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บทคัดย่อ

		 การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ (1) ส�ำรวจปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (2) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ (3) ก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทั้งนี้ ได้น�ำแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมาใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย การศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและประยุกต์การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม ในส่วน
ของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้จากประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เขต ได้แก่ เขตสวนหลวง
และเขตวังทองหลาง จ�ำนวน 1,106 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลสนามโดยใช้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้จ�ำนวน 970 ชุด สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลเสริมการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า สถานียังคงเผชิญกับปัญหาการจัดรายการในด้านต่างๆ ที่ศึกษาในระดับ
มาก และควรพัฒนารายการเทิดพระเกียรติในด้านต่างๆ ที่ศึกษาในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ปัญหาที่ส�ำคัญคือ สถานีเผยแพร่
รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร และขาดยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน โดย แนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญคือ สถานีควรเผยแพร่รายการ
เทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความพึงพอใจให้ประชาชนเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยด้านการจัดการอย่างยั่งยืนกับประสิทธิภาพ
การบริหารรายการ พบว่า สถานีควรมียุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติตามแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน 6
ด้าน ดังนี้ (1) ด้านคุณภาพชีวิต (2) ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) ด้านสังคม หรือส่วนรวม (4) ด้านความ
สมดุล (5) ด้านการสร้างเครือข่าย และ (6) ด้านความรู้หรือเทคโนโลยี
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการที่ยั่งยืน, ประสิทธิภาพการบริหาร, รายการเทิดพระเกียรติ, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
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Abstract

		 The main objectives of this study were: (1) to explore administrative problems of Honor Programs promotion of the Royal Thai Army Radio and Television (RTART); (2) to develop guidelines of
administration of Honor Programs promotion of the Royal Thai Army Radio and Television; and (3) to
identify the administrative strategies of Honor Programs promotion of the Royal Thai Army Radio and
Television. The Sustainable Administration Concept was applied as conceptual framework of this study.
The research methodology was designed as mixed methods using both the quantitative approach as
the principal mean which was supported by the qualitative approach. Total of 1,106 samples, of which
970 samples were usable, were residents in two districts of Bangkok Metropolitan areas; namely, Suan
Luang District and Wang Thonglang District. Field data collection was conducted by using questionnaire.
Statistics used in quantitative method were mean, standard deviation, multiple regressions, and Pearson’s Correlation Coefficient. In the meantime, the semi-structured questionnaire was used for in-depth
interview with 12 experts for qualitative data. Findings indicated that RTART was still facing with the
management problems in all dimensions at high level and it was opined by the samples that this organization should develop strategies to cope with those problems at the moderate level. The significant problem in program management was the RTART had not implemented the Honor Programs
promotion in line with development of people’s quality of life; and had not had administrative strategies for the programs promotion. Hence, the development guideline to enhance the effectiveness was
that the RTART should promote the Honor Programs in line with development of people’s quality of
life and continuous increase of their satisfaction. Furthermore, the multiple regression analysis revealed
that the administrative strategy was the RTART should draw up administrative strategy for the Honor
Programs promotion according to the sustainable administration concept consisting of six dimensions;
namely, (1) quality of life, (2) natural resources and environment, (3) society, (4) balance, (5) network,
and (6) knowledge or technology.
Keywords:
				

