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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อของมติชนทีวี” ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ความพร้อมด้าน

เทคโนโลยีของมติชนทีวี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) สัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการวางแผนงาน

และปฏิบัติงานในการขยายตัวของธุรกิจ โดยจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร รวม

ทั้งสิ้น 5 ราย 

โดยมติชนทีวีคือหน่วยงานใน บมจ.มติชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการขยายธุรกิจข้ามสื่ อจากสื่อ

สิ่งพิมพ์ไปสู่สื่อกระจายภาพและเสียง  มีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างต่างจากเดิม โดยผลิตรายการข่าว

ขายให้กับสถานีผู้ว่าจ้าง นั่นคือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เวิร์คพอยท์ ของ บมจ.เวิร์คพอยท์ เอนเตอร์เทน

เมนต์ ผลิตรายการมติชนข่าวเช้า มติชนข่าวเที่ยง ข่าวมติชนต้นชั่วโมง และมติชนข่าวค่่า  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการขยายธุรกิจของมติชนทีวี สามารถแบ่งเป็น

ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจที่ต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องไปกับทิศทางของผู้ลงโฆษณา 

เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้ และปริมาณคู่แข่งที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น ท่าให้ต้องพัฒนาเนื้อหาของรายการ  

ขณะที่ผู้รับสารก็มีความสนใจรับสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสสังคม และช่องทางการรับสารที่

เพ่ิมมากขึ้น ท่าให้ต้องพัฒนารูปแบบการน่าเสนอรายการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับสาร 

ส่วนด้านช่องทางการออกอากาศของมติชนทีวีถูกก่าหนดโดยสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง รายการข่าวมักถูก
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จ่ากัดหรือตัดเวลาออกไปจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการให้ เหมาะสมกับนโยบายและ

กลุ่มเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง 

ปัจจัยภายในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมีการท่างานแบบลักษณะพ่ึงพาอาศัย ไม่มีกฎเกณฑ์ในการ

ท่างานอย่างตายตัว ท่าให้ไม่สามรถควบคุมสั่งการได้ดีเท่าทีควร ส่วนคุณภาพของบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและรักในวิชาชีพสื่อสารมวลชนนั้นหายาก ท่าให้องค์กรต้องรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้

อยู่กับองค์กรในระยะยาว รวมถึงสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือผลิตผลงานแก่องค์กร 

ส่วนแผนการขยายงานของมติชนทีวี ช่วงเริ่มต้นผลิตรายการ ใช้จุดแข็งในด้านข้อมูลและเนื้อหา 

จากการเป็นส่านักข่าวหนังสือพิมพ์มาก่อน และใช้บุคลากรที่เคยท่างานข่าวหนังสือพิมพ์มาก่อนจึงมี

ความเข้าใจและเข้าถึงแหล่งข่าวได้เป็นอย่างดี และรับบุคลากรใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิต

รายการข่าวโทรทัศน์มาก่อน เพ่ือให้สามารถผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาคือแผนระยะ

ขยายรายการ จะขยายทักษะการผลิตรายการทั้งรายการประเภทข่าวที่ท่าอยู่แล้ว หรือรายการประเภท

อ่ืนๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็น

รายเดิมหรือรายใหม่ ส่วนแผนงานระยะที่มีสถานีโทรทัศน์ของตนเองนั้น จะมีการก่าหนดโครงสร้าง

องค์กรให้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ และให้ความ

มั่นใจกับผู้ลงโฆษณา ผู้ว่าจ้าง และผู้ร่วมทุนได้ 

การบริหารบุคคลนั้น จะใช้บุคลากรที่โอนย้ายจากหน่วยงานภายในและบริษัทในเครือเพ่ือใช้

ความสามารถและความรู้ของบุคลากรที่มีอยู่มาต่อยอดกับงานข่าวโทรทัศน์ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ ส่วน

บุคลากรที่รับสมัครจากภายนอกจะสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์

เข้ามาในองค์กร เพ่ือลดความเสี่ยงในการลองผิดลองถูกในการท่างานขององค์กร โดยมีการประเมินใน

ระยะทดลองงาน 4 เดือน เพ่ือดูความสามารถและทัศนคติในการท่างาน โดยองค์กรมีการจัดอบรม

ความรู้และทักษะการท่างานให้กับพนักงาน เพ่ือให้สามารถน่าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ยังมีการปรับเลื่อนต่าแหน่งและพิจารณาค่าตอบแทนตามความสามารถและพัฒนาการของ

พนักงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางความก้าวหน้าแหละความมั่นคงให้แก่บุคลากร 

ส่วนการเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยี ในระยะเริ่มต้นมีการให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิต

รายการโทรทัศน์มาวางระบบเทคโนโลยีให้เนื่องจากองค์กรยังไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะด่าเนินการ เอง 
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การให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญกว่ามาท่าให้จะท่าให้มีประสิทธิภาพมากกว่า โดยการวางระบบเทคโนโลยีใน

ระยะเริ่มต้นนั้น ผู้บริหารเลือกลงทุนวางระบบให้สามารถรองรับการขยายการผลิตงานในอนาคต รวมถึง

มีการสนับสนุนทางเทคโนโลยีให้กับบุคลากรเพ่ืออ่านวยความสะดวกในการท่างานให้ได้ อย่างรวดเร็ว 

โดยองค์กรได้ให้ความส่าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้

สามารถใช้เทคโนโลยีในการผลิตงานให้สอดคล้องกับภาระงานในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทน า 

เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ (New Communication Technology) และเครือข่ายธุรกิจ

สื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบัน สามารถท่าให้ประชากรทั่วโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่านระบบเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองการ

สื่อสาร จนทุกคนเปรียบเสมือนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน เป็นสมาชิกของหมู่บ้านโลก (Global Village) 

