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บทคัดย่อ

 ก�รวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� (2) ศึกษ� 
มมุมองของผูท้รงคณุวุฒติอ่เกณฑ์คณุภ�พสถ�นโีทรทศัน์ดจิทิลัท�งก�รศกึษ� (3) สงัเคร�ะหเ์กณฑ์คณุภ�พสถ�นโีทรทัศน์
ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� โดยจ�กก�รทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกจ�กผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน  
12 ท่�น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�ร ด้�นก�รศึกษ� ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร และ 
ด้�นนิเทศศ�สตร์ ผลก�รวิจัยพบว่� ก�รวิเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้�นบริห�รจัดก�ร 2) ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร 3) ด้�นบุคคล 4) ด้�นผู้รับบริก�ร และ  
5) ด้�นก�รประเมินผล ส่วนมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อเกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� ประกอบด้วย 
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้�นง�นบริห�ร 2) ด้�นก�รผลิตร�ยก�ร/เนื้อห�ร�ยก�ร 3) ด้�นก�รสื่อส�รองค์กร  
4) ด้�นกลุ่มเป้�หม�ย 5) ด้�นก�รวิจัย 6) ด้�นสังคม และ 7) ด้�นงบประม�ณ และผลก�รสังเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พ
สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� โดยก�รเชื่อมโยงจ�กก�รทบทวนวรรณกรรมกับผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลักคือ 1) ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 2) ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร/ผลิตร�ยก�ร  
3) ด้�นทรัพย�กรบุคคล 4) ด้�นผู้เปิดรับ และ 5) ด้�นก�รวิจัยและประเมินผล

คำาสำาคัญ: โทรทัศน์ดิจิทัล สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� เกณฑ์คุณภ�พ

Abstract

 The objectives of this research were to (1) study the factors analysis to quality criteria of  
educational digital television stations, (2) experts’ perspective to the quality criteria of educational digital 
television stations, and (3) factors synthesis to the quality criteria of educational digital television stations. 
The qualitative research was to review the literature and in-depth review from 12 specialists: 3  
administration experts, 3 education experts, 3 information technology and communication experts, and 3 
communication arts experts. The study revealed the following results: Experts’ perspective to the total 
quality management of educational digital television stations consisted of five essential factors which  
include administration, television programming/ production, human resources, media exposure, and evaluation.
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1. บทนำา

 1.1  ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 คว�มก้�วหน้�ของระบบเศรษฐกิจแบบโลก�ภิวัตน์เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีคว�มซับซ้อน ส่งผลให้เกิดก�รแข่งขันกันสูงข้ึน  
จ�กอดีตจนถึงปัจจุบัน มีก�รเปลี่ยนแปลงในหล�ยๆ ด้�น โดยเฉพ�ะคว�มเจริญก้�วหน้�ของเทคโนโลยีและส�รสนเทศ  
เกิดเทคโนโลยีก�รสือ่ส�รที่ีส่�ม�รถยอ่โลกใหเ้ล็กลง ผูค้นส�ม�รถตดิตอ่สือ่ส�รพดูคยุ ส�ม�รถแลกเปล่ียนเรยีนรู้ ไดอ้ย�่ง
รวดเรว็ รวมถงึก�รแลกเปลีย่นข้อมูลข่�วส�รได้ ในทนัท ีเพยีงแค่ใชเ้ทคโนโลยีในก�รตดิตอ่สือ่ส�ร กระแสก�รเปลีย่นแปลง
ดงักล�่วสง่ผลกระทบให้เกดิคว�มจำ�เปน็ทีต่อ้งปรบัเปลีย่นกระบวนทศันด์�้นองค์กรจ�กเดมิไปสูก่ระบวนทัศนใ์หม่เช่นจ�ก
แนวคว�มคิดแบบยุคอุตส�หกรรมไปสู่ยุคส�รสนเทศ มุ่งเน้นให้เกิดกระแสก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก่อให้เกิด
คว�มไมแ่นน่อนและไม่ม่ันคง บรษัิทธรุกจิต�่งๆ ธรุกจิทีเ่คยประสบคว�มสำ�เรจ็ไดร้บัก�รยอมรบัและชืน่ชมจ�กบคุคลทัว่ไป 
อ�จจะประสบปัญห�คว�มผิดพล�ด ล้มเหลว เน่ืองจ�กปัญห�ในอดีตและปัจจุบันแตกต่�งกัน ถ้�ปรับตัวไม่ทันก�รเปล่ียนแปลง 
หรอืไมย่อมเปลีย่นแปลงตนเอง และองคก์รใหเ้หม�ะสมกบัสภ�พแวดลอ้ม กไ็มส่�ม�รถทีจ่ะทำ�ใหอ้งคก์รอยูร่อด หรอืเกดิ
คว�มเจรญิก�้วหน�้ในอน�คตได ้ในปจัจบุนัคว�มซับซ้อนผนัผวนและคว�มรุนแรงของสภ�พแวดล้อมทัง้ภ�ยในและภ�ยนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้องค์กรต่�งต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� เพ่ือคว�มอยู่รอด คว�มมั่นคง และ 
ก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ยังจะต้องพย�ย�มปรับตัวในเชิงรุกโดยค�ดก�รณ์ในอน�คตเพ่ือทำ�ก�รว�งแผน
และสร้�งก�รเปล่ียนแปลงล่วงหน้� ถ้�ปรับตัวไม่ทันก็จะเสียโอก�สในก�รแข่งขันและเสี่ยงต่อคว�มล้มเหลวขององค์กร

