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สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิมจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
บริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี ตลอดจนแนวทางการบริหารงานในอนาคตของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารระดับกลาง  และหัวหน้าระดับปฏิบัติงาน รวมทั้งการค้นหาเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิมจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  ปัจจัยด้าน
ต่างๆทั้งภายนอก  ภายในที่มีผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี และแนวทาง
การบริหารงานในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจดิจิทัลทีวี
ต่อไป 

 
 จากศึกษาพบว่าการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิมจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้ยึดหลักการบริหาร
องค์การพ้ืนฐานได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านอุปกรณ์  อาคารสถานที่  และด้านการ
จัดการ  ซึ่งด้านบุคคลากรนั้นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีมีการแบ่งฝ่ายการบริหารงานออกเป็น 
6 ฝ่าย พนักงานมีฝ่ายสังกัดและแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน โดยสถานียังให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน
แก่บุคลากรสูงด้วย ด้านเทคโนโลยีพบว่ามีอุปสรรคในเรื่องอุปกรณ์บางชนิดมีความล้าสมัย ไม่สามารถ
รองรับการผลิตใหม่ๆได้ การบริหารองค์การของสถานีมีลักษณะแนวดิ่ง เน้นสั่งการจากบนลงล่าง การ
ด าเนินงานมีทุกฝ่ายพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้สถานียังมีระบบกลาง
ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตข่าว ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานส่วนของตนได้ ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี
ประกอบไปด้วย 2  ปัจจัยหลัก  ได้แก่  ปัจจัยนอก คือ ทางการเมือง เศรษฐกิจ ปัจจัยผู้ถือหุ้น ปัจจัย
ผู้รับสื่อ โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือ แรงกดดันทางการเมือง เนื่องจากสถานีว่าตนเป็นสื่อเลือกข้าง  



ซึ่งการควบคุมโดยรัฐบาลทหาร  ยังส่งผลกระทบด้านการผลิตเนื้อหาด้วย ที่สถานีมักจะโดนต าหนิจาก
รัฐในเรื่องความไม่เหมาะในการน าเสนออยู่บ่อยครั้ง ทั้งสถานีได้พยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์  
วิจารณ์สถาบันการเมือง  โดยการน าเสนอข่าวของสถานียังยึดหลักการปฏิบัติตามวิชาชีพ  และการมี
เสรีภาพในการท าข่าวปกติ ทั้งนี้ปัจจัยผู้รับสื่อได้ส่งผลกระทบในการบริหารองค์กร  เนื่องจากปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า  ผู้ถือหุ้นของสถานีเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมือง  ซึ่งท าให้ผู้ชมบางส่วนเหมารวม
ภาพลักษณ์องค์การติดสีทางการเมือง ซึ่งทางสถานีก็ยังไม่สามารถหาวิธีที่เหมาะสมแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  ส าหรับปัจจัยภายในพบว่า ด้านการจัดการของสถานีมีปัญหาด้านการสื่อสารภายใน  
เนื่องจากวัฒนธรรมภายในองค์กรไม่แข็งแรงการสื่อสารมีความผิดพลาดจนบุคลากรสับสน  และขาด
ความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร  ด้านความสามารถทางวิชาชีพนั้นองค์การมีความเชื่อมั่นเรื่องคัดเลือก
บุคคลากรว่ามีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีทักษะในการท างานด้านต่างๆ  อย่างครบถ้วน    ซึ่ง
องค์การยังเชื่อว่าบุคลากรมีคุณธรรมพอ  ที่จะคัดแยกข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง  และเป็นประโยชน์มา
น าเสนอได้  

  ส าหรับแนวทางการบริหารงานในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีจากการศึกษา
สรุปได้ว่า  สถานีมีแนวทางการบริหารงานในอนาคต สามารถแบ่งออก 2  ด้านคือ  ภายในองค์การ  และ
ภายนอกองค์การพบว่าการผลิตด้านเนื้อสถานียังยืนหยัด ในการน าเสนอข่าวสารที่ข้อเท็จจริง  ตรวจสอบ
สังคม  และการท างานของรัฐ  โดยปราศจากเงื่อนไขต่างๆ  โดยการปฏิบัติดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
วิชาชีพด้วย ด้านเกณฑ์การวัดผลของระบบเรตติ้งสถานีจะผลักดันการให้เกิดความเป็นธรรมโดยมี
ผู้ประกอบการช่องอ่ืนๆให้ความร่วมมือเพ่ือเปิดมิติใหม่ในการวัดผล ด้านภายในองค์กรพบว่าผู้บริหาร
ตระหนักถึงปัญหาด้านการสื่อสารภายในที่มีปัญหา  และพร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากร  ได้แสดงความ
คิดเห็น  และการสร้างการรับรู้ในทิศทางต่างๆ  ทั้งนี้การสื่อสารจะถูกจัดขึ้นเป็นประจ าในรูปแบบของการ
ประชุมฝ่าย  หรือการพบปะระว่างฝ่ายบริหารและบุคลากรทั่วไป  โอกาสต่างๆ  ทั้งนี้ก็เพ่ือความเชื่อมั่น
ของคนในองค์การ  ด้านแผนการลงทุนผู้บริหารของสถานี ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากแรงกดดันทาง
การเมือง  เศรษฐกิจ  และปัจจัยอื่นๆ  และได้ท าการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้า  จน
ตัดสินใจชะลอการลงทุน  ด้วยการขยายการคืนทุนออกไปจาก 5 ปี  เป็น 7 – 10 ปีเพื่อความอยู่รอดทาง
ธุรกิจดิจิทัลทีวีต่อไป 
 
 
 
 



Abstract 
 

 This individual study research concentrated on the operation of Voice TV, a digital 
television network. The aims were to investigate how Voice TV was operated, which factors 
influenced its operation, and what would be its operational direction in the future. The 
data were collected through qualitative interviews with senior executives, mid-level 
executives, and operational managers at Voice TV. Further research on relevant 
documents was conducted to complement an analysis of Voice TV’s operation, the 
internal and external factors affecting the operation, and the network’s future plans that 
would help to maintain its presence in the digital television business.  
 The research found that Voice TV employed the fundamentals of organizing which 
involve the following aspects: personnel, budget, equipment, building management, and 
administration. Regarding personnel management, Voice TV divided its operation into six 
departments to which all employees were specifically assigned. Employees also had 
freedom to express creativity in their work. Regarding equipment maintenance, some of 
the equipment were out of date and could no longer support current production 
technology. Regarding administration, Voice TV adopted a top-down management 
approach. All departments tended to rely on each other to minimize complications in the 
operational process. There is a mutual database where news-production materials were 
accessible for all employees. In terms of the factors that influenced Voice TV’s operation, 
the network was affected by both external and internal factors. The external factors were 
politics, economy, stakeholders, and audience. The most influential factor was the 
pressure from politics, as Voice TV was known to favor a specific political side. The current 
state administration also had an impact on Voice TV’s production, as its choice of content 
was often reprimanded by the military government. It, therefore, attempted to avoid 
criticizing the political institution while adhering firmly to ethics and freedom of the press. 
Meanwhile, audience’s general perception also affected Voice TV’s operation. Because 
some of the network’s stakeholders were undeniably involved with a political party, some 
audiences naturally related Voice TV with a certain political agenda. Admittedly, Voice TV 



still did not have a solution to this problem. On the other hand, the internal factors 
involved the problem of internal communication. A weakness in the organizational culture 
resulted in miscommunication, confusion, and a lack of confidence in leadership. 
However, in terms of job proficiency, the organization strongly believed that high-quality, 
experienced and well-rounded personnel were recruited, who were also ethical reporters 
of only truthful and constructive facts.  
 Regarding Voice TV’s future direction, the study found that the network had two 
main focuses: external operation and internal operation. Externally, Voice TV would 
unconditionally continue to report facts and hold the society and the government 
accountable, while maintaining the ethical framework of the media. It would also 
cooperate with other digital television networks to push for a fairer and more sensible 
rating system. Internally, Voice TV executives had recognized the problem of poor 
communication, and were open to opinions from employees as well as willing to increase 
awareness among employees in various aspects. Internal communication would be 
improved through regular department meetings and general occasional gatherings of 
management and employees, in order to increase leadership confidence. Regarding an 
investment plan, the executives admitted that the plan was affected by political, 
economic and other factors. A risk evaluation was completed, resulting in a decision to 
slow down the investment by extending the payback period from 5 years to 7-10 years in 
order to survive in the digital TV business.  
 

