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Administration of Shows Promotion of the Public Television Stations according
to the Sustainable Administration Concept
ชลันธร แก้วแดง1 และ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ2
Chalunthorn Kaewdaeng1 and Wiruch Wiruchnipawan2

บทคัดย่อ

		 การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ ศึกษาถึงปัญหาการบริหารกิจการสถานีโทรทัศน์ภาครัฐ 3 แนวทางประกอบ
ด้วย 1) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ยั่งยืน 2) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการ
บริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน และ 3) ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์
ของรัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ได้น�ำแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน มาปรับใช้เป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่ส�ำคัญของการศึกษาครั้งนี้ ทั้ง 5 ด้านนั้น ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และ
เครือข่าย
		 ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นวิธีการวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณ
เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลสนาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้ผ่านการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง และผ่านการหาค่าความเชื่อถือได้ โดยมีประชากร คือ บุคลากรในวงการบันเทิงของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์
แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
		 ส�ำหรับผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน ส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน โดยปัญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ ด้านสังคม สอดคล้องกับ ค�ำถามที่ว่า “สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุนการจัดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายการบันเทิง โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของสังคม หรือผูช้ มส่วนรวมไม่มากเท่าทีค่ วร” สถานีโทรทัศน์ของรัฐควรสนับสนุน
การจัดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการบันเทิง โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของสังคม นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ของรัฐ
ควรให้ความส�ำคัญกับตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืนด้านสังคม หรือส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมนักบริหารมืออาชีพ หรือนักบริหารที่มีความรู้ความ
สามารถในการบริหารจัดการสูง มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมารับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงาน.
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Abstract

		 Objectives of this study were chiefly to explore 1) problems of administration of shows promotion
of the Public Television Stations according to the Sustainable Administration Concept, 2) improvement
guidelines of administration of shows promotion of the Public Television Stations according to the
Sustainable Administration Concept, and 3)model of improvement guidelines of administration of shows
promotion of the Public Television Stations according to the Sustainable Administration Concept. The
Sustainable Administration Concept of 5 aspects: Technology, Society or Public, Environment, Quality of
life, and Network, was applied as major conceptual framework of this study.
		 Methodology of this research was designed the research design as mixed methods research. The
quantitative research was survey research collecting field data from samples with questionnaires. The
questionnaires passed try out of validity and reliability check .Population was all television entertainment
performers of the Television Station Channel 9 and Channel 11 in Bangkok Metropolis.
		 For the results of the study, the problem of TV program or show promotion is moderate score
especially the problems about social administration. The public television should support TV program by
considering social satisfaction. Moreover, the public television should focus on administration of show
promotion according to the sustainable administration concept, especially professional or competent
administrator promotion whose determined intention and caring for social benefits to responsible for the job.
Key words: show promotion, the Public Television Stations, the Sustainable Management Concept.

ความส�ำคัญของปัญหา

		 สถานีโทรทัศน์ของรัฐเป็นหน่วยงานในสังกัดภาค
รัฐ มีอ�ำนาจหน้าที่ หรือมีภารกิจที่ส�ำคัญ คือ ด�ำเนินการ
ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าใจ และเกิดความรู้ สามารถ
น�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล รวมทั้งให้ค�ำ
ปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์
และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบ
ครบวงจรทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการสื่อโทรทัศน์
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมทั้งการบริหารจัดการที่
สนับสนุนการจัดรายการ อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา ข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า สถานีโทรทัศน์ของรัฐได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการซึง่ รวมทัง้ การจัดรายการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง รายการบันเทิง ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ส�ำคัญในเรื่องที่
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึง่ เป็นหน่วยงานของรัฐ เผย
แพร่รายการเทิดพระเกียรติตอ่ ประชาชนในทิศทางทีส่ ง่ เสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องศึกษา เพื่อน�ำไปสู่การ
พัฒนา หรือปรับปรุงการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์
ของรัฐ ซึง่ รวมทัง้ การปรับปรุงการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุน
การจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
		 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การบริ ห าร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ สถานีโทรทัศน์ของ
รัฐ เช่น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (MCOT)
และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT)) เป็นต้น และเป็นลักษณะของการศึกษา
เพื่อ “พัฒนาหน่วยงาน คือ สถานีโทรทัศน์ของรัฐ” หรือ
“พัฒนาการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ” โดย
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
จัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ โดยมีปัญหาการวิจัย
ซึ่งเป็น “ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สถานี
โทรทัศน์ของรัฐบริหารจัดการ ด�ำเนินงาน หรือสนับสนุน
การจัดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการบันเทิง อย่าง
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ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” ท�ำให้การจัดรายการไม่ได้รับ
ความสนใจ หรือไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน และมีผู้
เข้าชมรายการไม่มากเท่าที่ควร ปัญหาการวิจัยที่กล่าวมานี้
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่ก�ำลังประสบอยู่ พร้อมกันนั้น ผู้ศึกษา
ยังได้น�ำปัญหาดังกล่าวไปปรับใช้ในแบบสอบถามเพื่อช่วย
ให้ประชากรที่ตอบแบบสอบถามเข้าใจ และตอบค�ำถามได้
ตรงประเด็น และเจาะจงเพิ่มมากขึ้น
		 นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ของรัฐยังประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่
ยั่งยืน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยี เช่น สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุน
การจัดรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการบันเทิง โดยน�ำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ไม่มากเท่าที่ควร (2) ปัญหาเกี่ยว
กับการบริหารจัดการด้านสังคม หรือส่วนรวม เช่น สถานี
โทรทัศน์ของรัฐสนับสนุนการจัดรายการโดยค�ำนึงถึงสังคม
หรือส่วนรวมไม่มากเท่าทีค่ วร (3) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการด้านสิง่ แวดล้อม เช่น สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุน
การจัดรายการโดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม และรักษาสิง่ แวดล้อม
ไม่มากเท่าที่ควร (4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพชีวิต เช่น สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุนการจัด
รายการโดยให้ความส�ำคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
เช่น การเพิ่มรายได้ และการประกอบอาชีพ ไม่มากเท่าที่
ควร และ (5) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านการสร้าง
เครือข่าย เช่น สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุนการจัดรายการ
โดยใช้เครือข่ายไม่กว้างขวางเท่าที่ควร เหล่านี้ เป็นต้น
		 ถ้าปัญหาเหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือ
พัฒนาแล้ว ย่อมท�ำให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน คือ สถานี
โทรทัศน์ของรัฐ ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้การบริหารจัดการของ
สถานีโทรทัศน์ของรัฐบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ และ
ไม่ได้มาตรฐานสากลมากเท่าที่ควร อันส่งผลถึงการไม่ได้รับ
การยอมรับและไม่ได้รับความเชื่อถือจากบุคลากรในวงการ
บันเทิง ประชาชน และสังคมมากเท่าที่ควร ไม่เพียงเท่านั้น
ยังส่งผลเสียต่อบุคลากรของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ เช่น
บุคลากรดังกล่าวไม่ได้รับความเชื่อถือ และไม่ได้รับการ
ยอมรับจากบุคลากรในวงการบันเทิง และยังท�ำให้บุคลากร
เสียขวัญ และขาดก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน ในส่วนของผล
เสียต่อประชาชนและสังคม ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ประชาชน
และสังคมไม่ได้รับประโยชน์ และไม่ได้รับชื่อเสียงจากการ