 องค์กรจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อคว�มอยู่รอดอยู่ตลอดเวล� โดยเฉพ�ะกระแสโลก�ภิวัตน์ของยุคส�รสนเทศ 
ได้ส่งผลกระทบอย่�งรุนแรงต่อองค์ประกอบด้�นต่�งๆ ขององค์กรให้ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนระบบ วิธีก�ร กระบวนก�ร 
ในก�รทำ�ง�นทุกๆ เรือ่ง ทัง้ทีเ่ปน็กระบวนก�รหลกั กระบวนก�รสนบัสนนุ และกระบวนก�รยอ่ย รวมไปถงึก�รปรบัเปลีย่น
ทัศนคติ วัฒนธรรม ค่�นิยม และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติง�น ก�รเปล่ียนแปลงน่ีต้องปฏิบัติอย่�งจริงจัง โดยมีก�รผสมผส�น
กันอย่�งดี (Integration) เพ่ือนำ�องค์ก�รไปสู่จุดที่ต้องก�รจะเป็นในอน�คต (Where we want to be tomorrow)  
นั่นคือ ก�รเป็นองค์กรที่มีผลประกอบก�รที่ดีเยี่ยม ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลง (Change) คือ ก�รสั่นสะเทือนในโลกธุรกิจที่ไม่มี
คว�มแน่นอนตอ้งสัน่ร�กฐ�นขององค์กรทีแ่ขง็แกรง่ทีส่ดุ ถ�้ทกุองคก์รตอ้งก�รอยูร่อด จะตอ้งตระหนกัและเตรยีมพรอ้ม
อย่�งเต็มที่เพื่อเผชิญกับก�รเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในทุกระดับ ฝ่�ยบริห�รจะพย�กรณ์และติดต�มสิ่งแวดล้อมของ 
ก�รแข่งขัน รวบรวมกลยุทธ์ที่เหม�ะสมเพื่อฉวยเอ�ประโยชน์ให้เป็นโอก�ส (ช�ญชัย อ�จินสม�จ�ร, 2540)

 สถ�นีโทรทัศน์ ถือได้ว่�เป็นองค์กรสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับคว�มนิยมเป็นอย่�งสูง มีอิทธิพลต่อประช�ชน
ในประเทศไทย โดยเมื่อไม่น�นนี้ก็ได้เกิดกระแสสังคมในก�รเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์จ�กอน�ล็อกให้กล�ยม�เป็นโทรทัศน์
ดิจิทัล ส่งผลให้สถ�นีโทรทัศน์ต้องปรับสภ�พเป็นสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลโดยเฉพ�ะท�งด้�นก�รศึกษ�ที่ทำ�ให้ประช�ชน 
มีคว�มรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะเห็นว่�ร�ยก�รที่ผ่�นสถ�นีโทรทัศน์ประกอบด้วยข่�วส�ร กิจกรรมส�ธ�รณะที่ส�ม�รถให้เข้�ถึง
คว�มรู้ เนื้อห�ต่�งๆ ต้องช่วยเพิ่มพูนคว�มส�ม�รถท�งด้�นคว�มคิด ก�รแก้ปัญห� ก�รใช้เหตุผล ภ�ษ� และทักษะ 
นอกจ�กนี้รูปแบบของก�รนำ�เสนอยังส�ม�รถพัฒน�จิตใจ ส�ม�รถช่วยส่งเสริมก�รวิเคร�ะห์สิ่งต่�งๆ ในร�ยละเอียดได้ 
โดยผ่�นก�รนำ�เสนอจ�กมุมกล้องก่อให้เกิดกระบวนก�รท�งคว�มคิดที่ส�ม�รถพิจ�รณ�สิ่งต่�งๆ จ�กแง่มุมต่�งๆ กัน

 สถ�นีโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� ถือเป็นสถ�นีที่นำ�เสนอ ข้อมูล ข่�วส�รผ่�นช่องท�งด้�นวิทยุโทรทัศน์ โดยเน้นใน
ด้�นก�รศึกษ�ผ่�นร�ยก�รต่�งๆ ซึ่งเป็นที่ทร�บกันดีอยู่ว่� วิทยุโทรทัศน์ส�ม�รถนำ�ม�ใช้เพื่อก�รศึกษ�ได้เป็นอย่�งดี
เนื่องจ�กเป็นสื่อที่มีทั้งภ�พและเสียง ส�ม�รถสร้�งคว�มรู้ได้ดี ปัจจุบันเร�ใช้โทรทัศน์ประกอบก�รสอนทำ�ให้บทเรียน
และก�รสอนมีคุณค่�และมีประสิทธิผลม�กขึ้นอันเนื่องม�จ�ก 1) ผู้เรียนส�ม�รถมองเห็นภ�พประกอบต�ม กระตุ้นและ
จูงใจให้นักเรียนเกิดคว�มปร�รถน�ท่ีอย�กจะศึกษ�เรียนรู้ต่อไป 2) เป็นก�รขย�ยภ�พและอุปกรณ์ก�รสอนบ�งอย่�ง 
ที่ไม่ส�ม�รถมองได้ด้วยต�เปล่� 3) สื่อวิทยุโทรทัศน์ทำ�ให้ผู้เรียนรับรู้ได้ทัดเทียมกัน และทำ�ก�รเรียนรู้ได้ครั้งละจำ�นวน
ม�กโดยใชเ้วล�เท�่กนั 4) วิทยโุทรทศันเ์ปน็แหลง่พัฒน�ท�งด�้นก�รปลกูฝงัทศันคตทิีด่ใีหแ้กผู่เ้รยีนซึง่เปน็กำ�ลงัของช�ติ 

