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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การสังเกตการณ์ (Observation) โดยสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวม 6 คน เพ่ือศึกษาถึงการ
บริหารงานในบริษัทที่เติบโตทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์มาอย่างยาวนานและยิ่งใหญ่ จะมีการบริหารงานโทรทัศน์
ดาวเทียมอย่างไรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อสารมวลชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ 
ดังนี้ 

1. เพ่ือศกึษาการบริหาร การวางแผน ในบริหารธุรกิจ  
2.  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
3. เพ่ือศึกษาแนวโน้มของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในอนาคต 

 จากการศึกษาพบว่าช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มีนโยบายการวางแผนที่ชัดเจน คือ มุ่งหวังที่จะเป็น
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีให้สาระข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์ โดยต้องการเป็นสถานีที่ได้รับความนิยมจาก
ผู้ชม และเป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอันดับหนึ่งด้านยานยนต์ และในอนาคตจะมีช่องโทรทัศน์ดาวเทียม
ประเภทนี้เกิดข้ึนมาอีก ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จึงมุ่งหวังที่จะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์ มีการวางแผนใน
ระยะยาว มุ่งหวังที่จะเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมระดับอาเซียน เพ่ือรองรับการร่วมมือกันของประชาคมอาเซียน 
(AEC) 
 การจัดโครงสร้างองค์กรของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล สามารถแบ่งออกเป็น 4 ชั้นหลักๆ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง และผู้ปฏิบัติการ เป็นการจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการ
บริหารงานอย่างคล่องตัว ไม่ซับซ้อน อีกทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรจะเป็นลักษณะของธุรกิจครอบครัว มีการ
จัดองค์กรแบบหลวมๆ มีข้ันล าดับการตัดสินใจไม่มากนัก เน้นการรวมอ านาจการตัดสินใจที่ผู้บริหาร มีการวาง
ต าแหน่งของหัวหน้าที่มีความสามารถเข้ามาควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ 
การโน้มน าของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ยังขาดการโน้มน าที่ดี ขาดการติดต่อประสาน งานภายในองค์กร อีกทั้ง
ขาดความร่วมมือในงานปฏิบัติระหว่างฝ่ายหนังสือและฝ่ายโทรทัศน์ การควบคุมของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะ
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เน้นที่การควบคุมการผลิตรายการให้ตรงจุดเป้าหมายของบริษัท เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ชมที่ชื่นชอบยานยนต์ให้
ได้รับความรู้ ข่าวสารที่ครบถ้วน ในส่วนของการควบคุมการท างาน จะมีการควบคุมการท างานเป็นขั้นเป็นตอน
ตามอ านาจหน้าที่การรับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้งานส าเร็จตรงตามเป้าหมายของบริษัท  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ในด้านปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยด้าน
บุคลากร เพราะช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล เป็นช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่เปิดใหม่ภายใต้บริษัทเก่าแก่ที่มีอายุยาวนาน 
ท าให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็นคนรุ่นใหม่ เกิดปัญหาในการบริหารงานในบางครั้ง แต่สถานการณ์ก็เป็นไป
ในทางที่ดี เมื่อพนักงานมีการปรับตัวเข้าหากัน ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของช่อง
กรังด์ปรีซ์ ชาแนล คือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจของยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ช่องกรังด์ปรีซ์เองท าธุรกิจสื่อในสายยานยนต์ ต้องอาศัยเศรษฐกิจขับเคลื่อนการ 

แนวโน้มในอนาคตของช่องกรังปรีซ์ ชาแนล คือ การขยายช่องทางการรับชมให้มากขึ้น เพ่ือสอดรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทางมากขึ้น รวมทั้งท าการสื่อสาร
การตลาดที่เข้าถึงผู้ชมให้มากที่สุด ให้ผู้ชมรับรู้และรู้จักช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มากที่สุด เพ่ือให้ช่องเป็น
โทรทัศน์ดาวเทียมอันดับหนึ่งและสามารถเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมระดับอาเซียนได้ ในปีพ.ศ. 2558 
 
ค าส าคัญ  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม การวางแผนการบริหารจัดการ การจัดองค์การการบริหารจัดการธุรกิจ 
การโน้มน าการบริหารจัดการธุรกิจ การควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร  

 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
สื่อโทรทัศน์ มีบทบาทส าคัญต่อสังคมไทย นับตั้งแต่กิจการโทรทัศน์ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2498 ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว ใช้เป็นสื่อเพ่ือการศึกษา การแพทย์ 
การสาธารณสุข ประกอบกับสถานีโทรทัศน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สถานีโทรทัศน์ที่จัดตั้งขึ้นเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับชมหรือฟรีทีวี อย่างเช่น 
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ NBT และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นอกจากฟรีทีวีแล้ว 
ยังมีผู้ให้บริการเคเบิลทีวี และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) ที่เข้ามาเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งในการรับชมอีกด้วย 

