยบุคลากรภายในองคก์รเกดิขึน้ ดงัทีเ่หน็ปรากฏในขา่วอยูห่ลายครัง้ 

การบรหิารจดัการองคก์รสื่อมคีวามซบัซอ้นและมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างจากการบรหิารองคก์ร

อื่นทัว่ไป เพราะการบรหิารจดัการสื่อตอ้งอาศยัความรูไ้มเ่พยีงเฉพาะเรื่องการบรหิารจดัการหรอืดา้น

การเงนิ แต่ตอ้งมคีวามรูใ้นเรื่องขอ้กฎหมายสื่อสารมวลชน การผลติรายการ และนโยบายการสื่อสาร 
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอื อุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์เป็นธุรกจิทีผ่สมผสานระหวา่งเทคโนโลย ีการคา้ และ

งานศลิปะ เขา้ไวด้ว้ยกนั การบรหิารจดัการสื่อจงึเป็นศาสตรแ์ละศลิปะในการบรหิารจดัการทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะตวั แตกต่างจากการบรหิารจดัการองคก์รอื่นทัว่ไป ผูบ้รหิารองคก์รสื่อตอ้งมทีกัษะและความรอบรู้

ช านาญทัง้ดา้นการบรหิารจดัการ เทคโนโลย ีศลิปะ และทกัษะการสื่อสาร 

ดงัที ่Deuze (2011) ไดก้ล่าวไวถ้งึปญัหาของการบรหิารจดัการสื่อไวว้า่ การบรหิารจดัการสื่อ

เป็นเรื่องทีย่งัขาดการศกึษาวจิยั  (Underexplored) อนัส่งผลใหข้าดการพฒันาองคค์วามรูด้า้นแนวคดิ

ทฤษฎกีารบรหิารจดัการสื่อ (Undertheorised) ขาดการพฒันาความรูใ้นการบรหิารจดัการสื่อเพื่อการ

ประสานและบรูณาการกนัในระดบัวชิาการและวชิาชพี โครงการวจิยัชิน้นี้จงึเป็นความพยายามในการ

น าเอาประสบการณ์ของนกัวชิาชพีผูบ้รหิารสื่อมาบรูณาการเขา้กบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

บรหิารจดัการสื่อ เพื่อศกึษาการบรหิารจดัการสื่อทีไ่มใ่ชม่แีต่เพยีงมติดิา้นการบรหิารจดัการ แต่ยงัมมีติิ

ดา้นความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่เป็นคุณลกัษณะเฉพาะทีส่ าคญัขององคก์รสื่อทีต่อ้งใหค้วามสนใจทัง้ใน

มุมมองวชิาการและภาคปฏบิตัดิว้ย 

การศกึษาวจิยัดา้นการบรหิารจดัการสื่อตอ้งใหค้วามส าคญักบัทัง้การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์

(Human) และการบรหิารทรพัยากรทีไ่มใ่ชม่นุษย ์(Non-human)  โดยมเีทคโนโลยเีป็นตวัขบัเคลื่อนการ

เปลีย่นแปลงในทุกมติ ิทัง้ดา้นเนื้อหา (Content) ของสื่อ กระบวนการผลติ (Production) การออกอากาศ

และการจดัจ าหน่าย (Distribution) ซึง่ขอ้สรุปของงานวจิยัชิน้นี้สะทอ้นวา่ เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม ได้

เขา้มามบีทบาทในฐานะเป็น “เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technology) ทีเ่ขา้มาสรา้งความ

เปลีย่นแปลงอยา่งหลกีเลีย่งไม่ไดแ้ละเป็นแรงขบัทีส่ าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทย สอดคลอ้งกบัที ่Kung (2007) ไดก้ล่าววา่ การวจิยัทีเ่น้นดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมได้

สะทอ้นขอ้เทจ็จรงิทีว่า่ สื่อเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่วนน้อยทีต่อ้งประสบกบัปรากฏการณ์ทีเ่รยีกวา่ 

“เทคโนโลยกี่อกวน” (Disruptive Technologies) ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวหมายถงึ นวตักรรมทีม่ี

พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์(Science-based Innovation) และมศีกัยภาพในการสรา้งสิง่ใหม่ๆ หรอื

เปลีย่นแปลงสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ (Day และ Schoemaker, 2000) การเปลีย่นแปลงทีย่ ิง่ใหญ่เกีย่วกบั

เทคโนโลยสีื่อไดน้ ามาซึง่ความทา้ทายอนัใหญ่หลวงในทกุภาคส่วนของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย 

อนัไดแ้ก่ ดา้น อุปกรณ์ (Device) โครงสรา้งเทคโนโลย ี(Infrastructure) พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer 

Behaviors) เนื้อหารายการ (Content) ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segmentation) ช่องทางการ

ออกอากาศ (Platform) อนัส่งผลต่อแนวทางการบรหิารจดัการดา้นบุคลากรของผูบ้รหิารองคก์ร 

สถานการณ์ภาพรวมในระดบัภาพกวา้ง (Macro Level) พบวา่ แนวโน้มของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทยมคีวามสอดคลอ้งกบัภมูทิศัน์สื่อทีเ่ปลีย่นแปลงในระดบัสากล คอื ความเป็นเจา้ของสื่อมอียู่

กบัองคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ไม่กีร่ายการหรอืไม่กีส่ถานี และมกีารเกดิขึน้ของบรษิทัขนาดกลางและเลก็ที่
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เขา้มาด าเนินธุรกจิในฐานะ บรษิทัภายนอก (Outsource) รบัช่วงงานผลติของบรษิทัใหญ่ๆโดยมกีารจา้ง

การด าเนินงานเฉพาะโครงการในระยะเวลาสัน้ๆ คลา้ยกบัระบบธุรกจิบนัเทงิของฮอลลวีูด้ (Hollywood 

Model) ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Majoribanks (2011)ไดก้ล่าวไว ้

การแขง่ขนัของธุรกจิโทรทศัน์ในยคุอะแนลอ็คทีผ่่านมา เป็นการแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

ผูป้ระกอบการเพยีงไม่กีร่ายซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกจิสถานโีทรทศัน์ช่องหลกัในอดตี อนัไดแ้ก่ 

สถานโีทรทศัน์ช่อง 3 สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 สถานโีทรทศัน์ช่อง 7 สถานโีทรทศัน์ Modern 9 

สถานโีทรทศัน์ NBTและสถานีโทรทศัน์ Thai PBS เป็นหลกั แต่ภายหลงัการเปิดใหม้กีารประมลู

สถานโีทรทศัน์ในระบบดจิทิลั ท าใหป้ญัหาการขาดแคลนคลื่นความถี่ทีเ่คยมอียูเ่ดมิหมดไป สง่ผลให้

ปจัจุบนัจ านวนสถานีและองคก์รธุรกจิสื่อโทรทศัน์มเีพิม่มากขึน้ การเปลีย่นแปลงของภมูทิศัน์สื่อดงักล่าว 

เป็นผลจากการเขา้มาของเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมทีท่ าใหช้่องทางการออกอากาศมมีากขึน้ 

ขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้กดิการแขง่ขนัช่วงชงิทรพัยากรกนัมากขึน้เพื่อใหอ้งคก์รธรุกจิของตนอยูร่อด ดงั

สามารถอธบิายไดจ้ากแนวคดิทฤษฎชีพีพสิยั (Niche Theory) ซึง่เป็นแนวคดิดา้นกลยทุธก์ารบรหิาร

จดัการทีพ่ฒันามาจากมุมมองเชงิชวีวทิยาทีม่องวา่การตลาดและอุตสาหกรรมสื่อเปรยีบเสมอืนระบบ

นิเวศระบบหนึ่งของทีม่สี ิง่มชีวีติทีม่วีถิชีวีติของตน ด ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีม่ทีรพัยากรจ านวนจ ากดั

และตอ้งพยายามรกัษาสายพนัธข์องตนเองใหม้ชีวีติอยูร่อด (Dimmick, 2003) ซึง่แต่ละสถานีหรอืแต่ละ

