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บทคัดย่อ 
 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวัง
ภัย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวคิด วิธีการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการจัดตั้งสถานีข่าวระวัง
ภัยและปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานของสถานีข่าวระวังภัย  โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา   

จากผลการศึกษาแนวคิดในการจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัยได้พบว่า  มีหลักการที่ท าให้เกิดการจัดตั้ง
สถานีข่าวระวังภัยขึ้นมา สามารถวิเคราะห์แนวคิดในการจัดตั้งสถานีออกเป็น 4 ประการ  ประการแรกคือ  
การก าหนดวัตถุประสงค์แนวคิดหลักในการด าเนินงานในการจัดตั้งสถานีของผู้บริหาร  โดยการตั้งสถานี
ข่าวระวัง ซึ่งหลักการของช่องระวังภัยอาจจะเรียกว่าเป็น Cloud Computing Content ที่รวบรวม
เนื้อหาในเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปมาน าเสนออย่างต่อเนื่อง ประการที่สองคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถในการด าเนินงานทางด้านการผลิต
รายการ ประการที่สามด้านสถานที่ในการผลิตรายการ อุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อม ทันสมัย เครือเนชั่นเป็น
องค์กรสื่อสารมวลชนที่ประกอบธุรกิจสื่อแบบครบวงจร ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่เอ้ืออ านวยจึงเป็นโอกาสง่ายในการจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัย ประการที่สี่คืองบประมาณ
ในการด าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ เนื่องด้วย บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
เป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์   เมื่อครั้งที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ได้มีการระดมเงินทุนไว้หมดอยู่
แล้วว่าจะต้องลุงทุนในด้านใดและท าอะไรบ้าง นอกจากนี้ ความคาดหวังในอนาคตของผู้บริหารได้มี
แนวคิดท่ีจะให้สถานีข่าวระวังภัยเป็นสถานีทีวีสาธารณะเพ่ือเอกชน โดยเป็นสถานีข่าวที่ไม่มุ่งหวังผลก าไร
สูงสุด และเป็นทีวีสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อสังคมใน   

ส าหรับผลการศึกษาในเรื่องวิธีการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัยนั้น
พบว่า องค์กรมีการปรับตัวรับกับสภาพใหม่ๆ และเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ตามนโยบายของสถานีระวัง
ภัยนั้น มีการก าหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการเป็นสถานีข่าวเตือนภัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
ด้านการจัดองค์กร   โดยสถานีระวังภัยมีการแบ่งแยกบรรณาธิการออกเป็น 4 สายตามหลักแนวคิดของ
สถานี และมีการแบ่งการท างานเป็นสองส่วน คือ ฝ่ายข่าวและฝ่ายผลิต ด้านการบริหารบุคลากรทางสถานี
ข่าวระวังภัยใส่ใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดสัมมนาอบรมความรู้ และกระตุ้น
ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส าหรับการสั่งการและการประสานงานภายในองค์กร 
สถานีข่าวระวังภัยได้น าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มที่ในการสื่อสารภายในและนอกองค์กร  ในด้านการ
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ควบคุมการรายงานข่าวสถานีระวังภัยได้ให้อิสระในการรายงานข่าวและแสดงความคิดเห็น แต่จะมีการวาง
กฎระเบียบให้อยู่ในกรอบที่ถกูต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อ 

ผลการศึกษาในเรื่องปัญหาและอุปสรรค ในการบริหารงานของสถานีข่าวระวังภัยในด้านบุคลากร
พบว่า บุคคลากรที่มาจากสื่อเก่าอย่างพวกสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ จะไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ด้วยใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีอุปกรณ์การใช้งานที่พัฒนาอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความรู้สึกว่าต้องท างาน
เพ่ิมมากขึ้น ด้านสถานที่ออกอากาศพบว่าพ้ืนที่ในสตูดิโอที่มีอยู่อย่างจ ากัด สถานีระวังภัยจะมีสตูดิโอ
ออกอากาศเพียงห้องเดียวเท่านั้นและมีปริมาณพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแคบ  ท าให้การสร้างฉากหรือการ
ปรับเปลี่ยนฉากนั้นท าได้ล าบาก และด้านการสร้างเครือข่ายข่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ การสร้าง
ในระดับในชุมชนอาจยังไม่เพียงพอ รวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายในต่างประเทศ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อมูลและ
เนื้อหาข่าวยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงในแต่ละพ้ืนที่ 
 