ผู้คนในสังคมมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของ

ภูมิศาสตร์และความต่างของเวลาเป็นตัวกีดขวางการสื่อสารและการบริโภคข่าวสาร อีกทั้งเทคโนโลยี

การสื่อสารสมัยใหม่ยังเปิดกว้างให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของสื่อและเลือกรับสารด้วยวิธีการแบบต่างๆ

ได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การมีโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (Smart phone) การมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ตลอดจน

โทรทัศน์ที่รับสัญญาณดาวเทียมได้ ท่าให้การปิดกั้นช่องทางในการรับสารจึงแทบไม่มีอีกต่อไป 

ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก้าวหน้าไปมากอย่างนี้ สื่อกระจายเสียงอย่างวิทยุและโทรทัศน์ 

เป็นสื่อแขนงหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ การรับรู้ และทัศนคติ ส่งผลต่อการด่าเนินชีวิตใน

สังคมของประชาชนปัจจุบัน  โดยสื่อโทรทัศน์เองนั้นก็สามารถเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อผู้รับสารได้มาก ไม่

ว่าจะด้วยการผลิต  รูปแบบการน่าเสนอ  เนื้อหา เนื่องจากรับได้ทั้งภาพและเสียง ท่าให้การรับสารจาก

สื่อโทรทัศน์ได้อรรถรสและมีประสิทธิภาพ  โดยมีลักษณะเป็นสื่อสาธารณะที่มีการควบคุมโดยกฎหมาย 

พ.ร.บ. วิทยุโทรทัศน์  

ด้วยเหตุนี้สื่อโทรทัศน์สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้ และมีอิทธิพลกับผู้รับสารจากการ

เปิดรับ นอกจากจะเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารความบันเทิงแล้ว  ประชาชนใช้เวลาในการเปิดรับสื่อ

โทรทัศน์วันละหลายๆชั่วโมงด้วย โดยมีจุดประสงค์ในการเปิดรับสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น การรับ

ข้อมูลข่าวสาร  การรับความบันเทิง  ท่าให้สถานีโทรทัศน์แต่ละสถานีต่างก็มีกลยุทธ์ในการผลิตและ
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ด่าเนินธุรกิจในจุดขายที่แตกต่างกัน เพื่อแย่งชิงคนดู และรายได้จากโฆษณา เนื่องจากว่าเม็ดเงินโฆษณา

เป็นรายได้ขององค์กรและการผลิต ท่าให้เป็นปัจจัยในการก่าหนดวิถีขององค์กรไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (สุ

รพงษ์ โสธนะเสถียร และอิทธิศักดิ์ พลอยศิริชล, 2551, น.1-4) 

ความเป็นมาของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ไทยนั้น จอมพล ป. พิบูลสงครามได้อ่านบทความของ

เจ้าหน้าที่ข่าวต่างประเทศของกรมโฆษณาการขณะนั้น เกี่ยวกับปรากฏการณ์การประดิษฐ์โทรทัศน์ใน

ยุโรปและ อเมริกา ท่าให้จอมพล ป. มีความคิดที่อยากจะตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นในประเทศไทย เพ่ือใช้

เป็นสื่อเพ่ือการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข จึงมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นภายใต้ บริษัท ไทย

โทรทัศน์ จ่ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงานและฝึกอบรมด้านโทรทัศน์

ที่บริษัท อาร์ซีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการประกวดราคาเครื่องรับส่งโทรทัศน์และการ

เตรียมงานด้านเทคนิคโทรทัศน์ขึ้น และในช่วงทศวรรษนี้เอง กรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ ได้ทรง

บัญญัติศัพท์ วิทยุโทรทัศน์ ขึ้นใช้ จนวันที่ 24 มิถุนายน 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ท่าพิธีเปิด

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหมขึ้น เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยในระบบ

ขาวด่า(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2551, น.109-111) 

การด่าเนินกิจการกระจายภาพและเสียงโทรทัศน์มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นระบบโทรทัศน์

ภาพสี มีการปรับรูปแบบรายการต่างเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยและน่าเอาเนื้อหาของต่างประเทศมา

ฉายมากข้ึน จนเมื่อปี พ.ศ. 2530  ประเทศไทยมีทั้งโทรทัศน์ประเภทรับชมได้โดยไม่เสียค่าสมาชิก หรือ 

ฟรีทีวี (Free TV) และ โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก (Subscription TV) (กันยาพิชญ์ ยงใจยุทธ, 

2552, น.23-27) นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่ง

ส่งผลให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยเติบโตเป็นอย่างมาก มีการก่อตั้งโทรทัศน์แบบบอกรับ

สมาชิกขึ้น 3 รายคือ เดือนตุลาคม 2532 สถานีโทรทัศน์ ไอบีซี เคเบิ้ล ทีวี เริ่มด่าเนินกิจการธุรกิจ

โทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรกของประเทศ  ภายใต้การด่าเนินงานโดย บริษัท อินเตอร์

เนชันแนล บอร์ดคาสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จ่ากัด (IBC) , พ.ศ. 2533 สถานีโทรทัศน์ ไทยสกาย เคเบิ้ล ทีวี 

(THAISKY) เริ่มด่าเนินธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิก ภายใต้การด่าเนินการของบริษัทสยาม

บอร์ดคาสติ้ง จ่ากัด (ต่อมาสถานีโทรทัศน์ ไทยสกาย เคเบิ้ล ทีวี ได้ยุติการด่าเนินธุรกิจลงในปี 2540 

เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ) , พ.ศ. 2537 บริษัทยูทีวี เคเบิ้ล เน็ตเวิร์ค จ่ากัด (UTV) เริ่ม