องคก์รสื่อเปรยีบเสมอืนสมาชกิทีอ่าศยัอยูใ่นระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโทรทศัน์เดยีวกนั ภายใต้

ทรพัยากรมจี านวนจ ากดั ซึง่ทรพัยากรในทีน่ี้ ไดแ้ก่ จ านวนผูช้มและการเขา้ถงึผูช้ม เนื้อหารายการทีม่ี

ความขาดแคลน การช่วงชงิเรทติง้และรายไดร้ะหวา่งสื่อโทรทศัน์ดว้ยกนัเอง รวมทัง้การถูกดงึส่วนแบ่ง

รายไดโ้ฆษณาไปโดยสื่อใหม่อื่นๆ อาท ิสื่อออนไลน์ และโซเชยีลมเีดยี 

ธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวมทีถู่กขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ  ไดส้่งผลใหร้ะบบ

นิเวศวทิยาของสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก องคก์รสื่อโทรทศัน์จงึตอ้งปรบัตวั

และกลยทุธใ์หม้ชีวีติอยูไ่ดภ้ายใตส้ภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้ตอ้งพยายามสรรหาและช่วงชงิ

ทรพัยากรต่างๆในการด าเนินธุรกจิเพื่อใหอ้งคก์รของตนอยูร่อดในระบบนิเวศของสื่อทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิารคอืหวัใจส าคญัในการน าพาองคก์รใหอ้ยูร่อดดว้ยการก าหนดกลยทุธแ์ละแนวปฏบิตัทิี่

เหมาะสมกบัทรพัยากรทีต่นเองมอียู ่ท ัง้ทรพัยากรดา้นเทคโนโลยแีละทรพัยากรดา้นมนุษย ์ดงัทีอ่ธบิาย

ไดด้ว้ยแนวคดิดา้นทรพัยากรขององคก์ร (Resource-based View/RBV) โดย Barney และ Hesterly 

(อา้งใน Mierzejewska, 2011) ทีม่องวา่แต่ละองคก์รมทีรพัยากร (Resource) ทีโ่ดดเด่น เป็นกลุ่มของ

ทรพัยากรทีจ่ะพฒันาการท างานตามกลยทุธข์ององคก์ร ดงันัน้ ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งพยายามคน้หาใหพ้บ

ทรพัยากรและทกัษะของบุคลากรทีโ่ดดเด่นเหล่านี้  รวมทัง้ตอ้งปกป้ององคก์รจากอุปสรรคปญัหาดา้น

ขอ้มลูความรู ้โดยผูบ้รหิารองคก์รโทรทศัน์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัการการจดัการ
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อบรมเพื่อเพิม่เตมิความรูด้า้นสื่อดจิทิลัและศกัยภาพการท างานของบุคลากรทีส่อดคลอ้งกบัธรุกจิที่

ววิฒันาการไปตามการพฒันาทางเทคโนโลย ีเพราะโครงสรา้งทางทรพัยากรดงักล่าวสง่ผลต่อผล

ประกอบการขององคก์ร ดงัที ่Chan-Olmsted (2003) ไดอ้ธบิายไวใ้นแนวคดิโครงสรา้งและผล

ประกอบการ (Structure-conduct Performance/SCP) ซึง่เป็นแนวคดิเกีย่วกบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม

ขององคก์รทีเ่น้นความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหวา่งโครงสรา้งองคก์รและผลประกอบการ โครงสรา้งองคก์ร 

(Structure) ในทีน่ี้ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากร ขนาดองคก์ร สถานทีต่ ัง้ขององคก์ร ซึง่ปจัจยัเหล่านี้มผีลต่อ

พฤตกิรรมขององคก์ร อนัไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของบุคลากร ทมีงาน และผลประกอบการ 

(Performance) ขององคก์ร  

อยา่งไรกต็าม งานวจิยัชิน้นี้ยงัไมไ่ดศ้กึษาลงลกึถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งและผล

ประกอบการขององคก์รสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทย เพราะการวจิยัลกัษณะดงักล่าวเป็นการวจิยัที่

ละเอยีดอ่อน ตอ้งอาศยัขอ้มลูทางการเงนิทีเ่ป็นขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัและมคีวามอ่อนไหว รวมทัง้ใน

ปจัจุบนัมปีจัจยัภายนอกอกีมากมายทีค่วบคุมไม่ได ้เช่น ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ ความไม่แน่นอน

ทางการเมอืง ความไมช่ดัเจนดา้นนโยบายและการก ากบัดแูลสื่อในทีน่ี้ ซึง่ถอืเป็นตวัแปรทีค่วบคุมไมไ่ด ้

และท าใหก้ารวดัผลความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้งกบัผลประกอบการยงัไม่สามารถท าได ้อยา่งไรกต็าม 

การวจิยัประเดน็นี้ในอนาคตเป็นเรื่องทีส่ามารถท าได ้เมื่อธุรกจิสื่อโทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยเขา้สู่

สภาวะทีส่ามารถปรบัตวัไดแ้ลว้ และไม่มคีวามผนัผวนจากปจัจยัภายนอกดงัทีก่ล่าวมา โดย Fu (2003) 

ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวว้า่ การวดัความสมัพนัธร์ะหวา่งโครงสรา้งทรพัยากรและผลประกอบการขององคก์ร

สื่อสามารถวดัไดท้ ัง้ ผลประกอบการเชงิธุรกจิหรอืผลก าไร (Economic Performance) และผลเชงิสงัคม

ในการรบัผดิชอบต่อสงัคม (Social Responsibility) ซึง่เป็นประเดน็ทีน่่าศกึษาต่อไปในอนาคตเมื่อธุรกจิ

โทรทศัน์ดจิทิลัในประเทศไทยเขา้สูส่ภาวะทีส่ามารถปรบัตวัไดแ้ลว้  

ส าหรบัการเปลีย่นแปลงในระดบัเทคนิควธิแีละนโยบาย (Meso Level) เป็นการบรหิารจดัการ

ดา้นกระบวนการ กลยทุธ ์แนวปฏบิตัแิละวฒันธรรมองคก์รทีม่สี่วนในการก าหนดแนวทางการผลติและ

การท างานขององคก์รสื่อ รวมทัง้ก าหนดแนวทางดา้นเนื้อหาสื่อ โดยงานวจิยัชิน้นี้เสนอวา่ คุณภาพของ

เนื้อหาถอืเป็นอาวธุชิน้ส าคญัในการแขง่ขนัของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ในยคุปจัจุบนั ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัที ่

Marjoribanks ไดก้ล่าววา่ เนื้อหายงัคงครองต าแหน่งส าคญั (Content is the King) ในยคุปจัจุบนั 

รปูแบบและรายละเอยีดของเนื้อหาสื่อมกีารเปลีย่นแปลงไปตามการขบัเคลื่อนของเทคโนโลย ีซึง่

คุณลกัษณะของเนื้อหาสื่อในยคุปจัจุบนัประกอบไปดว้ยลกัษณะทีส่รุปและอภปิรายไดด้งัต่อไปนี้คอื 

 1.) เนื้อหามคีวามเป็นเฉพาะกลุ่ม (Content a’la carte) มากขึน้ ดว้ยพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่

เปลีย่นไป และเทคโนโลยดีจิทิลัเพิม่ช่องทางในการเขา้ถงึกลุ่มผูช้มเฉพาะทางมากขึน้ ท าใหก้ารบรหิาร

จดัการดา้นเนื้อหาตอ้งมคีวามชดัเจน ตรงกบัความตอ้งการและรสนิยมของผูช้ม เช่น รายการละครทีม่ี
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เนื้อหาเฉพาะกลุ่มส าหรบัผูใ้หญ่สามารถผลติไดอ้ยา่งมขีอ้จ ากดัดา้นการควบคุมภาพและเนื้อหาน้อยกวา่

ในอดตี มกีารเกดิขึน้ของรายการเรยีลลติีท้ ีอ่อกอากาศ 24ชัว่โมง และมกีารซ่อนกลอ้งจ านวนมากตามจุด