ส าหรับสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (Satellite Television) เริ่มมีการด าเนินกิจการในประเทศไทย
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 ในชื่อของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีโกลเบิลเน็ตเวิร์ก (Thai TV Global Network : 
(TGN)) ซึ่งแพร่ภาพสัญญาณการออกอากาศผ่านทางดาวเทียมปาลาป้า บีทูพี (B2P) ของประเทศอินโดนีเซีย 
ภายใต้การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์กองทัพบอกช่อง 5 เพ่ือด าเนินนโยบายในการเผยแพร่พระราชกรณีย
กิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในปีพ.ศ.2539 โครงการโทรทัศน์เพ่ือ
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ง ไ ก ล ผ่ า น ด า ว เ ที ย ม  ซึ่ ง แ พ ร่ สั ญ ญ า ณ อ อ ก อ า ก า ศ ผ่ า น ท า ง ด า ว เ ที ย ม 
ไทยคม ไดม้ีการเผยแพร่ภาพการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 15 ช่อง 



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 3 
 

หลังจากท่ีโครงการดังกล่าวข้างต้นประสบความส าเร็จด้วยดี จึงมีผู้เล็งเห็นถึงศักยภาพของสื่อโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมมากขึ้น โดยเฉพาะคุณสมบัติที่โดดเด่นของทีวีดาวเทียมซึ่งได้รับการพัฒนาให้สามารถบีบอัด
ช่องสัญญาณได้มากขึ้น และมีรัศมีในการออกอากาศครอบคลุมหลายพ้ืนที่ ด้วยสัญญาณภาพที่ละเอียด คมชัด 
และรวดเร็วกว่าโทรทัศน์ระบบอนาล็อก (Analog) ภายใต้งบประมาณการลงทุนที่ไม่สูงมากนัก จึงท าให้
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ รวมถึงผู้ด าเนินธุรกิจด้านสื่อมวลชนหันมาให้ความสนใจเปิดให้บริการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมในระบบซ-ีแบน (C-Band) และเคยู-แบน (Ku-Band) เพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี พ.ศ. 
2551 มีผู้ให้บริการซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม (Operetor) และบริษัทผู้รับจ้างผลิตเนื้อหา
รายการ (Content Provider) โดยมีการน าเสนอช่องรายการต่างๆ หลายประเภท 

ในปัจจุบันนี้มีผู้ชมเคเบิลทีวี ดาวเทียมอยู่ราว 2.5 ล้านคน และเป็นการสะท้อนว่ามีผู้ประกอบการ
เคเบิลทีวีท้องถิ่นอยู่มากมาย ที่กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ชั้นใน และต่างจังหวัด และเมื่อมีกฎหมายรองรับ 
เคเบิลทีวีท้องถิ่นเริ่มมองเห็นโอกาสในการขายโฆษณา มีการส ารวจเรตติ้งเคเบิลทีวี  เพ่ือสร้างความมั่นใจ
ให้กับเจ้าของสินค้า เพราะถ้าไม่มีเรตติ้งมาเป็นตัวชี้วัด โอกาสที่สินค้าจะลงโฆษณานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จุดเด่น
ของการโฆษณาทางทีวีดาวเทียม จะใช้เงินน้อยกว่าทางฟรีทีวีมาก แต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางภูมิภาคต่างๆ ได้
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่ไม่มีเงินในการโฆษณาทางฟรีทีวี จะสามารถที่จะ
เลือกโฆษณาทางทีวีดาวเทียมได้ 

ส าหรับการเปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ ได้รับสัมปทานคลื่นความถี่โทรทัศน์และ
ผู้ผลิตรายการหลายรายให้ความสนใจที่จะเปิดบริการโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศเพ่ิมเติมจากที่เป็นอยู่ 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการเปิดให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียม ส าหรับการออกอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้น
หลายราย นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการอีกส่วนหนึ่งที่ออกอากาศโดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมในประเทศ ซึ่งถือว่า
เป็นกิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายของประเทศและเกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์การ
ออกอากาศโดยผ่านทางคลื่นความถี่ในประเทศไทยจากผู้ให้บริการหลายรายอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังประสบ
ปัญหาความม่ันคงของประเทศด้วย ส าหรับผู้ที่จะสามารถรับชมรายการผ่านดาวเทียมที่ให้บริการเหล่านั้น ผู้ที่
ชมรายการต้องติดตั้งจานดาวเทียมเพ่ือที่สามารถรับชมรายการได้จากดาวเทียม 