บทนํา 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 
 
 สื่อโทรทัศน์  ถือเป็นสื่อแพร่ภาพและเสียงที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อสังคม  ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  ทุกภาคส่วนในประเทศไทย  โดยสื่อโทรทัศน์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุก
เพศทุกวัย หรืออาจกล่าวได้ว่า  สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดในสังคม  ซึ่งในปัจจุบันความก้าว
ล้ าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ  ก็ได้เข้ามามีบทบาทกับในธุรกิจสื่อหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุที่



ในปัจจุบันสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ต  หรือแม้แต่สื่อโทรทัศน์เอง  ที่ปัจจุบันนี้ได้ก้าวเข้าสู่การเป็น  
“โทรทัศน์ระบบดิจิทัล”  
 โดยกลุ่มนักลงทุนผู้ประกอบการในวงการสื่อโทรทัศน์เจ้าเดิม และผู้ประกอบการเจ้าใหม่ทั้งใน
และนอกวงการสื่อสารมวลชน ต่างแย่งชิงใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอลกันอย่างดุเดือด เห็นได้จาก
ราคาประมูลช่องต่างๆที่มีมูลค่าสูงเมื่อปีพ.ศ. 2556 ทั้งนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ปีพ.ศ. 2557 ที่เริ่มมีการออกอากาศ
จริง ผู้ประกอบการช่องต่างๆ จึงคาดการณ์รายได้ไว้สูงตามเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป แต่ในสภาพการณ์จริงผล
ก าไรไม่เป็นไปตามผู้ประกอบการคาดหวัง ทั้งงบโฆษณาที่ไม่ได้ตามเป้า เพราะผู้ชมส่วนใหญ่ยังรับชมช่อง
อนาล็อกรูปแบบเดิม  ซึ่งการปรับเปลี่ยนระบบยังคงด าเนินการอย่างช้า เหตุผลประการหนึ่งมาจากการ
ผู้จัดการประมูลทีวีดิจิทัลอย่าง กสทช . ที่ไม่สามารถด าเนินการประชาสัมพันธ์เครือข่ายดิจิทัลทีวี ให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงดิจิทัลทีวีอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้สัดส่วนจ านวนผู้ชมช่องทีวีดิจิตอลก็ยังไม่
กระจายตัว เช่นเดียวกับมูลค่าโฆษณาที่ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรจะเป็นหลังจากการออกกาศในช่วง 1ปี ทั้งนี้
ผู้ประกอบการช่องต่างๆ  จึงประสบปัญหาเรื่องผลประกอบการ อันเนื่องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจและ
ระบบทีวีดิจิทัลที่ยังไม่ลงตัว โดยผู้ประกอบการหลายช่องๆจึงต้องแสวงหาทางออกให้กับธุรกิ จ  ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์  การปรับเปลี่ยนเนื้อหา เพ่ือเพ่ิมเรตติ้ง และช่วงชิงโฆษณา  ทั้งนี้ช่องที่ไม่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้นั้น ต่างก็ประสบปัญหาเรตติ้งตกต่ า  รายได้จากโฆษณาไม่
เพียงพอ  ท าให้ผู้ประกอบการหลายๆช่องเริ่มมีการปรับลดพนักงาน  และตัดสินใจชะลอการลงทุน  จึง
เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าผู้ด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลจะมีทิศทางในการ
บริหารงานอย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดเช่นนี้ ทั้งนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “การ
บริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี” โดยจะเป็นการเปิดประเด็นทางการศึกษาในสาขาการ
บริหารงาน การแสวงหาทางออกในสภาวะดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดในองค์การสื่อสารมวลชนประเภทธุรกิจทีวี
ดิจิทัลที่มีในปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างสูง  ทั้งนี้ยังเป็นข้อมูลส าหรับ ผู้ศึกษาหรือผู้ที่สนใจในการศึกษานี้ 
ได้น าไปวิเคราะห์ต่อยอด  เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
  

1.  เพ่ือศึกษาการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  
2.  เพ่ือวิเคราะถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  
3.  เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหารงานในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี 
 



วิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี”  นี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบวัฒนธรรมพรรณนา (Ethnography)  ซึ่ง
ใช้ข้อมูลประกอบการท าวิจัย จากการสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากบุคคล โดยผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี รวมถึงผู้ที่มีอ านาจในการบริหาร
และการก าหนดนโยบายของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี ทั้งนี้เพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้อมูลที่
ถูกต้องและเนื้อหาที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูล
ประกอบการท าวิจัย 2 แหล่ง   
 1.  แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์    
 2.  ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

ข้อสรุปที่ 1 การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี 
 

การบริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้มีปัจจัย 4 ด้านเป็นพ้ืนฐานทางการบริหาร 
สามารถสรุปทั้ง 4 ด้าน คือ  ด้านบุคลากร โดยโครงสร้างของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี   มีการ
แบ่งฝ่ายการท างานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  มีการแบ่งฝ่ายการบริหารออกเป็น 6 ฝ่าย 
ได้แก่  1. News  Program &  Production  2.  Variety Content & Technology 3.  Marketing & 
Sales 4.  Creative Center  5.Corporate  Support  6.  Broadcast  Management  เนื่องด้วยสถานี
เป็นองค์กรระดับกลาง ไม่มีการท างานที่ซับซ้อน พนักงานทุกคนในองค์กรมีฝ่ายสังกัดและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบท างานอย่างชัดเจน และการบริหารด้านบุคลากรสถานีให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานแก่
บุคลากร เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่กระหายต่อความส าเร็จ และต้องการพ้ืนที่แสดงศักยภาพ
ทักษะการท างาน  ทั้งนี้จากการที่สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีไม่ได้จ ากัด  ว่าบุคลากรจะต้องเป็น



บุคคลที่เรียนจบเฉพาะด้านสื่อเท่านั้น  ทั้งนี้ผู้ศึกษาในฐานะฝังตัวอยู่ในองค์การพร้อมท าการสังเกตุการณ์
มองว่า  การที่สถานีไม่มีเกณฑ์ก าหนดกับคนที่เข้ามาสัมครว่าจะต้องมีวุฒิการศึกษาด้านสื่อมวลชนนั้น ได้
ท าให้สถานีขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  และขาดความเข้าใจในเรื่องของจรรยาบรรณสื่อ
อย่างแท้จริง   ส าหรับด้านงบประมาณแม้ทางสถานีจะมีผู้ลงทุนและกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงด้าน
สถานะการเงินและมีความพร้อมในการลงทุนระยะยาว  แต่เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ผู้บริหาร
ได้ตัดสินใจปลดบุคลากรจ านวนนึงลง เนื่องด้วยสถานีอยู่ในสภาวะขาดทุน  จนเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนขยาย
การคืนก าไรออกไปจาก 5 ปี เป็น 10ปี ซึ่งนั้นสามารถแสดงให้เห็นว่า  สถานีมีความกังวลต่ออุปสรรคใน
การด าเนินธุรกิจ  ทั้งนี้การชะลอการลงทุนของกลุ่มผู้ถือหุ้นยังแสดงให้เห็นว่า  สภาวะด้านเงินทุนของ
องค์การได้ขาดความเสถียรภาพลงไปด้วย   ด้านวัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ สถานีมีแหล่งข้อมูลที่มี
คุณภาพและความน่าเชื่อถือมาใช้ที่ในการผลิตเนื้อหา ทั้งนี้ด้วยความที่สถานีตระหนักถึงปัญหา
ด้านลิขสิทธิ์ที่มักจะเกิดขึ้นกับองค์การสื่อสารมวลชน สถานีจึงมีมาตรการซื้อแหล่งข้อมูลจากส านักข่าว
ต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูลมีความกว้างขวางและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล  ทั้งนี้จากการที่ผู้ศึกษาได้
เป็นผู้สังเกตุการณ์พบว่า  การซื้อลิขสิทธ์เนื้อหาจากส านักข่าวต่างประเทศปัจจุบันยังมีสัดส่วนน้อยเกินไป  
ไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ประกอบการผลิตในข่าวและรายการอ่ืนๆของสถานี   ด้านการจัดการองค์การ 
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีใช้หลักการบริหารงานตามแนวการผลิตสถานีโทรทัศน์ทั่วไปที่ได้
มาตรฐาน โดยในบางครั้งข้ันตอนการผลิตจะมีความซับซ้อน โดยมีหลักการบริหารแบบแนวดิ่ง เน้นสั่งการ
จากบนลงล่าง โดยที่การด าเนินงานจะมีทุกฝ่ายเอ้ือประโยชน์และพ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือลดความซับซ้อนใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้วัตถุดิบและแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการผลิตยังถูกจัดเก็บเข้าในระบบกลางของ
สถานี เพ่ือให้ทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลเหล่านั้นและน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานส่วนของตนได้ 
 