ต่างๆ ละครทีเ่จาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ละครวยัรุ่น ไดร้บัการผลติมากขึน้ 

2.) ไม่มขีอ้จ ากดัดา้นสถานทีใ่นการเขา้ถงึเนื้อหาสื่อ (Content Everywhere) โดยผูช้มสามารถ

เปิดรบัเนื้อหาทีต่นตอ้งการไดห้ลายช่องทาง (Platform) ในเวลาทีต่นเองเป็นผูก้ าหนด (My Time) 

รวมทัง้สามารถเปิดรบัชมยอ้นหลงัไดต้ามเวลาทีต่อ้งการ ซึง่ขอ้นี้เป็นผลทีเ่กดิจากววิฒันาการและบรูณา

การของเทคโนโลยดีจิทิลัทีห่ลอมรวมเขา้กบัโทรทศัน์ ผูบ้รหิารตอ้งมกีลยทุธแ์ละเทคนิควธิใีนการ

น าเสนอเนื้อหา (Distribution) ใหเ้ขา้ถงึผูช้มไดทุ้กช่องทาง (Platform) ทัง้การรบัชมแบบเฟิรส์สกรนี 

(First Screen) ผ่านเครื่องรบัโทรทศัน์แบบเดมิ และแบบจอทีส่อง (Second Screen) ผ่านสื่อใหม่ อาท ิ

สมารท์โฟน แทป็เลต็ คอมพวิเตอร ์รวมทัง้ในการผลติเนื้อหาเดยีวเพื่อออกอากาศไดห้ลายช่องทางดงัที่

กล่าวมานัน้ ตอ้งสามารถผลติออกมาในรปูแบบทีเ่หมาะกบัช่องทางทีน่ าเสนอดว้ย ตวัอยา่งเช่น เฟซบุ๊ค 

เป็นสื่อทีเ่น้นการน าเสนอดว้ยภาพเป็นจุดเรยีกรอ้งความสนใจ ขณะทีก่ารน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ใน

เวบ็ไซตม์ที ัง้รปูแบบยาวและแบบสัน้ ท าใหผู้บ้รหิารตอ้งมแีนวทางในการบรหิารจดัการดา้นการผลติทีไ่ม่

ท าใหบุ้คลากรตอ้งท างานซ ้าซอ้น ขณะเดยีวกนักต็อ้งมกีลยทุธก์ารบรหิารจดัการใหส้ามารถแขง่กบัเวลา

และคู่แขง่ทางธรุกจิได ้

3.) ผูช้มเขา้ถงึเนื้อหาไดโ้ดยไม่มคี่าใชจ้่าย (Content for Free) การเปิดรบัเนื้อหาผ่านสื่อใหมใ่น

อดตีนัน้ ผูช้มตอ้งเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการรบัชมเนื้อหา เช่น การจ่ายเงนิเพื่อดาวโหลดเนื้อหาเพลงและ

ภาพยนตร ์แต่ปจัจุบนัเนื้อหาส่วนใหญ่เปิดรบัและเขา้ถงึไดโ้ดยไมม่ค่ีาใชจ้่าย ดงันัน้การก าหนดกลยทุธ์

ทางการเงนิและการตลาดของธุรกจิสื่อในปจัจุบนัตอ้งสามารถหาแหล่งเงนิทุนใหม่ๆ และก าหนดขอ้ตกลง

ทางธุรกจิแบบใหม่เพื่อการบรหิารจดัการงบประมาณและผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง ผูผ้ลติเนื้อหา 

(Content Provider) ผูบ้รหิารช่องทาง (Platform) และหน่วยงานทีเ่ป็นคู่คา้ทางธุรกจิอื่นๆ เช่น ผูโ้ฆษณา

สนิคา้ ประเดน็ทีก่ล่าวมานี้ถอืเป็นความทา้ทายอยา่งมากในการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารทัง้ในดา้น

จดัการงบประมาณและการวดัผลทางธุรกจิและการตลาด โดยพบวา่ องคก์รธุรกจิทีเ่ป็นผูผ้ลติเนื้อหา 

(Content Provider) และเคยมปีระสบการณ์ด าเนินธุรกจิโทรทศัน์ดาวเทยีมมาก่อนจะปรบัตวัไดเ้รว็ทีสุ่ด 

สามารถบรหิารจดัการรายรบัไดจ้ากทัง้สองทางคอื จากชอ่งทางสื่อโทรทศัน์และจากช่องทางสื่อใหม ่ 

4.) ผูใ้ชเ้ป็นผูผ้ลติเนื้อหาสื่อ (User-generated Content) เทคโนโลยดีจิทิลัช่วยท าใหผู้ช้มหรอื

ผูใ้ชส้ื่อเปลีย่นสภาพมาเป็นผูผ้ลติหรอืร่วมผลติสื่อเองได ้ส่งผลใหพ้ลงัของผูบ้รโิภคในยคุดจิทิลัหลอม

รวมมมีากขึน้ ซึง่สิง่นี้ถอืเป็นผลของ “เทคโนโลยกี่อกวน” ทีผู่บ้รหิารองคก์รตอ้งเรยีนรู ้เขา้ใจ และน ามา

ปรบัประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการของตน เทคโนโลยดีจิทิลัท าใหอุ้ปกรณ์การผลติมขีนาดเลก็ลงและ

ราคาถูกลง ซือ้หาไดง้่ายขึน้ รวมทัง้ท าใหก้ารผลติเนื้อหาง่ายขึน้ ผูบ้รโิภคหรอืผูช้มในปจัจุบนัจงึเป็นผูท้ ีม่ ี
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สื่อและเครื่องมอืการผลติในมอืและสามารถผลติสื่อไดเ้หมอืนกบัผูผ้ลติในองคก์รสื่อ ดงัทีเ่หน็ตวัอยา่งจาก

ปรากฏการณ์ของ “นกัขา่วพลเมอืง” (Citizen Reporter) ดงันัน้ องคก์รธุรกจิตอ้งบรหิารจดัการดา้น

คุณภาพการผลติเนื้อหาใหแ้ตกต่างและอยูใ่นระดบัมาตรฐานวชิาชพีทีเ่หนือกวา่เนื้อหาทีผ่ลติโดยภาค

ประชาชน เช่น ปรบัปรุงคุณค่าการผลติดา้นภาพ เสยีง และงานกราฟิก ใหม้กีารสื่อความหมายเชงิศลิปะ

ทีม่คีุณภาพมากขึน้ 

5.) เนื้อหาสื่อมคีวามเป็นสากล (Global Content) สื่อดจิทิลัสมยัใหมท่ีห่ลอมรวมเขา้กบัโทรทศัน์

ท าใหก้ารรบัส่งเนื้อหาเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเรว็ กวา้งขวาง ไม่มปีญัหาดา้นพืน้ทีท่างกายภาพเป็นอุปสรรค

ในการเขา้ถงึของผูช้ม ดงัทีพ่บวา่ ยอดชมเนื้อหาเดยีวกนัผ่านสื่อใหม่มมีากกวา่การเปิดรบัชมผ่าน

เครื่องรบัโทรทศัน์แบบเดมิ สื่อดจิทิลัทีเ่ขา้มาหลอมรวมจงึเขา้มามบีทบาทดา้นเนื้อหาโดยผูผ้ลติสามารถ

ผลติเนื้อหาทีเ่ขา้ถงึกลุ่มผูช้มไดใ้นระดบัสากล และผลติเนื้อหาทีเ่จาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มทีช่อบและ

มรีสนิยมดรูายการประเภทเดยีวกนัแต่อาจอาศยัอยูใ่นพืน้ทีต่่างกนัคนละประเทศ ดงันัน้ในการบรหิาร

จดัการดา้นเนื้อหาสื่อในขอ้นี้ ผูบ้รหิารตอ้งวางกลยทุธท์ีใ่หค้วามส าคญักบัรสนิยมของผูช้มและการเจาะ

กลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน  

6.) มกีารเชื่อมโยงเนื้อหาสื่อเขา้ดว้ยกนั (Content about Content) ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวว้า่เนื้อหาสื่อ

ในปจัจุบนัมคีวามหลากหลายและมอียูใ่นสื่อต่างๆมากมาย รวมทัง้ยงัสามารถผลติไดเ้องโดยผูบ้รโิภค 

จากขอ้คน้พบดงักล่าว สะทอ้นใหเ้หน็วา่ผูบ้รโิภคสื่อในยคุปจัจุบนัไดเ้ปลีย่นสถานะจากผูช้มมาเป็นผูม้ ี

ส่วนร่วมในการผลติเนื้อหา (Co-creation) และร่วมสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัเนื้อหา (Value-added Content) 

นัน้อกีดว้ย ดงันัน้ ในการบรหิารจดัการเนื้อหา ผูบ้รหิารตอ้งมกีลยทุธใ์นการน าเนื้อหาในสื่อต่างๆมาต่อ

ยอดการผลติ เช่น มกีารน าเนื้อหาทีเ่ป็นประเดน็ทีน่่าสนใจและเป็นทีก่ล่าวถงึในสื่อใหม่มาต่อยอดการ

ผลติในรายการโทรทศัน์ แต่ขณะเดยีวกนักต็อ้งใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความถูกตอ้งของเนื้อหา

นัน้ดว้ย 

การบรหิารจดัการองคก์รสื่อดา้นเนื้อหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ตอ้งอาศยัทกัษะความรูด้า้นการ

บรหิารและดา้นความคดิสรา้งสรรคเ์ขา้ดว้ยกนั เนื้อหาสื่อเป็นสิง่ส าคญั แต่ขณะเดยีวกนัวธิกีารและ

รปูแบบการน าเสนอเนื้อหากเ็ป็นสิง่ทีช่่วยสง่เสรมิเนื้อหาใหน่้าสนใจ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัความนิยม

จากผูบ้รโิภคยคุปจัจุบนั บทสรุปดา้นการบรหิารจดัการเนื้อหาสื่อพบวา่ กลยทุธส์ าคญัทีผู่บ้รหิารองคก์ร

สื่อโทรทศัน์ตอ้งน ามาเป็นแนวทางปฏบิตัคิอื “การน าเสนอเนื้อหาทีต่รงกบัรสนิยมกลุ่มผูช้ม ในช่องทางที่

ตรงกบัพฤตกิรรมการรบัชม และในช่วงเวลาทีเ่หมาะสม” (Get the right content to the right consumer 

at the right time.) 

เทคโนโลยมีศีกัยภาพในการเขา้ถงึผูช้มอยา่งไม่จ ากดัเวลาและพืน้ที ่ซึง่สิง่นี้ช่วยเป็นแรงเสรมิ

และผลกัดนัใหธ้รุกจิสื่อโทรทศัน์สามารถแขง่ขนัในระดบันานาชาตไิดเ้พราะเทคโนโลยเีอือ้อ านวย โดย
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ผลการศกึษาสะทอ้นวา่ รายการละคร ถอืเป็นรายการโทรทศัน์ทีเ่ป็นภาษาสากล เขา้ถงึและเขา้ใจร่วมกนั

ไดร้ะหวา่งกลุ่มผูช้มแทบทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบภมูภิาคเอเชยีนัน้ รายการละครโทรทศัน์

ของประเทศไทยมฐีานผูช้มในประเทศเพื่อนบา้นจ านวนมากเพราะมพีืน้ฐานทางวฒันธรรมและรสนิยมที่

ใกลค้ยีงกนั เช่น รายการละครทีผ่ลติโดยช่อง 8 ของกลุ่มอารเ์อส และ ช่องวนั ของ เครอืบรษิทัจเีอม็เอม็ 

ไดร้บัความนิยมจากกลุ่มผูช้มในประเทศเพื่อนบา้นจ านวนมาก และสามารถขายลขิสทิธิร์ายการของตน

ไดผ้ลก าไรในระดบัน่าพอใจ รวมทัง้ยงัมอีงคก์รอื่นๆ เชน่ พพีทีวี ีที่มศีกัยภาพและมนีโยบายผลติ

รายการโทรทศัน์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ ดงันัน้ ในการทีธุ่รกจิสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยจะ

กา้วขึน้เป็นผูแ้ขง่ขนัทางการตลาดรายการโทรทศัน์ระดบันานาชาตถิอืเป็นประเดน็ทีน่่าจบัตามองใน

อนาคต โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปลีย่นแปลงของธุรกจิสื่อระดบัโลกในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา ไดพ้ฒันา

สู่ลกัษณะของธุรกจิสื่อขา้มชาต ิซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎกีารบรหิารจดัการสื่อขา้มชาต ิ

(Transnational Media Management Theory) ทีม่องวา่โลกาภวิฒัน์มผีลกระทบต่อรปูแบบและคุณภาพ

ของเนื้อหา กระบวนการและเทคนิควธิกีารผลติ รวมทัง้ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และ

การเมอืงส่งผลต่อการด าเนินธุรกจิสื่อขา้มชาต ิซึง่ในทีน่ี้สะทอ้นใหเ้หน็วา่ รสนิยมและวฒันธรรมที่

คลา้ยคลงึกนัของผูช้มในแถบภมูภิาคเอเชยีถอืเป็นโอกาสทางธุรกจิทีส่ าคญัขององคก์รสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทยในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ 

การศกึษาครัง้นี้ยงัไม่สามารถศกึษาไดล้งลกึถงึแนวทางในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อแบบขา้ม

ชาต ิดว้ยปจัจุบนัเป็นการตลาดในลกัษณะของผลพลอยได ้คอืผลติเพื่อผูช้มในประเทศแต่มรีปูแบบ

เนื้อหาทีส่ามารถสง่ออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นไดด้ว้ย ในอนาคตเมื่อตลาดมกีารขยายตวัและธุรกิจการ

ผลติเพื่อส่งออกรายการโทรทศัน์ขา้มชาตใินประเทศไทยมคีวามเคลื่อนไหวทีค่กึคกัมากขึน้ จะเป็น

ประเดน็ศกึษาทีน่่าสนใจต่อไปถงึความทา้ทายของการบรหิารจดัการบรษิทัขา้มชาต ิโดยเฉพาะใน

ประเดน็บทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร การจดัการขา้มวฒันธรรมและภาวะความเป็นผูน้ า เพื่อเพิม่พนูความ

เขา้ใจในดา้นการบรหิารจดัการและความทา้ทายในการบรหิารจดัการองคก์รสื่อขา้มชาติ  ซึง่ Gershon 

(2000) กล่าวว่า ในระดบัต่างประเทศเองกย็งัขาดการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัประเดน็นี้ 

อยา่งไรกต็าม ดงัที ่Parker (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) ไดก้ล่าววา่ การตลาดระหวา่ง

ประเทศจะส่งผลกระทบต่อองคก์รและผลประกอบการขององคก์ร ถอืเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็จรงิใน

งานวจิยัชิน้นี้ทีพ่บวา่ องคก์รสื่อโทรทศัน์ของไทยทีไ่ดย้กตวัอยา่งมาขา้งตน้ไดร้บัประโยชน์ดา้นผล

ประกอบการจากการส่งออกรายการโทรทศัน์ขา้มชาตขิองตนในระดบัทีน่่าพอใจ รวมทัง้ยงัจะส่งผลต่อ

การพฒันาตลาดและเนื้อหาของสื่อไปสู่ธรุกจิระดบันานาชาตใินอนาคต  

 เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม เขา้มามบีทบาทในฐานะ “เทคโนโลยกี่อกวน” แก่อุตสาหกรรมสื่อ

โทรทศัน์ของประเทศไทยในยคุปจัจุบนัในดา้นต่างๆดงัทีอ่ธบิายไวบ้า้งแลว้ก่อนหน้านี้ การบรหิารงาน
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องคก์รสื่อโทรทศัน์จงึถอืเป็นการบรหิารเทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามทีอ่ธบิายไดด้ว้ยแนวคดิการบรหิาร

เทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technology and Innovation Management Theory) ซึง่ Dougherty (2006) 

ไดใ้หน้ิยามของค าวา่ “นวตักรรม” ไวว้า่ เป็นหน่วยยอ่ยของเทคโนโลย ีและ เทคโนโลย ีถอืเป็นหน่วย

ยอ่ยของการเปลีย่นแปลงองคก์ร ดงันัน้เทคโนโลยจีงึมพีลงัและศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงองคก์ร ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัชิน้นี้ทีพ่บวา่ นวตักรรมสื่อดจิทิลัหลอมรวม น ามาซึง่การปรบัเปลีย่นแนวปฏบิตัใิน

การบรหิารจดัการองคก์รของผูบ้รหิารสื่อในระดบัจุลภาค (Micro Level) โดยผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์

ต่างตอ้งปรบัตวัและน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประยกุตเ์พื่อบรหิารบุคลากรและนวตักรรมต่างๆดว้ย

วธิกีารทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัที ่Christensen และ Overdorf (2000) ไดเ้สนอไวว้า่ “เทคโนโลยี

ก่อกวน” (Disruptive Technologies) นี้ อาจน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงในทศิทางต่างๆทัง้การพฒันาไป

ในทางทีด่แีละทางทีก่่อใหเ้กดิความวุน่วาย 

 ผูบ้รหิารเหน็จุดดขีองนวตักรรมสื่อเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวมทีเ่ปิดช่องทางใหม่ๆในการท า

ธุรกจิโทรทศัน์และน ามาเป็นช่องทางในการบรหิารนวตักรรม ซึง่เหน็ไดจ้ากการพฒันาช่องทางการ

ออกอากาศ (Platform) ต่างๆ ทัง้ ระบบดจิทิลัภาคพืน้ดนิ ดาวเทยีม เคเบิล้ อนิเตอรเ์น็ต และผ่านสื่อ

ใหม่ ทีส่ามารถรบัชมไดผ้่านจอทีส่อง (Second Screen)  รวมทัง้ยงัน าช่องทางการน าเสนอผ่าน

นวตักรรมสื่อใหม่มาสนบัสนุนสื่อเก่า ตวัอยา่งเช่น ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์เป็นเครื่องมอืในการโปรโมท

เนื้อหาและดงึใหผู้ช้มมารอชมรายการทางสื่อโทรทศัน์ ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Franke และ Schreier  (2002) 

ไดศ้กึษาพบวา่ อนิเตอรเ์น็ตสามารถน ามาเป็นเครื่องมอืในการพฒันาผลติภณัฑใ์หมใ่นอุตสาหกรรม

ต่างๆได ้โดยในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ พบวา่ ผูบ้รหิารไดม้กีารน าเอานวตักรรมเทคโนโลยมีาใชบ้รหิาร

จดัการระบบการท างานและการบรหิาร ตวัอยา่งเช่น ในการบรหิารงานระบบหอ้งขา่ว (News Room) 

ของไทยรฐัทวีมีกีารพฒันาระบบการท างานและเทคโนโลยหีลายรปูแบบ ทัง้เทคโนโลยทีีซ่ ือ้จาก

ต่างประเทศ เทคโนโลยทีีอ่งคก์รพฒันาขึน้มาเอง และการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยทีีซ่ ือ้มาและผลติ

เอง ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานของ Saksena และ Hollifield (2002) ทีไ่ดศ้กึษาโครงสรา้งองคก์ร

ภายในของหนงัสอืพมิพใ์นสหรฐัอเมรกิาทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการพฒันาการบรรณาธกิรขา่ว

ออนไลน์ซึง่ถอืเป็นผลติภณัฑใ์หม่หรอืวธิกีารท างานแบบใหม่ 

ในดา้นการสื่อสารพบวา่ ผูบ้รหิารองคก์รส่วนใหญ่ไดน้ านวตักรรมการสื่อสารมาใชเ้พิม่ศกัยภาพ

ในการบรหิารงานทุกระดบั โดยส่วนใหญ่ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ในการสื่อสาร ซึง่จดัเป็นกลุ่มการ

สื่อสารกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มผูบ้รหิาร และกลุ่มตามสายการท างาน รวมทัง้บางองคก์รยงัมกีารใชร้ะบบ

การจดัการบรหิารในการสัง่งานและตรวจดคูวามคบืหน้าของงานผ่านระบบคอมพวิเตอร ์สรา้ง

บรรยากาศท างานในลกัษณะยดืหยุน่ไม่จ าเป็นตอ้งยดึตดิกบัสถานที ่(Remote Office) 
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นอกจากนี้ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อมแีนวทางกลยทุธใ์นการสรา้งผลติภณัฑใ์หม่อนัไดแ้ก่ การสรา้ง

เนื้อหารายการใหม่ๆ  รวมทัง้ การผสมผสานเนื้อหาและทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ใหอ้อกมาเป็นสิง่ใหม่ ซึง่

สอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ (New Product Development Theory) โดยผลติภณัฑ์

ใหม่ดงักล่าวเหน็สามารถเหน็ตวัอยา่งไดจ้าก กลยทุธ์การสรา้งแบรนดอ์งคก์รจากการผสมผสานแบรนด์

บุคลากรทีเ่ป็นนกัขา่ว โดยองคก์รเนชัน่มนีโยบายในการใหน้กัขา่วใชส้ื่อใหมใ่นการสรา้งแบรนดข์อง

ตนเองและใหม้คีวามเชื่อมโยงกบัองคก์ร เชน่ ใชก้ารตัง้ชื่อในสื่อสงัคมออนไลน์ใหม้ชีื่อของสถานีหรอื

องคก์รพ่วงไปดว้ย รวมทัง้มกีารบรหิารโดยการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ โดยการน าบุคลากรทีม่ฐีานผูช้มอยู่

แลว้มาพฒันารปูแบบการน าเสนอและเนื้อหาใหม่ๆ  เช่น รายการ ลายกนก ทีม่ลีกัษณะรปูแบบน าเสนอ

แบบวาไรตี ้เพื่อสรา้งความแตกต่างหลากหลายขณะเดยีวกนักย็งัคงความสมัพนัธก์บัฐานผูช้มเดมิของ

ตนไวไ้ด ้ 

ตวัอยา่งของการพฒันาเนื้อหารปูแบบรายการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ถอืเป็นกลยทุธก์ารบรหิาร

จดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรมในมมุมองของทฤษฎกีารพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ทีส่นบัสนุนวา่ สนิคา้ใหม่ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ถอืเป็นอาวธุทางกลยทุธข์ององคก์ร การพฒันาสนิคา้ใหม่ ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้

หมายถงึเนื้อหารายการโทรทศัน์แบบใหม่ๆ  ถอืเป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ศกัยภาพขององคก์รทีไ่ดร้บัการ

พฒันาและจะมผีลเชื่อมโยงไปยงัผลประกอบการและดา้นการเงนิ 

ดา้นอุปสรรคและความทา้ทายในการบรหิารจดัการอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงหรอืก่อกวนโดย

เทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม พบวา่ ความทา้ทายทีส่ าคญัคอืการบรหิารจดัการเพื่อแกไ้ขช่องวา่งทาง

เทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้ทัง้ระหวา่งพนกังานรุ่นเก่าและรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะดา้นสื่อดจิทิลัทีแ่ตกต่าง

กนั ผูบ้รหิารตอ้งท าหน้าทีปิ่ดช่องวา่งดงักล่าวดว้ยกลยทุธก์ารบรหิารทีพ่ฒันาศกัยภาพของบุคลากรซึง่

เปรยีบเสมอืนทรพัยากรทีส่ าคญัขององคก์ร โดยใชก้ลยทุธห์ลกัในการจดัการอบรมแก่บุคลากรรุน่เก่า 

เพื่อใหเ้กดิการยอมรบันวตักรรม (Adoption of Innovation) และสรรหาพนกังานใหม่ทีม่ทีกัษะความรู้

