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การวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัล
ทีวี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวีของสถานีโทรทัศน์
เนชั่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กร ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรและทิศทางการด าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวีในอนาคตของสถานีโทรทัศน์เนชั่น โดยการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(Indepth interview) ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยคือระดับ
ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่น บรรณาธิการบริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นและกองบรรณาธิการโต๊ะข่าว
เพ่ือท าให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่ครอบคลุมในการท าการศึกษาวิจัย นอกจากนั้นได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการศึกษาประวัติ โครงสร้างการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของสถานีโทรทัศน์เนชั่น และน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis)  

จากการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่  
ดิจิทัลทีวีสถานีโทรทัศน์เนชั่นได้ท าการปรับเปลี่ยนองค์กรบางส่วนโดยในด้านแนวทางการบริหารงาน
ยังคงยึดตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรรวมถึงโครงสร้างองค์กรที่ยังมีลักษณะแบบเดิมคือคล้าย
กับโครงสร้างการท างานของหนังสือพิมพ์ที่แบ่งหน้าที่การท างานเป็นโต๊ะข่าว ส่วนที่มีการปรับเปลี่ยน
คือการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ การให้ความส าคัญกับทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากร การปรับเปลี่ยนในด้านการประสานการท างานเป็นทีม พัฒนาภาพลักษณ์
ของผู้ประกาศหรือพิธีกร นอกจากนั้นยังมีการปรับเปลี่ยนในการลงทุนสร้างสตูดิโอแห่งใหม่และการ
พัฒนาช่องทางของสื่อใหม่เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่  
ดิจิทัลทีวี มีด้วยกัน 4 ปัจจัยที่ส าคัญคือ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี สื่อใหม่หรือ 
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โซเซียสมีเดียที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ ต่อมาคือการแข่งขันภายในธุรกิจทีวีดิจิทัล และการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท าประเด็นข่าวเชิงลึก 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวี
ดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี คือเป็นอุปสรรคด้านความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิทัลทีวี ต่อมาเป็นปัญหาภายในของสถานีโทรทัศน์เนชั่นเรื่องของความรู้ความสามารถของ
บุคลากร การขาดแคลนทรัพยากรในการท างาน อัตราค่าจ้างการจัดรายการของผู้ประกาศหรือพิธีกร 
ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและปัญหาในด้านการประสานการท างานระหว่างฝ่าย
โทรทัศน์กับฝ่ายสื่อใหม่หรือโซเซียสมีเดียที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับทิศทางการด าเนินงานธุรกิจดิจิทัลทีวีในอนาคตของสถานีโทรทัศน์เนชั่นมี ดังนี้  
การเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มุ่งหวังรายได้เข้าสู่องค์กรพร้อมกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
การฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือแข่งขันกับช่องทีวีดิจิทัลช่องอ่ืนๆ 
ขณะที่งานด้านสื่อใหม่จะมีการพัฒนาช่องทางสื่อใหม่เช่น แอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับการเข้าถึง
เทคโนโลยีของประชาชนผู้บริโภคในอนาคต 