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นบริษัทสื่อด้านยานยนต์ ทั้งนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ 
11 เล่ม เติบโตจากการผลิตนิตยสารรถยนต์ ธุรกิจโรงพิมพ์ และเป็นผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล 
มอเตอร์โชว์ และขยายกิจการเกี่ยวกับการแข่งรถ สนามแข่ง และในปัจจุบันกรังด์ปรีซ์ได้ก้าวสู่ยุคมัลติมีเดีย 
ด้วยการก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ที่ให้สาระความรู้ในแวดวงยานยนต์ทั่วทุกมุมโลกผนวกวิถี
ชีวิตอันทันสมัยของผู้คนยุคปัจจุบัน เพ่ือรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ผ่านการน าเสนอใน
มุมมองที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึง ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ขับเคลื่อนตามกระแสยานยนต์ ภายใต้
แนวคิด The Full Mobility Channel ส่งสัญญาณผ่านทางจานดาวเทียมระบบ ซี -แบน  
(C-Band) : PSI ช่อง Grand Prix Channel 111 กรังด์ปรีซ์ ชาแนล คือ ช่องทางรายการโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ผลิตรายการโดย บริษัท ออโต้-ไลฟ์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกรังด์ปรีซ์
กรุ๊ป  
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กรังด์ปรีซ ์ชาแนล มีรายการที่อยู่ในผังประมาณ 40 รายการ ได้บรรจุทั้งรายการที่มีสาระแบบเข้มข้น
ด้วยการน าเสนอข่าวยานยนต์แบบรายวัน ความเคลื่อนไหวของวงการรถยนต์อย่างใกล้ชิด รวมไปถึงรายการที่
ให้ความรู้และความบันเทิงไปในเวลาเดียวกัน โดยจะมีทั้งข้อมูลด้านเทคนิคในรายการแบบถามตอบ รายการ
มอเตอร์สปอร์ตส าหรับผู้ชื่นชอบความเร็ว รายการวาไรตี้ และสารคดี โดยทั้งหมดจะแบ่งสัดส่วนเป็นรายการใน
ประเทศที่ผลิตขึ้นเอง 20 รายการ และเป็นรายการจากทั้งในไทยและต่างประเทศอีก 20 รายการ 
กลุ่มเป้าหมายของ กรังด์ปรีซ์ ชาแนล เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับรถยนต์ และแทบทุกคนต้องใช้ชีวิตกับการ
เดินทาง ไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะ หรือรถยนต์ส่วนตัว กรังด์ปรีซ์ ชาแนลเป็นทางเลือกอันดับแรกที่จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับวงการยานยนต์ 

กรังด์ปรีซ์ ชาแนล เป็นหนึ่งในช่องสัญญาณของจานดาวเทียม "พีเอสไอ" (PSI) หรือที่นิยมเรียกกันว่า
จานด า ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 4 ล้านจานทั่วประเทศไทย และเจ้าของจานดาวเทียมมีแผนจะขยายให้เป็น 6 ล้าน
จานภายในปีนี้ โดยกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ถูกบรรจุความถี่ในช่อง 111 นอกจากนั้น ยังได้ร่วมมือกับเคเบิลทีวีราย
ใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากสมาคมเคเบิลทีวี โดยสามารถส่งสัญญาณครอบคลุมกว่า 15 
ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้าหาค าตอบว่า จากที่บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เปิดด าเนิน
กิจการธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์มา 40 ปี มีธุรกิจในด้านสิ่งพิมพ์และการจัดงานมอเตอร์โชว์และธุรกิจในเครืออีกหลาย
ด้าน จนในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยี ท าให้
บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เริ่มมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปตามยุคของทีวี
ดาวเทียม ซึ่งจากการเติบโตของบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ที่เติบโตมาจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่
เก่าแก่ จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับการท าธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างไร ซึ่ง
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล ซึ่งเป็นสื่อที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม ประกอบกับมีข้อจ ากัด
ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะมีแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการบริหาร การวางแผน ในบริหารจัดการธุรกิจ  
2. เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
3. เพ่ือศึกษาแนวโน้วของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในอนาคต 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด

กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยการ
บริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
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เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการสรุปบรรยาย อ้างอิงทฤษฎี และแนวความคิด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การอธิบายสิ่งที่ต้องการศึกษา 

ผลการศึกษาและการอภิปราย 

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กรณีศึกษา 
โทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 

จากลักษณะการด าเนินธุรกิจ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล ถูกก าหนดขึ้นให้เป็นไปเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานและเพ่ิมช่องการ
สื่อสารของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  โดยมีนโยบายในภาพรวมเพ่ือ ด าเนินกิจการเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจการออกอากาศ สื่อโฆษณาและธุรกิจการจัดหาและผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับรถยนต์ โดยที่
นโยบายของการด าเนินงานนั้นคณะกรรมการการบริหาร จะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหาร
จัดการ โดยทีผู่้บริหารระดับกลางและระดับหัวหน้าแผนกจะเป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือ
ก าหนดนโยบายย่อยในการท างาน และแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร 