บริหารจัดการทีส่ นับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์
ของรัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนในทิศทางที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานมากเท่าที่ควร เป็นต้น ด้วย
เหตุผลดังกล่าวมานี้ ท�ำให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาครั้งนี้
โดยน�ำแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน มาปรับใช้
เป็นกรอบแนวคิดส�ำคัญ พร้อมทั้งคาดหวังว่าผลการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติต่อ
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

		 1. ศึ ก ษาปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การที่
สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
		 2. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่
สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
		 3. ศึกษาตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ
รัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

การทบทวนวรรณกรรม

		 จากวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ก�ำหนดกรอบแนวคิด
การวิจัยโดยผู้ศึกษาได้ศึกษาจากบทความและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
		 1) เอกสารประกอบการประชุมประจ�ำปี 2546 การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดย ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เริ่ ม เข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในกระแสการพั ฒ นาของ
สังคมโลก นับตั้งแต่ ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ
รวมทั้งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทของโลก
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนหรือแผนปฏิบตั กิ าร 21 (Agenda 21)
ในการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม (Earth
Summit) ทีป่ ระเทศบราซิล เมือ่ ปี 2535 ซึง่ ได้เป็นพันธกรณี
ที่แต่ละประเทศจ�ำเป็นต้องแสวงหา แนวทางที่เหมาะสมใน
การพัฒนาประเทศให้มุ่งสู่คูวามยั่งยืน ส�ำหรับประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลก
มาปรับใช้ในกระบวนการ วางแผนพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน
ในปัจจุบนั นัน้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทีส่ มดุล ทัง้ ด้าน
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
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“การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน”
นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบัน ก็ได้ก�ำหนดให้การ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็น “วาระแห่งชาติ”อีกด้วย
		 2) การบริหารจัดการของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ จากวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1
เลขหน้า : 113-121 ปีพ.ศ. : 2560 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
(1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของส�ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2) แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และ (3)
ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ท� ำ ให้
แนวทางการพัฒนาการบริหาร จัดการของส�ำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประสบผลส�ำเร็จ ทั้งนี้ ได้น�ำแนวคิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ด้านมาเป็นกรอบแนวคิด
ของการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรและ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการที่ส�ำคัญคือ ส�ำนักงานติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตามแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมือง ทีด่ ดี า้ น
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม�่ำเสมอไม่มาก
เท่าทีค่ วร (2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทีส่ ำ� คัญ
คือ ส�ำนักงานควรติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก เกณฑ์ แ ละตามวิ ธี ก ารที่
ส�ำนักงานก�ำหนดเพิ่มมากขึ้น และควรจัดให้มีการประเมิน
ผลภาพรวมของการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกระดับ
และ (3) ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการของส�ำนักงานประสบผลส�ำเร็จคือการที่ผู้บริหาร
ของส�ำนักงานมีภาวะความเป็นผู้น�ำสูงและกล้าตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการของส�ำนักงานตาม
แนวคิดการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		 3) แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการ
พัฒนา เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย จิรรัตน์
ธีระวราพฤกษ์ และ ธราธร พชรฐิติกุล บทความนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความเชื่ อ มโยงของแนวคิ ด การ
พัฒนาทีย่ งั่ ยืน การจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
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เชิงนิเวศ โดยได้ท�ำ การเปรียบเทียบ แนวคิดและตัวชี้วัดใน
การด�ำเนินงานของแนวคิดทั้งสี่ รวมถึงหาแนวทางในการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งผลการศึกษา พบว่า
แนวคิดทัง้ สีม่ คี วามสอดคล้องและเชือ่ มโยงกัน แต่การเชือ่ ม
โยงของแนวคิดแต่ละแนวคิดมีไม่ ครบถ้วน กล่าวคือ แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะเน้นในด้าน คน โลก ความเจริญ