ด่าเนินการธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกในนามของ ยูทีวี แต่ด้วยข้อจ่ากัดทางเทคนิคในการส่ง
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สัญญาณที่มักจะถูกลักลอบดูรายการโดยไม่ต้องเป็นสมาชิก รวมถึงปัญหาในการลงทุนที่ใช้งบสูง เช่น  

เครื่องมืออุปกรณ์ การซื้อลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ธุรกิจไทยสกายทีวี (THAISKY)  ต้องหยุดลง  ส่วน IBC ได้รวม

กิจการกับ  UTV บริษัทในเครือเจริญ โภคภัณฑ์   เปลี่ ยนชื่ อเป็น  UBC (United Broadcasting 

Corporation) และ True Vision ขณะเดียวกันก็มีเคเบิ้ลท้องถิ่นในพ้ืนที่ภูมิภาคและต่างจังหวัดเพ่ิมขึ้น

มากด้วย (สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย),2553) 

เนื่องจาการสื่อสารก้าวหน้าไปมากและไร้ขอบเขต  ทุกพ้ืนที่สามารถเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะอยู่บน

พ้ืนที่หรือเวลาใดก็ตาม และระบบการสื่อสารโทรคมนาคมสามารถตอบสนองเรื่องดังกล่าวได้  

โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านดาวเทียม เพราะว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าการสื่อสารอ่ืนๆ คือ สามารถ

ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการได้กว้างขวางกว่าระบบอ่ืนๆ สามารถสื่อสารได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และมี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ  รวมถึงมีประสิทธิภาพดีกว่า 

ทีวีดาวเทียมจึงถือว่าเป็นสื่อรูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่าให้ธุรกิจแพร่

ภาพโทรทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเติบโตของธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็น

ธุรกิจที่มีต้นทุนไม่สูงมากนักและสัญญาณดาวเทียมสามารถส่งสัญญาณออกอากาศได้ครอบคลุมหลาย

พ้ืนที่ โดยผู้ลงทุนไม่ต้องติดตั้งเสาสัญญาณเพียงแค่ขอใบอนุญาตส่งสัญญาณโทรทัศน์ก็สามารถให้บริการ

ได้  

ในปัจจุบันมีธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมออกอากาศทั่วโลกเป็นจ่านวนมากในหลายประเทศ

โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐ ส่าหรับในประเทศไทยเองก็มีผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจที่จะ

เปิดให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการให้บริการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมใน

ประเทศไทยนั้นยังติดขัดปัญหาทางด้านระเบียบในการออกอากาศ เนื่องจากแผนธุรกิจและการเงินของ

สถานีที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.นั้น

ยังไม่สมบูรณ์ ท่าให้ กสท.อนุมัติใบอนุญาตได้ 506 ช่องรายการเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมให้ออกอากาศ

ได้อย่างถูกต้อง และยังอยู่ระหว่างตรวจสอบใบอนุญาตอีก 233 ช่องพร้อมอนุมัติให้ทดดลองออกวิทยุอีก 

67 สถานี(ประชาไท, 4 มิถุนายน 2556) ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเปิดให้บริการ "โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม" 

ส่าหรับออกอากาศในประเทศไทยเกิดขึ้นหลายราย โดยเลี่ยงไปออกอากาศโดยใช้คลื่นความถี่ของ

ประเทศอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทย เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง ลาว กัมพูชา โดยการส่งเนื้อหารายการ
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ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและออกอากาศโดยผ่านสัญญาณดาวเทียมจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ 

โดยมีเป้าหมายผู้ชมในประเทศไทย  

นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการอีกส่วนหนึ่งที่ออกอากาศโดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมในประเทศ ซึ่ง

ถือว่าเป็นกิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้การอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ และเกิดปัญหา

การละเมิดสิทธิ์การออกอากาศโดยผ่านทางคลื่นความถี่ในประเทศไทยจากผู้ให้บริการหลายรายอยู่ใน

ขณะนี้ และยังมีผู้ให้บริการอีกส่วนหนึ่งที่ออกอากาศโดยผ่านเครือข่ายดาวเทียมในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น

กิจการโทรทัศน์ที่ยังไม่ได้การอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ และเกิดปัญหาการละเมิด

สิทธิ์การออกอากาศโดยผ่านทางคลื่นความถี่ในประเทศไทยจากผู้ให้บริการหลายรายอยู่ในขณะนี้  

นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหาการน่าเสนอรายการที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงของประเทศ

ด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นท่าให้รูปแบบของการออกอากาศมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น IPTV (internet protocol TV) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile 

TV) ซึ่งนับเป็นรูปแบบการออกอากาศที่น่าจับตามอง เพราะมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ ตามจ่านวนผู้ใช้บริการสื่อเหล่านั้นเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน่ามาซึ่งความยุ่งยากในการบริหารจัดการของ

หน่วยงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในการใช้สื่อต่างๆ และต้องเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้าน

กฎระเบียบที่จะเข้ามาควบคุมและจัดระเบียบการให้บริการให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะพัฒนาให้การน่า

ทรัพยากรคลื่นความถี่ไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ต่างๆ ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายประการ ส่าหรับ

ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจของทีวีดาวเทียมนั้น แม้ว่าจะมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงเมื่อเทคโนโลยีใหม่

นั้นท่าให้การลงทุนในการให้บริการ(สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม ประเทศไทย, 2553ก) 

อัตราค่าโฆษณาผ่านสื่อหลักส่วนใหญ่มีมูลค่าประมาณ 100,000,000,000 บาท โดยฟรีทีวี มี

มูลค่าสูงสุดกว่า 60,000,000,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ช่อง 7 มีส่วนแบ่งโฆษณาสัดส่วน 29% ช่อง 3 มี

