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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา (2) ศึกษา
มุมมองของผูท้ รงคุณวุฒติ อ่ เกณฑ์คณ
ุ ภาพสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษา (3) สังเคราะห์เกณฑ์คณ
ุ ภาพสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทางการศึกษา โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน
12 ท่ า น ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการบริ ห าร ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ
ด้านนิเทศศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดผังรายการ 3) ด้านบุคคล 4) ด้านผู้รับบริการ และ
5) ด้านการประเมินผล ส่วนมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา ประกอบด้วย
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านงานบริหาร 2) ด้านการผลิตรายการ/เนื้อหารายการ 3) ด้านการสื่อสารองค์กร
4) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 5) ด้านการวิจัย 6) ด้านสังคม และ 7) ด้านงบประมาณ และผลการสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา โดยการเชื่อมโยงจากการทบทวนวรรณกรรมกับผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบไปด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ 1) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ 2) ด้ า นการจั ด ผั ง รายการ/ผลิ ต รายการ
3) ด้านทรัพยากรบุคคล 4) ด้านผู้เปิดรับ และ 5) ด้านการวิจัยและประเมินผล
คำ�สำ�คัญ: โทรทัศน์ดิจิทัล สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา เกณฑ์คุณภาพ
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.
Keywords: Digital Television, Education Digital Television Stations, Quality Criteria

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

1. บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ความก้าวหน้าของระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวตั น์เป็นระบบเศรษฐกิจทีม่ คี วามซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึน้
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เกิดเทคโนโลยีการสือ่ สารทีสี่ ามารถย่อโลกให้เล็กลง ผูค้ นสามารถติดต่อสือ่ สารพูดคุย สามารถแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้อย่าง
รวดเร็ว รวมถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารได้ ในทันที เพียงแค่ ใช้เทคโนโลยี ในการติดต่อสือ่ สาร กระแสการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความจำ�เป็นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ดา้ นองค์กรจากเดิมไปสูก่ ระบวนทัศน์ใหม่เช่นจาก
แนวความคิดแบบยุคอุตสาหกรรมไปสูย่ คุ สารสนเทศ มุ่งเน้นให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับองค์กร ก่อให้เกิด
ความไม่แน่นอนและไม่มนั่ คง บริษทั ธุรกิจต่างๆ ธุรกิจทีเ่ คยประสบความสำ�เร็จได้รบั การยอมรับและชืน่ ชมจากบุคคลทัว่ ไป
อาจจะประสบปัญหาความผิดพลาด ล้มเหลว เนือ่ งจากปัญหาในอดีตและปัจจุบนั แตกต่างกัน ถ้าปรับตัวไม่ทนั การเปลีย่ นแปลง
หรือไม่ยอมเปลีย่ นแปลงตนเอง และองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�ให้องค์กรอยูร่ อด หรือเกิด
ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตได้ ในปัจจุบนั ความซับซ้อนผันผวนและความรุนแรงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้องค์กรต่างต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด ความมั่นคง และ
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจะต้องพยายามปรับตัวในเชิงรุกโดยคาดการณ์ในอนาคตเพือ่ ทำ�การวางแผน
และสร้างการเปลีย่ นแปลงล่วงหน้า ถ้าปรับตัวไม่ทันก็จะเสียโอกาสในการแข่งขันและเสี่ยงต่อความล้มเหลวขององค์กร
องค์กรจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวัตน์ของยุคสารสนเทศ
ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อองค์ประกอบด้านต่างๆ ขององค์กรให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบ วิธีการ กระบวนการ
ในการทำ�งานทุกๆ เรือ่ ง ทัง้ ทีเ่ ป็นกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการย่อย รวมไปถึงการปรับเปลีย่ น
ทัศนคติ วัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน การเปลีย่ นแปลงนีต่ อ้ งปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง โดยมีการผสมผสาน
กันอย่างดี (Integration) เพื่อนำ�องค์การไปสู่จุดที่ต้องการจะเป็นในอนาคต (Where we want to be tomorrow)