 ประเดน็ทีมี่คว�มจำ�เปน็ซึง่สถ�นโีทรทศันด์จิทิลัตอ้งทร�บถงึองคป์ระกอบก�รบรหิ�รคณุภ�พของสถ�นโีทรทัศน์
ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� เนื่องจ�กปัจจุบันคว�มซับซ้อนคว�มผันผวนและคว�มรุนแรงของสภ�พแวดล้อมทั้งภ�ยในและ
ภ�ยนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้สถ�นีต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวล� เพื่อคว�มอยู่รอด คว�มม่ันคง และ
ก�รเจริญเติบโตอย่�งต่อเนื่อง พย�ย�มปรับตัวในเชิงรุกโดยค�ดก�รณ์ในอน�คตเพื่อทำ�ก�รว�งแผน และสร้�ง 
ก�รเปลี่ยนแปลงล่วงหน้�เพื่อทำ�ให้สถ�นีมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นในก�รทำ�ง�นให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก�รเปลี่ยนแปลงที่ดี  
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จะมีก�รจัดทำ�คุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�ให้มีม�ตรฐ�นเทียบเท่�ส�กลเพื่อให้ผู้รับส�รได้เปิดรับ
ร�ยก�รที่มีคุณภ�พ และมีเทคนิคก�รผลิตท่ีส�ม�รถแข่งขันทัดเทียมกับน�น�ประเทศและทั้งนี้เพื่อพัฒน�ไปถึงเรื่อง 
ของเกณฑคุ์ณภ�พของสถ�นโีทรทศัน์ดจิทิลัท�งก�รศกึษ�เพือ่ยกระดบัคณุภ�พของสถ�นโีทรทศันด์จิทิลัของประเทศไทย
ต่อไป 

 ดงันัน้ ผูว้จัิยจงึสนใจศกึษ�เก่ียวกับก�รสงัเคร�ะหเ์กณฑค์ณุภ�พสถ�นโีทรทศันด์จิทัิลท�งก�รศกึษ�ทีม่ปีระโยชน์
อย่�งม�ก และสอดคลอ้งกบัยคุสมัยทนัตอ่เหตกุ�รณท์ีส่ือ่มอีทิธพิลและบทบ�ทอย�่งสงูในก�รชีน้ำ�สงัคมและอกีทัง้ยังถอื
เป็นก�รได้รับประโยชน์จ�กคว�มเจริญก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีประยุกต์ใช้เพื่อปรับเข้�กับก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นี
โทรทัศน์ท�งก�รศึกษ�ของประเทศไทย

 1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อวิเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�

2. เพื่อศึกษ�มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อเกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�

3. เพื่อสังเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�

2. ระเบียบวิธีวิจัย

 ก�รศึกษ�วิจัยเรื่อง ก�รสังเคร�ะห์องค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� 
เป็นก�รศึกษ�วิจัยเชิงคุณภ�พ (Qualitative Research) ครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งก�รดำ�เนินก�รวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน              
ดังนี้

 1. ก�รวเิคร�ะหอ์งคป์ระกอบก�รบรหิ�รคณุภ�พของสถ�นโีทรทศันด์จิทิลัท�งก�รศกึษ� จ�กก�รศกึษ�ทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแยกออกเป็นคำ�สำ�คัญได้ 3 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับก�รบริห�รสถ�นีโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภ�พ

 2. ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ�กผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของ
สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� จำ�นวนทั้งหมด 12 ท่�น ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้�นก�รบริห�ร 3 ท่�น ด้�นก�รศึกษ� 
3 ท่�น ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 3 ท่�น และด้�นนิเทศศ�สตร์ 3 ท่�น

 3. สังเคร�ะห์เพ่ือก�รเชือ่มโยงองคป์ระกอบก�รบรหิ�รคณุภ�พของสถ�นโีทรทศันด์จิทิลัท�งก�รศกึษ�จ�กก�ร
ทบทวนวรรณกรรมกับผลจ�กก�รสมัภ�ษณ์ผูท้รงคณุวฒุ ิเพ่ือห�องคป์ระกอบก�รบรหิ�รคณุภ�พของสถ�นโีทรทศันด์จิทิลั
ท�งก�รศึกษ�

3. ผลการวิจัย

3.1 ผลการวิจัย

 ก�รวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลก�รวิจัยโดยจำ�แนกออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 ก�รวิเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�ปร�กฏผลดังนี้

 1.  โทรทัศน์ดิจิทัล

 โทรทัศน์ดิจิทัล (Digital Television) หม�ยถึง ก�รกระจ�ยสัญญ�ณภ�พวิดีโอและเสียงของวิทยุโทรทัศน์ด้วย
ระบบก�รแพร่สัญญ�ณคลื่นโทรทัศน์ภ�คพื้นดิน ด้วยวิธีก�รเข้�รหัสสัญญ�ณเป็นแบบดิจิทัล และที่ให้คว�มคมชัดของ
ภ�พและเสียงในแง่ของก�รส่งสัญญ�ณ (สย�มอินเทลลิเจนซ์ยูนิต, 2556; ธ�ม เชื้อสถ�ปนศิริ, 2557) ซึ่ง HDTV (High 
Definition Television) เป็นเทคโนโลยีของโทรทัศน์รุ่นใหม่ ที่มีอัตร�ส่วนของจอภ�พ (Aspect Ratio) กว้�งขึ้น  
คว�มคมชัดของภ�พแสง สีและเสียงระบบดิจิทัล (นภ�ภรณ์ อัจฉริยะกุล และอมรม�ศ คงธรรม, 2547)

 คุณลักษณะของวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ 1) ก�รส่งและรับที่มีทั้งภ�พและเสียง และ 2) โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์  
(สุทิติ ขัตติยะ, 2555) และคุณลักษณะเฉพ�ะของโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ 1) ส�ม�รถทำ�ระบบประเมินคุณภ�พร�ยก�ร
โทรทศันเ์พือ่สอบถ�มคว�มคิดเหน็ของผูช้ม 2) ส�ม�รถทำ�ก�รสำ�รวจคว�มนยิม หรอืแบบสอบถ�มปล�ยเปดิเพือ่ใหผู้้ชม
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พิมพ์ข้อคิดเห็นม�ยังร�ยก�รแบบสดๆ ได้ 3) ส�ม�รถเก็บข้อมูลพฤติกรรมจ�กก�รรับชม 4) ส�ม�รถรู้ว่�ใครกำ�ลังดู
ร�ยก�รอยู่ ดูจบหรือไม่ ระหว่�งดูกำ�ลังทำ�อะไร และ 5) ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (ธ�ม เชื้อสถ�ปนศิริ, 2557)

