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การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
วิชนี ศรีสวัสดิ์1* สักรินทร์ อยู่ผ่อง2 และ ไพโรจน์ สถิรยากร3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบวิธีวิจัยและพัฒนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล 2) พัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และ 3) พัฒนาและ
ประเมินคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถาม แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
แบบประเมินการฝึกอบรมและติดตามหลังฝึกอบรม โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้บริหารระดับ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ และผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่โฆษณา จำนวน 16 คน กลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินความเหมาะสม
ของ (ร่าง) รูปแบบได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ผู้บริหารบริษั ทเอเจนซี่โฆษณา และนักวิชาการ
จำนวน 16 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ
ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน และกลุ่มเป้าหมายการติดตามผล ได้แก่ พนักงานส่วน
ปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัย
ระหว่างคลอไทล์ ด้วยเทคนิคเดลไฟล์ ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัลมีความสอดคล้องในทุกรายการ 2) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุดทุกองค์ประกอบ ภาพรวมของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก
3) คู่มือการบริหารธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล พบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งขณะฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรม
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The Development of Management Model for Television Media Business
in The Digital Era
Vichanee Srisawat1* Sakarin Yuphong2 and Pairote Stirayakorn3
Abstract
This research uses a research and development methodology which has the following purposes:
1) To study the elements of television media business administration in the digital era. 2) To develop
and evaluate a television media business management model in the digital era. 3) To develop and
evaluate the television media business management manual in the digital era according to the
developed model. The date collecting Tools are in-depth interview forms, questionnaires and
evaluation check lists for the suitability of the model and the media business management manual in
the digital era, training assessment and post-training follow-up forms. The target group for studying the
components are executives at the level of director of a television station and advertising agency
executive total 16 persons. The target group for evaluating the appropriateness of the (draft) model are
executives at the level of director of a television station and advertising agency executive and
education specialists total 16 persons. The target groups used to collect the actual data are marketing
manager, production manager, sales manager and public relations manager total 5 persons and the
target group for following up are the marketing staff, production manager, sales manager and public
relations manager total 5 persons. Data was analyzed by percentage, mean, median, standard deviation.
and the interquartile range using Delphi technique. The results showing that 1) Elements of television
media business management in the digital era are consistent across all programs. 2) The media business
management model in the digital era that has developed are appropriate at the highest level in all
components, an overview of the television media business management model in the digital era is at a
very good level of suitability. 3) The television media business management manual found that the
participants had the highest level of satisfaction both during and after training.
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1. บทนำ
กิจการสื่อโทรทัศน์ถือได้ว่าเป็นกิจการที่มีความสำคัญ
เนื่องจากเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในหลายด้าน
เช่น ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และการดำเนินชีวิต
แต่ในปั จจุบั น จากประกาศของคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 2555 [1] เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ได้
ประกาศแผนการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยสู่ ที วี ดิ จิ ทั ล
(Thailand digital Roadmap) ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยน
ผ่ า นระบบการรั บ –ส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ จ ากระบบ
“อนาล็ อก” เป็ นระบบ “ดิ จิ ทั ล” (Digital Television)
และเป็ น จุ ดเริ่ มต้ น ในการนำประเทศไทยเข้ าสู่ ยุ คที วี
ดิจิทัลอย่างเต็มตัว การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัล ทำ
ให้ประชาชนมีโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
มากขึ้น สามารถรับชมโทรทัศน์ด้วยคุณภาพสัญญาณที่ดี
ขึ้น โดยปราศจากสัญญาณรบกวน มีจำนวนช่องให้เลือก
รับชมมากขึ้น มีการบริการที่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน
เพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับ
เทคโนโลยี และสื่อสังคม (Social Media)
การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีความเข้มข้น
ขึ้นจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ที่หลากหลาย
การที่อุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ไทยมีช่องรายการมากถึง
24 ช่อง นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับสื่อโทรทัศน์หน้าใหม่ เพื่อเข้าสู่สื่อ
ฟรีทีวีที่ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ครองฐานคนดูมากที่สุด
เช่ น ผู้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารผลิ ต รายการ
โทรทั ศน์ รายใหญ่ ที่ มี ศั กยภาพทางด้ านเงินทุ น ก็ จะมี
โอกาสเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการช่องรายการได้ หรือ
แม้แต่ผู้ประกอบการในธุรกิจสื่ออื่น ๆ อย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่
มีความต้องการปรับรูปแบบธุรกิจสู่ธุรกิจบรอดคาสต์ ก็
จะมีโอกาสเข้ามาประมูลช่องบริการธุรกิจเพี่อเป็นผู้ ให้
บริ ก ารช่ อ งรายการใน แพลตฟอร์ ม ฟรี ที วี ได้ เช่ น กั น
ขณะเดียวกัน ธุรกิจให้บริการผลิตรายการโทรทัศน์ขนาด
เล็กที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการ
ที่มี คุณภาพ ก็จะมีโอกาสผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อป้อน
สู่ฟรีทีวีได้มากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมสื่อ
โทรทัศน์มีความเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วย