นั่นคือ การเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง (Change) คือ การสั่นสะเทือนในโลกธุรกิจที่ไม่มี
ความแน่นอนต้องสัน่ รากฐานขององค์กรทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ถ้าทุกองค์กรต้องการอยูร่ อด จะต้องตระหนักและเตรียมพร้อม
อย่างเต็มที่เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในทุกระดับ ฝ่ายบริหารจะพยากรณ์และติดตามสิ่งแวดล้อมของ
การแข่งขัน รวบรวมกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อฉวยเอาประโยชน์ให้เป็นโอกาส (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2540)
สถานีโทรทัศน์ ถือได้ว่าเป็นองค์กรสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง มีอิทธิพลต่อประชาชน
ในประเทศไทย โดยเมื่อไม่นานนี้ก็ได้เกิดกระแสสังคมในการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์จากอนาล็อกให้กลายมาเป็นโทรทัศน์
ดิจิทัล ส่งผลให้สถานีโทรทัศน์ต้องปรับสภาพเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่ทำ�ให้ประชาชน
มีความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะเห็นว่ารายการที่ผ่านสถานีโทรทัศน์ประกอบด้วยข่าวสาร กิจกรรมสาธารณะที่สามารถให้เข้าถึง
ความรู้ เนื้อหาต่างๆ ต้องช่วยเพิ่มพูนความสามารถทางด้านความคิด การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล ภาษา และทักษะ
นอกจากนี้รูปแบบของการนำ�เสนอยังสามารถพัฒนาจิตใจ สามารถช่วยส่งเสริมการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ในรายละเอียดได้
โดยผ่านการนำ�เสนอจากมุมกล้องก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดที่สามารถพิจารณาสิ่งต่างๆ จากแง่มุมต่างๆ กัน
สถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา ถือเป็นสถานีที่นำ�เสนอ ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางด้านวิทยุโทรทัศน์ โดยเน้นใน
ด้านการศึกษาผ่านรายการต่างๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า วิทยุโทรทัศน์สามารถนำ�มาใช้เพื่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถสร้างความรู้ได้ดี ปัจจุบันเราใช้โทรทัศน์ประกอบการสอนทำ�ให้บทเรียน
และการสอนมีคุณค่าและมีประสิทธิผลมากขึ้นอันเนื่องมาจาก 1) ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพประกอบตาม กระตุ้นและ
จูงใจให้นักเรียนเกิดความปรารถนาที่อยากจะศึกษาเรียนรู้ต่อไป 2) เป็นการขยายภาพและอุปกรณ์การสอนบางอย่าง
ที่ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า 3) สื่อวิทยุโทรทัศน์ทำ�ให้ผู้เรียนรับรู้ได้ทัดเทียมกัน และทำ�การเรียนรู้ได้ครั้งละจำ�นวน
มากโดยใช้เวลาเท่ากัน 4) วิทยุโทรทัศน์เป็นแหล่งพัฒนาทางด้านการปลูกฝังทัศนคติทดี่ ใี ห้แก่ผเู้ รียนซึง่ เป็นกำ�ลังของชาติ
ประเด็นทีม่ คี วามจำ�เป็นซึง่ สถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ต้องทราบถึงองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทางการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันความซับซ้อนความผันผวนและความรุนแรงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้สถานีต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด ความมั่นคง และ
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับตัวในเชิงรุกโดยคาดการณ์ในอนาคตเพื่อทำ�การวางแผน และสร้าง
การเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าเพื่อทำ�ให้สถานีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำ�งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงที่ดี
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จะมีการจัดทำ�คุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพื่อให้ผู้รับสารได้เปิดรับ
รายการที่มีคุณภาพ และมีเทคนิคการผลิตที่สามารถแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศและทั้งนี้เพื่อพัฒนาไปถึงเรื่อง
ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ของประเทศไทย
ต่อไป
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับการสังเคราะห์เกณฑ์คณ
ุ ภาพสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษาทีม่ ปี ระโยชน์
อย่างมาก และสอดคล้องกับยุคสมัยทันต่อเหตุการณ์ทสี่ อื่ มีอทิ ธิพลและบทบาทอย่างสูงในการชีน้ �ำ สังคมและอีกทัง้ ยังถือ
เป็นการได้รับประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประยุกต์ใช้เพื่อปรับเข้ากับการบริหารคุณภาพของสถานี
โทรทัศน์ทางการศึกษาของประเทศไทย