 ก�รรับส่งโทรทัศน์ดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับคว�มต้องก�รของตล�ด 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) ก�รให้บริก�รโทรทัศน์ต�ม
คำ�ขอ (Video-On-Demand) 2) โทรทัศน์คว�มชัดเจนสูง (HDTV) และ 3) โทรทัศน์เคลื่อนที่ (คณะกรรมก�รกิจก�ร
กระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ, 2554)

 จ�กแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ดิจิทัล ส�ม�รถสรุปออกม�เป็นภ�พได้ดังนี้

ภ�พที่ 1 สรุปคุณลักษณะของโทรทัศน์ดิจิทัล

 2. การบริหารสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา

 คุณลักษณะก�รบริห�รสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� เพื่อมุ่งหวังในด้�นก�รให้คว�มรู้และก�รศึกษ�  
(To Education) โดยทั่วไปสถ�นีโทรทัศน์ประเภทบริก�รส�ธ�รณะมักมีวัตถุประสงค์ในด้�นก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร คว�มรู้
และก�รศึกษ� (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ, 2550)

 บทบ�ทหน้�ที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อก�รให้ก�รศึกษ� โดยก�รให้คว�มรู้ก�รศึกษ�แก่ประช�ชนทั้งในระบบโรงเรียน 
(In-School) และนอกระบบโรงเรียน (Out-School) ซึ่งบทบ�ทหน้�ที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� มีดังนี้ ได้แก่ 1) หน้�ที่
ในก�รให้คว�มรู้และก�รศึกษ� 2) หน้�ที่วิทยุโทรทัศน์ในฐ�นะสื่อมวลชน และ 3) หน้�ที่ในก�รขัดเกล�ท�งสังคม (ภัสวลี 
นิติเกษตรสุนทร, 2547)

 ประเภทร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� ได้แก่ 1) ร�ยก�รคว�มรู้ทั่วไป 2) ร�ยก�รคว�มรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง 
3) ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร 4) ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นทักษะ 5) ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นสภ�พก�รณ์ของสังคม 6) ร�ยก�ร
คว�มรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ท�งสังคม 7) ร�ยก�รคว�มรู้เพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์ท�งสังคม และ 8) ร�ยก�ร 
เพื่อก�รสอน (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2547)

 บุคล�กรด�้นก�รผลติวทิยโุทรทศันท์�งก�รศกึษ� ไดแ้ก ่1) บคุล�กรด�้นก�รผลติร�ยก�ร 2) บคุล�กรด�้นเทคนิค 
และ 3) บุคล�กรสนับสนุนก�รผลิตร�ยก�ร (วสันต์ อติศัพท์, 2533)

คุณสมบัติของโทรทัศน์ดิจิทัล

 - ก�รกระจ�ยสัญญ�ณระบบดิจิทัล

 - เทคโนโลยีของโทรทัศน์

คุณลักษณะของโทรทัศน์ดิจิทัล

 - คุณลักษณะทั่วไป

 - คุณลักษณะเฉพ�ะ

การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล

 - ก�รให้บริก�รโทรทัศน์ต�มคำ�ขอ (Video-On-Demand) 

 - โทรทัศน์คว�มชัดเจนสูง (HDTV) 

 - โทรทัศน์เคลื่อนที่ (โทรทัศน์มือถือ) 

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

 - ก�รให้บริก�รโทรทัศน์ต�มคำ�ขอ (Video-On-Demand) 

 - โทรทัศน์คว�มชัดเจนสูง (HDTV) 

 - โทรทัศน์เคลื่อนที่ (โทรทัศน์มือถือ) 
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 ก�รบริห�รสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วย 8 ด้�น ได้แก่ 1) ด้�นวิสัยทัศน์และนโยบ�ย 2) ด้�นก�รจัด 
ผังร�ยก�ร 3) ด้�นก�รผลิตและจัดห�ร�ยก�ร 4) ด้�นก�รประเมินผล 5) ด้�นบุคคล 6) ด้�นก�รตล�ด 7) ด้�นเทคนิค 
8) ด้�นก�รวิจัยและพัฒน� (ชิตณรงค์ คุณกฤด�ธิก�ร, 2551)

 จ�กแนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสถ�นวีทิยโุทรทศันท์�งก�รศกึษ�และก�รบริห�รสถ�นวีทิยโุทรทศัน ์ส�ม�รถ
สรุปออกม�เป็นภ�พได้ดังนี้

ภ�พที่ 2 สรุปก�รบริห�รสถ�นีโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ�

สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา

 1. คุณลักษณะสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� ได้แก่ 

    1.1 ให้ข้อมูลข่�วส�ร 

    1.2 ให้คว�มรู้และก�รศึกษ�

 2. บทบ�ทหน้�ที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อก�รศึกษ� ได้แก่ 

    2.1 หน้�ที่ ในก�รให้คว�มรู้และก�รศึกษ� 

    2.2 หน้�ที่วิทยุโทรทัศน์ ในฐ�นะสื่อมวลชน และ 

    2.3 หน้�ที่ ในก�รขัดเกล�ท�งสังคม

 3. ประเภทร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� ได้แก่ 

    3.1 ร�ยก�รคว�มรู้ทั่วไป 

    3.2 ร�ยก�รคว�มรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง 

    3.3 ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นวิช�ก�ร 

    3.4 ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นทักษะ 

    3.5 ร�ยก�รคว�มรู้ด้�นสภ�พก�รณ์ของสังคม 

    3.6 ร�ยก�รคว�มรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ท�งสังคม 

    3.7 ร�ยก�รคว�มรู้เพื่อสร้�งปฏิสัมพันธ์ท�งสังคม 

    3.8 ร�ยก�รเพื่อก�รสอน 

การบริหารสถานี โทรทัศน์ 

 1. ด้�นวิสัยทัศน์และนโยบ�ย

 2. ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร

 3. ด้�นก�รผลิตและจัดร�ยก�ร

 4. ด้�นก�รประเมินผล

 5. ด้�นบุคคล

    5.1 บุคล�กรด้�นก�รผลิตร�ยก�ร 

    5.2 บุคล�กรด้�นเทคนิค 

    5.3 บุคล�กรสนับสนุนก�รผลิตร�ยก�ร

 6. ด้�นก�รตล�ด

 7. ด้�นเทคนิค

 8. ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�

การบริหารสถานี โทรทัศน์ทางการศึกษา

ก�รบริห�รสถ�นีวิทยุโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ� มีก�รบริห�ร 8 ด้�น