ธุรกิจสื่อมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในหลายแพลตฟอร์ม
จากการเข้ามาของผู้ประกอบการที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
จากธุรกิ จสื่ ออื่ น ๆ อย่ างสื่อสิ่ งพิ มพ์ จะทำให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อในลักษณะที่มี การเชื่อมโยงกัน
มากขึ้นในหลายแพลตฟอร์ม อาทิเช่น เนื้อหาข่าวเดียวกัน
1 รายการ จะถูกกระจายสู่หลายสื่อด้วยกัน ทั้ งสื่อที วี
ดิจิทัล สิ่งพิมพ์ หรือบนอุปกรณ์สื่อสารอย่างมือถือ เป็นต้น
ความต้ อ งการรายการโทรทั ศ น์ แ ละคุ ณ ภาพของ
รายการสูงขึ้นจากจำนวนช่องฟรีทีวีที่มีมากขึ้น การที่มี
จำนวนช่องบริการธุรกิจซึ่งเป็นฟรีทีวีเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับตามหลักเกณฑ์ของ กสทช. ที่ระบุให้ผู้ ประกอบการ
ช่องรายการที่ชนะการประมูลจะต้องออกอากาศช่องทีวี
ดิจิทัลภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ ย่อมทำให้ผู้ ประกอบการช่องรายการต่าง ๆ ต้อง
แสวงหารายการโทรทัศน์ให้พร้อมและเพี ยงพอต่อการ
ออกอากาศ ซึ่งอาจจะจัดหาโดยการซื้อลิขสิทธิ์รายการ
โทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นละครซีรี่ย์ หรือรายการวาไรตี้ มาจาก
ต่างประเทศ หรือเป็นการจัดหาโดยการจ้างบริษัทผลิต
รายการโทรทัศน์ภายในประเทศ เป็นต้น ส่งผลให้ความ
ต้องการรายการโทรทัศน์มีแนวโน้มเติบโตสูง ในช่วงแรก
ของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล
เกิ ดการแข่ งขั น ในเชิ งคุ ณ ภาพของเนื้ อหารายการ
โทรทัศน์ เพื่อแย่งชิงสายตาคนดู จากการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของอุ ตสาหกรรมเคเบิ้ ลที วี และที วี ดาวเที ยม
ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดช่องรายการมากกว่า 200 ช่อง
บนเคเบิ้ลทีวีและทีวีดาวเทียม และหลังจากเกิดทีวีดิจิทัล
ทำให้คนดูมีทางเลือกในการรับชม รายการโทรทัศน์ตาม
ความสนใจของตนเองมากขึ้น โดยคนดูที่มีจำนวนเท่าเดิม
จะถูกกระจายตัวไปรับชมรายการโทรทัศน์ตามแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เมื่อคนดูมี
ทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์มากขึ้นจากช่อง
รายการที่หลากหลายนั้น จะทำให้เกิดการ แข่งขันในเชิง
คุณภาพของรายการโทรทัศน์ โดยคาดว่า รายการโทรทัศน์
ในยุคทีวีดิจิทัลจะมีลักษณะที่แปลกใหม่ แตกต่าง และมี
คุ ณ ภาพสู งขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการช่ อ งรายการ
จะต้องคัดสรรเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจและโดด
เด่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและดึงดูดสายตา
คนดูให้มากที่สุด [2]
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ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคปัจจุบัน
ที่กำลังกลายเป็นประเด็นหลักคือการเปลี่ ยน แปลงทาง
เทคโนโลยี Disruptive Technologies ดั ง นั้ น วิ ธี ก าร
เข้าถึงสื่อจะเปลี่ยนไป การรับชมโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไป ผู้ชม
ชมรายการโทรทัศน์ผ่านวิธีการช่องทางวิดิโอสตรีมิ่ง เช่น
ยูทูบ ไลน์ทีวี เป็นสัดส่วน 76.10% และดูผ่านช่องทาง
เดิมคือโทรทัศน์ 23.90% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล จะทำให้สื่อออนไลน์ได้รับความนิยม
มากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตอย่าง 3G, 4G และ 5G นอกจากนี้แนวโน้มที่
ผู้บริโภคทั่วโลกใช้เวลากับสื่อแต่ละรูปแบบ พบว่าจำนวน
การรับชมสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้นสวนทางกับการรับชมสื่อ
โทรทัศน์ (Linear TV) ที่มีแนวโน้มลดลง โดยจากรายการ
“State of Digital” ของ GroupM พบว่ า ในปี 2561
ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะใช้เวลากับสื่อโดยรวมเฉลี่ย 9.73
ชั่วโมง เพิ่ มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 9.68 ชั่วโมง และ
ผู้บริโภคจะใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อโทรทัศน์
เป็นครั้งแรกในปี 2561 โดยที่สื่อออนไลน์ จะมีส่วนแบ่ง
38% และสื่อโทรทัศน์อยู่ที่ 37% รองลงมาเป็นสื่อวิทยุ
และสื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของสื่อ
ดิจิทั ลที่ ทางสมาคมโฆษณาดิจิทั ล (ประเทศไทย) หรือ
DAAT คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2561 เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล
จะเติบโต 21% [3]
ผู้ประกอบการทีวดี ิจิทลั ส่วนใหญ่ต่างมีแผนปรับกลยุทธ์
ซื้อคอนเทนท์ใหม่ ๆ จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
ชิงเรทติ้งผู้ชมและเม็ดเงินโฆษณาเพิ่มขึ้นราว 30% คิด
เป็นเงินลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาทในปี 2562 แทนการ
ผลิ ตคอนเทนท์ เองที่ มีต้ นทุ นสูงกว่า ทำให้ มี รายจ่ายที่