Sustainable Administration, Managerial Effectiveness, His Majesty the King Programs, Thai
Army Television Station
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เผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติให้กับประชาชนอย่างไม่มี
		 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 หรือ ททบ.5 ประสิทธิภาพเท่าที่ควร” เช่น การเผยแพร่เพื่อชักชวนให้
(Royal Thai Army Radio and Television Channel 5) ประชาชนรับชมหรือสนใจรายการเทิดพระเกียรติไม่มาก
เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินของกองทัพบก และเป็น เท่าที่ควร (จากการสัมภาษณ์ พลเอกพิษณุ ศรคุปต์ รอง
สถานีโทรทัศน์แห่งทีส่ องของประเทศไทย เริม่ แพร่ภาพ เมือ่ ผู้อ�ำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 โดยมีนโยบายส�ำคัญว่า การ กองทัพบก วันที่ 17 สิงหาคม เวลา 9.00-10.00 น. ณ
ั ประดิษฐ์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบกและ นายไพฑูรย์ หิรญ
การต่อต้านยาเสพติด และการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็น อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2558
4 ภารกิจส�ำคัญของทหาร ซึ่ง ททบ.5 ในฐานะโทรทัศน์ เวลา 14.00-15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก)
ของกองทัพบกได้ปรับผังเวลา และการจัดกิจกรรมของ ซึ่งหากประชาชนรับชมหรือให้ความสนใจรายการไม่มาก
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ให้สอดคล้องกับนโยบาย เท่าที่ควร อาจเกิดผลเสียท�ำให้จุดมุ่งหมายของการผลิต
มาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านรายการเทิดทูนสถาบันพระ รายการเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์
มหากษัตริย์ ททบ.5 ใช้ศักยภาพของสถานีในการเผยแพร่ และเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณในด้านการผลิตรายการ
รายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันและทุกวันใน เหล่านี้โดยไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร นอกจากนี้ ยังอาจส่ง
เนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ รายการสารคดี ผลเสียต่อบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ท�ำให้บคุ ลากรขาดขวัญ
(เช่น รายการใต้ร่มพระบารมี รายการพลังพ่อพลังแผ่นดิน ก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน หรือ อาจท�ำให้เกิดผลเสียต่อ
รายการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ) รายการข่าว สังคมและประชาชน โดยท�ำให้สังคมและประชาชนไม่ได้
เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในข่าว รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการเทิดพระเกียรติอย่างมาก
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม หรืออาจท�ำให้ประชาชน
ประจ�ำวัน รวมทั้งการเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจอัน เพียงพอและมีคณ
มีคุณค่าต่อประเทศชาติในโอกาสต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ ลดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการของสถานี
ฝ่ายรายการ ททบ.5 ได้จัดท�ำข้อความพระบรมราโชวาทที่ วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอีกประการหนึ่งด้วย
หลากหลาย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระหว่างรายการ 		 ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะเป็นการศึกษา
ต่างๆ รายการเทิดพระเกียรติดังกล่าวท�ำให้ประชาชนชาว สภาพปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ การแก้ ไ ขและ/หรื อ ป้ อ งกั น
ไทยเกิดส�ำนึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหมู่ชน ปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นการศึกษา
ภายในชาติ โดยที่ต่างเคารพสักการะและจงรักภักดีต่อ เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการรายการเทิดพระเกียรติให้
พระมหากษัตริย์ร่วมกัน แม้จะมีความแตกต่างกันในด้าน เกิดประสิทธิภาพอันเป็นการศึกษาเฉพาะด้านการจัดการ
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ก็มีความสามัคคีกลมเกลียวกันใน หรือวิธีการเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุ
ปวงชนทั้งหลาย ท�ำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและเป็นพลังที่ โทรทัศน์กองทัพบกเท่านัน้ และไม่เกีย่ วข้องกับเนือ้ หา หรือ
ส�ำคัญยิ่งของชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นับว่ามี สาระของรายการแต่อย่างใด ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่แสดงถึง
บทบาทส�ำคัญในการเป็นตัวแทนพสกนิกรทั้งประเทศร่วม ความเป็นมา ความส�ำคัญของปัญหา ตลอดจนตัวอย่างปัญหา
เทิดพระเกียรติ ท�ำให้ประชาชนในชาติมีความเป็นอยู่อย่าง เกี่ยวกับการจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ
ร่มเย็นเป็นสุข มีความรู้รักสามัคคีกลมเกลียว รวมน�้ำใจไทย ดังกล่าว ท�ำให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อ
ทั้งชาติให้เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียว ประพฤติตนเป็นคนดีถวาย การบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิด
เป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท การวิจยั ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ทงั้ ในทางวิชาการ
และทางปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
		 อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนรายการ ประชาชนโดยทัว่ ไป
เทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการและอยู่ในสังกัดของกองทัพบกที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พบว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกบริหารจัดการ หรือ 		 1. เพื่อส�ำรวจปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ

ความส�ำคัญของปัญหาวิจัย
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หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อให้
บริการสาธารณะทั้งหลายแก่ประชาชน ขณะที่ค�ำว่า การ
จัดการ นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึง่ มีวตั ถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก�ำไร โดยผลประโยชน์ที่จะตก
แก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รอง ส่วนค�ำว่า การบริหาร
จัดการ น�ำมาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เฉพาะการ
บริหารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อให้
บริการสาธารณะทัง้ หลายแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็น และจูงใจด้วยการให้รางวัล
ทบทวนวรรณกรรม
ตอบแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประสานการใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การเพือ่ ให้องค์การสามารถพัฒนา
		 การจัดการ หมายถึง กระบวนทีท่ ำ� ให้ดำ� เนินกิจกรรม สร้าง และขยายผลิตภัณฑ์ได้นนั้ ผูบ้ ริหารจ�ำเป็นต้องเกีย่ วข้อง
ต่างๆ บรรลุผลทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กับการด�ำเนินกิจกรรมตามกลุ่มหน้าที่ต่างๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
โดยการด�ำเนินการของบุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (Robbins การวางแผน การจัดองค์การ การน�ำองค์การ และการ
และคณะ, 2015) หรือหมายถึง กระบวนการทีอ่ อกแบบเพือ่ ควบคุมองค์การ แม้ว่าในหน้าที่เหล่านี้จะอธิบายออกเป็น
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยใช้ทรัพยากรอย่างมี ส่วนต่างๆ แยกจากกัน แต่หน้าที่ทั้ง 4 ประการนี้มีความ
ประสิ ท ธิ ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในสภาพแวดล้ อ มที่ สัมพันธ์และไม่สามารถแยกจากกันได้ (Robbins และคณะ,
เปลี่ยนแปลงไป โดยที่ประสิทธิผลหมายถึงการบรรลุวัตถุ 2015)
ประสงค์ที่ตั้งใจเอาไว้ ขณะที่ประสิทธิภาพหมายถึงการ 		 ปั จ จุ บั น แนวโน้ ม การบริ ห ารและการพั ฒ นา
บรรลุวัตถุประสงค์โดยทรัพยากรน้อยที่สุด (Ferrell, & องค์การเริ่มมีบทบาทส�ำคัญควบคู่ไปกับกระแสการพัฒนา
Ferrell 2015) หรือหมายถึง กระบวนการที่ท�ำให้เกิดการ อย่างยั่งยืน (Sustainable development) ซึ่งเป็นการ
บรรลุเป้าหมายขององค์ก ารผ่านหน้ า ที่ ท างการบริ ห าร พั ฒ นาที่ ไ ม่ ที่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะมุ ่ ง เน้ น ด้ า นการเติ บ โตทาง
ต่างๆ ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การน�ำองค์การ เศรษฐกิจเพียงด้านเดียว แต่ยงั ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบ
และการควบคุมบุคคลและทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์การ ทางสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอีกด้วย (ศักดิ์ดา
(Nickels และคณะ, 2015) นอกจากนี้ การจัดการ ยัง ศิริภัทรโสภณ, 2558) ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
หมายถึง ศิลปะในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกับผู้อื่น จัดการที่ยั่งยืน หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้มีการน�ำไปใช้
การท�ำงานต่างๆ ให้ลลุ ว่ งไปโดยอาศัยคนอืน่ เป็นผูท้ ำ� ภายใน ทั้ ง ในภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ เอกชนเป็ น จ� ำ นวนมาก
สภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็น ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
ทรั พ ยากรหลั ก ขององค์ ก ารที่ เ ข้ า มาร่ ว มกั น ท� ำ งานใน พัฒนาอย่างยั่งยืนว่า ประกอบด้วยแนวคิดอย่างน้อย 3
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอนื่ ๆ ประการ ได้แก่ (1) ความต้องการของมนุษย์ - การพัฒนา
เครือ่ งจักร อุปกรณ์ วัตถุดบิ เงินทุน รวมทัง้ ข้อมูลสนเทศ อย่ า งยั่ ง ยื น ค� ำ นึ ง ถึ ง แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของ
ต่างๆ เพือ่ ผลิตสินค้าหรือบริการออกจ�ำหน่ายและตอบสนอง มนุษย์ ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต
ความพอใจให้กับสังคม (Drucker, 1979)
และความต้องการที่จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม (2) ขีดจ�ำกัด
		 ส�ำหรับองค์การภาครัฐ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550) ของสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก ระบบสภาพแวดล้อมมีขีดจ�ำกัด
ได้ให้ความหมายของค�ำว่า การบริหาร การจัดการ และ ในการให้ทรัพยากรและมีขีดจ�ำกัดในการรองรับของเสีย
การบริหารจัดการ ว่ามีความหมายใกล้เคียงกัน และอาจ และ (3) ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหว่างชนรุ่นเดียวกัน
น�ำมาใช้แทนกันได้ถึงแม้ว่าแต่ละค�ำจะมีความแตกต่างกัน กับชนรุ่นต่อๆ ไป กล่าวคือความยั่งยืนนั้นไม่อาจมั่นคงอยู่
ในรายละเอียดบางประการ เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ได้หากปราศจากนโยบายการพัฒนาที่ค�ำนึงถึงปัจจัยทาง
หน่วยงาน โดยค�ำว่า การบริหารส่วนใหญ่ใช้ในภาครัฐหรือ สังคมและทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย จึงต้องค�ำนึง
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ถึงหลักความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับชนรุ่นต่อๆ
ไป และหลักความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นเดียวกัน
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2551) กล่าวถึง แผนแม่บทโลกที่นานา
ประเทศได้ร่วมลงนามรับเป็นพันธกรณี ณ ประเทศบราซิล
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 ได้นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืน
ว่า เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่รบกวนศักยภาพการพัฒนาของคนรุ่นใหม่
ในอนาคต องค์ประกอบหลักของความยัง่ ยืนแบ่งเป็น 3 มิติ
ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเป็น
การผสมผสานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบ
นิเวศเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างสมดุล โดยไม่กอ่ ให้เกิดความขัดแย้ง
ซึง่ กันและกัน ทัง้ นี้ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทไทยมีพนื้ ฐาน
แนวคิดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาที่มีดุลยภาพ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นส�ำคัญ
		 ดังนั้น ในการจัดการอย่างยั่งยืนจ�ำเป็นต้องอาศัย
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การตามแนวคิ ด การบริ ห าร
จัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน (วิรัช วิรัชนิภาวรณ, 2558) ประกอบ
ด้วย (1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
การจัดการโดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุม้ ค่า และเกิด
ประโยชน์สงู สุด (2) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความ
รู้ หรือเทคโนโลยี ได้แก่ การจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยและเป็นสากล (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้าน
สังคม หรือส่วนรวม ได้แก่ การจัดการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมหรือส่วนรวม (4) ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การ
จัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติที่ส่งเสริมและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (5) ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวติ ได้แก่ การจัดการทีส่ ง่ เสริม
คุณภาพชีวติ ของประชาชน (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ด้านความสมดุล ได้แก่ การจัดการที่ให้ความส�ำคัญกับ
ความสมดุลทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจควบคู่กัน และ (7)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการสร้างเครือข่าย ได้แก่
การจัดการโดยใช้เครือข่ายที่หลากหลายและทันสมัย