ข้อสรุปที ่ 2  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี   

 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีประกอบไปด้วย 2  
ปัจจัยหลัก  ได้แก่  ปัจจัยนอก  ปัจจัยภายใน โดยปัจจัยภายนอก  ได้แก่  แรงกดดันทางการเมือง  
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้รับแรงกดดันจาก  นโยบายของรัฐในเรื่องของกฎระเบียบ  และความ
ไม่พร้อมของระบบการออกอากาศ  ทั้งนี้การควบคุมโดยรัฐบาลทหาร  ส่งผลให้ทางสถานีได้รับผลกระทบ
ด้านการผลิตเนื้อหา  ซึ่งพบว่าบ่อยครั้งที่การน าเสนอข่าวของสถานีได้ไปขัดต่อกฎระเบียบที่รัฐตั้งขึ้น  ซึ่ง
ทางสถานีเองก็ได้มีความพยายามอย่างหนัก  ที่จะหลีกเลี่ยงการวิพากษ์  วิจารณ์สถาบันการเมือง  หรือลด
การวิเคราะห์ข่าว  สําหรับ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ  สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้รับผลกระทบ



จากแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างมากในการด าเนินงาน  ซึ่งผลกระทบดังกล่าวท าให้รายได้ของสถานี
ลดลง  และยังส่งผลไปถึงผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่ตัดสินใจชะลอการลงทุน  ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของสถานีก็ได้
ตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์วิกฤต เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ.  2559  ด้วยการปรับขนาดองค์กร  โดย
การปลดพนังงานจ านวนนึงลง  เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย  และความคล่องตัวในการแข่งขัน  เพ่ือความอยู่
รอดในการด าเนินธุรกิจดิจิทัลทีวีต่อไป  ด้านปัจจัยผู้ถือหุ้นผลกระทบจากการมีผู้ถือหุ้นเคยมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถาบันการเมือง  ท าให้สถานีต้องถูกจับจ้องจากภาครัฐ  และหน่วยงานต่างๆ  ในเรื่องของความโปรง
ใสในการน าเสนอข่าวด้านการเมือง  และยังดูมองว่าเจ้าขององค์การใช้สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง  และกับพรรคการเมืองใดการเมืองนึงเท่านั้น  ด้าน
ปัจจัยผู้รับสื่อผลจากรสนิยมทางการเมืองที่แตกต่างของกลุ่มผู้ชม  ส่งผลให้สถานีได้รับผลกระทบในการ
บริหารองค์กร  เนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่า  ผู้ถือหุ้นของสถานีเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมือง  ซึ่งท า
ให้ผู้ชมบางส่วนเหมารวมในภาพลักษณ์องค์การว่า เอนเอียง  ไม่เป็นกลาง  ซึ่งทางฝ่ายบริหารยอมรับว่า
ปัจจัยดังกล่าวเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก  และทางสถานีก็พยายามพิสูจน์ตัวเองผ่านการน าเสนอด้วยการ
เป็นเวทีและพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายได้มาแสดงความคิดเห็นกันอย่างเสรี และปัจจัยภายใน มีโดยปัจจัยด้านการ
จัดการสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีมีปัญหาด้านการสื่อสารภายใน  เนื่องจากวัฒนธรรมภายใน
องค์กรไม่แข็งแรง  ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นบริหาร  และชั้นระดับปฏิบัติการมีเกิดช่องว่าง  บ่อยครั้งที่การ
สื่อสารภายในมีความผิดพลาดจนบุคลากรเกิดความสับสน  และขาดความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหารทั้งนี้ทาง
ฝ่ายบริหารได้มีแผนเตรียมแก้ไขปัญหาการดังกล่าว โดยการให้ความส าคัญกับเครื่ องมือสื่อสารภายในที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้วย  ปัจจัยด้านการจัดการเทคโนโลยีเครื่องมือ  และอุปกรณ์ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล
ช่องวอยซ์ทีวีถือว่าได้มาตราฐานตามงานผลิตรายการโทรทัศน์ทั่วไป  ซึ่งจ านวนอุปกรณ์ที่สถานีมี  
สามารถรองรับการผลิตต่อหน่วยได้จ านวนนึง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อหน่วยผลิตที่จ าเป็นต้องใช้แต่ละวัน ทั้ง
เทคโนโลยีในปัจจุบันยังล้ าสมัยไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้อุปกรณ์ที่สถานีมีบางชนิดมีความล่าสมัย  และไม่
สามารถรองรับการผลิตที่ซับซ้อนและหลากหลายได้ ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ  สถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรได้คัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ และมีทักษะ
ในการท างานด้านต่างๆ  อย่างครบถ้วน    นอกจากนี้องค์กรยังเชื่อถือในตัวบุคลากรว่า ทุกคนมีคุณธรรม
มากเพียงพอ  ที่จะคัดแยกข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง  และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมได้ 