ค าส าคัญ สถานีข่าวระวังภัย  บริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  สถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียม 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารเจริญไปอย่างรุดหน้า “สื่อวิทยุโทรทัศน์” เป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การเกิดทัศนคติ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันต่อมนุษย์มากที่สุด สื่อวิทยุโทรทัศน์ จึงได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพว่าสามารถ
เข้าถึงผู้รับสารได้เป็นจ านวนมาก มีเนื้อหา และรูปแบบในการน าเสนอที่เข้าใจได้ง่ายสามารถรับชม และ
รับฟังได้ทั้งภาพและเสียง ในเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีลักษณะเป็นสื่อสาธารณะและมีการ
ควบคุมอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีลักษณะการเป็นสื่อผสมผสานที่หลากหลาย   โดยมี
จุดประสงค์ในการรับชมที่แตกต่างกันออกไป ทั้งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (Information) เพ่ือความสนใจ 
(Human Interest)และเพ่ือความบันเทิง (Entertain) ทั้งนี้โทรทัศน์แต่ละสถานี จึงมีกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจและจุดขายท่ีแตกต่างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งการตลาดคนดู และจากรายได้การโฆษณา   
 ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ถือเป็นสื่อใหม่ (New Media) ที่จะมาแทนที่การรับชม
โทรทัศน์แบบเสาก้างปลา (Antenna) ของคนไทยที่ก าลังถูกจับตามอง ทั้งในแง่การปฏิรูปวงการโทรทัศน์
ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในรอบปีที่ผ่านมา และก าลังจะเกิดขึ้นอีกนับสิบช่องในอนาคตอันใกล้  ทีวีดาวเทียม
ถือเกิดมาแล้วกว่า 10 ปี หลังจากที่ดาวเทียมไทยคมดวงแรกถูกปล่อยเข้าสู่วงโคจร  การพัฒนาของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้การแพร่ภาพสัญญาณและการใช้ความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  การ
ออกอากาศในระบบดิจิทัล ท าให้ช่วงคลื่นหนึ่งสามารถบีบอัดสัญญาณให้สามารถออกได้ถึง 30 ช่อง ท าให้
สามารถมีสถานีโทรทัศน์ขยายจ านวนเพ่ิมขึ้นมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ การแข่งขันของธุรกิจโทรทัศน์
ได้ท าให้เกิดความหลากหลายของรายการอันเนื่องมาจากการแข่งขันทางด้านพัฒนาเนื้อหาหรือรายการ 
เพ่ือให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ชมให้ได้มากที่สุด เพราะนั่นหมายถึง รายได้ของสถานีที่จะ
มาจากการขายโฆษณาจากสินค้า และบริการต่าง ๆ ที่จะเข้ามาใช้บริการทางสถานีด้วย  
 บริษัท เนชั่นบรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ NBC ได้เปิดสถานีโทรทัศน์ใหม่ คือ 
สถานีข่าวระวังภัย 24 ชั่วโมง เพ่ือรุกตลาดทีวีดาวเทียมที่ขณะนี้ก าลังเป็นที่สนใจของผู้ชม และเพ่ือเป็นสื่อ
ป้องกันภัยที่จะเกิดข้ึนด้วยข้อมูลจากเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ
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ผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคของไทย คาดว่ากลุ่มเป้าหมายของสถานีเฝ้าระวังภัยจะเป็นประชาชนทั่วประเทศ 
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติอาชญากรรมและการจราจรได้ง่ายขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่
น่าสนใจที่จะศึกษาถึง แนวคิดในการจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัย วิธีการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 
รวมถึงปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารงานของสถานีข่าวระวังภัย เพ่ือน าผลศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาและความรู้ความเข้าใจในการบริหารเพ่ือการจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรด้านสื่อโทรทัศน์ต่อไป 
  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดในการจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัย 
2. เพ่ือศึกษาการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัย 
3. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการบริหารงานของสถานีข่าวระวังภัย 