ความสงบ และหุ้นส่วนความร่วมมือ แต่แนวคิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้น เน้นในด้านของคน และ โลก เท่านั้น
ในส่วนของแนวคิดการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแนวคิดที่เน้นใน
ด้านของการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม
ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว พบว่า
ได้มกี ารให้ความสนใจ อย่างครบถ้วนทัง้ ห้าด้าน ในการศึกษา
ตัวชี้วัดความสามารถของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศพบว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่ได้
พิจารณาถึงขอบเขตและข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินงาน กล่าว
คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของภาครัฐซึ่งการที่
จะท� ำ ให้ แ นวคิ ด การพั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ
ประสบความส�ำเร็จ การด�ำเนินงานนัน้ จะต้องสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของภาครัฐ
		 4) ดุษฏีนิพนธ์ เฉลิมพร ทองบุญชู “องค์กรแห่ง
ความยั่งยืนจากฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการ
ทั่วทั้งองค์กร” (Sustainable Organization from Philosophy of Sufficiency Economy and Total Quality
Management) ได้ศึกษาถึงระดับของการจัดการคุณภาพ
ทั่ว ทั้งองค์กร และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ท�ำให้
องค์กรไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร เพื่อสร้างและพัฒนาตัว
บ่งชี้ขององค์กรที่ยั่งยืน และเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ขององค์กรที่
ยัง่ ยืน ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ จากผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าทีเ่ ครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสุม่ ตัวอย่างอย่างง่าย
เครือ่ งมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปทีป่ ระกอบ
ด้วยค�ำถามทั่วไปและค�ำถามที่เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน
โครงสร้างการบริหารงาน องค์กร และความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความยั่งยืนขององค์กร โดยเป็นแบบสอบถามมาตรา ส่วน
ประมาณ ผ่านการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความ
เชื่อมั่น ผลการวิจัย พบว่า การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
ได้รับอิทธิพลทางตรงจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่องค์กรสู่ความยั่งยืน ได้
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รับอิทธิพลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร ตามล�ำดับ ทุกเส้นมีอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงยืนยันของตัวแปร
แฝงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดจากตัวแปรสังเกต
ได้ของเครือเจริญโภคภัณฑ์พบว่าเกิดจากความพอเพียง
ความมีเหตุผล การมีความรู้ และการมีคณ
ุ ธรรม ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝงการ
จัดการคุณภาพทัว่ ทัง้ องค์กรทีเ่ กิดจากตัวแปรสังเกตได้ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ พบว่าเกิดจากการแก้ไข ปรับปรุง
คุณภาพ, การควบคุมคุณภาพ, การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล, การด�ำเนินการ และการวางแผนคุณภาพ ตาม
ล�ำดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง
องค์กรสูค่ วามยัง่ ยืน ทีเ่ กิดจากตัวแปรสังเกตได้ของเครือเจริญ
โภคภัณฑ์พบว่าเกิดจากปัจจัยด้าน สิง่ แวดล้อม, สังคม, และ
เศรษฐกิจ ตามล�ำดับ
		 จากแนวทางศึกษาวิจัยทั้ง 4 หัวข้อ ดังกล่าวข้างต้น
ผู้ศึกษาจึงได้ก�ำหนดแนวคิดการวิจัยส�ำหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณของการศึกษาครั้งนี้ให้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ
(เหตุ) และตัวแปรตาม (ผล) โดยแนวคิดการวิจัยส่วนที่เป็น
ตัวแปรอิสระ (เหตุ) คือ “การบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน 8 ด้าน”
หรือ “แนวคิดการบริหารจัดการทีย่ งั่ ยืน 8 ด้าน” ประกอบด้วย
(1) เศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า (2) ความรู้ หรือ
เทคโนโลยี (3) คุณธรรม หรือจิตใจ (4) คุณภาพชีวิต (5)
สังคม หรือส่วนรวม (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(7) ความสมดุล และ (8) เครือข่าย (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
(2559)) แต่ผู้ศึกษาน�ำมาปรับใช้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1)
เทคโนโลยี (2) สังคม หรือส่วนรวม (3) สิ่งแวดล้อม (4)
คุณภาพชีวิต และ (5) เครือข่าย โดยตัดออก 3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านเศรษฐกิจ หรือความเจริญก้าวหน้า เนื่องจากใกล้
เคียงกับด้านเทคโนโลยี (2) ด้านคุณธรรม หรือจิตใจ เนือ่ งจาก
ใกล้เคียงกับด้านสังคม หรือส่วนรวม และ (3) ด้านความ
สมดุล เนื่องจากทั้ง 5 ด้านที่เลือกไว้แล้วนั้น ครอบคลุมทั้ง
ด้านวัตถุ จิตใจ และสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่สมดุลอยู่แล้ว
นอกจากนี้ เหตุผลของการตัดออก 3 ด้านยังครอบคลุมถึง
ความต้องการให้เป็นกรอบแนวคิด หรือแนวคิดที่กะทัดรัด
5 ด้าน รวมทั้งสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ และน�ำไปใช้ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ได้งา่ ยและชัดเจนอีกด้วย ต่อจากนีไ้ ปเรียกว่า “แนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน”