  1. ด้�นวิสัยทัศน์และนโยบ�ย

  2. ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร

  3. ด้�นก�รผลิตและจัดร�ยก�ร

  4. ด้�นก�รประเมินผล

  5. ด้�นบุคคล

  6. ด้�นก�รตล�ด

  7. ด้�นเทคนิค

  8. ด้�นก�รวิจัยและพัฒน�
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 3. เกณฑ์คุณภาพ

 ก�รบริห�ร หม�ยถงึ กระบวนก�รสัง่ก�รและควบคมุกจิกรรมของสม�ชกิในองคก์�ร เพือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รทำ�ให้
เป้�หม�ยและจุดมุ่งหม�ยของสถ�บันสำ�เร็จผล ซึ่งเป็นศิลปะในก�รทำ�ง�นร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้ทรัพย�กรองค์ก�ร 
ทั้งหล�ย โดยก�รคำ�นึงถึงสภ�พแวดล้อมขององค์ก�รเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยขององค์ก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึง
ก�รจัดระเบียบทรัพย�กรต่�งๆ ในองค์ก�ร และก�รประส�นกิจกรรมต่�งๆ เข้�ด้วยกัน (ช�ญชัย อ�จินสม�จ�ร, 2540; 
ไชย� เกศ�รัตน์, 2555; ธงชัย สันติวงษ์, 2543)

 คุณภ�พ หม�ยถึง สิ่งที่ดีกว่� สิ่งที่ดีเลิศ และก�รผลิตหรือก�รให้บริก�รที่ไม่มีข้อบกพร่อง นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ 
มีคว�มสวยง�ม คงทน ร�ค�เหม�ะสม ตรงคว�มต้องก�รของลูกค้�อย่�งแท้จริง หรือก�รสร้�งคว�มพึงพอใจ 
ให้แก่ลูกค้�ได้อย่�งแท้จริงในตัวสินค้�หรือบริก�ร (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2543)

 ก�รบริห�รคุณภ�พ หม�ยถึง ระบบแห่งวิธีก�รทั้งปวงที่นำ�ม�ใช้เพื่อก�รผลิตสินค้�และบริก�รซ่ึงมีคุณภ�พ 
ตรงต�มที่ผู้ซื้อต้องก�ร เป็นก�รจัดระบบคุณภ�พโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์ก�รรับผิดชอบต่อง�น
ที่ตนเองกระทำ�อย่�งเต็มที่เพื่อให้สินค้�และบริก�รเป็นไปต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ดังนั้นก�รบริห�รคุณภ�พจะมุ่ง
สร้�งคว�มพึงพอใจให้แก่ลูกค้�เป็นสำ�คัญ (วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 2540; กตัญญ หิรัญญสมบูรณ์, 2548)

 เกณฑ์คุณภ�พ หม�ยถึง ม�ตรก�รที่ใช้วัดพฤติกรรมในลักษณะของตัวช้ีวัดคุณภ�พ ที่พัฒน�จ�กเกณฑ์ และ 
แนวปฏิบัติที่เป็นม�ตรฐ�นเพื่อให้ก�รประเมินคุณภ�พมีคว�มสอดคล้องไปในแนวท�งเดียวกัน (ช�ญชัย อ�จินสม�จ�ร, 
2540; สำ�นักง�นรับรองม�ตรฐ�นและประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� (องค์ก�รมห�ชน), 2553)

 กรอบแนวคิดก�รบริห�รง�นคุณภ�พทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM (Total Quality Management) โดยใช้รูปแบบ
เกณฑ์ก�รตัดสินเพื่อให้ “ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ” ของประเทศสหรัฐอเมริก�เป็นหลัก ซึ่งรู้จักกันอย่�งแพร่หล�ยทั่วโลก
ในชื่อของ Malclom Baldrige National Quality Award (MBNQA) และเป็นตัวแบบของ “ร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ” 
ของประเทศต่�งๆ ทั่วโลก (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2543) ประกอบด้วย 7 ด้�น ได้แก่ 1) ภ�วะผู้นำ� 2) ส�รสนเทศและก�ร
วิเคร�ะห์ 3) ก�รว�งแผนกลยุทธ์ 4) ก�รจัดก�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 5) ก�รจัดกระบวนก�ร 6) ผลก�ร
ดำ�เนินง�น และ 7) ก�รมุ่งเน้นต่อคว�มพึงพอใจของลูกค้�

 ข้ันตอนก�รพัฒน�เกณฑ์คุณภ�พด้วยก�รพัฒน�ตัวช้ีวัด โดยพัฒน�ต�มแนวท�งของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ก�รอุดมศึกษ� (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�, 2554) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก�รศึกษ�เอกส�ร
และง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ก�รวิเคร�ะห์และประมวลผลเอกส�รเพื่อพัฒน�ตัวชี้วัด 3) กำ�หนดตัวชี้วัดคุณภ�พเป็น 
ตัวชี้วัดด้�นปัจจัยนำ�เข้� ด้�นกระบวนก�ร และด้�นผลผลิตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมก�รบริห�รทั้งองค์ก�ร (วัฒน�  
วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2546) ประกอบด้วย ปัจจัยนำ�เข้� (Input) กระบวนก�ร (Process) และผลผลิต (Output) 
4) ตรวจสอบคว�มสมดุลของตัวช้ีวัดต�มมุมมองก�รบริห�ร 4 ด้�น ได้แก่ ด้�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน 
ด้�นก�รเงินและบุคล�กร และด้�นก�รเรียนรู้และนวัตกรรม และ 5) กำ�หนดประเภทตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2 ประเภท 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภ�พและตัวชี้วัดเชิงปริม�ณ