 
วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัย” เป็นการศึกษาที่ใช้
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) และการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง(DocumentaryAnalysis) จากนั้น
น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 แนวคิดในการจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัย  การตั้งสถานีข่าวระวังภัย เดิมมีแนวคิดในการจัดตั้งช่อง
สถานีเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ เกิดขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จึงขยายความคิดออกไปเป็นทีวีอาชญากรรมในแนว Crime Watch Channel, 
Weather Channel, Traffic Channel และขยายขอบเขตทั่วประเทศ โดยหลักการของช่องระวังภัย
อาจจะเรียกว่าเป็น Cloud Computing Content ที่รวบรวมเนื้อหาสารในเรื่องที่มีอยู่แล้วมาน าเสนอ
อย่างต่อเนื่อง  พร้อมกับการรายงานข่าวและภาพสดจากนักข่าวภาคสนามและนักข่าวพลเมือง ด้วยการใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการส่งภาพผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือออกอากาศได้รวดเร็วกว่าทีวีโดยทั่วไป  เป็น "ช่องภัย
พิบัติ" เพ่ือให้องค์ความรู้กับประชาชนในการป้องกันภัยพิบัติ ภัยใกล้ตัวทุกรูปแบบ  กล่าวคือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ขึ้นจะได้รับมือได้ทันท่วงทีหรือเกิดผลเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด  บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในการด าเนินงาน
ทางด้านการผลิตรายการ  

จากการศึกษาพบว่า เมื่อผู้บริหารมีความชัดเจนในการจัดตั้งสถานีระวังภัยแล้ว จึงมีความเห็นว่า
องค์กรมีความจ าเป็นในการคัดสรรบุคลากร   บุคลากรที่มีอยู่เดิมในเครือเนชั่นมากจากการชักชวนเข้ามา   
มีทั้งบุคลากรเก่าของเครือเนชั่นทั้งหมด ซึ่งอาจจะมาจากสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ หรือสื่ออ่ืนๆ ทางสถานี
ข่าวระวังภัยได้มีการทาบทามบุคลากรเข้ามาร่วมงาน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ถือได้ว่ามีความสามารถและ
ประสบการณ์ในด้านข่าวค่อนข้างสูงและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรอยู่แล้ว  และมีการส่งบุคลากรไปอบรม
ให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ การเตือนภัย เพ่ือให้บุคลากรระดับนี้มีความเชี่ยวชาญและท างานข่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ในระดับปฏิบัติการ สถานีข่าวระวังภัยใช้โอกาสในการ
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คัดเลือกจากโครงการจัดอบรมในเครือเนชั่น  ยกตัวอย่างเช่น โครงการสานฝันผู้ประกาศข่าว โดยพิจารณา
จากความสามารถและความตั้งใจเป็นหลัก   

สถานที่ในการผลิตรายการ การออกอากาศรายการ และสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ 
จะต้องอยู่ในอาคารหรือบริเวณที่เหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อม ทันสมัย เครือเนชั่นนั้นเป็นองค์กร
สื่อสารมวลชนที่ประกอบธุรกิจสื่อแบบครบวงจร ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์ จึงท าให้เป็น
เรื่องง่ายที่จะจัดตั้งสถานีข่าวระวังภัย เครือเนชั่นเองได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
นอกจากนี ้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยังอยู่บนพื้นฐาน HD Web TV ท าให้สามารถติดตามได้ทุกช่องทางใน
รูปแบบ Multiplatform โดยช่องระวังภัยได้ลงทุนเขียนโปรแกรมและออกแบบให้รองรับการขยายตัวของ
เครือข่ายโทรศัพท์ 3G บรอดแบรนด์ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ โดยที่ช่องข่าวระวังภัย จะเป็น
สถานีโทรทัศน์เพ่ือการเตือนภัยพิบัติ และภัยทุกรูปแบบแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การออกอากาศผ่านอินเทอร์เน็ตจะสามารถดูได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงและพ้ืนที่การ
ออกอากาศผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคมยังกว้างกว่าช่องทีวีดาวเทียมทั่วไปเป็น Global Beam ที่
สามารถรับชมได้ไกลมากถึงยุโรป จีนตอนบน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียกว่า 100 ประเทศ   

งบประมาณในการด าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ต้องมีการจัดสรรงบหรือทุนมาด าเนินงานในการ
ออกอากาศ การผลิตเนื้อหา และรูปแบบรายการให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวันตามผังรายการที่
ก าหนดของสถานี เนื่องด้วยเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการระดมเงินทุนไว้หมดอยู่แล้วว่าจะต้องลุงทุนในด้านใดและท าอะไรบ้าง  ทั้งนี้ถือ
เป็นการลงทุนที่ต่ ากว่าทีวีดาวเทียมรายการอ่ืน เพราะมีทีมงานและอุปกรณ์ในการท างานที่ครบครันอยู่
แล้ว ส่วนรายได้หลักมาจากโฆษณาและสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาสนับสนุน ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับผลตอบรับจาก
ประชาชนเป็นอย่างด ี 