1. การวางแผนการบริหารจัดการธุรกิจ ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
จากการศึกษาพบว่านโยบาย ในการบริหารงานของบริษัท กรังด์ปรีซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กรณีศึกษา
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนลแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.1 ขยายฐานของกลุ่มเป้าหมายในการรับชมให้มากขึ้น เป็นนโยบายขั้นแรกที่ต้องการให้ช่องกรังด์
ปรีซ์ ชาแนล เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักมากขึ้น เร่งขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้ในการรับชมให้เพ่ิมมากขึ้น 
เพราะในปัจจุบันการรับชมฟรีทีวีที่สามารถรับชมได้ง่าย และทุกครัวเรือนก็ยังติดพฤติกรรมการชมฟรีทีวี 
เพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่าทีวีดาวเทียม แต่ด้วยเนื้อหาของรายการที่มีความเฉพาะด้านคือรายการรถยนต์ 24 
ชั่วโมง เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการรับชมให้แก่ผู้ชมที่ชอบในเรื่องราวยานยนต์โดยเฉพาะ จะสามารถดึงดูด
กลุ่มผู้ชมให้เข้ามาติดตามและรับชมรายการต่างๆของสถานี รวมถึงการพัฒนาช่องให้ดูทันสมัยและน่าติดตาม 
มีความแปลกใหม่ และน าเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์ ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถยนต์ ความคืบหน้าหรือความ
เคลื่อนไหวในโลกยานยนต์  

1.2 ต้องการเป็นทีวีดาวเทียมท่ีเกี่ยวกับรถยนต์ อันดับ 1 หรือเป็นช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด บริษัทตั้งเป้าหมายการบริหารงานให้ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล เป็นที่นิยมในกลุ่ มผู้ชมที่ชมรายการ
โทรทัศน์ดาวเทียม โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีหน้าช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะสามารถเป็นช่องรถยนต์ที่ ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง ถึงแม้จะเกิดคู่แข่งขึ้นมาในภายหลังแต่ก็มั่นใจว่าช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะเป็นช่อง
ทีวียานยนต์ อันดับหนึ่ง ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุด 

1.3 ต้องการเป็นทีวีดาวเทียมรถยนต์ระดับอาเซียน เป็นนโยบายที่วางเป้าหมายเอาไว้ว่า หลังจากมี
การก่อตั้ง ประชาคมอาเซียน (AEC) เป้าหมายของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะเป็นทีวียานยนต์ระดับอาเซียนที่
สามารถรับชมได้ทุกประเทศในแถบเอเชีย โดยจะท ารายการ 2 ภาษา เพ่ิมภาษาอังกฤษเข้ามาในเนื้อหา



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน 6 
 

รายการ เพื่อให้ผู้ชมที่อยู่ในประเทศเอเชียที่รู้ภาษาอังกฤษสามารถรับชมได้อย่างเข้าใจ โดยจะท าข่าวเกี่ยวกับ
รถยนต์ที่เป็นข่าวภาษาอังกฤษ และรายการที่ผลิตจะมีการใส่ค าบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพอีกด้วย  

2. การจัดองค์การการบริหารจัดการธุรกิจ ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
มีการจัดองค์กรแบบผสมทั้งรวมอ านาจและกระจายอ านาจ แต่มีทิศทางที่มุ่งเน้นไปในทางเดียวกัน 

แม้ว่าจะมีการแยกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ก็ตาม โดยการวางโครงสร้างการบริหารงานจะไม่สลับซับซ้อน เนื่องจาก
ผู้บริหารต้องการความคล่องตัวในการท างานรวมถึงการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
มีโครงสร้างการบริหารงาน ท าแบ่งตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กร
ขนาดเล็กที่ทุกคนต้องร่วมมือกันท างาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้รับการปรึกษาก่อน หรือได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในส่วนของระดับการสั่ง
การ จะเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงสั่งการมายังผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับ เน้นให้ผู้บริหาร และ
หัวหน้าแต่ละฝ่ายมีความสามารถ  

ในการสรรหาพนักงานเข้ามาท างานนั้น ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะเล็งเห็นถึงความคิดและพลังของคน
รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เพราะพนักงานรุ่นใหม่จะมีความคิดและแนวคิดสมัยใหม่สามารถท างานได้แล้ว และมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถควบคุมและสั่งการได้ง่าย โดยที่การบริหารจัดการในลักษณะนี้  เป็นวัฒนธรรม
องค์กรรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการมีลักษณะการบริหารจัดการเป็นลักษณะเดียวกันทั้งองค์กร  

3. การโน้มน าการบริหารจัดการธุรกิจ ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
จากการศึกษาถึง การบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

กรณีศึกษา โทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล พบว่า การประสานงาน การติดต่อสื่อสารที่ดี มีการจูง
ใจในการท างาน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสม ลดความขัดแย้งและความตึงเครียดในองค์กร ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ภายในบริษัท ออโต้-ไลฟ์ จ ากัด ยังขาดการโน้มน าที่ดี ขาดการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ 
เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรขึ้น เนื่องจากการไม่ประสานงานกันหรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ในการเกิด
ปัญหาทุกครั้งก็จะมีการเรียกมาคุยให้ปรับความเข้าใจมากข้ึน โดยจะเรียกทั้งสองฝ่ายเข้ามาเจรจาตกลงกันโดย
ให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุด  