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
2. เพื่อศึกษามุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
3. เพื่อสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
2. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการดำ�เนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษา จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยแยกออกเป็นคำ�สำ�คัญได้ 3 ประเด็น ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ดิจิทัล แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของ
สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา จำ�นวนทั้งหมด 12 ท่าน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 3 ท่าน ด้านการศึกษา
3 ท่าน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ท่าน และด้านนิเทศศาสตร์ 3 ท่าน
3. สังเคราะห์เพือ่ การเชือ่ มโยงองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมกับผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ เพือ่ หาองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั
ทางการศึกษา
3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขอนำ�เสนอผลการวิจัยโดยจำ�แนกออกเป็น 3 ส่วนดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษาปรากฏผลดังนี้
1. โทรทัศน์ดิจิทัล
โทรทัศน์ดจิ ทิ ลั (Digital Television) หมายถึง การกระจายสัญญาณภาพวิดีโอและเสียงของวิทยุโทรทัศน์ด้วย
ระบบการแพร่สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ด้วยวิธีการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิทัล และที่ให้ความคมชัดของ
ภาพและเสียงในแง่ของการส่งสัญญาณ (สยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต, 2556; ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557) ซึ่ง HDTV (High
Definition Television) เป็นเทคโนโลยีของโทรทัศน์รุ่นใหม่ ที่มีอัตราส่วนของจอภาพ (Aspect Ratio) กว้างขึ้น
ความคมชัดของภาพแสง สีและเสียงระบบดิจิทัล (นภาภรณ์ อัจฉริยะกุล และอมรมาศ คงธรรม, 2547)
คุณลักษณะของวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ 1) การส่งและรับที่มีทั้งภาพและเสียง และ 2) โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์
(สุทิติ ขัตติยะ, 2555) และคุณลักษณะเฉพาะของโทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ 1) สามารถทำ�ระบบประเมินคุณภาพรายการ
โทรทัศน์เพือ่ สอบถามความคิดเห็นของผูช้ ม 2) สามารถทำ�การสำ�รวจความนิยม หรือแบบสอบถามปลายเปิดเพือ่ ให้ผชู้ ม
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พิมพ์ข้อคิดเห็นมายังรายการแบบสดๆ ได้ 3) สามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมจากการรับชม 4) สามารถรู้ว่าใครกำ�ลังดู
รายการอยู่ ดูจบหรือไม่ ระหว่างดูกำ�ลังทำ�อะไร และ 5) ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2557)
การรับส่งโทรทัศน์ดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การให้บริการโทรทัศน์ตาม
คำ�ขอ (Video-On-Demand) 2) โทรทัศน์ความชัดเจนสูง (HDTV) และ 3) โทรทัศน์เคลื่อนที่ (คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2554)
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ดิจิทัล สามารถสรุปออกมาเป็นภาพได้ดังนี้
คุณสมบัติของโทรทัศน์ดิจิทัล
- การกระจายสัญญาณระบบดิจิทัล
- เทคโนโลยีของโทรทัศน์
คุณลักษณะของโทรทัศน์ดิจิทัล
- คุณลักษณะทั่วไป
- คุณลักษณะเฉพาะ

การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล
- การให้บริการโทรทัศน์ตามคำ�ขอ (Video-On-Demand)
- โทรทัศน์ความชัดเจนสูง (HDTV)
- โทรทัศน์เคลื่อนที่ (โทรทัศน์มือถือ)

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล
- การให้บริการโทรทัศน์ตามคำ�ขอ (Video-On-Demand)
- โทรทัศน์ความชัดเจนสูง (HDTV)
- โทรทัศน์เคลื่อนที่ (โทรทัศน์มือถือ)
ภาพที่ 1 สรุปคุณลักษณะของโทรทัศน์ดิจิทัล
2. การบริหารสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะการบริ ห ารสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ท างการศึ ก ษา เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ในด้ า นการให้ ค วามรู้ แ ละการศึ ก ษา
(To Education) โดยทั่วไปสถานีโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะมักมีวัตถุประสงค์ในด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสาร ความรู้
และการศึกษา (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ และคณะ, 2550)