นอกจากนี ้ความคาดหวังในอนาคตของผู้บริหาร  ได้มีแนวคิดที่จะให้สถานีข่าวระวังภัยเป็นสถานี
ทีวีสาธารณะเพ่ือเอกชน โดยเป็นสถานีข่าวที่ไม่มุ่งหวังผลก าไรสูงสุด และเป็นทีวีสาธารณะที่มีประโยชน์ต่อ
สังคมในด้านของการรายงานภัยพิบัติ รายงานสภาพอากาศ การช่วยเหลือสังคม และการเตือนภัยใกล้ตัว
ต่างๆ โดยให้เป็นรูปแบบ Social Enterprise คือ การด าเนินงานของกิจการเพ่ือสังคม มุ่งเน้นเป้าหมาย
ทางสังคม และการเงินไปพร้อมๆกัน จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเหมือนกิจการทั่วไป เป็น
องค์กรธุรกิจที่ท าเพ่ือสังคมแบบไม่หวังผลก าไรสูงสุด   

กล่าวโดยสรุปคือ  หลักการบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ต้องอาศัยส่วนประกอบหลักในการ
บริหารเพ่ือการจัดตั้ง จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการจัดตั้งสถานีระวังภัยสอดคล้องตามหลักการบริหารของ  
อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์  คือ มีความพร้อมในการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบาย การมีบุคลากรที่พร้อม
ปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ การมีสถานที่ในการผลิตรายการและมีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมทันสมัย 
รวมถึงงบประมาณซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ จุดแข็งของสถานีข่าวระวังภัยจะ
เห็นได้ว่าด้วยความที่สถานีข่าวระวังภัยเป็นสถานีข่าวที่อยู่ในบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ท าให้มีความพร้อมในทุกด้าน ส่วนจุดอ่อนที่พบนั้นคือความพร้อมในการดึงบุคลากรรุ่นเก่าที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องข่าวเข้ามาร่วมงาน เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้ยังไม่เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ที่
องค์กรน าเข้ามาใช้เท่าท่ีควร 
 การบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัย  สถานีข่าวระวังภัยนั้นเป็น
สถานีโทรทัศน์เพื่อประโยชน์ของสาธารณะสถานีข่าวโดยมุ่งมั่นในความเป็นสื่อมวลชนที่มีจิตสาธารณะเพ่ือ
สังคม และเป็นสถานีข่าวที่เป็นที่พ่ึงของประชาชน ยืนหยัดต่อสู้เพ่ือความถูกต้อง น าเสนอข่าวอย่าง
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ตรงไปตรงมา ตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนอย่างเคร่งครัดและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทัน
เทคโนโลยีสื่อใหม่ตลอดเวลา  

จากผลการศึกษาว่าทางสถานีข่าวระวังภัยได้มีการบริหารตามหลักของ  POSDCORB ที่ Gulick 
ได้แสดงทัศนะไว้ว่า การจัดองค์กรของฝ่ายการจัดการควรยึดแนวทางของ POSDCORB ที่ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน ในเรื่องของการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัยขาดไปสองเรื่อง  คือ การ
รายงาน และงบประมาณในการด าเนินนโยบายการบริหารสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวัง
ภัย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอข่าวรูปแบบใดในสถานี จะอยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สถานีโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ” สถานีข่าวระวังภัยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นในความเป็นสื่อมวลชนที่มีจิตสาธารณะเพ่ือสังคม  
และเป็นสถานีข่าวที่เป็นที่พ่ึงของประชาชน น าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาตามหลักจริยธรรมของ
สื่อมวลชนอย่างเคร่งครัด ก้าวไปข้างหน้าให้เท่าทันเทคโนโลยีสื่อใหม่ และกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุก
ระดับในสังคม   แนวคิดนโยบายของช่องระวังภัยจึงเปรียบเสมือนเก้าอ้ีสี่ขา ที่มีทั้งเรื่องของผู้บริโภค 
ชุมชนเมือง ภัยพิบัต ิและอาชญากรรม ซึ่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นเรื่องของภัยที่สามารถเกิดกับทุกคนในสังคม
ได้ตลอดเวลา การที่มีช่องระวังภัยเพ่ือที่ประชาชนจะได้เตรียมรับมือได้อย่างถูกวิธี   