ลดลงและมี ผลกำไรที่ ดี ขึ้ น รวมทั้ งมี ก ารปรั บ สั ดส่ วน
โครงสร้ างธุ รกิ จ โดยขยายช่ อ งทางการรั บ ชมผ่ านสื่ อ
ออนไลน์ ม ากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้
และต่อยอดในการทำธุรกิจในอนาคต แม้ว่าสื่อที่มีการใช้
งบโฆษณามากที่สุดในปีที่ผ่านมายังคงเป็น “สื่อโทรทัศน์”
และภาพรวมของการใช้งบโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เพิ่ มขึ้ น
3% แต่ภาพรวมรายได้และกำไรของช่องทีวีดิจิทัลก็ยัง
ไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น [4] ทั้งรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ
ของไทยที่ได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
2.3 เพื่อพัฒนาและประเมินคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานของงานวิจัย
3.1 รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ผ่ า นการประเมิ น ความเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
3.2 คู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่
พั ฒ นาขึ้ น สามารถนำไปใช้ กั บ บุ คลากรในกิ จการสื่ อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร [5]
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยนำทฤษฎี 7s McKinsey
การวางกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก และใช้ แนวคิ ด ส่ วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 7Ps มาเป็นแนวทางในเพื่อ
การพั ฒ นารูปแบบการบริหารธุรกิ จสื่อโทรทั ศน์ ในยุ ค
ดิจิทัล โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้
4.1 การศึ ก ษาข้ อ มู ล แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากตำรา
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับแนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
4.2 การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจสื่อ
การศึกษาสภาพปัจจุบันและองค์ประกอบของการบริหาร
ธุรกิ จสื่ อโทรทั ศน์ โดยการสร้างเครื่ องมื อที่ ใช้ สำหรั บ
รวบรวมสภาพปัจจุบันและองค์ประกอบของการพัฒนา
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รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยวิธี
การคาดการณ์ในอนาคต (Delphi Method)
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบ
สัมภาษณ์เพื่อใช้รวบรวมข้อมูลที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 16 ท่าน จากสถานประกอบการณ์ สื่อโทรทัศน์
และบริษัทเอเจนซี่
4.3 รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
เป็นการ (ร่าง) รูปแบบการพัฒนาธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล
โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและองค์ประกอบของการ
บริหารธุรกิ จสื่ อโทรทั ศน์ ในยุ คดิ จิ ทั ล โดยประยุ กต์ ใช้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7Ps
[6] รวมถึ ง หลั ก การวิ เคราะห์ อ งค์ ก รโดยใช้ ท ฤษฎี
McKinsey 7s [7] และข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบ
ของการบริหารธุรกิจสื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
4.4 ประเมิน (ร่าง) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลเป็นการประเมินความเหมาะสมของ
(ร่าง) รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่
พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
ผู้บริหารบริษัทเอเจนซี่ และนักวิชาการ ซึ่งมีประสบการณ์
การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวนทั้งสิ้น 16 ท่าน เพื่อ
ร่วมกันประเมินความเหมาะสมของ (ร่าง) รูปแบบการ
บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม แบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับของ Likert [8] ประกอบด้วย ความ
เหมาะสมของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัล ความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยของรูปแบบ
การบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และประโยชน์
ต่อการนำ ไปพัฒนาบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ตามโมเดล (Digital Mass Media Model)
4.5 การพัฒนาคู่มือการพัฒนาธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล
เป็นคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล มีไว้
สำหรับฝึ กอบรมผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ มี ความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถปฏิบัติงานในการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ได้ โดยคู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การได้ จ ากการ
วิเคราะห์และศึกษาเอกสาร ตำรา วิเคราะห์ภาระงานของ
ผู้บริหารและผู้ประกอบการด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี

การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง (Topic Analysis) ตามรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้น
4.6 การประเมินคู่มือการพัฒนาธุรกิจสื่อในยุคดิจิทัล
เป็นการนำคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจาก
สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการที่มีประสบการณ์
ในการพั ฒ นาคู่ มื อ โดยมี ป ระสบการณ์ ในการทำงาน
อย่างน้อย 5 ปี เพื่อประเมินความเหมาะสมของคู่มือการ
บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทั ล ที่พัฒนาขึ้น โดย
แบบประเมิน แบ่งได้เป็น การประเมิน ผลความเหมาะสม
ของคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และ
การประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม
4.7 เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) เป็นการ
การนำคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ไป
เก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) โดยในขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการบริหาร
ธุ รกิ จ สื่ อ โทรทั ศน์ ในยุ คดิ จิ ทั ล ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
(Implementation) กับกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 5 คน ซึ่งมีประสบการณ์
ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4.8 ติดตามผล (Follow up) เป็นการติดตามผลการ
ปฏิ บั ติ งานการบริ ห ารธุ รกิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ในยุ คดิ จิ ทั ล
ภายหลังจากการฝึกอบรม ของผู้บริหารระดับกลาง โดย
เครื่องมือประกอบด้วยคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในยุคดิจิทัลไปใช้ในการอบรม และแบบสอบถามความพึง
พอใจของพนักงานส่วนปฏิบัติการภายใต้การควบคุมของ
ผู้บริหารระดับกลาง จำนวน 5 คน และนำผลการติดตาม
ไปวิเคราะห์และสรุปผล
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ทฤษฎี
McKinsey 7s Model ประกอบด้ ว ย ด้านกลยุ ท ธ์
(Strategies) ด้ า นโครงสร้ า ง (Structure) ด้ า นระบบ
(Systems) ด้านสไตล์ (Style) ด้านพนักงาน (Staff) ด้าน
ทั ก ษะ (Skill) และด้ านค่ านิ ยมร่ วม (Shared Values)
และผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบส่ ว นประสมทาง
การตลาด ทฤษฎีหลักการบริหารจัดการ 7P ประกอบด้วย
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ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทาง
น ำ เส น อ ด้ า น ก า ย ภ า พ (Physical Evident and
การจั ด จำหน่ า ย (Place) ด้ านการส่ งเสริ ม การตลาด
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) พบว่า
(Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านการสร้างและ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันทุกรายการ
5.2 ผลการพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารธุรกิจ
7s McKinsey คื อ ด้ าน ก ลยุ ท ธ์ (Strategies) ด้ าน
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
โครงสร้าง (Structure) ด้านระบบ (Systems) ด้านสไตล์
รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ที่
(Style) ด้ านพนั ก งาน (Staff) ด้ านทั ก ษะ (Skill) และ
พั ฒ นาขึ้ น ชื่ อ IMM Model (Integrated Mass Media
ด้านค่านิ ยมร่วม (Shared Values) และประเมิ นความ
Model) โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลักการบริหารจัดการ
เหมาะสมโดยผู้ เชี่ ยวชาญ พบว่ าความเหมาะสมของ
7P ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา
ภาพรวมของรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
(Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่ าย (Place) ด้ านการ
ดิจิทัล มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และความ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People)
เหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิจ
ด้ า นการสร้ า งและนำเสนอด้ า นกายภาพ (Physical
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (IMM Model) มีความเหมาะสม
Evident and Presentation) และ ด้ า นกระบวนการ
อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน
(Process) รวมถึงหลักการวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ทฤษฎี
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบรบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล และความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารธุรกิ จสื่อโทรทั ศน์ ในยุ คดิ จิทั ล (IMM Model) ตามความคิดเห็ นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
(n = 16)
รายการ
1) ท่านคิดว่ารูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ยุคดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นำไปใช้ในการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในยุคดิจิทัลอยู่ในระดับใด
2) ท่านคิดว่าภาพรวมของรูปแบบการบริหาร
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับใด
3) ท่านคิดว่ารายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของแต่ละทฤษฎี 7S
McKinsey มีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด
4) ท่านคิดว่ารายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์ Marketing
Mix 7Ps มีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด
5) ท่านคิดว่ารูปแบบมีประโยชน์ต่อการนำไป
พัฒนาบริหารงานธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ยุคดิจิทัลในระดับใด
เฉลี่ย