สัดส่วน 25% ช่อง 5 สัดส่วน 15% ช่อง 9 สัดส่วน 17% ช่อง 11 สัดส่วน 3% ส่วนกลุ่มสื่อเคเบิลทีวี 

และทีวีดาวเทียม ในปีที่ผ่านมา มีมูลค่าโฆษณา 3,000,000,000  บาท หรือสัดส่วน 5% ของงบโฆษณา

ผ่านสื่อฟรีทีวี จากทิศทางการเติบโตของสื่อเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม ที่เข้าถึงครัวเรือนไทยแล้วกว่า 

50% ท่าให้บริษัทโฆษณา ได้มีการก่าหนดสัดส่วนการใช้งบประมาณผ่านสื่อใหม่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง จาก

การส่ารวจเดือนเมษายน ปี 2555  พบว่ามีการใช้งบโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมมูลค่าเดือน

ละ 660,000,000 บาท หรือคาดว่าจะทั้งปี 2555 จะมีมูลค่าประมาณ 7,000,000,000 บาท คิดเป็น

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
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อัตราการเพ่ิมเท่าตัวจากปี 2554 หรือ 11% ของงบโฆษณาฟรีทีวีในปี 2555 ปัจจุบันสัดส่วนเคเบิลทีวี

และทีวีดาวเทียมเข้าถึงครัวเรือนไทยกว่า 50% แต่สัดส่วนเม็ดเงินโฆษณายังอยู่ที่ราว 10% คาดว่าตั้งแต่

ปี 2556 สัดส่วนงบโฆษณาในสื่อดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นปีละ 10% ต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ส่งผลให้สัดส่วนงบ

โฆษณาจากฟรีทีวี  และเคเบิลทีวีรวมกับทีวีดาวเทียม จะมีสัดส่วนเท่ากันที่  50% (ASTV ผู้จัดการ

ออนไลน์, 7 มกราคม 2556) 

จากทิศทางการเติบโตของกลุ่มสื่อทีวีดาวเทียม ที่สามารถเข้าถึงการรับชมของครัวเรือนไทยได้

ทั่วประเทศ ท่าให้กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ปรับทิศทางการขยายธุรกิจ ไปยังกลุ่มสื่อที่มีทิศทางเติบโตใน

อนาคต เช่น หนังสือพิมพ์ขยายสู่สื่อโทรทัศน์ เช่น โพสต์ทูเดย์และบางกอกโพสต์ เริ่มท่าช่องทีวี

ดาวเทียม เดลินิวส์ เปิดตัวช่องทีวีดาวเทียม ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2555  ไทยรัฐ ทดลองท่าสื่อ

โทรทัศน์และมีแผนท่าช่องทีวีดาวเทียม และกรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น เริ่มทดลองออกอากาศทีวี

ดาวเทียม ช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2555  

แม้แต่กลุ่มกลุ่มฟรีทีวี 6 ช่องปัจจุบัน ได้ปรับตัวเพ่ือขยายสู่สื่อใหม่เช่นกัน โดยช่อง 3 เตรียม

พัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน ช่อง 7 เองก็มีการผลิตภายใต้บริษัทในเครือ คือบริษัท มีเดีย สตูดิโอ 

จ่ากัด ได้เปิดตัวช่องทีวีดาวเทียมไปแล้ว 3 ช่อง และพร้อมสู่การประมูล ทีวีดิจิทัล อ.ส.ม.ท. ปัจจุบันมี

แผนทีวีดาวเทียม 10 ช่อง และจะประมูลโครงข่ายทีวีดิจิทัล (มติชนออนไลน์, 1 ก.ค.56) 

สิ่งเหล่านี้เองท่าให้สื่อเก่าอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ (Traditional Media) ต้องปรับตัวเองเพ่ือความอยู่

รอด เนื่องจากมีช่องทางการรับสารที่สะดวกมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน  แทบเล็ต สังคมออนไลน์ ( 

Social Media) ท่าให้พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปด้วย มีการรับสารที่

สะดวกรวดเร็วและยังสารมารถโต้ตอบแบบสื่อสารสองทาง (Two Ways Communication) และ

สามารถแบ่งปันข้อมูลนั้นได้   อย่างกรณี บริษัท RDA Holding ผู้ผลิตรีดเดอร์ ไดเจสต์ นิตยสารชื่อดัง

ของสหรัฐ ที่มีอายุถึง 91 ปี ได้ยื่นขอศาลสั่งล้มละลายเพ่ือพิทักษ์ทรัพย์สินแลกกับการลดหนี้เสีย

(เดลินิวส์ออนไลน์, 19 ก.พ.55) หลังจากที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการอ่านนิตยสารที่เป็นเล่ม

หนังสือ มาเป็นการอ่านทางออนไลน์ หรือนิตยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน หรือปัจจุบันเองก็มีสื่อ

ทางเลือกอย่างทีวีดาวเทียมหรือเคเบิ้ลทีวีที่มีเนื้อหาเฉพาะทางมากขึ้น ท่าให้ผู้บริโภคเองมีทางเลือกใน

การเลือกรับสารมากขึ้น โดยมีส่านักข่าวรายย่อยที่ด่าเนินกิจการธุรกิจทีวีดาวเทียมโดยตรงมากขึ้นตาม

ไปด้วย เช่น สปริงนิวส์  ทีนิวส์  และว๊อยซ์ทีวี  

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=สิ่งพิมพ์%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เนชั่น
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ดิจิทัล%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ทีวีดาวเทียม%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ดิจิทัล%20
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บริษัทมติชน จ่ากัด(มหาชน) ถือได้ว่าเป็นองค์กรส่านักข่าวใหญ่ที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หลายหัว เช่น 