		 ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดหรือจัดแบ่งกลุ่มของแนวคิดการ
วิจัยส่วนที่เป็นตัวแปรอิสระ หรือเหตุ ให้ประกอบด้วย 3
ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ตาม
ล�ำดับ ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2)
แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ และ (3) ตัวแบบ
แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัด
รายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน

ขอบเขตและวิธีด�ำเนินการวิจัย

		 ผู้ศึกษาได้ก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัย แบ่งเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ (1) รูปแบบการวิจัย (2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
(3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตลอดจน (5) วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ตามล�ำดับ
		 ส่วนรูปแบบการวิจัย ผู้ศึกษาได้ออกแบบรูปแบบ
การวิจยั ให้เป็นวิธกี ารวิจยั แบบผสม วิธกี ารวิจยั แบบผสมนัน้
ในทางทฤษฎีหรือในทางวิชาการ หมายถึง การผสมในขั้น
ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น โดยในการศึกษาครั้งนี้
ใช้การวิจยั เชิงปริมาณ เป็นหลัก และใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลเสริม ในส่วนที่เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น
เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสนาม เป็นหลักเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเชิงปริมาณซึง่ มีประชากร
หรือกลุ่มตัวอย่างเป็นจ�ำนวนมาก โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส�ำหรับการวิจัย
เชิงปริมาณ ประชากร คือ บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในวงการ
บันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 9 อ.ส.ม.ท. (MCOT)
ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1,510 คน และสถานีโทรทัศน์
ช่อง 11 (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)) ใน
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 853 คน (สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2660) รวมประชากร (1,510+853=)
2,363 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ตอบแบบ
สอบถามที่อยู่ในวงการบันเทิงดังกล่าว จ�ำนวน 439 คน
รวม (776+439=) 1,215 คน จ�ำนวนดังกล่าวนี้ได้มาจาก
การค�ำนวณโดยการใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร ยามาเน่ ทีร่ ะดับค่าความคลาดเคลือ่ นร้อยละ 0.02
หรือที่ระดับความเชื่อมั่น 98% (Yamane. 2012) เช่นนี้
ถื อ ว่ า เป็ น การสุ ่ ม ตั ว อย่ า งประเภทที่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น
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(Cowles and Nelson. 2015). หรือเป็นการสุ่มตัวอย่าง
ประเภทที่ใช้หลักวิชาการทางสถิติ และเป็นการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย โดยกลุ่มตัวอย่างในประชากรมีโอกาสถูกสุ่มหรือ
ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ กัน
		 ในส่วนของการวิจยั เชิงคุณภาพ เนือ่ งจากประชากร
ของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นประชากรแฝง หรือประชากร
ที่ไม่อาจระบุจ�ำนวนได้อย่างชัดเจน หรือได้ง่าย ดังเช่น
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั เชิงปริมาณ (Atkinson and Flint, 2001). เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการ
สุม่ ตัวอย่างตามแนวคิด สโนว์บอล (Biernacki and Waldorf,
1981) วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างเช่นนี้ เป็นการสุม่ ตัวอย่างประเภท
ที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Guest, Namey, and Mitchell,
2013) หรือไม่ใช้หลักวิชาการทางสถิติ ซึง่ หมายถึงการเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ดุลพินิจของผู้ศึกษามากกว่าวิธีการทาง
สถิติทั่วไปดังเช่นการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้
เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก เพื่อท�ำการสัมภาษณ์เชิงลึก
เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 12 คน ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุนการ
จั ด รายการของสถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ ตามแนวคิ ด การ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน
		 ทั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ส�ำหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชากรเป็นจ�ำนวนมาก โดย
แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
หรือหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
การวิจัย จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรง
เท่ากับ 0.94 และได้ท�ำการทดสอบ จ�ำนวน 50 ชุด เพื่อ
หาความเชือ่ ถือได้ ของแบบสอบถาม หรือหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990). ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อถือได้ที่ระดับ 0.86
		 ส่วนเนื้อหาภายในแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ค�ำถามปิดและข้อค�ำถามเปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และ
ประเภทของบุคลากร ส่วนที่ 2-4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการ แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ และตัว
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แบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุน
การจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน ส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้างซึ่งผ่านการทดสอบ
เพื่อหาความเที่ยงตรง (Nastasi and Schensul, 2005)
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ส�ำหรับการวิจัยเชิง
ปริมาณ ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-31
พฤษภาคม 2561 โดยผู้ศึกษา และผู้ช่วยอีก 5 คน ได้แจก
แบบสอบถามจ�ำนวน 1,215 ชุด/คน เก็บรวบรวมแบบ
สอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาได้จ�ำนวน 1,029 คน/ชุด
(n=1,029) คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
1,215 คน ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาได้ท�ำการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ นวลึ ก เฉพาะผู ้
เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 12 คน ด้วยตนเองที
ละคน หรือท�ำการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองแบบตัวต่อตัว คนละ
ไม่น้อยกว่า 60 นาที
		 ส� ำ หรั บ วิ ธี วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้ศึกษาน�ำข้อมูลเชิงปริมาณมาท�ำการ
ประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ โดยวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูลเป็นการวิเคราะห์
ในรูปตาราง (Everitt, 1992). รวมทัง้ ใช้รปู แบบการวิเคราะห์
เชิงพรรณนาส�ำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Stone, Sidel,
and Bloomquist, 1997). ส�ำหรับสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
		 ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการน�ำข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้ข้อมูลหลักมา
ประมวล (จัดกลุม่ ) แปลความ วิเคราะห์ และเขียนพรรณนา
หรือบรรยาย ไว้ในตาราง (Elliott and Ladislav, 2005)
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งน�ำมาเสริม หรือเทียบ
เคียงกับข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลหลักของการศึกษา
ครั้งนี้