มาก
ทีส่ ดุ
11

ระดับความเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
5
0
0

น้อย
ทีส่ ดุ
0

X

S.D.

แปล
ความหมาย

4.69 -0.18 มากที่สุด

9

6

1

0

0

4.50

0.41

มากที่สุด

9

6

1

0

0

4.50

0.41

มากที่สุด

10

6

0

0

0

4.63

0.03

มากที่สุด

11

5

0

0

0

4.69 -0.18 มากที่สุด

4.60

0.10 มากที่สุด
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รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
5.3 ผลการพัฒนาและประเมินคู่มือการบริหารธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
โดยใช้คู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ที่ พั ฒ นาขึ้ น 3 บทดั งนี้ บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้ วย
หลักการและเหตุผล รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์
ในยุกต์ดิจิทัล วัตถุประสงค์ของคู่มือ และประโยชน์ของ
คู่มือ บทที่ 2 เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ปั จจั ย 7 ประการสำหรับองค์ กรที่ มี ประสิ ทธิ ผล ส่ วน
ประสมทางการตลาด 7 ประการ และเทคนิคการสอนงาน
และบทที่ 3 คู่ มื อการพั ฒนาบุ คลากร ซึ่ งประกอบด้ วย
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบฯ เตรียมข้อมูล
วิ เคราะห์ PEST วิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส
อุปสรรค เขียนโครงการพัฒนาบุคลากร และกำหนดแผน
กลยุทธ์ฯ ซึ่งคู่มื อดังกล่าวใช้ ประกอบการฝึกอบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรม 3 ชั่วโมง

หลั ง จากนั้ น นำมาใช้ อ บรมให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
(n=5)
รายการ
ด้านรูปเล่ม
1. รูปแบบคู่มือมีความ
น่าสนใจ
2. ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร
3. ความสะดวกการสื่อสาร
4. ขนาดของรูปเล่มมีความ
เหมาะสม

X̅

S.D.