 จ�กแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ส�ม�รถสรุปออกม�เป็นต�ร�งและภ�พได้ดังนี้
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ต�ร�งที่ 1 ก�รสังเคร�ะห์เกณฑ์คุณภ�พ

การบริหารสถานีโทรทัศน์
การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วย
ระบบ TQM (Total Quality Manage-

ment)

การบริหารคุณภาพ 
(I=Input, P=Process, 

O=Output)

1.  ด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย (1) 1. ภาวะผู้นำา (1) (1)  ด้านบริหารจัดการ  
(I + P + O)

2.  ด้านการจัดผังรายการ (2) 2. สารสนเทศและการวิเคราะห์ (2) (2) ด้านการจัดผังรายการ  
(I + P + O)

3.  ด้านการผลิตและจัดรายการ (2) 3. การวางแผนกลยุทธ์ (1) (3)  ด้านบุคคล  
(I + P + O)

4.  ด้านการประเมินผล (5) 4. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) (4)  ด้านผู้รับบริการ  
(P + O)

5.  ด้านบุคคล (3)

5.1 บุคลากรด้านการผลิตรายการ

5.2 บุคลากรด้านเทคนิค 

5.3 บุคลากรสนับสนุนการผลิตรายการ

5. การจัดกระบวนการ (2) (5)  ด้านการประเมิน  
(P + O)

6.  ด้านการตลาด (4) 6.  ผลการดำาเนินงาน (5)

7.  ด้านเทคนิค (2) 7.  การมุ่งเน้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า (4)

8.  ด้านการวิจัยและพัฒนา (5)

หมายเหตุ  หม�ยเลขที่วงเล็บ ( ) หม�ยถึงก�รแสดงคว�มเชื่อมโยงระหว่�งแนวคิดก�รบริห�รสถ�นีโทรทัศน์  
     กับก�รบริห�รง�นคุณภ�พทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM ซึ่งส�ม�รถแสดงออกม�เป็นสูตรได้ดังนี้ 

ก�รบริห�รสถ�นีโทรทัศน์ + ง�นบริห�รง�นคุณภ�พทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM = ก�รบริห�รคุณภ�พ
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ภ�พที่ 3 สรุปก�รบริห�รคุณภ�พ

         ส่วนที่ 2 ก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จ�กผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พ
ของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

 1) ด้�นง�นบริห�ร เป็นองค์ประกอบลำ�ดับแรกที่ควรให้คว�มสำ�คัญ โดยนำ�เอ�นโยบ�ยแห่งรัฐท�ง 
ด้�นก�รศึกษ�นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้อย่�งมีประสิทธิผล โดยมีอิสระในก�รดำ�เนินง�น มีวิสัยทัศน์กว้�งไกล ยอมรับฟัง 
คว�มคิดเห็น และคว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย

 2) ด้�นก�รผลิตร�ยก�ร/เนื้อห�ร�ยก�ร เป็นองค์ประกอบที่มีคว�มสำ�คัญถือเป็นง�นศิลปะในท�งสร้�งสรรค์ 
อันเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รทำ�ง�นสื่อโทรทัศน์ที่ต้องก�รเปลี่ยนแปลงในด้�นก�รศึกษ� ที่เน้นถึงข่�วส�ร เนื้อห�ส�ระ  
จะได้สื่อส�รถึงผู้รับส�รอย่�งมีประสิทธิผล จึงควรมีก�รกำ�หนดผังร�ยก�รและก�รผลิตร�ยก�รควรทันสมัย ตรงกับ
คว�มต้องก�รของกลุ่มเป้�หม�ย

การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ 

TQM (Total Quality Management)

 โดยใช้รูปแบบก�รตัดสินร�งวัลคุณภ�พแห่งช�ติ 
  ของสหรัฐอเมริก�ชื่อ Malclom Baldrige National 
  Quality Award (MBNQA) ประกอบด้วย 7 ด้�น  
  ได้แก่

  1. ภ�วะผู้นำ� 

  2. ส�รสนเทศและก�รวิเคร�ะห์ 

  3. ก�รว�งแผนกลยุทธ์ 

  4. ก�รจัดก�รและก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ 

  3. ก�รจัดกระบวนก�ร 

  4. ผลก�รดำ�เนินง�น 

  5. ก�รมุ่งเน้นต่อคว�มพึงพอใจของลูกค้�

ขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด 

 ต�มกระบวนก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�  
  ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

  1. ก�รศึกษ�เอกส�รและง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2. ก�รวิเคร�ะห์และประมวลผลเอกส�รเพื่อพัฒน�ตัวชี้วัด 

  3. กำ�หนดตัวชี้วัดคุณภ�พ 3 ด้�น ได้แก่

     3.1 ด้�นปัจจัยนำ�เข้� 

     3.2 ด้�นกระบวนก�ร

     3.3 ด้�นผลผลิตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมก�รบริห�ร 
         ทั้งองค์ก�ร
  4. ตรวจสอบคว�มสมดุลของตัวชี้วัดต�มมุมมองก�รบริห�ร  
     4 ด้�น ได้แก่

     4.1 ด้�นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     4.2 ด้�นกระบวนก�รภ�ยใน 

     4.3 ด้�นก�รเงินและบุคล�กร 

     4.4 ด้�นก�รเรียนรู้และนวัตกรรม 

  5. กำ�หนดประเภทตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ตัวช้ีวัด 
     เชิงคุณภ�พ และตัวชี้วัดเชิงปริม�ณ

การบริหารคุณภาพ
 ก�รประเมินตัวชี้วัดคุณภ�พ 3 ด้�น ได้แก่ ปัจจัยนำ�เข้� กระบวนก�รและผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ครอบคลุมก�รบริห�รทั่วทั้งองค์กร 5 ด้�น ได้แก่ 