ค าส าคัญ การปรับเปลี่ยนองค์กร, สถานีโทรทัศน์เนชั่น, ทีวีดาวเทียม, ดิจิทัลทีวี 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่1 (พ.ศ.2555-2559) ได้
ก าหนดเป้าหมายให้มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภายใน4ปี ซึ่ง
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์คือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ (กสทช.) ได้ก าหนดให้มีการจัดประมูลโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัล (ทีวีดิจิทัล) ไปแล้วเมื่อวันที่26-27 ธันวาคม ปี2556ที่ผ่านมา รวม4ประเภท ประกอบด้วย ช่อง
เด็กเยาวชนและครอบครัว ช่องข่าวสารและสาระ ช่องทั่วไปแบบคมชัดปกติ และช่องทั่วไปแบบคมชัด
สูง รวมทั้งสิ้น24ใบอนุญาตช่องทีวีดิจิทัล ถือเป็นการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ระดับชาติภายใต้ใบอนุญาต 15 ปีครั้งแรกในรอบ 58 ปีของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยและได้มีการเริ่ม
ให้บริการออกอากาศการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบดิจิทัลแล้วตั้ งแต่ปี2557ที่ผ่านมา โดย
สถานีโทรทัศน์เนชั่นเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประมูลทีวีดิจิทัลและเป็นผู้ชนะการประมูลช่องทีวีดิจิทัล
ประเภทข่าวสารและสาระด้วยเงินประมูลที่ 1,338 ล้านบาทได้เริ่มออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ในปี 2557ที่ผ่านมา โดยสถานีโทรทัศน์เนชั่นก่อนเข้าร่วมประมูล
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้ออกอากาศบนระบบดาวเทียมด าเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ที่มุ่งมั่นสู่การ
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เป็นผู้น าด้านการผลิตข่าว และรายการที่ทรงคุณค่าเพ่ือเป็นสถาบันสื่อแห่งอนาคตจากการด าเนิน
ธุรกิจของสถานีโทรทัศน์เนชั่นในกิจการสื่อโทรทัศน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ เข้าสู่ปีที่15
สถานีโทรทัศน์เนชั่นได้ให้ความส าคัญในการท าหน้าที่สื่อมวลชนเพ่ือรายงานข่าวเหตุการณ์ที่ส าคัญ
ออกสู่สายตาผู้ชมภายใต้การยึดมั่นในจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ในประเทศไทยจากระบบการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัลทีวี
สถานีโทรทัศน์เนชั่นได้มีความพยายามในการเข้าประมูลช่องข่าวของดิจิทัลทีวีและเป็นผู้ชนะในหมวด
ของช่องข่าวซึ่ งผู้บริหารได้ประกาศจุดยืนตั้ งแต่วันแรกของการเข้าสู่การเป็นทีวีดิจิทัลของ
สถานีโทรทัศน์เนชั่นในการเป็นผู้น าช่องข่าวและในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ  
ดิจิทัลทีวีผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ (กสทช.) ให้
เร่งรัดเดินหน้าแจกคูปองทีวีดิจิทัลให้ประชาชนในแต่ละครัวเรือนทั่วประเทศเพ่ือประชาชนจะสามารถ
น าคูปองไปแลกกล่องรับสัญญาณรับชมทีวีดิจิทัลได้ซึ่งจะเป็นการขยายฐานคนดูทีวีดิจิทัลให้เพ่ิมมาก
ขึ้นไปพร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงสถานีโทรทัศน์เนชั่นในการเข้าสู่ทีวีดิจิทัลซึ่งจะเป็นการยกระดับ
การรับชมโทรทัศน์ของประชาชนให้มีคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนองค์กรจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวีของสถานีโทรทัศน์เนชั่น 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวี

ดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีว ี 
3. เพ่ือศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์

เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี 
4. เพ่ือศึกษาทิศทางการด าเนินงานธุรกิจดิจิทัลทีวีในอนาคตของสถานีโทรทัศน์เนชั่น 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น จากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัล
ทีวี” ผู้วิจัยท าการศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview) เป็นรายบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งศึกษาในเรื่อง การ
ปรับเปลี่ยนองค์กรจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวีของสถานีโทรทัศน์เนชั่น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี ปัญหาหรืออุปสรรคที่มี
ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นและทิศทางการด าเนินงานธุรกิจดิจิทัล
ทีวีในอนาคตของสถานีโทรทัศน์เนชั่นโดยท าการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
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ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เนชั่นและฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้วิจัยท าการศึกษาซึ่งเป็นระดับ
บรรณาธิการและหัวหน้าโต๊ะข่าวร่วมกับการวิจัยทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้นข้อมูลประวัติ
ความเป็นมา นโยบายการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์เนชั่น 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
จากการวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น จากทีวีดาวเทียมไปสู่ 