แปล
ความหมาย

4.60 1.41

มากที่สุด

4.20 1.00

มาก

4.40 1.41
4.60 1.41

มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัล (ต่อ)
(n=5)
รายการ
ด้านเนื้อหา
1. มีความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่การบริหารฯ
2. มีความถูกต้องทันสมัย
3. มีความครอบคลุม
ภาระหน้าที่การบริหารฯ
ด้านสามารถนำไปใช้งาน
1. สามารถนำคู่มือไปใช้งาน
ได้จริง
2. สามารถนำคู่มอื ไป
ประยุกต์ใช้สอนงานกับ
ส่วนอื่น ๆ
เฉลี่ย

X̅

S.D.

แปล
ความหมาย

รายการ
4.80 1.73

มากที่สุด

4.80 1.73
4.80 1.73

มากที่สุด
มากที่สุด

4.80 1.73

มากที่สุด

4.80 1.73

มากที่สุด

4.64 1.54 มากที่สุด

นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารติ ด ตามหลั ง การอบรมโดย
ผู้บังคับบัญ ชามีความพึ งพอใจต่อการปฏิบัติการสอน
งานอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ
ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านรูปเล่ม (n=5)
รายการ
ด้านรูปเล่ม
1. รูปแบบคู่มือมีความ
น่าสนใจ
2.ความเหมาะสมของขนาด
ตัวอักษร
3. ความสะดวกการสื่อสาร
4. ขนาดของรูปเล่มมีความ
เหมาะสม
ด้านเนื้อหา
1. เนื้อหามีความเหมาะสม
และครอบคลุม
2. เนื้อหามีความถูกต้อง
และทันสมัย

ตารางที่ 3 ผลการประเมินการใช้คู่มือบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลในด้านรูปเล่ม (ต่อ)
(n=5)

X̅

S.D.

แปล
ความหมาย

4.80 1.73

มากที่สุด

4.80 1.73

มาก

4.80 1.73
4.80 1.73

มาก
มากที่สุด

5.00 2.24

มากที่สุด

4.80 1.73

มากที่สุด

X̅

S.D.

แปล
ความหมาย

ด้านสามารถนำไปใช้งาน
1. สามารถนำคู่มือไปใช้งาน 5.00 2.24 มากที่สุด
ได้จริง
2. สามารถนำคู่มอื ไป
5.00 2.24 มากที่สุด
ประยุกต์ใช้สอนงานกับ
ส่วนอื่น ๆ
เฉลี่ย
4.87 1.92 มากที่สุด

และผู้ได้ รับ การอบรมมี ค วามพึ งพอใจต่ อ การเข้ า
อบรมอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกรายการดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับ
การอบรม
รายการ
1. การเตรียมความพร้อม
ก่อนการบรรยาย
2. มีการสร้างความสนใจ
และกระตุ้นให้ผู้อบรม
ติดตามตลอดเวลา
3. เนื้อหามีความครอบคลุม
ภาระหน้าที่การบริหารฯ
4. ผู้บรรยายมีการสรุป
เนื้อหาที่สำคัญ
5. ผู้บรรยายมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องที่สอน
เป็นอย่างดี
6. ผู้บรรยายมีเทคนิค/
วิธีการถ่ายทอดให้เข้าใจ
ในสิ่งที่สอยเป็นอย่างดี
เฉลี่ย

แปล
ความหมาย
4.60 0.55 มากที่สุด
X̅

S.D.