   1. ด้�นบริห�รจัดก�ร 
   2. ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร 
   3. ด้�นบุคคล
   4. ด้�นผู้รับบริก�ร 
   5. ด้�นก�รประเมิน
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 3) ด้�นก�รสื่อส�รองค์กร ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับศิลปะท�งก�รสื่อส�รเป็นส่วนใหญ่ ในก�รส่งข่�วส�ร
ที่สร้�งสรรค์ไปอย่�งมีคุณภ�พตรงต�มวัตถุประสงค์ ต�มนโยบ�ย โดยเฉพ�ะในเร่ืองของบุคล�กรในองค์กรทุกระดับ  
จึงต้องมีคุณลักษณะที่ตรงกับง�น ควรมีก�รสรรห�ทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ทั้งด้�นก�รผลิตร�ยก�ร 
และเทคนิค โดยเฉพ�ะบุคล�กรที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถในร�ยวิช�ที่มีเนื้อห�เฉพ�ะที่ส�ม�รถถ่�ยทอดให้เข้�ใจได้ง่�ย

 4) ด้�นกลุ่มเป้�หม�ย ควรมีก�รกำ�หนดเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ โดยคัดแยกต�มกรอบก�รศึกษ� วัฒนธรรม 
พืน้ที ่หรืออืน่ๆ ใหไ้ดต้รงกบัแผนปฏบิตั ิเพ่ือห�ค่�คว�มสำ�เรจ็ไดอ้ย�่งมปีระสทิธิภ�พ ทัง้นีค้วรมกี�รสำ�รวจคว�มต้องก�ร
ของกลุ่มเป้�หม�ย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษ� บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และประช�ชน
ทั่วไป

 5) ด้�นก�รวิจัย ควรมีทุกแผนปฏิบัติควบคู่กันไปในก�รบริห�รคุณภ�พ เนื่องจ�กง�นวิจัยช่วยพัฒน�สถ�นี
โทรทัศน์ได้อย่�งตรงจุดได้อย่�งถ�วร ช่วยในก�รแก้ไขปรับปรุงได้อย่�งครบวงจร ทั้งนี้ควรมีก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� 
เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงเนื้อห�ร�ยก�รและคุณภ�พท�งเทคนิค

 6) ด�้นสงัคม เปน็องคป์ระกอบทีก่อ่ใหเ้กดิคว�มเปลีย่นแปลงและก�รปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมท�งสงัคม ส�ม�รถ
ช่วยแก้ไขปัญห�สังคม ถือเป็นก�รสร้�งอำ�น�จให้ขบวนก�รภ�คประช�ชนด้�นก�รศึกษ� และเกิดก�รเคลื่อนไหว 
ท�งสังคมในท�งที่ควร

 7) ด้�นงบประม�ณ เป็นองค์ประกอบที่ควรส่งเสริมให้ก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�ง 
ก�รศึกษ�มีคว�มคล่องตัวสูง ส�ม�รถช่วยพัฒน�ในด้�นต่�งๆ ให้เกิดผลสำ�เร็จต�มที่ได้มุ่งหวังไว้

ต�ร�งที่ 2 ก�รวิเคร�ะห์จ�กก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน 
งานบริหาร

ด้านการผลิต
รายการ/เนื้อหา

รายการ

ด้านการ
สื่อสารองค์กร

ด้าน 
กลุ่มเป้าหมาย

ด้านการ
วิจัย

ด้าน
สังคม

ด้าน 
งบ

ประมาณ

คนที่ 1     

คนที่ 2      

คนที่ 3     

คนที่ 4     

คนที่ 5     

คนที่ 6     

คนที่ 7      

คนที่ 8     

คนที่ 9     

คนที่ 10    

คนที่ 11     

คนที่ 12      

 ส่วนที่ 3 สังเคร�ะห์เพื่อก�รเชื่อมโยงองค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ�
จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมกับผลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อห�องค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นี
โทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� มีดังนี้
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ต�ร�งที่ 3 ก�รเชื่อมโยงเกณฑ์คุณภ�พสถ�นีโทรทัศน์ท�งก�รศึกษ�

เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง 
การศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร  

(ส่วนที่ 1)

เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง 
การศึกษาจากการสัมภาษณ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ส่วนที่ 2)

เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง 
การศึกษาจากการสังเคราะห์  

(ส่วนที่ 3)

1. ด้านบริหารจัดการ (1) 1. ด้านงานบริหาร (1) (1)  ด้านการบริหารจัดการ

2. ด้านการจัดผังรายการ (2) 2. ด้านการผลิตรายการ/เนื้อหา
รายการ (2)

(2) ด้านการจัดผังรายการ/ผลิต
รายการ 

3. ด้านบุคคล (3) 3. ด้านการสื่อสารองค์กร (3) (3)  ด้านทรัพยากรบุคคล

4. ด้านผู้รับบริการ (4) 4. ด้านกลุ่มเป้าหมาย (4) (4)  ด้านผู้เปิดรับ

5. ด้านการประเมินผล (5) 5. ด้านการวิจัย (5) (5)  ด้านการวิจัยและประเมินผล 

6. ด้านสังคม (6)

7. ด้านงบประมาณ (7)

หมายเหตุ  หม�ยเลขที่วงเล็บ ( ) หม�ยถึงก�รแสดงคว�มเชื่อมโยงของก�รสังเคร�ะห์องค์ประกอบที่เกิดจ�กก�รวิเคร�ะห ์
     เอกส�รกับก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งส�ม�รถแสดงออกม�เป็นสูตรได้ดังนี้ 

ก�รทบทวนวรรณกรรม + ผู้ทรงคุณวุฒิ = ผลก�รวิจัย

4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

4.1 อภิปรายผล 

 จ�กก�รสงัเคร�ะห ์พบว�่ องคป์ระกอบก�รบรหิ�รคุณภ�พสถ�นโีทรทศันด์จิทัิลท�งก�รศกึษ� ม ี5 องคป์ระกอบ 

ไดแ้ก ่(1) ด�้นง�นบรหิ�รจดัก�ร คอื เปน็ทศิท�งในก�รทำ�ง�น เปน็ก�รกำ�หนดวสิยัทศัน ์ก�รผลกัดนันโยบ�ย ก�รว�งแผน