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร

		 เมื่อกล่าวถึงค�ำว่าการบริหารหรือการจัดการ จะ

เกี่ยวข้องกับค�ำสองค�ำที่สัมพันธ์กับคือความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทัง้ นี้ “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” หมายถึง
ขีดความสามารถในการผลิตหรือให้บริการที่สามารถลด
ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย แรงงานหรือความพยายาม หรือ
เป็นการท�ำสิง่ ต่างๆ ให้ถกู วิธี (Doing things right) ในขณะที่
“ประสิทธิผล (Effectiveness)” หมายถึง ขีดความสามารถ
ในการบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมาย หรือเป็นการท�ำสิง่ ที่
ถูกต้อง (Doing the right things) (Needle, 2015)
ประสิทธิผลไม่ได้เน้นเพียงการใช้ทรัพยากรน้อย การลด
ต้นทุน การลดเวลาและความยุ่งยากในการท�ำงาน งานทุก
อย่างที่ท�ำอย่างมีประสิทธิภาพ อาจไม่ได้หมายความว่าจะ
มีประสิทธิผล หรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ในการ
วัดประสิทธิผลจะมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลายมิติหรือหลาย
ตัวชี้วัด จะมองเพียงมิติใดมิติเดียวไม่ได้ ประสิทธิผล และ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ทั้งนี้ ผู้จัดการที่ดีต้องให้ความส�ำคัญกับทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเนื่องจากประสิทธิภาพจะเป็นแนวทางที่
จะท�ำให้สิ่งต่างๆ ประสบความส�ำเร็จ ในขณะที่ประสิทธิผล
จะเป็ น ตั ว ก� ำ หนดความส� ำ เร็ จ นั่ น ก็ คื อ เป้ า หมายของ
องค์การนั่นเอง
		 ส�ำหรับปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการมีนักวิชาการได้น�ำเสนอหลากหลายแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับการเลือกหรือก�ำหนดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีส่วน
ส�ำคัญต่อการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ (2545) กล่าวว่าการบริหารจัดการทุกประเภท
จ� ำ เป็ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย หรื อ ทรั พ ยากรทางการบริ ห าร
จัดการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money)
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)
หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการ
บริหาร ต่อมา วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552) ได้พัฒนาปัจจัย
ที่มีส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียก
ว่า “11M” ที่ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1) การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหาร
จัดการงบประมาณ (Money) (3) การบริหารจัดการงาน
ทั่วไป (Management) (4) การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์
(Material) (5) การบริหารจัดการคุณธรรม (Morality) (6)
การให้บริการประชาชน (Market) (7) การบริหารจัดการ
ข่าวสาร หรือ ข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) วิธีการ
ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหาร
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จัดการเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute)
(10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ (11) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (Measurement)
		 ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น นับเป็นกรอบแนวคิดทีม่ เี นือ้ หา
สาระครอบคลุมการบริหารจัดการมากหลายด้าน มีความ
ชัดเจน มีการเผยแพร่ และไม่เพียงเป็นกรอบแนวคิดที่
ครอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การและเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเท่านัน้ แต่ยงั มีการน�ำกรอบ
แนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานวิจัย
หรือวิทยานิพนธ์ ตัวอย่างเช่น โสภา แย้มทองค�ำ (2549)
“ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นาการ
บริหารจัดการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” และชลวิทย์ อวนศรี (2549) “ประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร พั ฒ น า ข อ ง ส� ำนั ก ง า น เ ข ต บึ ง กุ ่ ม
กรุงเทพมหานคร” เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 5 ด้าน (หรือ 5M)
ได้แก่ (1) การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) หมายถึง
การจัดการโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ (2) การ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง องค์การมี
วัสดุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุสื่อสาร และระบบ
เครือข่าย อย่างเพียงพอกับการบริหารจัดการโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมากเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ (3)
การให้บริการประชาชน (Market) หมายถึง การจัดการ
หรือปฏิบัติงานที่ให้ความส�ำคัญกับประชาชนในทิศทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน (4) การบริหาร
จัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) หมายถึง
การจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่อประชาชน
ที่มากเพียงพอ (5) การวัดผล หรือการประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน (Measurement) หมายถึง การวัดผลหรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เช่น มีการ
สอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

		 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้น�ำ
“ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ทั้ง 7
ด้าน” ได้แก่ ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี
(3) สังคม หรือส่วนรวม (4) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม (5) คุณภาพชีวิต (6) ความสมดุล และ (7) การ
สร้างเครือข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรณ, 2558) มาประยุกต์ใช้
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ (เหตุ) ของการ
ศึกษาครั้งนี้ คือ ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อ (1) ปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
และ (3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนรายการ
เทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน ในขณะเดียวกัน
ผู้วิจัยได้น�ำ “ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ” (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, 2552) น�ำมาประยุกต์
ใช้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการศึกษาในครั้ง
นี้เพียง 5 ด้าน โดยต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทีเ่ รียกว่า 5M” ได้แก่ ด้าน (1) การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) (3) การให้บริการประชาชน (Market)
(4) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) และ (5) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติ
งาน (Measurement) มาพัฒนาขึ้นเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัยในส่วนที่เป็นตัวแปรตาม (ผล) ของการศึกษาครั้งนี้ ดัง
แสดงในภาพ 1