ดิจิทัลทีวี” จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนองค์กรจากทีวีดาวเทียมไปสู่  
ดิจิทัลทีวีของสถานีโทรทัศน์เนชั่นพบว่า การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นได้มีการ
ปรับเปลี่ยนคือ การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ การให้ความส าคัญกับทักษะความรู้ความสามารถของ
บุคลากร การท างานเป็นทีมเพ่ือท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ การพัฒนาภาพลักษณ์ผู้ประกาศ 
พิธีกร ในด้านของอุปกรณ์มีการสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ รวมถึงการพัฒนาช่องทางสื่อใหม่เพ่ือรองรับกับ
เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับทฤษฎี “การเปลี่ยนแปลงองค์กร” 
(organization Change Theory) ที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การใช้วิธีการด้านเทคโนโลยีในการ
จัดให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือใหม่ๆ (Equiqment) ซึ่งตรงกับการปรับเปลี่ยนของสถานีโทรทัศน์
เนชั่นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยสร้างสตูดิโอแห่งใหม่เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจในการน าเสนอข่าวหรือ
รายการต่างๆของสถานี และตรงกับการปรับเปลี่ยนของสถานีโทรทัศน์เนชั่นในด้านการพัฒนา
ช่องทางสื่อใหม่เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่นเนื้อหารายการได้พัฒนาออกแบบช่อง
ทางการรับชมให้หลากหลายขึ้นเพ่ือรองรับกับระบบดิจิทัลทีวีให้ผู้ชมสามารถรับชมสถานีโทรทัศน์
เนชั่นได้ในแต่ละช่องทางถือเป็นการจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กร นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ใช้วิธีการด้านเทคโนโลยีที่ระบุถึง
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน (Work Process) การจัดให้มีการเปลี่ยนแปลงล าดับของงาน
ใหม่ (Work Sequence) ซึ่งตรงกับการปรับเปลี่ยนของสถานีโทรทัศน์เนชั่นในด้านทักษะความรู้
ความสามารถของบุคลากรที่ได้ให้ความส าคัญกับการน าเสนอประเด็นข่าวที่ต้องมีความน่าสนใจส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนมากขึ้น 

การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นพบว่ายังสอดคล้องกับ  “แนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร” ที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของ
องค์การอาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โครงสร้าง กลยุทธ์ การออกแบบ
งาน เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสมาชิกองค์การ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรบางส่วนคือเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการท างานหรือออกแบบงาน
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ใหม่ที่มุ่งให้ความส าคัญกับการน าเสนอประเด็นข่าวที่ต้องมีความน่าสนใจและบุคลากรต้องมีความรู้
ความสามารถในการท าข่าว นอกจากนั้น ในส่วนของการศึกษาด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรจากทีวี
ดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวีของสถานีโทรทัศน์เนชั่นพบว่ายังได้สอดคล้องกับแนวคิด “องค์กรท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กร” ที่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็น
กระบวนการเพ่ือการอยู่รอด หรือการปรับเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่ให้สามารถทานต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนสถานภาพองค์กรอาจเป็นการเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาอันหมายถึงพฤติกรรมการท างานหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปพร้อมกันได้ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพองค์กรเป็นการแก้ปัญหาหรือต้องการให้ดีขึ้น หรือเป็นการปฏิเสธระเบียบเก่า
คร่ าครึที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตรงกับการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจาก
เดิมที่เป็นทีวีดาวเทียมและออกอากาศในระบบอนาล็อกมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลทีวีซึ่งเป็น
การปรับเปลี่ยนที่จะท าให้สถานีโทรทัศน์เนชั่นได้ปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มี
ความก้าวหน้าและคิดน าเสนอรูปแบบข่าวหรือรายการที่น่าสนใจเพ่ือแข่งขันภายในธุรกิจดิจิทัลทีวี 
นอกจากนั้นพบว่ายังสอดคล้องกับ “แนวคิดการปรับเปลี่ยนองค์กร” (Corporate Transformation) 
ที่ระบุว่าสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้บริษัทต้องท าการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆที่จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ เช่นการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันเพ่ือสร้างคุณค่าเสริมใน
สินค้าบริการให้ลูกค้า หรือกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะถูกน ามาใช้ในการท า
ธุรกิจในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของสถานีโทรทัศน์เนชั่นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนด้าน
เทคโนโลยีคือสื่อใหม่ที่มีการพัฒนาช่องทางของสื่อใหม่รองรับกับระบบดิจิทัลทีวีเพ่ือให้ผู้บริโภคได้
สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์เนชั่นได้ทุกช่องทาง รวมถึง “แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร” ได้
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นในเรื่องการประสานการท างานเป็นทีมที่
บรรณาธิการโต๊ะเศรษฐกิจได้ระบุไว้เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและเพ่ิมความคล่องตัวใน
การท างานโดยแนวคิดการพัฒนาองค์กรระบุว่าหากต้องการให้องค์การมีการเปลี่ ยนแปลงในทางที่
ก้าวหน้าในอนาคตต้องพยายามส่งเสริมให้องค์การมีการเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งช่วยเหลือให้แต่ละคนมี
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยิ่งกว่านั้นการพัฒนาองค์การยังมีวัตถุประสงค์ต่อไปอีกว่า
ผู้รับผิดชอบขององค์การมีโอกาสใช้พลังอันจะเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามแผน
อย่างมีระบบที่น่าจะม่ันใจได้พลังนั้นคือพลังของกลุ่ม ขณะที่การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์
เนชั่นจากผลการวิจัยที่พบว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีในบทที่ 2 คือการลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย์และการพัฒนาภาพลักษณ์ผู้ประกาศพิธีกร 