กลยทุธ ์ก�รควบคุมเนน้ผูบ้รหิ�รหรอืผูน้ำ� มอีทิธิพลตอ่ก�รขบัเคลือ่นก�รดำ�เนนิง�นทกุอย่�งในสถ�นโีทรทศัน ์สอดคลอ้ง

กับก�รเน้นกระบวนก�รทำ�ง�นในเรื่องก�รกำ�หนดนโยบ�ยและแผนง�น มีกระบวนก�รทำ�ง�นที่ต้องคำ�นึงถึงก�รบริห�ร 

ที่รัดกุมสูง แสดงภ�รกิจที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์แก่ประช�ชน (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2554) (2) ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร 

ผลติร�ยก�ร/ร�ยก�รเนน้ท�งด�้นเนือ้ห�ทีส่อดแทรกคว�มรูพ้รอ้มคว�มบนัเทงิ โดยตอ้งอ�ศยัคว�มหล�กหล�ยของเนือ้ห� 

คว�มน่�สนใจในก�รนำ�เสนอ รวมไปถึงควรคำ�นึงถึงประโยชน์ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งสอดคล้องกับ

ก�รนำ�เสนอเน้ือห�ร�ยก�รในสื่อวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน ที่เน้นคว�มหล�กหล�ยของเนื้อห�ร�ยก�ร โดยต้องมีก�รจัด

สัดส่วนของร�ยก�รให้เหม�ะสม รวมทั้งให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดผังร�ยก�รเพื่อให้เข้�กับยุคและสมัยได้อย่�งเหม�ะสม 

สง่เสริมร�ยก�รบนอนิเทอรเ์นต็ทวีใีนประเทศไทย (ลักษณ� คล�้ยแกว้ และด�รณุ ีนครอนิทร,์ 2555) (3) ด�้นทรพัย�กร

บุคคล เน้นก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กร มีก�รพัฒน�บุคล�กรขององค์กรอยู่ตลอดเวล� สร้�งหลักประกันในคว�มยั่งยืน 

นอกจ�กนัน้ควรเน้นก�รเปดิชอ่งท�งในก�รมีสว่นรว่มในสว่นง�นต�่งๆ สอดคล้องกับก�รตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของบคุคล

ท่ีเปน็ทรัพย�กรทีม่คี�่ขององคก์�ร ทัง้นีเ้พร�ะพนกัง�นส�ม�รถทุม่เทคว�มคดิของตนเพือ่ชว่ยพฒัน�องคก์�รใหด้ขีึน้ (ณฏัฐ์

ชุด� วิจิตตจ�มรี, 2554) (4) ด้�นผู้เปิดรับ ถือเป็นส่วนหนึ่งด้�นก�รมีส่วนรวม ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของก�รผลิตร�ยก�ร 

เร่ืองของก�รตรวจสอบเนือ้ห�ร�ยก�ร และก�รประเมนิประสทิธภิ�พก�รประกอบกจิก�ร และส�ม�รถเข�้ถงึทกุกลุม่ของ

ผู้เปิดรับเพื่อคว�มสำ�เร็จของสถ�นี ซึ่งสอดคล้องกับผลท�งก�รตล�ดที่กล่�วไว้ว่�ผู้เปิดรับม�กย่อมหม�ยถึงคว�มสำ�เร็จ

ของสถ�นีฯ (ก�ญจน� แก้วเทพ, 2556) และ (5) ด้�นก�รวิจัยและประเมินผล ควรให้คว�มสำ�คัญท้ังจ�กหน่วยง�นภ�ยใน 

หน่วยง�นภ�ยนอก และผู้เปิดรับเพื่อก�รพัฒน�สถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัล ทั้งนี้สอดคล้องกับเรื่องที่องค์กรโทรทัศน์ควรมีก�ร

ประเมินผลก�รบริห�รจ�กกลุ่มต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัล ไม่ว่�จะเป็นกลุ่มผู้ชม กลุ่มผู้ถือหุ้น และหน่วย
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ง�นท่ีเก่ียวข้อง นอกจ�กนีย้งัควรใหค้ว�มสำ�คญักบัจำ�นวนผูช้ม ผลกระทบจ�กประช�ชน และคว�มเชีย่มโยงของโทรทศัน์

ท�งก�รศกึษ�กับประช�ชน โดยมีก�รประเมินกอ่นและหลงั มกี�รร�ยง�นผล และควรจดัสรรงบประม�ณก�รวจิยัอย�่ง

ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสถ�นีฯ (สมควร กวียะ, 2547)

4.2 สรุปผลการศึกษา

 ผลก�รวิจัยส�ม�รถนำ�เสนอต�มวัตถุประสงค์ก�รวิจัย ดังนี้

 1) ผลก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้�นบริห�รจัดก�ร 2) ด้�นก�รจัดผังร�ยก�ร 3) ด้�นบุคคล 4) ด้�นผู้รับบริก�ร และ  
5) ด้�นก�รประเมินผล

 2) ผลก�รศึกษ�มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อก�รบริห�รง�นคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้�นง�นบริห�ร 2) ด้�นก�รผลิตร�ยก�ร/เนื้อห�ร�ยก�ร 3) ด้�นก�รสื่อส�ร
องค์กร 4) ด้�นกลุ่มเป้�หม�ย 5) ด้�นก�รวิจัย 6) ด้�นสังคม และ 7) ด้�นงบประม�ณ

 3) สังเคร�ะห์องค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� โดยก�รเชื่อมโยง 

องค์ประกอบก�รบริห�รคุณภ�พของสถ�นีโทรทัศน์ดิจิทัลท�งก�รศึกษ� จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมกับผลจ�กก�ร

สัมภ�ษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่� ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลักคือ 1) ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 2) ด้�นก�รจัด 

ผังร�ยก�ร/ผลิตร�ยก�ร 3) ด้�นทรัพย�กรบุคคล 4) ด้�นผู้เปิดรับ 5) ด้�นก�รวิจัยและประเมินผล
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