ดา้นสื่อดจิทิลัเขา้มาร่วมงานในองคก์รซึง่ถอืเป็นการแพรก่ระจายทางนวตักรรม ตามแนวคดิทฤษฎกีาร

แพร่กระจาย (Diffusion Theory) ดงัที ่Rogers (1995) อธบิายวา่ การยอมรบันวตักรรมทีส่ าเรจ็เกดิขึน้

เนื่องจากผูน้ าการเปลีย่นแปลง (Change Agent) เป็นคนเผยแพร่นวตักรรมไปยงักลุ่มลา้หลงั 

(Laggards) ทีเ่ป็นผูป้ฏเิสธนวตักรรม นอกจากนี้ยงัพบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เช่น อาย ุ

การศกึษา รายได ้มสี่วนเกีย่วขอ้งต่อการยอมรบันวตักรรม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัชิน้นี้ทีพ่บวา่ 

บุคลากรรุ่นใหม่ในองคก์รทีเ่ตบิโตมากบัเทคโนโลยดีจิทิลัถอืเป็นกลุ่มผูน้ าการเปลีย่นแปลงทีเ่ขา้ใจ

เทคโนโลยมีากกวา่ ช่วยเผยแพร่ทกัษะและสรา้งทศันคตเิชงิบวกแก่บุคลากรรุ่นเก่าทีเ่ปลีย่นแปลงชา้กวา่ 

ซึง่พบวา่บางองคก์รมกีารบรหิารจดัการในลกัษณะทีใ่หบุ้คลากรรุ่นใหม่เป็นผูอ้บรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร

รุ่นเก่าทีม่อีายมุากกวา่ ส่วนในดา้นการยอมรบันวตักรรมภายในองคก์รพบวา่ เป็นกระบวนการทีต่อ้งใช้
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เวลาในการปรบัตวั การน าเทคโนโลยดีจิทิลัใหม่มามาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดส้รา้งความเครยีดและการ

ต่อตา้นใหเ้กดิขึน้ในกลุ่มบุคลากรรุ่นเก่าในระยะเวลาหนึ่ง แต่เมื่อปรบัตวัไดแ้ลว้ จะท าใหค้วามเครยีดและ

การต่อตา้นเทคโนโลยลีดลงไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Achtenhagen และ Raviola ในปี ค.ศ. 

2009 (อา้งถงึใน Mierzejewska, 2011) ทีพ่บวา่ การน าเทคโนโลยใีหม่ๆมาใชน้ ามาสู่การลดความพงึ

พอใจในการท างานของสมาชกิในองคก์รในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เพราะเป็นการเปลีย่นแปลงการท างาน 

เป็นการบงัคบัใหค้นท างานตอ้งเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ  เพิม่เวลาและภาระในการท างาน แต่ผลกระทบทีม่ต่ีอ

ความพงึพอใจในเชงิลบของเทคโนโลยจีะค่อยๆลดลงเมือ่เวลาผ่านไป  

ผูบ้รหิารมบีทบาทหน้าทีส่ าคญัในการเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงและการแพร่กระจายนวตักรรม 

องคก์รทีม่พีืน้ฐานทางธรุกจิมาจากกลุ่มผูผ้ลติเนื้อหา (Content Provider) และผูด้ าเนินธุรกจิโทรทศัน์

ดาวเทยีมมาก่อนถอืเป็นกลุ่มทีป่รบัตวัมาก่อนหน้าแลว้อยา่งรวดเรว็ นอกจากนี้ผูบ้รหิารระดบัสงูของ

องคก์รเหล่านี้ยงัถอืเป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลง  เป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยแีละผูเ้ผยแพร่นวตักรรมแก่สมาชกิใน

องคก์รเพื่อสรา้งการเปลีย่นแปลง ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change 

Management) อนัเป็นผลมาจากเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ีทีเ่ปลีย่นแปลงไป และยงั

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Killebrew (2003) และงานของ Perez-Latre และ Sanchez-Tabernero 

(2003) ทีพ่บวา่ การเปลีย่นแปลงมอี านาจในการก่อใหเ้กดิความก่อกวน (Change is disruptive) ซึง่

รปูแบบความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารมบีทบาททีส่ าคญัต่อการบรหิารความเปลีย่นแปลงขององคก์ร  

งานวจิยัชิน้นี้สะทอ้นวา่ องคก์รทีม่ผีูน้ าทีม่กีารปรบัตวัและเปลีย่นแปลงเท่านัน้จงึจะอยูร่อดได ้

การสื่อสารถอืเป็นหวัใจส าคญัของการบรหิารงานองคก์ร โดยเฉพาะในยคุของการเปลีย่นแปลง

อุตสาหกรรมโทรทศัน์ไปสู่ยคุดจิทิลัหลอมรวมนัน้ ผูน้ ามบีทบาทอยา่งมากในการบรหิารเพื่อความ

เปลีย่นแปลง โดยผูบ้รหิารตอ้งเปลีย่นบทบาทจากผูน้ าแบบแลกเปลีย่น (Transactional Leadership)

ระหวา่ง 2 ฝา่ย คอื ฝา่ยผูน้ าและผูต้าม (Bilateral Exchange) ซึง่เป็นรปูแบบการแลกเปลีย่นระหวา่ง

ผลผลติของงานกบัรางวลัทีเ่ป็นความพงึพอใจของผูต้าม มาสู่ ภาวะผูน้ าการเปลีย่นแปลง 

(Transformation Leadership Approach) ซึง่เป็นภาวะผูน้ าทีเ่น้นการสื่อสารเพื่อสรา้งความเปลีย่นแปลง

ในองคก์ร และสรา้งแรงบนัดาลใจ เป็นแรงขบัในการเปลีย่นแปลงและพฒันาองคก์ร (Organizational 

Change) 

ทัง้นี้ Bass (1997) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปจัจยั4 ประการในการเปลีย่นแปลงองคก์รของผูน้ า ไดแ้ก่ 1.) 

การสรา้งความเชื่อมัน่และทศันคตทิีด่ ี (Idealized influence) กบับุคลากรในองคก์ร  และ 2.) การสรา้ง

แรงบนัดาลใจ (Inspirational Inspiration) โดยอธบิายวสิยัทศัน์ (Vision) ทีน่่าเดนิทางไปถงึแก่บุคลากร 

นัน้ พบวา่ ทัง้สองขอ้ทีก่ล่าวมามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีพ่บวา่ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ใน

ประเทศไทยต่างตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการบรหิารงานในภาวะผูน้ าเพื่อการเปลีย่นแปลง โดย 
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เหน็ไดจ้ากทีอ่งคก์รต่างๆมกีารปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลมาจาก

เทคโนโลย ีเช่น อสมท ไดเ้ปลีย่นวสิยัทศัน์ใหม่เป็น Highly Creative Media Corporation โดยผูบ้รหิาร

ใหค้วามเหน็วา่เป็นวสิยัทศัน์ทีม่คีวามกระชบัและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของธุรกจิสื่อโทรทศัน์ยคุ

ปจัจุบนัเพื่อน าองคก์รไปสู่องคก์รดจิทิลั ส่วนกลุ่มบรษิทัทรมูกีารวางแนวทางวสิยัทศัน์ทีป่รชัญาการสรา้ง

นวตักรรมและนวตักร เป็นตน้ ส่วนปจัจยัอกี 2 ประการในการเปลีย่นแปลงองคก์รของผูน้ า คอื ขอ้ 3 

และ ขอ้ 4 ซึง่ไดแ้ก่ การใหคุ้ณค่ากบัความคดิของผูอ้ื่น (Intellectual Consideration) และการค านึงถงึ

ความเป็นปจัเจกบุคคล (Individualized Consideration) ของบุคลากรนัน้ มคีวามสอดคลอ้งในงานวจิยั

ชิน้นี้ ทีพ่บวา่ ผูบ้รหิารส่วนใหญ่ใชร้ปูแบบการเป็นผูน้ าทีย่ดืหยุน่ในการบรหิารจดัการ เน้นรปูแบบ