ครั้งนี้เพียง 5 ด้าน โดยต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เรียกว่า 5M” ได้แก่ ด้าน (1)
การบริหารจัดการทรัพ ยากรมนุษ ย์ (Man) (2) การบริห ารจัดการวัส ดุอุปกรณ์ (Material) (3) การให้บริก าร
ประชาชน (Market) (4) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) และ (5) การวัดผล หรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement) มาพัฒนาขึ้นเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ในส่วนที่เป็นตัวแปรตาม
(ผล) ของการศึกษาครั้งนี้ ดังแสดงในภาพ 1
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในการวิจัยเชิงปริมาณ
ตัวแปรอิตัสวระ
(เหตุ
แปรอิ
สระ) (เหตุ)

ตัวแปรตามตั(ผล)
วแปรตาม (ผล)

1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเพื่อสนับสนุน
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตามแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน
---------------------------------------------------------1) เศรษฐกิจ
2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี
3) สังคม หรือส่วนรวม
4) ทรัพยากรธรรมชาติและ
5) คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม
6) ความสมดุล
7) การสร้างเครือข่าย

2. แนวทางการพัฒนาการจัดการเพื่อสนับสนุน
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตามแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืน
---------------------------------------------------------1) เศรษฐกิจ
2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี
3) สังคม หรือส่วนรวม
4) ทรัพยากรธรรมชาติและ
5) คุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม
6) ความสมดุล
7) การสร้างเครือข่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการ หรือปัจจัยที่มีส่วน
สาคัญต่อประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ (Man)
2) การบริหารจัดการวัสดุ
อุปกรณ์ (Material)
3) การให้บริการ
ประชาชน (Market)
4) การบริหารจัดการข่าวสาร
หรือข้อมูลข่าวสาร
(Message)
5) การวัดผล หรือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Measurement)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม

ระเบียบวิธีการวิจัย

		 การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน
ซึ่งเน้น (1) การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
เป็นหลัก และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อน�ำข้อมูลมาเสริมและเทียบเคียงกับ
การวิจยั เชิงปริมาณ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการวิจยั เชิงปริมาณ
มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (Creswell & Garrett, 2008)
การวิจัยเชิงปริมาณ
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนที่เคยชมรายการ

เทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 เขต ได้แก่ เขตสวนหลวง และเขต
วังทองหลาง รวม 231,493 คน (กรมการปกครอง, 2558)
จากจ�ำนวนประชากรใน 50 เขต โดยการสุ่มเขตตัวอย่าง
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย และได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด จ�ำนวน
1,106 หน่วยตัวอย่าง (จากเขตสวนหลวงและเขตวังทองหลาง
จ�ำนวน 557 และ 549 หน่วยตัวอย่างตามล�ำดับ) ซึ่งได้มา
จากการค�ำนวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 97% และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.03 (วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, 2556) และ
คั ด เลื อ กแบบสอบถามเฉพาะผู ้ ที่ เ คยรั บ ชมรายการเทิ ด
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พระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้รับแบบ
สอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนได้จ�ำนวน 970 ฉบับ เหตุผลที่
ผู้วิจัยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนใน
เขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครเนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผล
โดยตรงจากการบริหารจัดการของของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
		 แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�ำนวนมาก โดย
แบบสอบถามผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
เป็นความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือ ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั จากผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.96 และได้
ท�ำการทดสอบ จ�ำนวน 50 ชุด เพื่อหาความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถาม หรือหาค่าครอนบาคของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
ได้ค่าความเชื่อถือ ที่ระดับ 0.97 ซึ่งมีค่ามากกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดที่ 0.70 (Hair et al., 2010)
		 ส� ำ หรั บ เนื้ อ หาภายในแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการ
ศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้น
ฐานส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
และเขตที่พ�ำนักอาศัย ส่วนที่ 2 เป็นค�ำถามที่ครอบคลุม
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการ
เทิ ด พระเกี ย รติ ข องสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ส่วนที่ 3 เป็นค�ำถามที่
ครอบคลุ ม แนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การหรื อ
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ยั่งยืน และส่วนที่ 4 เป็นค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิด
พระเกี ย รติ ข องสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกตามการ
บริหารจัดการ ส�ำหรับค�ำถามในส่วนที่ 2, 3 และ 4 เป็น
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 3 ระดับ ตั้งแต่ มาก ปานกลาง
และน้อย โดยมีการให้คะแนนตั้งแต่ 3-1 ตามล�ำดับ
		 การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ผู้ศึกษาด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 โดย
สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้
จ�ำนวน 970 คน คิดเป็นร้อยละ 87.70 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 1,106 คน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

		 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
		 ผู้วิจัยน�ำข้อมูลเชิงปริมาณมาท�ำการประมวลและ
วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป เป็นการ
วิเคราะห์ในรูปตาราง รวมทั้งใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการถดถอยพหุคูณ และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ทั้งนี้การทดสอบทาง
สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการทดสอบทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
การวิจัยเชิงคุณภาพ
		 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น ลั ก ษณะของการ
สัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
รู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก โดยพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบ
เจาะจงบุคคล จ�ำนวน 12 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือก
ตัวอย่างผูเ้ ชีย่ วชาญทีน่ า่ เชือ่ ถือด้วยวิธี Snowball Sampling
(Biernacki & Waldorf, 1981) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์แนวลึกแบบตัวต่อตัว ส�ำหรับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แนวลึกที่มีโครงสร้าง
และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ดว้ ยการพรรณนา เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพน�ำมาเสริม หรือเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณ
ซึ่งเป็นข้อมูลหลักของการศึกษาครั้งนี้