4.60 0.55

มากที่สุด

3.80 0.84

มาก

4.20 0.45

มาก

4.80 0.45

มากที่สุด

4.40 0.55

มาก

4.40 0.56

มาก
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6. สรุปและอภิปรายผล
6.1 รูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
ที่ พั ฒ นาขึ้ น ผ่ า นการประเมิ น ความเหมาะสม จาก
ผู้ เชี่ ย วชาญอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด ทั้ ง ภาพรวมของ
องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย ทั้งนี้เนื่องจากก่อน
การร่างรูปแบบบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล ได้มี
การวิเคราะห์ ถึงองค์ ประกอบของการบริหารธุรกิจสื่อ
โทรทัศน์ โดยได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์
ในการบริ ห ารจั ด การในธุ รกิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ตลอดจน
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการ
ประกอบธุรกิจสื่อในประเทศไทย และสอดคล้องกับบริบท
ของผู้ประกอบการสื่อสารมวลชน แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมด
มาประมวลผลและสังเคราะห์เป็นรูปแบบการบริหารธุรกิจ
สื่ อ โทรทั ศ น์ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โดยใช้ ท ฤษฎี ส่ ว นประสม
การตลาด (Marketing Mix) 7Ps รวมถึงหลักการวิเคราะห์
องค์กรโดยใช้ทฤษฎี McKinsey 7s ซึ่งเหมาะสมกับบริบท
ของผู้ ประกอบการธุ รกิ จสื่ อโทรทั ศน์ ของไทย แล้ วนำ
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินนั้นมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ
ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
6.2 คู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่
พั ฒ นาขึ้ น สามารถนำไปใช้กั บบุ คคลากรในกิ จการสื่อ
โทรทัศน์ในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ
ตามสมมติฐานของงานวิจัย เนื่องจากการออกแบบหรือ
พั ฒ นาคู่ มื อการบริ ห ารธุ รกิ จสื่ อโทรทั ศน์ ในยุ คดิ จิ ทั ล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ หลั ก การวิ ธี ก ารออกแบบคู่ มื อ
นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง
(Topic Analysis) เพื่ อ ใ ห้ ได้ หั ว ข้ อ ห ลั ก (Main
Knowledge) และหั ว ข้ อ ย่ อ ย (Knowledge) เพื่ อ ใช้
สำหรับการกำหนดเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการฝึกอบรม
หรื อ พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
นอกจากนี้ในระหว่างการฝึกอบรมแนะนำการใช้คู่มือ ซึ่ง
ประกอบด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระหว่างการ
ฝึกอบรม

7. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้
7.1 สถานประกอบการธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
7.1.1 ผู้ ประกอบการธุ รกิ จสื่ อโทรทั ศน์ ควรมี
นโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของ
องค์กรโดยนำคู่มือแนวทางการฝึกอบรมการบริหารธุรกิจ
สื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลที่ผู้วิจัยได้พัฒนานี้ไปประยุกต์ใช้
ในการอบรมและพัฒนาผู้บริหารสื่อโทรทัศน์ระดับต่าง ๆ
เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กรให้ สามารถ
แข่งขันธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน เพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ฝ่ายบุคคล ของสถานประกอบการ ควรนำคู่มือการ
ฝึกอบรมนี้ไปใช้ และใช้กำหนดนโยบายในการจัดฝึกอบรม
โดยคู่มือการฝึกอบรมการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัล
7.1.2 ควรจัดแผนพัฒนาบุคลากร และ
งบประมาณให้แก่ฝ่ายบุคคล เพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรม
หั ว หน้ างาน พนั ก งาน และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
บริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยวิทยากรที่ผ่าน
การอบรมจากคู่มือการฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหาร
ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
7.2 ผู้บริหาร
7.2.1 ผู้บริหารสถานประกอบการควรนำคู่มือ
การบริ ห ารธุ ร กิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการบริหารและจัดการตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
7.2.2 หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลสื่อโทรทัศน์
ในยุคดิจิทัล ควรนำคู่มือการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ใน
ยุคดิจิทัล ไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาออกข้อกำหนด
หลักการ แนวทาง วิธีการ เพื่อความเหมาะสม และสอดรับ
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล
8. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
8.1 ควรพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมตามรูปแบบการบริหารธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุค
ดิจิทัลเพิ่มเติมตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
8.2 ควรศึกษาความต้องการจำเป็นของการฝึกอบรม
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ ที่ต้องเข้าใจถึงบริบทการ
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ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ใน
ยุคดิจิทัล เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรต่อไป
8.3 ควรศึกษาปัจจัยในการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคคลากรในธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยลด
ต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
8.4 ควรวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ในการให้พัฒนาบุคคลากรทางด้าน
การพัฒนาสื่อในยุคดิจิทัล
8.5 ควรวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการสอน
วิชาชีพในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง
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