ปรกึษาหารอื (Consult Style) และรปูแบบปฏสิมัพนัธ ์(Joins Style) ตามแนวคดิของ Likert (อา้งถงึใน 

Dainton และ Zelley, 2011) ทีเ่ป็นรปูแบบภาวะผูน้ าทีใ่ชร้างวลัเป็นแรงจงูใจในการท างาน มกีารขอ

ความเหน็และค าแนะน าจากผูต้ามเพื่อประกอบการตดัสนิใจ มที ัง้การตดัสนิใจแบบ “บน สู่ ล่าง” และ 

“ล่าง สู่ บน” ผูต้ามไดร้บัการยอมรบัและการบรหิารงานอยูภ่ายใตก้ารใหเ้กยีรตแิละเคารพกนั  

อยา่งไรกต็าม การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาจากมุมมองของผูบ้รหิารซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ

ศกึษาวจิยัครัง้นี้ ท าใหผ้ลการวจิยัยงัไม่เหน็มุมมองของผูต้ามหรอืบุคลากรในองคก์รเกีย่วกบัความ

คดิเหน็และทศันคตทิีม่ต่ีอการบรหิารจดัการองคก์ร รวมทัง้การใชแ้ละความพงึพอใจ (Uses and 

Gratification) ทีม่ต่ีอการบรหิารการเปลีย่นแปลง เทคโนโลยแีละนวตักรรมขององคก์รในมติขิองบุคลากร 

ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่Hollifield และ Donnermeyer (2003) ไดก้ล่าวไวใ้นบรบิทของการวจิยัเกีย่วกบัการ

บรหิารจดัการองคก์รสื่อในต่างประเทศวา่ ยงัคงขาดการน าแนวคดินี้มาประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาการ

ยอมรบันวตักรรมภายในองคก์ร เพราะการศกึษาวจิยัทีผ่า่นมาเป็นเพยีงการเน้นไปทีก่ารศกึษาการ

ยอมรบันวตักรรมของผูบ้รโิภคเท่านัน้   

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ ผูบ้รหิารคอืศนูยก์ลางของการบรหิารการเปลีย่นแปลง รวมทัง้การสร้าง

วฒันธรรมองคก์รยงัถอืเป็นภารกจิประการส าคญัในการบรหิารองคก์ร ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นแนวคดิทฤษฎี

วฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture Theory) วา่ วฒันธรรม ถอืเป็นพลงัขบัเคลื่อนทีส่ าคญัใน

องคก์ร รวมทัง้ยงัเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมของสมาชกิในองคก์ร และส่งผลต่อจุดแขง็และจุดอ่อนของ

องคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัครัง้นี้ทีส่รุปวา่ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อตอ้งสรา้งแนวปฏบิตัแิละคุณค่าที่

สมาชกิในกลุ่มยดึถอืร่วมกนั รวมทัง้ตอ้งถ่ายทอดไปยงัสมาชกิรุ่นต่อมาขององคก์ร เพราะวฒันธรรมคอื

สิง่ทีใ่ชเ้ป็นแนวทางของกจิกรรมกลุ่มในการสรา้งผลผลติและการอยูร่อด ดงัที ่Boor และ Dowson (อา้ง

ถงึใน Mierzejewska, 2011) ไดก้ล่าวไว ้ดงันัน้ ผูบ้รหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์จงึตอ้งสรา้งวฒันธรรม

องคก์รอนัไดแ้ก่ แนวปฏบิตัขิององคก์ร (Company Practice) เช่น การปลกูฝงัความคดิและทกัษะดจิทิลั

แก่บุคลากร การสื่อสารขององคก์ร (Company Communication) อนัไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยกีารสื่อสาร
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ทีท่นัสมยัมาใชข้บัเคลื่อนการสื่อสารในองคก์ร และวฒันธรรมทางกายภาพขององคก์ร (Physical 

Cultural Forms) เช่น การจดัหาอุปกรณ์และทรพัยากรในการท างานของบุคลากรในองคก์รใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไปของสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม ทัง้นี้ การสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รในประเดน็ทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้ จะช่วยก่อใหเ้กดิการบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์

(Relationship) และปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ในองคก์ร ซึง่เป็นกลยทุธบ์รหิารสื่อในระดบัจลุภาค (Micro 

Level)  

การบรหิารองคก์รสื่อมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากการบรหิารจดัการธุรกจิอื่นๆ ดว้ยมทีัง้ความ

เป็นศาสตรแ์ละศลิปะในการบรหิาร จงึตอ้งมโีครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดืหยุน่ผสมผสานหลากหลาย

รปูแบบ ซึง่ผลการวจิยัสะทอ้นวา่ องคก์รสื่อโทรทศัน์ในประเทศไทยทุกองคก์รใชก้ารผสมผสาน

โครงสรา้งวฒันธรรมทัง้ 3 รปูแบบ ของ Hardy (อา้งถงึใน Block, 2001) เขา้ดว้ยกนั โดยรปูแบบหลกัที่

ทุกองคก์รใชค้อืโครงสรา้งองคก์รและวฒันธรรมแบบบทบาท (The Role) หรอืเสาวหิารกรกี ซึง่

เปรยีบเสมอืนกระดกูสนัหลงัขององคก์รทีจ่ดัระบบหน้าทีก่ารท างาน ผสมผสานวฒันธรรมแบบภารกจิ 

(The Task) ในการมอบหมายและตดิตามงาน โดยใหอ้สิระบุคลากรในการท างานทีต่อ้งใชศ้ลิปะและ

ความคดิสรา้งสรรค ์อยา่งไรกต็าม รปูแบบรวมอ านาจ (The Power) กย็งัน ามาใชใ้นกรณีทีต่อ้งใชก้าร

ตดัสนิใจทีเ่ดด็ขาดภายใตส้ภาวะการแขง่ขนักบัเวลาและธุรกจิ ซีง่เป็นรปูแบบวฒันธรรมองคก์รแบบ

วฒันธรรมไทยทีม่ผีูน้ าองคก์รเป็นศนูยก์ลางทีย่ดึเหนี่ยวจติใจของสมาชกิในองคก์ร  

นอกจากนี้ ผูบ้รหิารเองยงัตอ้งมกีารปรบัอตัลกัษณ์ตวัตนและทกัษะใหม่ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อ

การบรหิารการเปลีย่นแปลงสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม ซึง่แนวปฏบิตัใินการบรหิารจดัการองคก์ร

ของผูบ้รหิารมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงดา้นอตัลกัษณ์ของผูบ้รหิารและนกัวชิาชพี

ดา้นสื่อในระดบัสากล ที ่Aris (2011) ไดก้ล่าวไวว้า่ อตัลกัษณ์ทางวชิาชพี (Professional Identity) ของ

นกัวชิาชพีผูผ้ลติสื่อมคีวามเปลีย่นแปลง จากลกัษณะการท างานในอดตีแบบฉายเดีย่ว (Soloist) มาสู่อตั

ลกัษณ์แบบนกัผสมผสาน ทีเ่รยีกวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ” (Superstar DJ)  โดยผูบ้รหิารตอ้งรูจ้กัทัง้

วธิกีารและกระบวนการ (Know How) รูจ้กัเนื้อหาทัง้ของตนเองและผูอ้ื่น รวมทัง้รูจ้กัผูบ้รโิภค (Know 

Who) เพื่อใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมสื่อ ผลการศกึษาพบวา่ ผูบ้รหิาร

องคก์รสื่อเริม่มกีารเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ดงักล่าวแลว้ในระดบัทีม่ากน้อยและชา้เรว็แตกต่างกนั 

ผูบ้รหิารบางส่วนทีเ่ป็นกลุ่มผูบ้รหิารรุ่นใหม่มกีารยอมรบัอตัลกัษณ์ใหม่ทีเ่รยีกวา่ “ซุปเปอรส์ตารด์เีจ”  

ในขณะทีส่่วนทีเ่หลอืยอมรบัวา่ ตนมกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารท างานไปในทศิทางดงักล่าวแลว้ แต่อาจ