ผลของการวิจัย

		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยชมรายการเทิดพระเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกตอบแบบสอบถามจ�ำนวน 970 ฉบับ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.79) เป็นหญิง มีระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.57) ในระดับต�่ำกว่า
ปริญญาตรี และที่เหลือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
สูงกว่า และเป็นประชาชนในเขตสวนหลวง ร้อยละ 50.52
ส่วนทีเ่ หลือเป็นประชากรทีอ่ าศัยในเขตวังทองหลางร้อยละ
49.48 ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีต่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
แสดงสรุปในตาราง 1
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ตาราง 1 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
					

ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการ
แนวทางการพัฒนาการจัดการ
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน			
ส่วน					
ส่วน
						
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
ผล		 ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ผล
								
มาตรฐาน ประเมิน				
มาตรฐาน ประเมิน
1 การจัดการด้านเศรษฐกิจ

2.49

0.60

มาก

2.54

0.57

มาก

2 การจัดการด้านความรู้/เทคโนโลยี

2.62

0.54

มาก

2.62

0.52

มาก

3 การจัดการด้านสังคมและส่วนรวม

2.41

0.61

มาก

2.51

0.58

มาก

4 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

2.51

0.61

มาก

2.53

0.61

มาก

5 การจัดการด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิต 2.62

0.57

มาก

2.63

0.51

มาก

6 การจัดการด้านความสมดุล

2.44

0.63

มาก

2.55

0.59

มาก

7 การจัดการด้านเครือข่าย

2.61

0.58

มาก

2.55

0.61

มาก

		 เฉลี่ยรวม 		

2.53

0.59

มาก

2.56

0.57

มาก

		 ข้อมูลจากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า การบริหาร
จัดการจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของ
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกยังคงมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.59) ทุกมิติ และมีความเห็นว่าการจัดรายการดังกล่าว
ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงในทุกด้านตามแนวคิดการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืนทั้ง 7 ด้าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57) ทั้งนี้ปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ค�ำถามที่ว่า “สถานี
เผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร” และ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ได้
ได้แก่ ค�ำถามทีว่ า่ “สถานีควรเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติ

ต่อประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”
		 ส�ำหรับผลการวิเคราะห์ความเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยน�ำมาแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบค�ำอธิบาย (ตาราง 2) จะ
เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ โดยประสิทธิภาพ
ด้านการให้บริการประชาชนอยู่ในระดับสูงสุด ในขณะที่
ประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด โดยค�ำตอบที่มีค่าเฉลี่ยสูง คือ “สถานีควร
เผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของประชาชน และสร้างความพึงพอใจ
ให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
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ตาราง 2 ประสิทธิภาพในการจัดการรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
							

		 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายการ
						
ค่าเฉลี่ย
							

ระดับความเห็น
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ผลประเมิน

1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.33

0.67

ปานกลาง

2 การจัดการด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์

2.30

0.72

ปานกลาง

3 การจัดการด้านการให้บริการประชาชน

2.04

0.73

ปานกลาง

4 การจัดการข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร

2.17

0.76

ปานกลาง

5 การจัดการด้านการวัดผลหรือการประเมินผล

2.25

0.67

ปานกลาง

2.22

0.71

ปานกลาง

			

เฉลี่ยรวม

		 จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุม่ ตัวอย่างต่อประสิทธิภาพในการจัดการทัง้ 5 ด้าน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับปานกลางโดยเรียง
ตามล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ (1) ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (2) ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ (3) ประสิทธิภาพด้าน
การวัดผลหรือการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (4) ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร และ(5)
ประสิทธิภาพด้านการให้บริการประชาชน โดยภาพรวมค่า
เฉลี่ยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็น
ด้วยในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.71) ต่อประสิทธิภาพในการจัดการ
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
					
					
					
					
					

		 การวิเคราะห์คา่ การถดถอยพหุคณ
ู อันการวิเคราะห์
หรื อ พิ สู จ น์ ก ารส่ ง ผลหรื อ อิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรอิ ส ระต่ อ
ตัวแปรตาม กล่าวคือ เป็นการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการส่งผลหรืออิทธิพลของ (1) ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามแนวคิดการบริหาร
จัดการทีย่ งั่ ยืน 7 ด้าน (ตัวแปรอิสระ) ทีม่ ตี อ่ (2) ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 5 ด้าน (ตัวแปรตาม) ทั้งนี้ เพื่อน�ำไป
สู่การเสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ ยั่ ง ยื น ในแต่ ล ะด้ า น
สามารถสรุปเป็นสมการได้ดังนี้

Y1=0.830 + 0.095X2 + 0.100X3 + 0.359X4 + 0.159X7
Y2 = 0.274 + 0.861X3			
Y3 = 1.531 + 0.253X4			
Y4 = 1.511 + 0.336X5			
Y5 = 1.558 + 0.377X5 + 0.246X6					