 
 
 
 



ข้อสรุปที่ 3  แนวทางการบริหารงานในอนาคตของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี 
 

    สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีมีแนวทางการบริหารงานในอนาคต  ซึ่งสามารถแบ่ง
ออก 2  ด้านด้วยกันคือ  ภายในองค์การ  และภายนอกองค์การ  โดยแนวทางการบริหารภายใน
องค์การ เมื่อองค์การพบว่าตนเองมีปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์การ  ผู้บริหารก็ได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวและพร้อมแก้ไข  ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคลากร  ได้แสดงความคิดเห็น  และการ
สร้างการรับรู้ในทิศทางต่างๆ  และชี้แจงเป้าหมายองค์การโดยละเอียด  ทั้งนี้การสื่อสารจะถูกจัด
ขึ้นเป็นประจ าในรูปแบบของการประชุมฝ่าย  หรือการพบปะระหว่างฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทั่วไป  ส าหรับแผนการลงทุนผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี  ยอมรับว่าได้รับ
ผลกระทบจากแรงกดดันทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และปัจจัยอ่ืนๆ  ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเอาไว้ล่วงหน้า  และตัดสินใจชะลอการลงทุน  ด้วยการขยายการคืน
ทุนออกไปจาก 5 ปี  เป็น 7 – 10 ปี ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานีมีความเสี่ยง
ทางด้านเงินทุน และส าหรับแนวทางการบริหารภายนอกองค์การ  สถานีจะเดินทางเรื่อง  การ
น าเสนอข่าวสารที่ข้อเท็จจริงและเป็นประโยชน์ของสังคม  โดยทางสถานีจะไม่ละเลยหน้าที่ของ
สื่อมวลชน  ที่ต้องตรวจสอบสังคม  และการท างานของรัฐ  โดยปราศจากเงื่อนไขต่างๆ  โดยการ
ปฏิบัติดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวิชาชีพ  และจรรยาบรรณของสื่อมวลชน  นอกจากนี้สถานี
จะค้นหารูปแบบการน าเสนอข่าวและรายการ  ที่มีคุณภาพมาเป็นทางเลือกใหม่  ตามความ
ต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม รวมถึง เกณฑ์การวัดผลของระบบเรตติ้งสถานีจะยืนหยัดผลักดันการ
วัดผลในระบบเรตติ้งให้เกิดความเป็นธรรม  ทั้งนี้ทางสถานีเชื่อว่า  ภาครัฐมีนโนบายที่ชัดเจน  และ
เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา  ในสุดอุตสาหกรรมดิจิทัลทีวีก็จะสามารถอยู่รอด  และเติบโต
อย่างสมบูรณ์อย่างแน่นอน  ทั้งนี้ผู้ประกอบการช่องอ่ืนๆ  จะต้องให้ความร่วมมือ  เพ่ือเปิดมิติใหม่ 
ในการวัดผลระบบเรตติ้งอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
  1.  การบริหารงานสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี มีการวางโครงสร้างมาตรฐานตาม
หลักการบริหารสถานีโทรทัศน์ทั่วไป ซึ่งองค์กรได้บริหารทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การที่
สามารถควบคุมได้ คือ  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านการจัดการ ทั้งนี้ผู้
ศึกษาพบอุปสรรคในการบริหารงานสถานีในด้านการจัดการ โดยผู้ศึกษามองว่าขั้นตอนการผลิต
ของสถานีมีความซับซ้อน เป็นเพราะการค านึงถึงรูปแบบการกระจายข้อมูลไปยังผู้ชมผ่านทาง