ตอ้งใชเ้วลาในการสร้างความคุน้ชนิเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัชื่อเรยีกอตัลกัษณ์ใหม่ดงักล่าว อยา่งไรกต็าม 

ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งกบัที ่Aris ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ ผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอตั

ลกัษณ์ทางวชิาชพีทีส่อดคลอ้งกบักระบวนการท างานของภมูทิศัน์สื่อยคุดจิทิลัสมยัใหม่ เพื่อใหต้นเอง
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และองคก์รสามารถต่อสู ้ปกป้องสถาบนัของตนจากสื่อใหม่และการก่อกวนดา้นต่างๆอนัเกดิจาก

เทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหม่ ขณะเดยีวกนักย็งัคงธ ารงคุณค่าเดมิของสื่อโทรทศัน์ไวไ้ดท้่ามกลางการ

ปรบัตวัและการแขง่ขนั 

โดยสรุป โทรทศัน์เป็นอุตสาหกรรมทางวฒันธรรมและศลิปะทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลย ีรายการ

โทรทศัน์ทีม่คีณุภาพและศลิปะในการผลติ เมื่อน ามาออกอากาศซ ้า (Rerun) กีค่ร ัง้ ผูช้มกย็งัตดิตามและ

มคีวามสุขทุกครัง้ในการไดช้ื่นชมเรื่องราวและฉากนัน้ซ ้าๆ ไม่วา่จะเป็นการรบัชมผ่านโทรทศัน์ใน

ช่องทางเดมิๆ หรอืผ่านช่องทาง (Platform) ใหม่ๆทีเ่ป็นการพฒันาจากเทคโนโลยดีจิทิลัหลอมรวม 

เพราะรายการโทรทศัน์ทีม่คีุณภาพและปราณีตในการผลติถอืเป็นงานศลิปะทีม่คีวามอมตะ ทรงคณุค่า

แมเ้วลาจะผ่านไปกต็าม และยงัถอืเป็นอาวธุส าคญัในการธ ารงคุณภาพโทรทศัน์ภายใตก้ารแขง่ขนักบัสื่อ

ใหมใ่นช่วงเวลาการแห่งการปกป้องตนเอง (Defensiveness) ซึง่เป็นขัน้ตอนทีส่ ื่อนัน้ตอ้งมกีารปรบัตวั 

(Adaptation) เพื่อใหอ้ยูร่อดจากความทา้ทายของสื่อใหม ่โดยมผีูบ้รหิารเป็นหวัใจของการขบัเคลื่อน

องคก์รไปสู่การเปลีย่นแปลง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

เทคโนโลยดีจิทิลัมพีลงัและศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆแก่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ 

คอื การเปลีย่นแปลงแบบแผนพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค การเปลีย่นแปลงส่วนแบ่งทางการตลาด และการ

เปลีย่นแปลงดา้นการบรหิารจดัการองคก์รสื่อโทรทศัน์ ผูบ้รหิารองคก์รจงึใชเ้ทคโนโลยใีนการประยกุต์

เพื่อบรหิารนวตักรรมต่างๆดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนัตามบรบิทของวฒันธรรมองคก์ร นอกจากนี้ผูบ้รหิาร

เองยงัตอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารบรหิารจดัการ รปูแบบการสื่อสารและการเป็นผูน้ าของตนใหท้นัต่อ

การเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัสงูของอุตสาหกรรมสื่อโทรทศัน์ยุคดจิทิลัหลอมรวม จาก

ผลการศกึษาทีผ่่านมาน ามาสู่ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

5.3.1 การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีเ่ขม้แขง็จะช่วยใหผู้บ้รหิารและบุคลากรมแีนวทางในการ

ท างานทีช่ดัเจน รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีข่บัเคลื่อนโดยเทคโนโลยไีดใ้นทศิทางเดยีวกนั เพราะผูน้ า

คอืหวัใจและศนูยก์ลางในการขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงขององคก์ร 

5.3.2 การปิดช่องวา่งทางเทคโนโลยรีะหวา่งคนรุ่นเก่าและใหม่เป็นเรื่องเรง่ด่วนในการจดัการ

บรหิารองคก์รสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม โดยการจดัอบรมความรูแ้ละทกัษะเชงิเทคโนโลยใีหก้บั

บุคลากรใหส้ามารถเขา้ถงึ ลดความกลวั และสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยไีด ้

5.3.3 การสรา้งโครงสรา้งวฒันธรรมองคก์รและรปูแบบการเป็นผูน้ าทีย่ดืหยุน่หลากหลายคอื

หวัใจส าคญัในการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม 
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5.3.4 ผูบ้รหิารองคก์รควรมกีารวางแผนและกลยทุธก์ารเปลีย่นผ่านไปสู่ความเป็นดจิทิลั เชน่ 

การท า Road Map แผนพฒันาองคก์รและบุคลากร โดยใชก้ารวจิยัเป็นเครื่องมอืในการวางแผน พฒันา 

และประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

 ดงัทีไ่ดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ การวจิยัครัง้นี้เน้นศกึษามุมมองและการถอดประสบการณ์ของผูบ้รหิาร

สื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมในประเทศไทย โดยเน้นการศกึษาในระดบัจุลภาคและระดบัเทคนิค

นโยบาย ผลการวจิยัทีค่น้พบและไดเ้สนอมาดงักล่าวตอบค าถามทีไ่ดต้ัง้ไว้ในการวจิยัครัง้นี้ 

ขณะเดยีวกนักช็่วยกระตุน้ใหเ้กดิค าถามอื่นๆตามมา อนัเป็นประเดน็ทีน่่าศกึษาวจิยัต่อไปเพื่อช่วยสรา้ง

องคค์วามรูใ้นการพฒันาการบรหิารจดัการสื่อโทรทศัน์ทัง้ในดา้นวชิาการและวชิาชพี โดยสรุป

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไปดงันี้ 

 5.4.1 ควรมกีารแยกศกึษาการบรหิารจดัการขององคก์รสื่อโทรทศัน์ในกลุ่มบนัเทงิและกลุ่มขา่ว 

หรอือาจศกึษาเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งสองกลุม่ ดว้ยการบรหิารงานองคก์รทีผ่ลติเนื้อหาขา่วและบนัเทงิมี

ธรรมชาตแิละคณุลกัษณะบางอยา่งแตกต่างกนั 

 5.4.2 การศกึษาการบรหิารจดัการและการยอมรบันวตักรรมของกลุ่มบุคลากรในองคก์รจะช่วย

สรา้งความเขา้ใจในมติขิองผูป้ฏบิตั ิและเพิม่พนูขอ้มลูความรูท้ ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการบรหิาร

จดัการการเปลีย่นแปลงขององคก์รโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 5.4.3 ควรมกีารศกึษาในกลุ่มผูป้ฏบิตักิาร โดยเน้นศกึษาเพื่อวเิคราะหค์ุณลกัษณะและทกัษะนกั

วชิาชพีสื่อโทรทศัน์ในยคุดจิทิลัหลอมรวม 

 5.4.4 ควรมกีารศกึษาทีเ่น้นดา้นทกัษะการสื่อสารและภาวะความเป็นผูน้ าของผูบ้รหิารองคก์รสื่อ

โทรทศัน์ในเชงิลกึ เช่น การสื่อสารระหวา่งบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การใชว้จันภาษาและอวจันภาษาใน

ภาวะความเป็นผูน้ าและการบรหิารงานองคก์รสื่อ 

 5.4.5 เมื่อธุรกจิสื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวมในประเทศไทยเขา้สูส่ภาวะปรบัตวัไดแ้ลว้ และ

ความผนัผวนทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม กลบัคนืสูส่ภาวะปกตแิลว้ น่าจะมกีารศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งรปูแบบการบรหิารงานกบัผลก าไรทางธรุกจิ เพื่อศกึษาวเิคราะหห์ารปูแบบการบรหิารทีม่ี

ประสทิธภิาพส าหรบัการบรหิารองคส์ื่อโทรทศัน์ยคุดจิทิลัหลอมรวม 
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