ส่วนการศึกษาด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น
จากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวีจากการศึกษาพบว่า มีปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน
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ขององค์กร 4ปัจจัย คือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี สื่อใหม่หรือโซเชียสมีเดียที่มี
บทบาทส าคญั การแข่งขันของธุรกิจดิจิทัลทีวี และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท า
ข่าวเชิงลึก โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นมีส่วนที่
สอดคล้องกับ “แนวคิดองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กร” ที่ได้
ระบุว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับกระบวนการปฏิบัติงานหรือใน
กระบวนการผลิต การจ าหน่าย และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปการผลิตจึงต้องเอาใจ
ลูกค้ามากกว่าเดิมรูปแบบของการให้บริการลูกค้าจึงต้องมีการพัฒนาตามความต้องการของตลาด 
สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบในเรื่องการพัฒนาอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีแต่ละช่องทาง
ท าให้สถานีโทรทัศน์เนชั่นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีภายนอกเหล่านี้ อย่างเช่นระบบ
อินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบความเร็วสูงไร้สาย3Gหรือ4G ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมที่เคยรับชมผ่านจากจอโทรทัศน์ก็พัฒนาสามารถรับชมผ่านทางจอโทรศัพท์มือถือได้ 

ขณะที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นไปสู่ดิจิทัลทีวี
พบว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีใดในบทที่2 ในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึ่ง
จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสื่อใหม่หรือโซเซียลมีเดียที่มีบทบาทส าคัญ การแข่งขันภายในธุรกิจทีวีดิจิทัล 
และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถท าข่าวเชิงลึก  

 
เช่นเดียวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์

เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี จากผลการศึกษาพบว่าไม่สอดคล้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีใดใน
บทที่2ในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยจากการวิจัยพบว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่มี
ผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นจากทีวีดาวเทียมไปสู่ดิจิทัลทีวี ประกอบ
ไปด้วย ความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลทีวี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การขาดแคลน
ทรัพยากรในการท างาน อัตราค่าจ้างจัดรายการ ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการ
ประสานการท างานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายโทรทัศน์และฝ่ายสื่อใหม่ 

ส าหรับทิศทางการด าเนินงานธุรกิจดิจิทัลทีวีในอนาคตของสถานีโทรทัศน์เนชั่น  มีดังนี้  
การเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มุ่งหวังรายได้เข้าสู่องค์กรพร้อมกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
การฝึกฝนบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะความรู้ความสามารถเพ่ือแข่งขันกับช่องทีวีดิจิทัลช่องอ่ืนๆ 
ขณะที่งานด้านสื่อใหม่จะมีการพัฒนาช่องทางสื่อใหม่เช่น แอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับการเข้าถึง
เทคโนโลยีของประชาชนผู้บริโภคในอนาคต 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น จากทีวีดาวเทียมไปสู่ 