ในส่วนของการจูงใจพนักงานไม่ได้ท าอะไรมาก เพราะพนักงานทุกคนต่างก็ต้องท างานตามหน้าที่ของ
ตนเองอยู่แล้ว มีประสบการณ์การท างานมาแล้ว ทางผู้บริหารจะไม่อยากเข้าไปยุ่งมากนัก ใช้วิธีการปล่อยให้
พนักงานได้คิดสร้างสรรค์งานตามที่เขาอยากน าเสนอแล้วเข้าไปดูว่า ตรงตามวัตุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของ
องค์กรหรือไม่ จะให้ค าชมเชย เพื่อเป็นก าลังในการท างาน เพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนางานต่อไป 

4. การควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจ ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล 
การด าเนินการควบคุมดูแลการด าเนินงานของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะเน้นที่การควบคุมเนื้อหา

รายการ เพราะเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการท าธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียม ท าให้เกิดความน่าสนใจและสามารถ
ดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาติดตามรายการของทางช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล น าเสนอรายการที่มีเนื้อหาครอบคลุม 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุก เน้นการผลิตรายการที่มีเนื้อหาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งปัจจัยนี้เองเป็นตัว
ควบคุมแนวทางเนื้อหารายการและรูปแบบการผลิตรายการ 
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โดยขั้นตอนในการควบคุม จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ในการผลิตรายการ การตลาดจะ
ท าการขายงานโฆษณา รายการให้กับทางลูกค้าก่อน แล้วจะน าโจทย์การผลิตรายการมามอบให้กับทางโปรดิว
เซอร์ มีการประชุมงานเพ่ือท าความเข้าใจในการเป้าหมายของการท างานตามความต้องการของลูกค้า แล้ว
โปรดิวเซอร์ก็จะมาประชุมกับทีม เพ่ือคิดการสร้างสรรค์รูปแบบ 

การควบคุมเนื้อหารายการจะเริ่มตั้งแต่การคิดงาน จากการประชุมงานของฝ่ายการ ตลาดกับโปรดิว
เซอร์เพ่ือหาแนวทางในการผลิตรายการ ซึ่งการตลาดจะน าโจทย์ที่ได้จากลูกค้าที่ลูกค้าต้องการน าเสนอมา
ประชุมกับโปรดิวเซอร์ ก่อนที่จะโปรดิวเซอร์จะน าไปผลิต ตลอดจนขั้นสุดท้ายก่อนการออกอากาศ การควบคุม
งานก็เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามท่ีวางแผนไว้หรือไม่ ซึ่งถ้า
เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ จะมีวิธีการหรือขั้นตอนในการ
แก้ไขปัญหา โดยการเสนอแนะมากกว่าสั่งการ จากผลงานที่ออกมาว่าควรแก้ไข หรือท างานอย่างไรต่อไปใน
อนาคต  

ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 

จากการศึกษาถึงการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
กรณีศึกษา โทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารมีหลายส่วนด้วยกัน 
ขึ้นอยู่กับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของแผนกนั้น ๆ ดังผลการ ศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และเป็นปัจจัยหลักในการบริหาร งานที่ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ได้แก่ เรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งช่องกรังด์ปรีซ์ 
ชาแนล เป็นองค์กรที่เกิดใหม่ และคล้ายเป็นองค์กรย่อยในบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซึ่ง
บริษัทใหญ่เปิดด าเนินกิจการมา 40 กว่าปี ย่อมมีรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง การใช้ชีวิตและ
วัฒนธรรมการท างานท่ียังคงรูปแบบเดิม ๆ จนกระทั่งเกิดช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มีนโยบายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่
ให้เติบโตไปด้วยกันกับองค์กร จึงสรรหาเด็กรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์เข้ามาท างาน ซึ่งปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาที่
ต้องได้รับการแก้ไข โดยการสร้างจุดร่วมในการท างาน ส่วนเรื่องของเทคโนโลยีไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กรมากนัก เพราะช่องกรังด์ปรีซ์ ชาเนล มีเงินในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ได้ทันที แต่ในการลงทุนต้องรอดูการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ยังก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุด ยังไม่รู้ว่าจะลงตัวที่เทคโนโลยีไหน ท าให้การ
พัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก 

2. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเมืองและสังคม 
เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ในธุรกิจสายยานยนต์
ต้องอาศัยเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวก าหนด ถ้าเศรษฐกิจดีการซื้อรถยนต์ก็จะมีสูงขึ้น การท าโฆษณาหรือ
การลงทุนเกี่ยวกับงานประสัมพันธ์ก็จะสูงตามด้วยเช่นกันดังนั้น หากธุรกิจยานยนต์ ไปได้ดี ธุรกิจที่สนับสนุน
งานทางด้านยานยนต์ก็จะดีไป 
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 ปัจจัยที่รองลงมา คือ ปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก บริษัทรถยนต์หลายแห่งถูกน้ าท่วม เสียหายเป็นจ านวนมาก การท า
ลงทุนโฆษณาก็ท าได้ยาก ส่งผลให้องค์กรได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ อีกทั้งตัวองค์กรเองก็ได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วมโดยตรง ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน และย้ายสถานที่ท างาน  