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน  หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจรายสามวัน  นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน นิตยสารเส้นทางเศรษฐี และในเครือ

ส่านักพิมพ์  ได้เล็งเห็นถึงพัฒนาการของสื่อใหม่ที่เติบโตขึ้นและมีโอกาสเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดของ

สื่อสิ่งพิมพ์  และด้วยจุดแข็งของตัวองค์กรเองในการท่างานด้านสื่อสารมวลชนมานานถึง   36 ปี จึง

ก่อตั้ง”มติชนทีวี” ขึ้นภายใต้งานกลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือผลิตรายการข่าวขายให้กับสถานีผู้ว่าจ้าง 

นั่นคือสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม “เวิร์คพอยท์ ทีวี” ออกอากาศผ่านทรูวิชั่น (True Vision)ระบบปกติ 

ช่อง66  ทรูวิชั่นระบบเฮชดี (True HD)  ช่อง89  จานดาวเทียมพีเอสไอ (PSI) ช่อง7  จานดาวเทียมจี

เอ็มเอ็มแซท (GMMZ) ช่อง71  จานดาวเทียมดีทีวี (DTV)ช่อง55  จานดาวเทียมอ่ืนๆทั่วไป ช่อง77  

และเคเบิ้ลท้องถิ่นทั่วประเทศ  โดยส่งสัญญาณภาพในระบบ Free to Air  ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายราย

เดือนและค่าบอกรับเป็นสมาชิก  ซึ่งในช่วงแรกนั้นมีการผลิตออกอากาศแค่รายการมติชนข่าวค่่า และ

มติชนสุดสัปดาห์ ต่อมาได้มีการขยายตัว ผลิตรายการข่าวมติชนต้นชั่วโมง มติชนข่าวเที่ยง และมติชน

ข่าวเช้า ตามล่าดับ (รายงานประจ่าปี 2555 บมจ.มติชน) จึงเป็นที่น่าสนใจและศึกษา ในฐานะที่เป็น

องค์กรขยายธุรกิจข้ามสื่อ จากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่สื่อกระจายภาพและเสียงผ่านทางดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี 

ถึง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ความพร้อมในด้าน

เทคโนโลยีมติชนทีวี  ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ และน่าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆต่อไป 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อของมติชนทีวี 

2.การบริหารทรัพยากรบุคคลของมติชนทีวี เป็นอย่างไร 

3.ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของมติชนทีวี เป็นอย่างไร 

 

วิธีการศึกษา 

ศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวมถึงจากการสัมภาษณ์

แบ บ เจ าะลึ ก  (In-depth Interview) แ ล ะ ใช้ วิ ธี สั ง เก ต ก ารณ์ แบ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participant 
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Observation) เพ่ือน่าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาศึกษาวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการการณ์ที่ต้องการ

ศึกษา โดยมีการด่าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

แบบเจาะจงผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยบุคคลที่เลือกคือ บุคคลที่เป็นผู้บริหารของ มติชน

ทีวี ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ บทความจาก

วารสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทีวีดาวเทียม และเคเบิลทีวี , ข่าวสารในหนังสือพิมพ์ บทความในเว็บไซต์ 

วิทยานิพนธ์ รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และงานวิจัยต่างๆ 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 จากผลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายธุรกิจ

ของมติชนทีวี” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการขยายธุรกิจ การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล และความพร้อมในด้านเทคโนโลยี ของมติชนทีวี  รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลให้เกิด

วางแผนขยายงานและน่าแนวทางนั้นไปปฏิบัติ ตามแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท่างานของ

องค์กรสื่อสารมวลชน (The Media Organization in the Field of Social Force) , แนวคิดการ

บริหารงานบุคคล และการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถน่ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 

1.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบในการขยายธุรกิจมติชนทีวี 

 ผลการศึกษานั้นได้สอดคล้องกับแนวคิดของแมคเควล (Mcquail, 1994) ในเรื่องปัจจัยที่มีผล

ต่อการท่างานขององค์กรสื่อสารมวลชน (The Media Organization in the Field of Social Force) 

ที่กล่าวว่าการด่าเนินงานธุรกิจสื่อสารมวลชนนั้น มีทั้งปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อการ

ด่าเนินงานขององค์กรสื่อสารมวลชน 

1.ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีผลต่อการด่าเนินงานของมติชนทีวี 

 ปัจจัยภายนอก 

 จากแนวคิดของแมคเควล (Mcquail,1994) ได้กล่าวถึงปัจจัยภายนอกว่าคือปัจจัยที่เกิดจาก

ภายนอกองค์กรสื่อสารมวลชน มีผลกระทบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการด่าเนินงานขององค์กร 

ซึ่งจากผลการศึกษาประกอบด้วย 
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1.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามแนวคิดของชูเมเกอร์ Shoemaker 1996 องค์กรส่วนใหญ่นั้นมี

เป้าหมายแรกคือผลก่าไรสูงสุด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนเป้าหมายอ่ืนๆนั้นก็ถูก

ก่าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมติชนทีวี เป็นหน่วยงานใน บมจ.มติชน ที่มีรูปแบบความ

เป็นเจ้าของแบบผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของ จึงมีวัตถุประสงค์ในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น  ฉะนั้นในแง่ของปัจจัย

ทางด้านเศรษฐกิจของมติชนทีวี ที่ท่าหน้าที่ผลิตรายการ เจ้าของทุนจึงเป็นสถานีผู้ว่าจ้าง นั่นคือ 

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเวิร์คพอยท์ทีวี ในเครือบริษัท เวิร์คพอยท์ จ่ากัด มหาชน ซึ่งเป็นผู้ก่าหนดเวลา

ออกอากาศรายการ จึงมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ทั้งการก่าหนดประเด็นข่าว ให้สอดคล้องกับ