ดิจิทัลทีวี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. การให้ความส าคัญกับบุคลากรแต่ละฝ่ายของเนชั่นจะต้องมีความรู้ความสามารถควรมี

การจัดอบรมทักษะความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรแต่ละฝ่ายที่มี
ความส าคัญกับงานปฏิบัติงานทีวี เพ่ือสร้างมาตรฐานที่ดีและให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่นจัดอบรมการท าสกู๊ปให้นักข่าว จัดอบรมบุคลิกภาพให้ผู้ประกาศ รวมถึงด้านเทคนิค ตัด
ต่อ เป็นต้น 

2. การปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่นเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาด้านอุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อการท างานผู้บริหารควรมีการให้ความส าคัญเพ่ิมเติมกับการลงทุนทางด้านอุปกรณ์ที่จะ
น ามาใช้ในการท างาน เช่นกล้องถ่ายภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานทีวีให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

3. การประสานการท างานเป็นทีมเมื่อเข้าสู่ดิจิทัลทีวียังไม่มีประสิทธิภาพและระเบียบแบบ
แผนเท่าทีค่วรในเรื่องการสื่อสารท าความเข้าใจประสานน าภาพหรือข่าวจากภาคสนามมาออกอากาศ
ในสถานีท าให้บางครั้งเกิดความผิดพลาดจึงควรมีการก าหนดผู้ประสานงานระหว่างในสถานีกับ
ภาคสนามที่ชัดเจนเพ่ือให้การประสานท างานมีประสิทธิภาพ 

4.  ด้านการพัฒนาช่องทางสื่อใหม่แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือการใช้งานยังมีความล่าช้า
ของตัวระบบแอพพลิเคชั่น ฝ่ายสื่อใหม่ควรมีการตรวจสอบการท างานของแอพพลิเคชั่นและพัฒนา
ปรับปรุงระบบให้มีความพร้อมต่อการที่ผู้ชมจะสามารถเข้ามาติดตามรับชมรายการที่สนใจได้ อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
1. ควรมีการศึกษาซ้ าอีกในอนาคต เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ของสถานีโทรทัศน์

เนชั่น หลังจากการเข้าสู่ดิจิทัลทีวี และการปรับตัวในอนาคตเพ่ือการแข่งขันในธุรกิจ
ดิจิทัลทีวี 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณสอบถามความคิดเห็นระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงานภายใน
สถานีโทรทัศน์เนชั่นถึงความคิดเห็นต่อการปรับเปลี่ยนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เนชั่น 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 8 
 

3. ควรมีการศึกษากับองค์กรอ่ืนๆที่อยู่ในช่องดิจิทัลทีวีถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กร
เมื่อเข้าสู่ดิจิทัลทีวี โดยอาจเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนขององค์กรเพ่ือเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัลทีวี 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จได้ด้วยความมานะพยายามพากเพียรอย่างสูง ต้องขอขอบคุณในความ

กรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร เป็นอย่างสูงที่ให้
เกียรติเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าท่ีดี คอยตรวจสอบ และแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้อง รวมถึงการให้
ค าปรึกษาในทุกขั้นตอนของการท าสารนิพนธ์เล่มนี้ พร้อมทั้งขอขอบคุณ ประธานกรรมการสารนิพนธ์ 
อ.ดร.โมไนยพล รณเวช กรรมการสอบสารนิพนธ์ อ.ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการ
ปรับปรุงเนื้อหาสารนิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ 

ท้ายที่สุดบุคคลที่มิอาจลืมได้ คือบิดามารดา และครอบครัว ขอกราบขอบพระคุณต่อการ
อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูคอยชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมถูกต้อง รวมถึงความปรารถนาดีและก าลังใจให้
เสมอมา 

 
ภาพิมล วิสาโรจน ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 
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