ช่องทางอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน์ เช่น เว็บไซต์  และโซเชียลมีเดีย ซึ่งความท่ีสถานียังคง
ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน  และขาดทักษะมัลติสกริล ทั้งนี้สถานีจึงควร
มุ่งม่ันพัฒนาความสามารถของบุคลากร  โดยการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านสื่อใหม่เพ่ือ
รับรองการผลิตทุกมิติในยุคดิจิทัลนี้ 
 
  2.  เนื่องจากสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ด้าน
การเมืองเป็นส าคัญ ซึ่งทางสถานีโทรดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และแก้ไข
ด้วยการเข้าเจรจากับภาครัฐเพ่ือชี้แจ้ง และปรับการท างานในด้านการน าเสนอให้สอดคล้องกับ
นโยบายและข้อบังคับต่างๆของรัฐ  ทั้งนี้ผู้ศึกษามองว่า  ทางสถานีควรปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด
ทางธุรกิจ  ด้านน าเสนอเนื้อหาให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ชมระดับกว้าง  
 
 
  3.  ส าหรับปัจจัยด้านผู้ถือหุ้นก็ได้ส่งผลกระทบมาถึงการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีด้วย  ซึ่งผู้รับสื่อบางส่วนจดจ าภาพลักษณ์ของสถานีว่ามีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
การเมืองนั้น ทางสถานีก็ควรตระหนักถึงปัญหา และให้ความส าคัญด้วย เนื่องจากผลกระทบ
ดังกล่าว  มีผลต่อการเปิดรับชมและความนิยมโดยรวมของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวีด้วย 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง  “การบริหารงานสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่องวอยซ์ทีวี”  ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งความส าเร็จครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้  หากข้าพเจ้าไม่มีแรงสนับสนุนหลักอย่างพ่อและแม่   
ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร . สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  ที่กรุณาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ส าหรับการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ รวมถึงประธานและกรรมสอบอย่างอาจารย์ ดร . นันพร  วงษ์เชษฐา และ 
อาจารย์ ดร. พีรยุทธ์ โอรพันธ์ ที่คอยให้ค าแนะน า  และช่วยท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 
 



 ขอขอบคุณบริษัทวอยซ์  ทีวี  สถานที่ท างานแห่งแรกของข้าพเจ้าที่ให้ความร่วมมือส าหรับการ
ค้นคว้าอิสระครั้งนี้  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้านายใจดีที่เป็นรุ่นพ่ี MCA11อย่างพ่ีต๋า เฮดโปรดิวเซอร์บริษัท
วอยซ์ทีวี ที่คอยช่วยเหลือและแนะน าให้เข้าเรียนต่อปริญญาโทที่นี่ด้วย 
 
 ขอบคุณเพ่ือนๆ MCA 17 ทุกคน  โดยเฉพาะน้องแนต พ่ีแป้ง ป้อม เจ็กพิม และคุณธเนศเป็น
อย่างมากที่คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องเสมอมา…  
 
 และท้ายที่สุดต้องขอขอบพระคุณพ่อและแม่ที่คอยสนับสนุนลูก ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะด้าน
การศึกษา  ที่พ่อ แม่ตั้งใจให้ลูกได้ประสบความส าเร็จตามที่หวัง ทั้งนี้ความส าเร็จสูงสุดครั้งนี้ลูกขอมอบแก่
พ่อที่คงภาคภูมิใจและยิ้มให้กับลูกอยู่บนท้องฟ้าตลอดไป  
 
 
 
 

 นางสาวขวัญชนก  ใจเสงี่ยม          
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