กลุ่มผู้รับสารของผู้ว่าจ้าง เนื่องจากส่งผลต่อสัญญาว่าจ้างและราคาจ้างผลิต 

1.2 ปัจจัยด้านคู่แข่ง ตามแนวคิดของแมคเควล Mcquail ,1994  ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านคู่แข่งมี

ผลกระทบต่อการบริหารด่าเนินงาน สื่อประเภทเดียวกันอย่างองค์กรหนังสือพิมพ์หันมาจับธุรกิจสื่อ

โทรทัศน์กันมากขึ้น การแข่งขันจึงมีสูงตาม ท่าให้มติชนทีวี ต้องพัฒนาด้านเนื้อหาและการผลิตให้มี

ความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสาร ซึ่งผู้ผลิตเองมองว่าผู้รับสารนั้นมี

ผลต่อการผลิตผลงานโดยตรง  พัฒนาคุณภาพเพ่ือดึงฐานผู้ชม ฉะนั้นปัจจัยด้านนี้จึงเป็นแรงผลักดันให้

พัฒนาคุณภาพผลงานเพ่ือให้น่าคู่แข่ง ผนวกกับโอกาสในทางธุรกิจของโทรทัศน์ดาวเทียมที่เปิดกว้าง

มากขึ้น และการลงทุนไม่สูงมาก จึงเกิดคู่แข่งในทางธุรกิจขึ้นจ่านวนมาก 

1.3 ปัจจัยด้านสังคม การเมือง จากแนวคิดของแมคเควล Mcquail ,(1994) กล่าวถึงปัจจัยด้าน

การเมือง สังคม และข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนใน ถือเป็นปัจจัยที่ส่าคัญอีกประการหนึ่งที่สามารถ

ท่าให้องค์กรขับเคลื่อนได้ เนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซึ่ง

ส่งผลต่อองค์กรในการปรับตัวตลอดเวลา วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  อย่างในปัจจุบันเป็น

ยุคของเทคโนโลยีและข่าวสาร และช่องทางการับสารก็มีหลากหลายขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสื่อใหม่ที่เพ่ิม

ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์ หรือโทรทัศน์ดาวเทียม หรือโทรทัศน์ดิจิตอลในอนาคต ท่าให้มติชนทีวี 

ต้องวางแผนงานสอดรับกับสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยและโอกาสในการขยาย

องค์กรกด้วย 

ปัจจัยภายใน 
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จากแนวคิดของแมคเควล MCquail (1994) ที่ได้กล่าว่า ปัจจัยภายในองค์กร คือ ปัจจัยที่เกิด

จากองค์กรสื่อสารมวลชนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้  

1.ปัจจัยด้านการจัดการ ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรในองค์กรที่มีอยู่ กล่าวคือ บมจ.มติชน เป็น

องค์กรที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หลายหัว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือเล่ม และสื่อออนไลน์ ซึ่ง

องค์กรมีคอนเทนต์(Content) และแหล่งข้อมูลอยู่เป็นจ่านวนมาก อีกท้ังเห็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถ

ขายองค์กรได้ จึงน่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมาต่อยอดธุรกิจใหม่นั่นคือการผลิตสื่อโทรทัศน์ 

2. ปัจจัยด้านบุคลากร เนื่องจาก บมจ.มติชน เป็นองค์สื่อที่ก่อตั้งมา 36 ปี ผลิตข่าวสารและ

ผลงานด้านอ่ืนออกมาเป็นจ่านวนมาก ท่าให้มีบุคลากรที่ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญใน

ด้านข่าวอยู่แล้ว อีกทั้งเปิดรับบุคลากรใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์เข้าอยู่ใน

กลุ่มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มติชนทีวี ด้วย จึงท่าให้องค์กรมีความได้เปรียบในข้อมูลเชิงลึกเรื่องการผลิตข่าว 

ซึ่งMcquail (1994) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลากรว่า หากองค์ใดมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ผลงานที่

องค์กรผลิตออกมาย่อมมีคุณภาพไปด้วย 

3.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี จากแนวคิดของแมคแควMcquail, (1994) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้าน

เทคโนโลยีว่า หากองค์กรใดมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการผลิต ก็จะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท่างานให้แก่องค์กรและท่าให้องค์กรมีความได้เปรียบและน่าเชื่อถือ ดังนั้นมติชนทีวี 

มีการติดต้องสตูดิโอการถ่ายท่า ระบบภาพ ระบบส่งสัญญาณ ที่รองรับการผลิตระดับความคมชัดสูง

(High Definition) รวมถึงการส่งสัญญาณไปออกอากาศยังสถานีผู้ว่าจ้าง ก็ใช้เทคโนโลยีระบบเดียวกัน 

จึงท่าให้การท่างานไม่มีปัญหากระทบ 

2.แผนการขยายงานมติชนทีวี 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการขยายแผนงานมติชนทีวี  ทั้งปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของ

ผู้ชม ส่งผลให้องค์กรต้องก่าหนดแผนการขยายธุรกิจเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมในแต่ละช่วง

เพ่ือให้รองรับกับการขยายตัวในอนาคต เนื่องจากแต่ละแผนงานก็จะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความรอบรู้และพิจารณาปัจจัยแวดล้อมให้รอบด้านเพ่ือการ

ก่าหนดแผนขายธุรกิจและด่าเนินการบริหารองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
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แมคเควล (Mcquail, 1994) ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการท่างานขององค์กรสื่อสารมวลชน (The Media 

Organization in the Field of Social Force) เนื่องจากผู้บริหารมีการก่าหนดแผนการขยายธุรกิจ

ตามปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้ามามีผลกระทบ และเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคตด้วย 