ปัจจัยทางด้านการเมือง เนื่องด้วยโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นสื่อแขนงใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ยังขาดการรองรับ
ทางกฏหมาย การออกพระราชบัญญัติก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในรูปไหน แต่การด าเนินงานของช่องกรังด์
ปรีซ์ ชาแนล เสมือนการทดลองท าให้ครบในสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยยังไม่ทราบว่าในอนาคตจะเป็นเช่นไร 
ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ยังได้ขยายช่องทางการออกอากาศไปยังอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เป็นการทดลองเพ่ิม
ช่องทางเพ่ือรองรับการอนาคตของวงการโทรทัศน์ดาวเทียมว่าจะเป็นอย่างไร โดยพยายามหาช่องทางให้มาก
ที่สุด หากช่องไหนที่ไม่สามารถด าเนินการได้จะได้มีช่องทางอ่ืนมารองรับการด าเนินธุรกิจได้ 

ส่วนที่ 3   แนวโน้มของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในอนาคต 

1. แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง คง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการเพ่ิมช่องทางในการน าเสนอให้มากขึ้น เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย Social Network ตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิต รูปแบบของ
มนุษย์ที่เปลี่ยนไป เมื่อแนวโน้มและทิศทางการสื่อสารก้าวหน้าไป ดังนั้นการบริหารงานก็ต้องปรับเปลี่ยนไป
ตามเทคโนโลยี ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและโอกาสมากขึ้นในการเลือกรับชมรายการที่มีคุณภาพ ที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน อีกท้ังทางเลือกจากการรับชมรายการผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมก็มีรายการให้รับชมมากข้ึน  

2. แนวโน้มทางด้านนโยบาย 
องค์กรมีการวางแผนในระยะยาวเพ่ือเป็นการก าหนดนโยบายหรือการวางแผนในอนาคต เพ่ือรองรับ

การเกิดขึ้นของการรวมตัวประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจะท าให้เกิดการค้าเสรีมากขึ้น ซึ่งการรวมตัวกันใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน ท าให้องค์กรตั้งเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายว่า เราต้องการ
เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมระดับเอเชีย ที่สามารถรับชมได้ทั่วเอเชีย เป็นทีวีดาวเทียมยานยนต์ระดับอาเชียน 
ที่สามารถรับชมได้ทั่วทุกประเทศ โดยจะมีการจัดท า ภาคภาษาอั งกฤษ เพ่ือให้ประเทศในเอเชียที่รู้
ภาษาอังกฤษสามารถรับชมได้เข้าใจ รวมถึงการท าบรรยายไทยในรายการที่ดี สามารถขายได้ระดับอาเซียน  

3. แนวโน้มทางด้านการตลาด 
จากการศึกษาพบว่าการท าการตลาดของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะเน้นที่การท าการสื่อสารการตลาด 

เพ่ือให้ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล เป็นที่รู้จักและจดจ าของผู้ชมรายการ โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับทางผู้ชม
ได้เข้าร่วม ซึ่งการสื่อสารการตลาดมีส่วนอย่างมากในการติดต่อสื่อสารกับผู้ชม และเป็นการแนะน าให้ช่อง
กรังด์ปรีซ์ ชาแนลเป็นที่รู้จักในวงกว้างตามเป้าหมายที่วางไว้  มีการวางนโยบายในการท าการตลาดกับทาง
ลูกค้าโดยอาศัยจุดแข็งที่เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมช่องที่ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับรถยนต์  สามารถน าเสนอ
รายการได้มากกว่ารายการของฟรีทีวี ส่งผลท าให้การขายงานทางลูกค้าสามารถตอบสนองความต้องการของ
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ลูกค้าได้มากขึ้น สามารถจัดท าการน าเสนอที่เป็นรูปแบบต่าง ๆ ให้กับทางลูกค้า สามารถสร้างแรงดึงดูดใจ
ให้กับผู้ชมได้ 

การอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด กรณีศึกษา 
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 

วิธีการบริหารจัดการธุรกิจของโทรทัศน์ดาวเทียมช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ซึ่งก าหนดองค์ประกอบได้ 4 
ส่วนคือ 

1. ด้านนโยบาย เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายขององค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน ซึ่งช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มีการตั้งเป้าหมายไว้ 3 ส่วนคือ ส่วนแรกต้องการขยายฐานผู้ชมให้มาก
ขึ้น ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยการท าการสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น เน้นการมีกิจกรรมร่วมกันกับ
ผู้ชม ส่วนที่สอง การก าหนดการวางแผนที่จะเป็นทีวียานยนต์ อันดับหนึ่งในเมืองไทย โดยคาดว่าภายในปีหน้า 
ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนลจะได้รับความนิยมอย่างมาก และเป็นช่องที่มีคนติดตามสูง ส่วนสุดท้ายคือ การวางแผน
ระยะยาว เพ่ือรองรับการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ตั้งเป้าหมายว่าจะใช้
โอกาสนี้ในการเป็นทีวียานยนต์ระดับอาเซียน สามารถรับชมได้ทั่วทุกประเทศในอาเซียน โดยจะจัดท ารายการ 
2 ภาษาขึ้นมา  