ด้านการจัดการองค์กรเป็นการก าหนดโครงสร้างองค์กร ส าหรับบุคลากรที่มาร่วมในการจัดตั้ง
สถานีข่าวระวังภัย มีบุคลากรประมาณ 60 คน และแบ่งเป็นสายบรรณาธิการทั้งหมด 4 สายข่าวได้แก่ 
สายผู้บริโภค สายชุมชนเมือง สายภัยพิบัติ และสายอาชญากรรม โดยมีกรรมการผู้อ านวยการท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายการบริหารงานและการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร และมีบรรณาธิการบริหาร เป็น
ผู้รับนโยบาย ดูแลภาพรวมด้านเนื้อหาของข่าว การผลิตข่าว การออกอากาศ และตัดสินใจในประเด็นข่าว
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์โครงสร้างขององค์กร ฝ่ายข่าว และ ฝ่ายผลิตรายการ   

ผลการศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือการจัดคนเข้าท างานของสถานีข่าวระวังภัย ในระดับ
ต าแหน่งผู้บริหารระดับกลาง เป็นกระบวนการจัดหาบุคคลให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการ
คัดเลือกและเชิญชวนบุคลากรในเครือเนชั่น ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะมีคุณสมบัติเด่นในด้านประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในด้านสายงานข่าว และจะมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผู้ผลิตข่าวของ
สถานีข่าวระวังภัย ในส่วนบุคลากรใหม่ๆ ของสถานีข่าวระวังภัย ในการรับนักข่าวรุ่นใหม่ๆ ทางเครือเนชั่น
จะเน้นในการฝึกให้เป็นนักข่าวรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติความเป็น MOJO หรือ Mobile Journalism ที่
หมายถึง นักข่าวพันธุ์ใหม่ยุคดิจิตอลที่แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ มีเพียงคนเดียวก็สามารถรายงานข่าวได้ 
ตั้งแต่กระบวนการเขียนสคริปต์ ถ่ายภาพ เปิดหน้า รูปแบบการรายงานข่าว การตัดต่อ รวมถึงการเผยแพร่
งานด้วยตัวเองผ่านทางช่องสื่อออนไลน์ที่มีในมือ ทั้งหมดสามารถท าได้ด้วยตัวคนเพียงคนเดียว และใช้
อุปกรณ์เพียงแค่กล้องแฮนดิแคม กล้องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับการตัดต่อ และ
ส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์  

ในเรื่องของการจูงใจ จะไม่เรื่องค่าตอบแทน แต่จะเป็นการดูแลแบบคนในครอบครัวเดียวกัน ให้
โอกาส และความก้าวหน้า กับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสและให้อิสระในความคิด ไม่สั่ง
การให้ขัดแย้งกับความรู้สึกหรือผิดจากศีลธรรม จรรยาบรรณของความเป็นนักข่าว   