1.แผนช่วงเริ่มต้นผลิตรายการ เนื่องจากฝ่ายมติชนทีวีอยู่ภายใต้ บมจ.มติชน ซึ่งเป็นองค์กรสื่อ

ที่ประสบการณ์มา 36 ปี จึงอาศัยจุดแข็งในด้านข้อมูล และเนื้อหา ผนวกกับคุณภาพของบุคลากรที่

ท่างานข่าวมานาน ท่าให้มีความเชียวชาญและเข้าใจคอนเทนต์(content)ที่ต้องการน่าเสนอต่อผู้ชม 

รวมถึงรับบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานข่าวโทรทัศน์โดยตรงมาผลิต เพ่ือให้งานมี

คุณภาพอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดท่ีอ้างมาข้างต้น นั่นคือหลักการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์ต้อง

มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่มีความสามารถด้านการผลิต  โดยผลิตเพ่ือขายรายการให้กับสถานีผู้ว่าจ้าง 

ดังนั้นในระยะเริ่มต้นของการท่าธุรกิจ รายได้จึงแน่นอน ส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจน้องลง 

2.แผนช่วงขยายรายการ เนื่องจากมติชนทีท่าสัญญาว่าจ้างผลิตรายการข่าวเพ่ือขายให้แก่

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเวิร์คพอยท์ทีวีเท่านั้น ในช่วงของการขยายการผลิตนั้นผู้บริหารจึงวางแนว

ทางการบริหารเพื่อผลิตรายการประเภทอ่ืนๆเพ่ิม แล้วขายไปยังสถานีผู้ว่าจ้างอ่ืน เพื่อให้องค์กรมีรายได้

เพ่ิม โดยวางแผนว่าต้องขยายทักษะของบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการผลิตเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ตรง

กับความต้องการของสถานีโทรทัศน์ผู้ว่าจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้คือเป็น

สถานีโทรทัศน์เพื่อการค้า 

 3.แผนช่วงมีสถานีโทรทัศน์ของตนเอง การวางแผนเพ่ือมีสถานีโทรทัศน์ของตนเองนั้น จะต้อง

มีการขยายโครงสร้างการบริหารงาน ทั้งอาคารสถานที่และหน่วยงานย่อยภาพใน ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนที่

มากขึ้น อาจจะอยู่ในรูปแบบของการลงทุนเป็นเจ้าของสถานีเอวทั้งหมดหรือระดมทุนเป็นเจ้าของร่วมก็

ตาม จ่าเป็นต้องมีการก่าหนดโครงสร้างองค์กร และกฎเกณฑ์ให้การด่าเนินงานให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

ส่งผลต่อการจัดการองค์กร การควบคุมสั่งการ และก่าหนดคุณภาพของงานให้อยู่ระดับที่เป็นมาตรฐาน 

ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถผลิตงานได้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสามารถผลิตงานให้เป็นที่

มั่นใจแก่ผู้ร่วมทุนและผู้ลงโฆษณา สอดรับกับแนวคิดเรื่องโครงสร้างการบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง

ของสถานที่ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศให้มีความทันสมัย และมีอุปกรณ์ท่ีครบครันมากขึ้น 

รวมถึงเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับการผลิตด้วย 
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หากพิจารณาแผนกการขยายธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาของกรด่าเนินงานในภาพรวม พบว่า

ผู้บริหารวางแผนงานที่มุ่งเน้นต่อความส่าเร็จและก้าวหน้าขององค์กรบนจุดแข็งที่องค์กรมีอยู่ เช่น ใช้

ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด โดยบุคลากรเองสามารถพัฒนาความสามารถของ

ตนเองไปพร้อมๆกับการผลิตผลงานให้องค์กร และวางแผนเพื่อขยายธุรกิจแบบไม่ก้าวกระโดด พัฒนา

ส่วนอื่นๆท่ียังเป็นจุดด้อยในการผลิตงานให้รองรับกับการขยายงานในอนาคต 

  

2.เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของมติชนทีวี 

 การคัดเลือกบุคลากร 

  การบริหารบุคลากรของมติชนทีวี แบ่งเป็นสองส่วน คือบุคลากรที่โอนย้ายจาก

หน่วยงานภายในมาอยู่ในสังกัด เพื่อน่าสิ่งประสบการณ์และความรู้เดิมที่มีอยู่ มาต่อยอดกับงานใหม่  

 ผลการศึกษาตรงกับแนวคิดเรื่องการบริหารงานบุคคลที่ อกนิษฐ์ มาโนษยวงศ์(2548, น.13-14) 

ได้กล่าวว่า การบริหารบุคคลนั้นมีความส่าคัญ เพราะหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมาอยู่ใน

หน่วยงานแล้วจะท่าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางที่วางไว้ได้ อีกทั้งยังท่าให้พนักงานได้พบ

ศักยภาพในตนเองมากข้ึน ท่าให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการที่มติชนทีวี น่าบุคลากรจากการท่างาน

ในสื่อประเภทเดิมที่มีอยู่ในบริษัท  มาอยู่ในหน่วยงานใหม่นั้น ท่าให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพตนเองใน

การท่างานประเภทใหม่ โดยใช้ความรู้ความสามรถเดิมมาประกอบ และจะส่งผลท่าให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามแนวทางที่วางไว้นั่นคือผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ 

 ในขณะที่บุคลากรที่เปิดรับจากภายนอกนั้น ก็คัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ทักษะ 

ประสบการณ์ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร เนื่องจากมติชนทีวี เป็นหน่วยงาน

ใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์มาก่อน จึงจ่าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและ

ประสบการณ์ด้านนี้ เข้ามาท่างานในองค์กร 

 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลงานของบุคลากรเป็นหนึ่งในแนวคิดเรื่องการบริหารงานบุคคล ที่มีแนวคิดคือ 