ผลการวิจัย

		 จากแนวทางด�ำเนินการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นได้ผล
การวิจัยข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.92) เป็นหญิง และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81.05) มีระดับการศึกษา
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่าปริญญาตรี อีกทั้ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 60.25) เป็นบุคลากรที่อยู่
ในวงการบันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 9 อ.ส.ม.ท.
ในกรุงเทพมหานคร ส�ำหรับผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อ ประกอบด้วย
		 1. ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สนับสนุน
การจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ข้อ 1.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ล้วนเห็นด้วย
ในระดับปานกลางทัง้ 5 ด้าน โดยปัญหาเกีย่ วกับการบริหาร
จัดการทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ในระดับปานกลาง (M 2.25, S.D.
0.57) คือ ด้านสังคม หรือส่วนรวม ได้แก่ ค�ำถามที่ว่า
“สถานีโทรทัศน์ของรัฐสนับสนุนการจัดรายการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รายการบันเทิง โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของ
สังคม หรือผู้ชมส่วนรวมไม่มากเท่าที่ควร” ดังตาราง 1

ปรับปรุงการบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก
(M 2.72, S.D. 0.49) คือ ด้านสังคม หรือส่วนรวม ได้แก่
ค�ำถามที่ว่า “สถานีโทรทัศน์ของรัฐควรสนับสนุนการจัด
รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการบันเทิง โดยค�ำนึงถึง
ความพึงพอใจของสังคม ผู้ชมส่วนรวม หรือผลประโยชน์
ของส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น” ดังตาราง 2
		 ส�ำหรับผลการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ
หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก จ�ำนวน 12 คน ต่อแนวทางการปรับปรุง
การบริหารจัดการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดดังกล่าวนั้น พบว่า ผู้
เชี่ยวชาญทั้ง 12 คน ล้วนเห็นด้วยต่อแนวทางการปรับปรุง
การบริหารจัดการดังกล่าว
		 3. ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
ที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน (สอดคล้องกับ

ตาราง 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
		
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสังคม หรือส่วนรวม
2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิต
3) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
4) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเครือข่าย
5) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
		 2. แนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การที่
สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน (สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ล้วนเห็นด้วยในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยแนวทางการ

ค่าเฉลี่ย
2.25
2.17
1.95
1.91
1.73

S.D.
0.57
0.61
0.55
0.62
0.74

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

วัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยในระดับมาก 4 ด้าน และเห็นด้วยในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน โดยตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ในระดับมาก (M 2.79, S.D. 0.44)
คือ ด้านสังคม หรือส่วนรวม ได้แก่ ค�ำถามที่ว่า “สถานี

ตาราง 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
		 แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
1) แนวทางการปรับปรุงด้านสังคม หรือส่วนรวม
2) แนวทางการปรับปรุงด้านคุณภาพชีวิต
3) แนวทางการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
4) แนวทางการปรับปรุงด้านเทคโนโลยี
5) แนวทางการปรับปรุงด้านเครือข่าย