ในส่วนการสั่งงาน จะมีการบริหารการสั่งการที่แตกต่างกันออกไปตามความรับผิดชอบ มีการจัด
ระเบียบวิธีการท างานเพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  ลดข้อ
ขัดแย้ง และด าเนินงานอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร  ด้านการ
ประสานงานต่าง สถานีข่าวระวังภัยได้น าเทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์มาใช้ประโยชน์
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ในการสั่งงานและการประสานงานในองค์กร เพ่ือสร้างความสะดวกและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานการ
บริหารงานข่าว  ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่รายงานในสื่อหลัก หรือการรายงานข่าวบนเครือข่ายทวิตเตอร์ ท าให้
การท างานข่าวนั้น นักข่าวและบรรณาธิการที่อยู่ที่บริษัทสามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในการควบคุมการเสนอข่าวของสถานีข่าวระวังภัยจะไม่มีรูปแบบที่
ตายตัว การควบคุมเนื้อหาของข่าวต้องอยู่ในกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องการเตือนภัยที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้บริโภค ภัยพิบัติ ปัญหาชุมชนเมืองและสังคม และอาชญากรรม ทั้งยังควบคุมจรรยาบรรณสื่อ ความ
ถูกต้องในการรายงานข่าวมากกว่า เมื่อมีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในการท างานโดยเฉพาะการรายงาน
ข่าวทางสื่อโทรทัศน์หรือทางโซเชียลมีเดีย  ผู้บริหารจะไม่ลงโทษขั้นรุนแรง แต่จะเป็นการเรียกคุยแบบไม่
เป็นทางการมากกว่า  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการท างานอย่างอิสระ แต่ต้องมีความ
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้รายงานออกไป การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวเป็น
อย่างมาก ส่วนในเรื่องการควบคุมในการท างานข่าวทั้งการเสนอข่าวทางรายการข่าว  ต้องอยู่ในกรอบ
เนื้อหาและตามนโยบายที่สถานีก าหนด  กล่าวโดยสรุป จากการอภิปรายส่วนที่ 2 ด้านการบริหาร พบว่ามี
การบริหารที่ชัดเจนตามรูปแบบและแนวคิดของ POSCORB รูปแบบของการบริหาร การวางแผน การจัด
องค์กร การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม ค่อนข้างจะชัดเจนในด้านการ
บริหารและเน้นคุณภาพข่าวที่ต้องมีความถูกต้องเป็นส าคัญ 
 ด้านบริหารการผลิตและการจัดผังรายการ  ด้านการบริหารการผลิต  จากการท างานของ
สถานีโทรทัศน์ในอดีต จากการศึกษา โมเดลการบริหารงานข่าวตามแนวคิดของ York & Ivory คือ การท า
ข่าวแบบเดิม โดยเฉพาะนักข่าวโทรทัศน์ ที่ออกไปท าข่าวข้างนอกต้องใช้ทีมงานไม่ต่ ากว่า 3 คน คือ มีทีม
กล้อง และผู้สื่อข่าว เมื่อได้แหล่งข่าวข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วจะต้องกลับเข้าไปที่ศูนย์ข่าวเพ่ือส่งข้อมูลน ามาสู่
กระบวนการตัดต่อ จึงถึงล าดับขั้นสุดท้ายคือการออกอากาศ ซึ่งท าให้เห็นว่ากระบวนการผลิตจนกระทั่ง
ออกมาเป็นภาพออกอากาศนั้น 80% เป็นเรื่องของเวลา ซึ่งท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่และเวลา  
แต่ในการบริหารการผลิตของสถานีข่าวระวังภัยจะเน้นในการฝึกให้เป็นนักข่าวรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติความ
เป็น MOJO คือ แค่เพียงคนเดียวก็สามารถรายงานข่าวได้ ตั้งแต่กระบวนการเขียนสคลิปต์ ถ่ายภาพ เปิด
หน้า รูปแบบการรายงานข่าว การตัดต่อ รวมถึงการเผยแพร่งานด้วยตัวเองผ่านทางช่องสื่อออนไลน์ต่างๆ 
เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ท าให้มีความรวดเร็วในการส่งข่าวมากขึ้น  ทางผู้บริหารได้มองเห็นว่าความสะดวก
รวดเร็วในการใช้สื่อใหม่อย่างเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นสามารถท าให้ข่ าวนั้นมีความรวดเร็ว และย่น
ระยะเวลาในการท างาน  กล่าวโดยสรุป การบริหารการผลิตของสถานีข่าวระวังภัยพบว่า มีการใช้บุคลากร
ที่ค่อนข้างจ ากัด แต่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเวลามากที่สุด รวมทั้งน าเสนอข่าว
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดข่าวหรือมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้น และทุกข่าวที่น าเสนอออกไปนั้นต้องมีความถูกต้อง 
แม่นย า ผิดพลาดน้อยที่สุด 
 การจัดผังรายการ  ผู้บริหารและกลุ่มบรรณาธิการฝ่ายต่างๆ ได้ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบรายการและก าหนดผังรายการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งตัดรายการและเปลี่ยนชื่อ