2. ด้านโครงสร้างการจัดองค์กร เป็นการจัดองค์กร แบ่งหน่วยงาน โดยอาศัยหลักการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ แบ่งงานกันท าตามความช านาญ และแบ่งล าดับขั้นการบังคับบัญชา โดยที่ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะมี
การแบ่งงานกันท า  สายงานบังคับบัญชา อ านาจการสั่งการเป็นเอกภาพ และท าให้ผู้บริหาร พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวสูงในการบริหารจัดการและท าให้ผู้บริหารทราบถึงข้อดี และจุดบกพร่องในการ
ท างาน สามารถปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหาร หรือหัวหน้าจะมีความสามารถใน
การควบคุมงานได้ดี สามารถสั่งการลูกน้องในสายให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่าถ้าหัวหน้ามี
ประสบการณ์ มีความสามารถจะสามารถท างานให้ส าเร็จไปได้ด้วยดี  

3. ด้านการโน้มน า เป็นการจัดให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นกันเองในการ
ท างาน พนักงานสามารถท างานได้อย่างเต็มที่ไร้การกดดันระหว่างการท างาน ผู้บริหารจะให้พนักงานมีอิสระ
ในการท างาน สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้เต็มที่ แต่ถ้าสิ่งไหนที่ผิดไปจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 
ผู้บริหารก็จะชี้แนะให้แก้ไข หรือน าเสนอแนวทางท่ีถูกต้องเพ่ือให้พนักงานได้แก้ไขปรับปรุงต่อไป  

4. การควบคุม เป็นการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งในช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จะมีการก าหนดกฏ 
ระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว ก็ยึดถือปฏิบัติไปตามนั้น แต่จะเน้นที่การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ เพรา
ช่องโทรทัศน์ดาวเทียม เป็นช่องทางเลือก ที่จะท าอย่างไรให้ผู้ชมเข้ามาชม และลูกค้าเข้ามาซื้อโฆษณาของช่อง 
ช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล จึงต้องควบคุมเนื้อหาของรายการเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ตอบสนองผู้ชมให้ได้รับความสนใจ ควบคุมเนื้อหาของรายการให้เป็นตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้  
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ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจสื่อสารมวลชน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด กรณีศึกษา โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่อง กรังด์ปรีซ์ ชาแนล 

จากการศึกษาเม่ือพิจารณาการจัดองค์กร ในลักษณะการประสมประสานการจัดการ มีปัจจัยต่างๆเข้า
มาเก่ียวข้องกับการบริหารทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

1. ปัจจัยแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กร เกิดการแตกต่างกันของวัฒนธรรมและ
ความหลากหลายของพนักงานที่มีที่มาต่างกันแล้ว ต้องมารวมตัวกันที่แตกต่างกันของพนักงานรุ่นใหม่กับ
พนักงานรุ่นเก่าท่ีอยู่มาก่อน เป็นปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นกับองค์กร ส่วนเทคโนโลยีการผลิตหรือการออกอากาศ ยัง
เป็นปัจจัยรองลงมา เพราะช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีอย่างพอสมควร เพียงแต่รอ
การเปลี่ยนแปลงและความคงที่ของเทคโนโลยีว่าจะเป็นไปในแนวทางไหน บริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนในส่วนของ
เทคโนโลยีนั้นทันที แต่ต้องมีการบริหารที่ต้องปรับการบริหารงานให้เหมาะสมกับปัจจัยที่เข้ามากระทบ 

 2. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการบริหารทั้งในทางลบและทางบวกต่อ
ความสามารถขององค์กรที่จะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งพบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานมีอยู่ 2 
ปัจจัย คือ 
     2.1 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร เพราะธุรกิจในด้านยาน
ยนต์จะต้องอาศัยเศรษฐกิจที่ดี ถ้าเศรษฐกิจตกต่ า อุสาหกรรมรถยนต์ก็จะตกต่ าไปด้วย ส่งผลให้ช่องกรังด์ปรีซ์ 
ชาแนล ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะลูกค้าหลักของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ส่วนใหญ่เป็นบริษัท
รถยนต์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ เศรษฐกิจของประเทศอย่างมากในการบริหารจัดการของช่องกรังด์
ปรีซ์ ชาแนล 
     2.2 ปัจจัยทางด้านการเมือง เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล เพราะในปัจจุบัน 
การจัดตั้งสถานีดาวเทียมยังคงเป็นการจัดตั้งกันเอง และการจัดตั้งพระราช บัญญัติเกี่ยวกับโทรทัศน์ดาวเทียม
ที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะออกมาทางไหน ทางช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ได้เตรียมพร้อมรับมือในอนาคต โดยเพ่ิมช่อง
ทางการสื่อสารให้หลากหลายช่องทางมากขึ้น เพราะไม่รู้ว่าช่องทางไหนจะประสบความส าเร็จ หรือจะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดองค์การองค์กรธุรกิจสื่อสารมวลชนทั้งองค์กร
ขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ล้วนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทั้งสิ้น ทั้งปัจจัยภายใน ในเรื่อง
ของ งบประมาณ บุคลากร คุณภาพการผลิต เทคโนโลยี ส่งผลต่อการบริหารทั้งสิ้น และปัจจัยภายนอก ก็ยัง
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคมและการเมื อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เศรษฐกิจ  กฎหมาย และนโยบายของภาครัฐ  