ต้องประเมินผลงานของบุคลากรภายในระยะเวลาที่ก่าหนด เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนและการให้ความดี
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ความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการประเมินนั้นจะประเมินจากหัวหน้างานและความคิดเห็นของ

ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน ท่าให้เกิดการปับปรุงและน่าแนวทางไปพัฒนาการประเมินได้ด้วย สอดคล้องกับการ

บริหารงานบุคคลของมติชนทีวี ที่มีการประเมินผลงานของบุคลากรในระยะทดลองงาน4เดือน เพ่ือดู

ความสามารถ ความตั้งใจ และทัศนคติต่อองค์กร ซึ่งท่าการประเมินโดยหัวหน้างาน และน่าผลการ

ประเมินนั้นส่งฝ่ายบุคคลเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นพนักงานประจ่า หรือโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่นที่

เหมาะสมในองค์กร 

 การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิดการบริหารงานบุคคลนั้น คือการเพ่ิมศักยภาพในการท่างานของ

พนักงานทั้งองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามแนวทางที่วางการบริหารไว้ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งมติชนทีวี ตระหนักถึงความส่าคัญของการพัฒนาบุคลากร จึง

จัดการอบรมเพ่ิมความรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์แก่พนักงาน เช่น การดูภาพข่าวน่า การเขียน

สคริปต์ข่าวโทรทัศน์ และอบรมเพ่ิมทักษะทางเทคนิคท่ีจ่าเป็นแก่การท่าข่าวโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าในแนว

ทางการท่างาน และท่างานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

 นอกจากนี้ยังมีการบริหารค่าตอบแทนให้แก่บุคลากร  ซึ่งถือเป็นเรื่องส่าคัญของการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ที่มีแนวคิดว่าการก่าหนดค่าตอบแทนนั้น สามารถเห็นได้ถึงผลลัพธ์ต่างๆ ในการท่างาน 

ทางมติชนทีวี น่าจุดนี้ไปพิจารณาในการบริหารงานบุคคล เนื่องจากให้ความส่าคัญกับทรัพยากรบุคคล

ด้านสื่อสารมวลชนโยเฉพาะงานข่าว จึงเปิดโอกาสและผลักดันให้บุคลากรพัฒนาผลงาน เพ่ือเลื่อน

ต่าแหน่งและปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสม และเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาผลงานต่อไป 

 

ส่วนที่3 เพื่อศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยีชองมติชนทีวี 

จากแนวคิดของ McQuail (1994) กล่าวถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยีว่า การมีอุปกรณ์ที่ครบครัน 

และทันสมัยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตงานมีเพ่ิมมากข้ึน และจะท่าให้องค์กรมีความได้เปรียบ 

และน่าเชื่อถือ ดังนั้น การที่มติชนทีวีเตรียมความพร้อมทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับภาระงาน และ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยการวางระบบเทคโนโลยี ทั้งระบบกล้องถ่ายภาพ ระบบ

การตัดต่อภาพ และการผสมเสียง ระบบการแพร่ภาพออกอากาศให้รองรับการแพร่ภาพออกอากาศใน
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ระบบไฮเดฟฟิเนชั่น (High definition) รวมถึงการมีสตูดิโอเป็นของตัวเองที่สามารถท่าให้ควบคุมการ

ผลิตงาน และแพร่ภาพและเสียงไปยังสถานีโทรทัศน์เพ่ือให้สถานีโทรทัศน์น่ารายการที่ผลิตไป

ออกอากาศ ส่งผลให้รายการที่ผลิตมีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อถือจากสถานีโทรทัศน์เนื่องจาก

เรามีเทคโนโลยีที่ครบครันในการผลิตรายการ และมีการควบคุมคุณภาพของงานในทุกข้ันตอนได้ด้วย

ตัวเองก่อนส่งสัญญาณภาพไปยังสถานี อีกทั้งการวางระบบเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการเพิ่มการผลิต

รายการได้ในอนาคต ส่งผลให้เรามีความได้เปรียบคู่แข่ง เพราะเทคโนโลยีจะช่วยท่าให้ต้นทุนในการผลิต

งานต่่าลง และช่วยท่าให้ผลิตงานได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ ท่าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือในการประกอบการด้านรายการโทรทัศน์ และส่งผลให้ผู้โฆษณา และสถานีโทรทัศน์ รวมถึงผู้

รับชมมีความมั่นใจในรายการที่องค์กรผลิต 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายธุรกิจข้ามสื่อของมติชนทีวี” ผู้

ศึกษาสามารถสรุปผลในประเด็นส่าคัญซึ่งน่าไปสู่ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสาร เพ่ือให้ทราบผลและน่าไปปรับปรุงการ

ผลิต รวมถึงเพ่ือรองรับการขยายรายการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผลตอบรับ เพ่ือ

รองรับพฤติกรรมในระยะขยายรายการ หรือในระยะยาวแบบตั้งสถานีโทรทัศน์ 

2. ควรท่าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างธุรกิจรายการข่าว ว่ามีนโยบายและแนวทางในการ

บริหารงานด้านต่างๆ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่ท่าให้การวาง

นโยบายและแนวทางการบริหารประสบความส่าเร็จในตลาดธุรกิจนี้ 

3. ควรศึกษาถึงช่องทางการหารายได้ของธุรกิจโทรทัศน์ ว่าผู้ประกอบการธุรกิจนี้มีแนวทาง

อย่างไรในการหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจตน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า

หน่วยงานมติชนทีวีในอนาคตมีแผนการขยายกิจการธุรกิจโทรทัศน์ จึงจ่าเป็นต้องมี

ช่องทางการหารายได้ที่แน่นอน 
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