		 เมื่อก�ำหนดให้
					 Y1 =
					 Y2 =
					 Y3 =
					 Y4 =

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านจัดการวัสดุอุปกรณ์
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการบริการประชาชน
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
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ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการวัดผลหรือการประเมินผล
ยุทธศาสตร์การจัดการรายการด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การจัดการรายการด้านความรู้ หรือเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านสังคมหรือส่วนรวม
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การจัดการที่ยั่งยืนด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การจัดการที่ยั่งยืนด้านการสร้างความสมดุล
ยุทธศาสตร์การจัดการที่ยั่งยืนด้านการสร้างเครือข่าย

		 ส�ำหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
จ�ำนวน 12 คนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 9 คน เห็นด้วยว่า “ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 6 ด้าน เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ (1) ด้านคุณภาพชีวิต (2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (3) ด้านสังคม หรือส่วนรวม (4) ด้านความ
สมดุล (5) ด้านการสร้างเครือข่าย และ (6) ด้านความรู้”
เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2558) มีแนวโน้มที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
ส่วนรวม และควรน�ำมาปรับใช้อย่างจริงจัง

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

		 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
		 ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย กล่าวคือ ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากทัง้ 7 ด้าน ได้แก่
ด้าน (1) เศรษฐกิจ (2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี (3) สังคม หรือ
ส่วนรวม (4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (5) คุณภาพ
ชีวติ (6) ความสมดุล และ (7) การสร้างเครือข่าย โดยปัญหา
ส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเพื่ อ สนั บ สนุ น รายการเทิ ด
พระเกี ย รติ ข องสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกตามการ
บริหารจัด การที่ยั่งยืน คือ สถานี เ ผยแพร่ ร ายการเทิ ด
พระเกียรติต่อประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร
		 ในขณะที่ แนวทางการพัฒนาเพือ่ สนับสนุนรายการ
เทิ ด พระเกี ย รติ ข องสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1)
เศรษฐกิจ (2) ความรู้ หรือเทคโนโลยี (3) สังคม หรือส่วน
รวม (4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) คุณภาพ
ชีวิต (6) ความสมดุล และ (7) การสร้างเครือข่าย โดย
เฉพาะสถานี ค วรเผยแพร่ ร ายการเทิ ด พระเกี ย รติ ต ่ อ
ประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ป ระชาชนเพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง
		 ส� ำ หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น รายการเทิ ด
พระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามแนวคิด
การบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืนทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการ พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
รายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน รวม 6 ด้าน ได้แก่
ด้าน (1) ความรู้ หรือเทคโนโลยี (2) สังคม หรือส่วนรวม
(3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4) คุณภาพชีวิต
(5) ความสมดุล และ (6) การสร้างเครือข่าย มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ แต่องค์ประกอบอีก 1
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ โดยยุทธศาสตร์การจัดการ 6 ด้าน เรียง
ตามล�ำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ (1) ด้านคุณภาพชีวิต (2)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (3) ด้านสังคม หรือ
ส่วนรวม (4) ด้านความสมดุล (5) ด้านการสร้างเครือข่าย
และ (6) ด้านความรู้ หรือเทคโนโลยี
		 การที่ ผ ลการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ
สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์
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กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 7 ด้าน
พบว่า เหตุผลส�ำคัญที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมาก
ด้านคุณภาพชีวิตดังกล่าวแทนที่จะเห็นด้วยในระดับปาน
กลางหรือในระดับน้อย อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก สถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้ความส�ำคัญกับการเผยแพร่
รายการเทิดพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง และสม�่ำเสมอ แต่
การจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติยังคงเป็น
ลักษณะเดิม คือ มีลักษณะเป็นการเผยแพร่ให้ทราบเท่านั้น
ซึ่งอาจไม่มีความแตกต่างไปจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องอื่น
แทนที่จะเป็นการน�ำเสนอเชิงประยุกต์ คือ การสร้างสรรค์
รูปแบบรายการให้เป็นที่น่าสนใจ และสามารถน�ำไปใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้จริง อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนคนไทยได้อย่างตรงเป้าหมายของรายการเทิด
พระเกียรติท่ีมุ่งเผยแพร่หลักการทรงงานและพระปรีชา
สามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่ช่วยให้ชาวไทยรอดพ้นจาก
ความทุกข์เข็ญได้อย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ชี้ถึงแนวทางการด�ำรงชีวิตและการปฏิบัติตน
ของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ ให้ด�ำเนินไปตามทางสายกลาง ด้วยความพอเพียง
ที่หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี โดยใช้ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังมาประกอบในการปฏิบตั ิ และเสริมสร้างพืน้ ฐาน
จิตใจของคนในชาติให้มีส�ำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ด�ำเนินชีวติ และปฏิบตั งิ านด้วยความอดทนและมีความ
เพียรอย่างมีสติและปัญญา ท�ำให้คนในสังคมและประเทศ
ชาติ ส ามารถจั ด การความเสี่ ย งที่ ต ้ อ งเผชิ ญ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และยังส่งผลถึงการบรรเทาทุกข์โศก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�ำริ, 2549) ประกอบกับสภาพในปัจจุบัน ผู้รับชมมี
โอกาสเลือกชมรายการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระเต็มที่ ดังนั้น
สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกควรให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
คุณภาพรายการโดยผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของผู้
ผลิตเข้ากับนโยบายของสถานี คือ การเป็นกิจการกระจาย
เสี ย งหรื อ โทรทั ศ น์ ป ระเภทบริ ก ารสาธารณะซึ่ ง ต้ อ งมี
รายการที่ เ ป็ น ข่ า วสารหรื อ สาระที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สาธารณะ เพื่อให้รายการเทิดพระเกียรติมีคุณภาพและ
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ตอบสนองความต้องการของผู้รับชม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับชม
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับหลักการทรงงานและ
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รวมถึง
มีความสนใจติดตามรายการเทิดพระเกียรติเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่ อ งการผลิ ต รายการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้ชมนั้น สอดคล้องกับ แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของ Boston และคณะ (1996) ทีใ่ ห้
ความส�ำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการบริหารจัดการทั้งในแง่
ของผลลัพธ์ ผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพ เพือ่ สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผรู้ บั บริการ เช่นเดียวกับ วีณา มโนหมัน่ ศรัทธา
(2548) ซึ่งเสนอว่า การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
ควรเป็นไปในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มาก
ทีส่ ดุ และมีเป้าหมายหรือค�ำนึงถึงประชาชนเพิม่ มากขึน้ เมือ่
เป็นเช่นนี้ จึงมีส่วนส�ำคัญท�ำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยในระดับมากต่อแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต แทนที่จะเห็นด้วยในระดับ
ปานกลางหรือในระดับน้อยดังกล่าว
		 นอกจากนี้ ผลการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่พบว่า
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ส�ำคัญควรประกอบด้วย
6 ด้าน และควรเน้นด้านคุณภาพชีวิตนั้น เนื่องจากปัจจัย
ย่อยทัง้ 6 ด้านดังกล่าวเป็นปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของสถานี
วิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตามการบริหารจัดการอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ โดยแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพื่ อ สนั บ สนุ น รายการเทิ ด พระเกี ย รติ ข องสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์กองทัพบกควรเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ปัจจัยดังกล่าว ดังนั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน�ำปัจจัยทั้ง 6 ด้านดังกล่าว
มาปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
รายการเทิดพระเกียรตินับตั้งแต่การก�ำหนดนโยบายการ
เผยแพร่รายการ การก�ำหนดผังรายการ รวมถึงการผลิต
รายการ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ จะเป็น
ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเพื่ อ
สนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติ แต่สถานีวิทยุโทรทัศน์
ควรหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการ
จัดการด้านเศรษฐกิจควบคู่กันไป
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ส�ำหรับการเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อประชาชน
		 จากผลการศึกษา ข้อเสนอแนะส�ำหรับการพัฒนา ผ่านเครือข่ายทีม่ อี ยู่ ตัวอย่างเช่น การจัดให้มรี ายการโทรทัศน์
องค์กรเพื่อให้มีการบริหารจัดการรายการเทิดพระเกียรติ รวมการเฉพาะกิจ เพิ่มขึ้น โดยอาจขอความร่วมมือและ
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้มีประสิทธิภาพ มีดัง ประสานกับภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สถานี
ควรมีการเลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ
ต่อไปนี้
		 1. สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกควรก� ำ หนด เอกชน ตามแนวคิดของ Boston และ Chapple (2014) ที่
นโยบาย และแผนงานที่ชัดเจนและต่อเนื่องส�ำหรับการให้ เห็นว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ควรให้ความส�ำคัญ
ความส� ำ คั ญ กั บ การเผยแพร่ ร ายการเทิ ด พระเกี ย รติ ต ่ อ กั บ การเลี ย นแบบวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การของภาคธุ ร กิ จ
เอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ การท�ำข้อ
ประชาชนในทิศทางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
		 2. สถานีควรเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติต่อ ตกลงว่าด้วยผลงาน การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน การ
ประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัย จัดให้มกี ารพัฒนาหรือ จัดจ้างบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ฝึกอบรมผู้บริหารทุกระดับเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เฉพาะกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
และประสบการณ์ในการเผยแพร่รายการเทิดพระเกียรติ และการให้ความส�ำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ต่อประชาชนโดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ องค์กร เป็นต้น
อย่างเต็มที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงควรมีการประเมิน ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ผลด้วยอย่างจริงจังว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรมได้ 		 1. หน่ ว ยงานควรท� ำ วิ จั ย เจาะลึ ก เกี่ ย วกั บ การ
น�ำความรู้ไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมหรือจริงจัง หรือไม่ บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนรายการเทิดพระเกียรติของ
เพียงใด โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินผลและ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกตามการบริ ห ารจั ด การที่
การน�ำผลการประเมินไปประยุกต์ใช้นั้น สอดคล้องกับผล ยั่งยืนในแต่ละด้านอย่างเจาะจง อาทิ ด้านคุณภาพชีวิต
การวิจยั ของ ศศิพนั ธุ์ เอียดเอือ้ (2550) ทีก่ ล่าวไว้วา่ องค์การ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ควรก�ำหนดให้มีการควบคุม ตรวจสอบ และการประเมิน 		 2. หน่วยงานควรท�ำวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ตัวอย่าง
ผลอย่างจริงจัง รวมทั้งมีการน�ำผลการประเมินไปใช้ในการ เช่น การวิจัยการบริหารจัดการของสถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทั พ บกกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ภ าระงานใกล้ เ คี ย งหรื อ
ปรับปรุงหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม
		 3. สถานีควรสนับสนุนและหาแหล่งงบประมาณ คล้ายกัน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
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