ส่วนที่ 3   แนวโน้มของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในอนาคต 
เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีทิศทางและแนวโน้มที่จะถูกพัฒนาให้มีศักยภาพในการน าไปใช้เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ของการท าธุรกิจสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอรายการที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของทั้งผู้บริโภค และการหารายได้จากขายขายโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนรายการ  การ
ประสบความส าเร็จในเรื่องดังกล่าว มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก้าวล้ ามากขึ้น ความต้องการและการด าเนิน
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ชีวิตของพวกเขาก็เริ่มมีทิศทางในการบริโภคข่าวสารที่เปลี่ยนตามกระแส การพลิกบทบาทในการเป็นผู้น า
กระแสในเรื่องของการสื่อสารด้วยสื่ออินเตอร์เน็ต ท าให้สื่ออ่ืนๆ เริ่มขยับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือให้การ
สื่อสารเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

ดังนั้น เมื่อเราทราบถึงแนวโน้มและทิศทางดังกล่าวจะท าให้เราสามารถหาวิธีในการรองรับ และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่างลงตัว แนวโน้มทางด้าน
การบริหารงานเพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล มีแนวโน้มที่ดีใน
การวางแผนระยะยาวในการบริหารงาน โดยตั้งเป้าหมายของช่องกรังปรีซ์ ชาแนล ไว้ว่า ในปี 2558 ช่องกรังป
รีซ์ ชาแนล จะต้องเป็นช่องโทรทัศน์ดาวเทียมระดับอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถรับชมรายการ
ของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ได้เหมือนกัน  

 ทั้งหมดนี้ การบริหารงานของช่องกรังด์ปรีซ์ ชาแนล ต้องอาศัยการบริหารงานจากผู้บริหารที่มี
ศักยภาพ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง และต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้รับกับสภาวการณ์
ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเรื่องของการท างานและการบริหารองค์กร เพ่ือน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่ดี มี
คุณภาพ แปลกใหม่และในขณะเดียวกันก็ยังได้รับผลก าไรที่นอกเหนือจากเงินที่ได้จากการท างานแล้ว ยังได้รับ
ความนิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ปัญหาขององค์กรขณะนี้ คือเรื่องของ วัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งมานาน และมีพนักงานหลายอัตรา ท าให้มีคนมากมายหลากหลายรูปแบบ อีกทั้ง
การท างานร่วมกันของพนักรุ่นใหม่และพนักงานรุ่นเก่าที่ต้องร่วมงานกัน ท าให้เกิดปัญหาการประสานงานกัน 
เพราะความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและรูปแบบของงานที่ต่างกันและไม่เข้าใจวิธีการท างานของทั้งสองฝ่าย 
ดังนั้น ควรมีการพูดคุยและปรับความเข้าใจในเรื่องรูปแบบการท างาน ผู้ใหญ่บางท่านอาจจะผ่านงานหนังสือ
มา แต่ไม่ทราบวิธีการท างานของโทรทัศน์ ก็ต้องเรียนรู้ร่วมกัน เด็กรุ่นใหม่ก็ควรเรียนรู้งานจากผู้ใหญ่ เพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งและการไม่ประสานงานกันองค์กร 

2. ปัญหาในเรื่องของการท าการสื่อสารการตลาด จากการศึกษาพบว่าการสื่อสารทางการตลาดยัง
น้อยและการตลาดเองก็ยังขาดหายไป ท าให้การท างานค่อนข้างช้า การวางแผนทางการตลาดยังไม่เป็นระบบ
มากเท่าท่ีควร ซึ่งการจัดตั้งสถานีมาแล้วระยะหนึ่ง สิ่งส าคัญคือ การท าการตลาด เพ่ือให้ผู้ชมได้รู้จักช่องกรังด์
ปรีซ์ ชาแนล เพ่ิมมากข้ึน ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ช่องให้หลากหลายมากข้ึน 

3. ควรมีการจัดประชุมหรือการประสานงานระหว่างทีมให้มากขึ้น ประชุมการท างานร่วมกันระหว่าง
แผนกหรือฝ่าย ให้พนักงานมีส่วนร่วมในงานมากขึ้น ได้รู้งานในหลายส่วน มากกว่าที่จะรู้เฉพาะงานของตนเอง 
เพ่ือให้เกิดความเข้าในในเนื้องานทั้งหมด มีการให้รางวัลในการจูงใจให้พนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือให้
ผลตอบแทนในการท างานล่วงเวลา เพื่อเป็นการโน้มน้าวใจให้มีก าลังใจการปฏิบัติงานต่อไป 
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