ค่าเฉลี่ย
2.72
2.67
2.64
2.63
2.43

S.D.
0.49
0.54
0.50
0.53
0.61

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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โทรทัศน์ของรัฐควรให้ความส�ำคัญกับตัวแบบแนวทางการ 		 นอกจากนี้แล้ว ผู้ศึกษาได้สรุปเปรียบเทียบความ
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการตาม เห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้านสังคม หรือส่วนรวม แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ และตัวแบบแนวทาง
สวนใหญ
นดวยในระดั
มากหารมื
4 ดอานอาชี
และเห็
าน โดยตั
วแบบแนวทางการปรั
บปรุง
โดยเฉพาะอย่
างยิ่งเห็การส่
งเสริมนักบบริ
พ หรืนดอวยในระดั
การปรับบปานกลาง
ปรุงการบริ1 หดารจั
ดการที
่สนับสนุนการจัดรายการ
นักบริหารที
่มีความรู
ดการสู
ง (M
ของสถานี
น์ของรัคือฐตามแนวคิ
ารจัดการที
การบริ
หารจั้คดวามสามารถในการบริ
การที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สหุดารจั
ในระดั
บมาก
2.79,โทรทั
S.D.ศ0.44)
ดานสังคมดการบริ
หรือสวหนรวม
ไดแก่
มีเจตนารมณ์
ที่แน่ว่วแน่
และค�โำทรทั
นึงถึศงผลประโยชน์
ของส่คววามสํ
น ายัคั่งญยืนกับ5ตัด้วาแบบแนวทางการปรั
น โดยสรุปเปรียบเทียบบทั
3 เรื่องหไว้ารจั
ในตาราง
คําถามที
า “สถานี
นของรัฐควรให
ปรุ้งงการบริ
ดการที่
รวมมารับสนั
ผิดบชอบในการด�
ำ
เนิ
น
งาน”
ดั
ง
ตาราง
3
เรี
ย
งตามล�
ำ
ดั
บ
ค่
า
เฉลี
ย
่
จากมากไปน้
อ
ย
และหากเกิ
สนุนการจัดรายการตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนดานสังคม หรือสวนรวม โดย เฉพาะอยางยิดกรณี
่ง การ
สงเสริมนักบริหารมืออาชีพ หรือนักบริหารที่มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการสูง มีเจตนารมณที่แนว
ตาราง 3 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
แน และคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมารับผิดชอบในการดําเนินงาน” ดังตาราง 3
		
ตัวแบบแนวทางการปรั
บปรุมงตัการบริ
ดการ
าเฉลี่ยหารจัดการS.D.
ระดับ
ตาราง
3 ความคิดเห็นของกลุ
วอยางตหอารจั
ตัวแบบแนวทางการปรั
บปรุค่งการบริ
1) ตัวแบบด้านสังคมตัหรื
อส่วนรวม
2.79 คาเฉลีย่ 0.44
มากบ
วแบบแนวทางการปรั
บปรุงการบริหารจัดการ
S.D.
ระดั
2) ตัวแบบด้
นคุณภาพชี
ิต หรือสวนรวม
2.75 2.79
0.49
มากมาก
0.44
1) ตัวาแบบด
านสังวคม
3) ตัวแบบด้านสิ่งแวดล้อม
2.72
0.52
มาก
มาก
0.49
2.75
2) ตัวแบบดานคุณภาพชีวิต
4) ตัวแบบด้านเทคโนโลยี		
2.71
0.49
มาก
มาก
0.52
2.72
3)
ตั
ว
แบบด
า
นสิ
ง
่
แวดล
อ
ม
5) ตัวแบบด้านเครือข่าย		
2.10
0.76
ปานกลาง
มาก
0.49
2.71
4) ตัวแบบดานเทคโนโลยี
ผูศ้ กึ ษาได้นำ� 0.76
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
		 ส�5)ำหรัตัวบแบบด
ผลการสั
มภาษณ์
านเครื
อขายแนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ทีด่ า้ นใดมีคา่ เฉลีย่ เท่ากัน2.10
ปานกลาง
จ�ำนวน 12 คน ต่อตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร มาแสดงไว้ด้วย โดยเรียงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต�่ำสุดไว้เป็น
จัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ ล�ำดับแรก ดังตาราง 4
สําหรัหบารจั
ผลการสั
มภาษณ
เฉพาะผู
านวน
12 คนเคราะห์
ตอตัวแบบแนวทางการปรั
		 จํสรุ
ปผลการวิ
ความคิดเห็นของกลุ่มบตัปรุ
วอย่งการ
าง
รั ฐ ตามแนวคิ ด การบริ
ด การที
่ ยั่ ง ยื นแทีนวลึ
่ มี ค ่ ากเฉลี
่ ย สู ง เชี่ยวชาญ
ด
การที
่
ส
นั
บ
สนุ
น
การจั
ด
รายการของสถานี
โ
ทรทั
ศ
น
ข
องรั
ฐ
ตามแนวคิ
ด
การบริ
ห
ารจั
ด
การที
่
ย
่
ั
ง
ยื
น
ที
บริ
ห
ารจั
ที่สุดดังกล่าวนั้น พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ จ�ำนวน 11 ต่อ (1) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (2) แนวทางการ่มี
เฉลี่ยสู12งทีคน
่สุดดัเห็งกล
า ผูงเชีกล่่ยวชาญส
11 หคน
นดวยกับคําถาม
ปรับจํปรุานวน
งการบริ
ารจัจากทั
ดการ้งหมด
และ 12(3)คนตัวเห็แบบแนวทางการ
คน จากทัค้งาหมด
นด้าววนั
ยกั้นบค�พบว
ำถามดั
าว ส่วนวนใหญ
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของ
อีก 1 คนดัไม่
มีคาวามเห็
น ก 1 คน ไมมีความเห็น
งกล
ว สวนอี
1. สังคม หรือส่วน
ร่วม

4. เทคโนโลยี

ตัวแบบแนวทาง
การปรับปรุงการ
บริหารจัดการ

2. คุณภาพชีวิต

3. สิ่งแวดล้อม

ภาพ 2 ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิด		
11
		 การบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่
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สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

สถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่
ยั่งยืน 5 ด้าน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1-3
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่เรียงตามล�ำดับจากมากไปน้อยตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 5 ด้าน พบว่า
		 1) ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทงั้ 3 เรือ่ ง
เหมือนกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จ�ำนวน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้าน (1) สังคม หรือส่วนร่วม (2) คุณภาพชีวิต และ
(3) สิง่ แวดล้อม ผูศ้ กึ ษาได้นำ� ข้อมูลส่วนนีไ้ ปใช้ในการวิเคราะห์
และเสนอข้อเสนอแนะ รวมทั้งเสนอตัวแบบแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่
ยั่งยืนต่อไป
		 2) ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใน 2 เรือ่ ง
ได้แก่ (1) แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ และ (2)
ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ เหมือนกัน
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน (1)
สังคม หรือส่วนร่วม (2) คุณภาพชีวิต (3) สิ่งแวดล้อม (4)
เทคโนโลยี และ (5) เครือข่าย

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

		 ส�ำหรับการสรุปผลนั้นเพื่อประโยชน์ในการเสนอ
ข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาได้น�ำผลแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ และตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการที่ส�ำคัญ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ
2-3 มาสรุปผล กล่าวคือ
		 1. สรุปผลแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ
เหตุผลส�ำคัญที่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการ
บันเทิงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ใน
กรุงเทพมหานคร และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากต่อแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของ
สถานี โ ทรทั ศ น์ ข องรั ฐ ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การที่
ยั่งยืน 5 ด้านดังกล่าว แทนที่จะเห็นด้วยในระดับปานกลาง
หรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารจัดการดังกล่าวว่า เป็นแนวทางทีต่ รงประเด็น สอดคล้อง
กับสถานการณ์ และข้อเท็จจริง รวมทั้งเป็นแนวทางที่มี
ส่วนส�ำคัญท�ำให้ประชาชน สังคม หรือผู้ชมส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์เพิม่ ขึน้ และยังมีแนวโน้มท�ำให้สถานีโทรทัศน์ของ