รายการบางรายการเพ่ือให้มีความน่าสนใจ ช่วงเวลา Prime-Time คือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ณ ขณะนั้น 
เมื่อมีข่าวส าคัญเกิดขึ้นในเวลานั้น ก็สามารถงดออกอากาศรายการบางรายการเพ่ือเสนอข่าวด่วนที่
น่าสนใจได้ทันที  สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการวางผังรายการโทรทัศน์ที่ อีสต์แมน ได้กล่าวว่า 
ผู้ท าหน้าที่จัดตารางออกอากาศรายการให้แก่สถานีโทรทัศน์ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความช านาญเป็นอย่างดี 
ว่าผู้ชมต้องการชมรายการแบบไหน อย่างไร และต้องรู้ว่าจะวางรายการไว้ที่ใด จึงจะสามารถดึงดูดผู้ชมได้ 
หลักในการวางผังได้แก่กฎแห่งความสอดคล้องต้องกัน (Compatibility) หมายถึง นักจัดวางผังรายการ
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ต้องมีความรู้และความเข้าใจในการจัดตารางออกอากาศรายการให้สอดคล้องหรือเหมาะสมกับกิจกรรม
หรือเวลาว่างของผู้ชมเป้าหมาย การจัดผังรายการ ผู้บริหารได้เลือกสรรรายการ (Program Selection) 
และรูปแบบการชมโทรทัศน์ จากแนวคิดเกี่ยวกับการวางผังรายการโทรทัศน์เช่นกัน เช่น ให้มีรายการเล่า
ข่าวรายงานข่าวเบา ๆ ในช่วงเช้า เพราะคนดูต้องการรับรู้ข่าวสารก่อนออกไปท างาน หรือในช่วงวันหยุด
เสาร์อาทิตย์ สถานีข่าวระวังภัยจะไม่ได้เน้นหนักไปที่เรื่องข่าวอย่างเช่นวันจันทร์ถึงศุกร์  แต่จะมีรายการ
สาระบันเทิง หรือสารคดีต่างๆ เพ่ือความสบายในการรับชมของผู้ชม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Eastman 
เช่นเดียวกับที่กล่าว นักวางผังรายการจะต้องรู้จักการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Audience Targeting) 
จะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าในแต่ละช่วงเวลา ควรจะมีรายการใดให้เหมาะสม ศึกษาว่าสถานีของตนมีก าลัง
แพร่ภาพไปได้ไกลเพียงใด และครอบคลุมพ้ืนที่ใด ศึกษาสถานีคู่แข่งว่าเป็นใคร และศึกษาว่าผู้โฆษณามี
ใครบ้างที่จะเข้ามาสนับสนุนรายการ รวมทั้ง ยังต้องรู้จักการเลือกสรรรายการ (Program Selection) ที่
เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละช่วงรายการ 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง การบริหารเพ่ือการจัดตั้งสื่อโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของสถานีข่าวระวังภัย ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสถานีข่าวระวังภัยสองประการ ประการแรก
คือ ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรรุ่นเก่าที่มาจากสื่อเก่า เช่นสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ ที่ไม่เปิดใจเรียนรู้ 
เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เพราะจะท าให้สถานีข่าวระวังภัย สามารถน าบุคลากรที่มีอยู่มา
ใช้ได้คุ้มค่า และอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ประการที่สอง คือ ควรเพ่ิมงบประมาณ 
ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือให้ครบ ได้แก่ กล้องและรถข่าว เนื่องจากแต่ละโต๊ะข่าวต้องรับผิดชอบการ
ท าข่าวประจ าวัน และท ารายการควบคู่กัน  ท าให้เกิดปัญหากล้องและรถข่าวไม่เพียงพอ จึงต้องล าดับ
ความส าคัญว่าจะต้องไปท าข่าวใด จึงเป็นการเสียโอกาสเป็นอย่างมาก  
 ในส่วนของข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  เนื่องจากในปัจจุบันมีจ านวนผู้ประกอบการ
หน้าใหม่เข้ามาสู่ธุรกิจประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่ได้รับความสนใจด้านโฆษณาจากเจ้าของสินค้า 
หรือเอเจนซี่มากนัก จนท าให้เกิดสภาวะขาดทุน บางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมต้องปิดตัวลง ด้วย
ข้อจ ากัดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  การศึกษาถึงแนวโน้มความอยู่รอดทางธุรกิจของสถานีโทรทัศน์ผ่าน
ดาวเทียมของประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  นอกจากนี้ ควรศึกษาเปรียบเทียบ
ระหว่างธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันว่ามีนโยบายและแนวทางในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้นโยบายและแนวทางการบริหารส าเร็จผล  
ประการสุดท้าย คือ ควรศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับชมสื่อประเภทโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพ่ือประโยชน์
ต่อการบริหารธุรกิจสื่อประเภทโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมส าหรับผู้ประกอบการ  และการศึกษาต่อยอด
ประเดน็ต่าง ๆ ในอนาคต 
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