รัฐได้รับความสนใจและความนิยมจากประชาชนเพิ่มมาก
ขึน้ ด้วย ดังตัวอย่างจากค�ำถามทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ทีว่ า่ “สถานี
โทรทัศน์ของรัฐควรสนับสนุนการจัดรายการ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รายการบันเทิง โดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของสังคม
ผู้ชมส่วนรวม หรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น”
ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานของรัฐให้ความส�ำคัญกับความพึง
พอใจของสังคม หรือผลประโยชน์ของส่วนรวม เช่นนี้ พอ
เทียบเคียงได้กับงานวิจัยของ เบญจมาศ อินทราเวช และ
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2559, หน้า 173-182). “การบริหาร
จัดการด้านการอ�ำนวยความสะดวกและให้บริการจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เสนอแนะไว้ว่า เทศบาลควรอ�ำนวย
ความสะดวกและให้บริการจัดเก็บรายได้ไปในทิศทางที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เหตุผลดังกล่าว
นี้ สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 12 คน
		 2. สรุปผลตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการ เหตุผลส�ำคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยใน
ระดั บ มากต่ อ ตั ว แบบแนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห าร
จัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ
รัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ย่ังยืน 4 ด้าน ซึ่งเรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้าน (1) สังคม หรือ
ส่วนร่วม (2) คุณภาพชีวิต (3) สิ่งแวดล้อม และ (4)
เทคโนโลยี ในเวลาเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ
ปานกลาง 1 ด้าน ได้แก่ ด้านเครือข่าย (ดังตารางที่ 3.-4.
ข้างต้น) เมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ศึกษาจึงได้น�ำความเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยในระดับมากจ�ำนวน 4 ด้าน
ดังกล่าว มาสร้างหรือก�ำหนดเป็นตัวแบบแนวทางการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ประกอบด้วย 4 ด้าน
ดังกล่าว พร้อมทัง้ น�ำตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการดังกล่าวนี้ ไปสร้างแบบสัมภาษณ์แนวลึกทีม่ โี ครงสร้าง
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แนวลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้
ข้อมูลหลัก จ�ำนวน 12 คน โดยค�ำถามในแบบสัมภาษณ์นั้น
ได้แก่ “ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่
สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนควรเรียงตามล�ำดับความ
ส�ำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) สังคม หรือส่วนรวม
(2) คุณภาพชีวิต (3) สิ่งแวดล้อม และ (4) เทคโนโลยี”
		 ส�ำหรับเหตุผลส�ำคัญที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
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ด้วยในระดับมากต่อตัวแบบ 4 ด้านดังกล่าว ดังกล่าว แทนที่
จะเห็นด้วยในระดับปานกลางหรือในระดับน้อย ผู้ศึกษามี
ความเห็นว่า เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พึงพอใจ หรือ
เชือ่ มัน่ อย่างมากว่า ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ
รัฐตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืนนั้น มีความส�ำคัญ
และจ� ำ เป็ น ยิ่ ง ต่ อ การบริ ห ารจั ด การที่ ส นั บ สนุ น การจั ด
รายการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายการบันเทิงของสถานีโทรทัศน์
ของรัฐ ดังตัวอย่างจากตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการ
บริหารจัดการ (1) ด้านสังคม และส่วนรวม (ค่าเฉลี่ย 2.79
สูงที่สุดในระดับมาก) ที่มุ่งเน้นส่งเสริมนักบริหารมืออาชีพ
หรื อ นั ก บริ ห ารที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ ห าร
จัดการสูง มีเจตนารมณ์ทแี่ น่วแน่ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมมารับผิดชอบในการด�ำเนินงาน และ (2) ด้าน
คุณภาพชีวิต (ค่าเฉลี่ย 2.75) ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การประกอบอาชีพหรือรายได้ที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการ
บุคคลที่ท�ำงานในวงการจัดรายการ หรือประชาชน เป็นต้น
(ดังรายละเอียดในตาราง 5.1-5.2) ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่ม
ตัวอย่างยังมีความเห็นด้วยว่า ตัวแบบแนวทางการปรับปรุง
การบริหารจัดการดังกล่าว ยังทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อยุค
สมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล
ที่ให้ความส�ำคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งหาก
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ของรัฐ
น�ำตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการดังกล่าว
ไปปรับใช้ หรือไปยึดถือปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ย่อม
มีส่วนส�ำคัญท�ำให้การบริหารจัดการที่สนับสนุนการจัด
รายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐประสบผลส�ำเร็จ หรือได้
รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ความเห็นหรือเหตุผลของกลุ่ม
ตัวอย่างเช่นนี้ สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักส่วนใหญ่ จ�ำนวน 11 คน จากทัง้ หมด 12 คน
ด้ า นข้ อ เสนอแนะนั้ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาก� ำ หนด
ประเด็นข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
		 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการน�ำผลการวิจัยไปใช้
			 1.1 สถานีโทรทัศน์ของรัฐควรมีนโยบายและ
แผนงานที่ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ งในการสนั บ สนุ น การจั ด
รายการโดยค�ำนึงถึงความพึงพอใจของสังคม หรือผู้ชมส่วน
รวมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ผู้บริหารทุกระดับควรท�ำ
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ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและเห็นความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าว
ในทิศทางทีส่ อดคล้องกับหลักการหรือแนวทางประชาธิปไตย
พร้อมทั้งมีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่เปิด
กว้าง และครอบคลุม เฉพาะข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารท�ำตัว
เป็นอย่างทีด่ ี และปฏิบตั งิ านในทิศทางทีส่ อดคล้องกับแนวทาง
ประชาธิปไตยนั้น พอเทียบเคียงได้กับงานวิจัยของ วิรัช
วิรชั นิภาวรรณ. (2561). “การบริหารจัดการเพือ่ น�ำเทคโนโลยี
และเครือข่ายสังคมทีท่ นั สมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชน
ของกรุ ง เทพมหานครตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การยุ ค
ดิจิทัล” ที่เสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ไว้ว่า
กรุงเทพมหานครควรให้บริการสาธารณะในทิศทางที่ให้
ความส�ำคัญกับความต้องการ การตอบสนองความต้องการ
และผลประโยชน์ของประชาชนเพิม่ มากขึน้ ในเวลาเดียวกัน
กรุงเทพมหานครควรให้บริการสาธารณะในทิศทางที่ยึด
มั่น ศรัทธา และปฏิบัติงานในลักษณะที่สอดคล้องและ
สนับสนุนแนวทางของการปกครองประชาธิปไตย เช่น ใน
ลักษณะเปิดกว้าง โปร่งใส และเข้าถึง หรือตรวจสอบได้
ทั้งนี้ โดยผู้บริหารควรท�ำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องดัง
กล่าวนี้ด้วย
			 1.2 สถานีโทรทัศน์ของรัฐควรสร้างและก�ำหนด
ตัวแบบแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการที่สนับสนุน
การจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของรัฐตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ยั่งยืนที่ส�ำคัญ 4 ด้าน และควรน�ำไปปรับใช้
ในการวางแผน และในทางปฏิบัติจริง โดยใช้เป็นกลุ่มตัวชี้
วัดส�ำคัญส�ำหรับการปฏิบัติงาน ที่สนับสนุนการจัดรายการ
ของสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ทัง้ นี้ ตัวแบบแนวทางการปรับปรุง
การบริหารจัดการดังกล่าวนี้ ควรเรียงตามล�ำดับความส�ำคัญ
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) สังคม หรือส่วนรวม (2)
คุณภาพชีวิต (3) สิ่งแวดล้อม และ (4) เทคโนโลยี”
		 2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
			 2.1 สถานีโทรทัศน์ของรัฐ หรือบุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่น ควรท�ำวิจัยต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์หรือค้นหาต่อ
ไปว่า เพราะเหตุใดผลการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า แนวคิด
การบริหารจัดการที่ยั่งยืนด้าน (1) สังคม หรือส่วนรวม (2)
คุณภาพชีวิต (3) สิ่งแวดล้อม และ (4) เทคโนโลยี จึงมี
ความส�ำคัญ 4 ล�ำดับแรก และเพราะเหตุใดด้านเครือข่าย
จึงมีความส�ำคัญในล�ำดับท้าย
			 2.2 สถานีโทรทัศน์ของรัฐ หรือบุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่นควรท�ำวิจัยโดยใช้กรอบแนวคิด กลุ่มตัวชี้วัด
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หรื อ ตั ว แบบอื่ น ส� ำ หรั บ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารบริ ห าร
จัดการที่สนับสนุนการจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ของ
รัฐ เช่น แนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจทิ ลั และการบริหาร
จัดการตามแนวคิดตะวันออก เป็นต้น
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