บทบาทหน้าที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อการให้การศึกษา โดยการให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งในระบบโรงเรียน
(In-School) และนอกระบบโรงเรียน (Out-School) ซึ่งบทบาทหน้าที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มีดังนี้ ได้แก่ 1) หน้าที่
ในการให้ความรู้และการศึกษา 2) หน้าที่วิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน และ 3) หน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม (ภัสวลี
นิติเกษตรสุนทร, 2547)
ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา ได้แก่ 1) รายการความรู้ทั่วไป 2) รายการความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
3) รายการความรู้ด้านวิชาการ 4) รายการความรู้ด้านทักษะ 5) รายการความรู้ด้านสภาพการณ์ของสังคม 6) รายการ
ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคม 7) รายการความรู้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 8) รายการ
เพื่อการสอน (ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2547)
บุคลากรด้านการผลิตวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา ได้แก่ 1) บุคลากรด้านการผลิตรายการ 2) บุคลากรด้านเทคนิค
และ 3) บุคลากรสนับสนุนการผลิตรายการ (วสันต์ อติศัพท์, 2533)
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การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย 2) ด้านการจัด
ผังรายการ 3) ด้านการผลิตและจัดหารายการ 4) ด้านการประเมินผล 5) ด้านบุคคล 6) ด้านการตลาด 7) ด้านเทคนิค
8) ด้านการวิจัยและพัฒนา (ชิตณรงค์ คุณกฤดาธิการ, 2551)
จากแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ทางการศึกษาและการบริหารสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ สามารถ
สรุปออกมาเป็นภาพได้ดังนี้
สถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา
1. คุณลักษณะสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา ได้แก่
1.1 ให้ข้อมูลข่าวสาร
1.2 ให้ความรู้และการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ได้แก่
2.1 หน้าที่ ในการให้ความรู้และการศึกษา
2.2 หน้าที่วิทยุโทรทัศน์ ในฐานะสื่อมวลชน และ
2.3 หน้าที่ ในการขัดเกลาทางสังคม
3. ประเภทรายการวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา ได้แก่
3.1 รายการความรู้ทั่วไป
3.2 รายการความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
3.3 รายการความรู้ด้านวิชาการ
3.4 รายการความรู้ด้านทักษะ
3.5 รายการความรู้ด้านสภาพการณ์ของสังคม
3.6 รายการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางสังคม
3.7 รายการความรู้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
3.8 รายการเพื่อการสอน

การบริหารสถานี โทรทัศน์
1. ด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย
2. ด้านการจัดผังรายการ
3. ด้านการผลิตและจัดรายการ
4. ด้านการประเมินผล
5. ด้านบุคคล
5.1 บุคลากรด้านการผลิตรายการ
5.2 บุคลากรด้านเทคนิค
5.3 บุคลากรสนับสนุนการผลิตรายการ
6. ด้านการตลาด
7. ด้านเทคนิค
8. ด้านการวิจัยและพัฒนา

การบริหารสถานี โทรทัศน์ทางการศึกษา
การบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา มีการบริหาร 8 ด้าน
		 1. ด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย
		 2. ด้านการจัดผังรายการ
		 3. ด้านการผลิตและจัดรายการ
		 4. ด้านการประเมินผล
		 5. ด้านบุคคล
		 6. ด้านการตลาด
		 7. ด้านเทคนิค
		 8. ด้านการวิจัยและพัฒนา
ภาพที่ 2 สรุปการบริหารสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา
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3. เกณฑ์คุณภาพ
การบริหาร หมายถึง กระบวนการสัง่ การและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการทำ�ให้
เป้าหมายและจุดมุ่งหมายของสถาบันสำ�เร็จผล ซึ่งเป็นศิลปะในการทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้ทรัพยากรองค์การ
ทั้งหลาย โดยการคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การจัดระเบียบทรัพยากรต่างๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2540;
ไชยา เกศารัตน์, 2555; ธงชัย สันติวงษ์, 2543)
คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ดีเลิศ และการผลิตหรือการให้บริการที่ไม่มีข้อบกพร่อง นั่นคือ ผลิตภัณฑ์
มีความสวยงาม คงทน ราคาเหมาะสม ตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง หรือการสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างแท้จริงในตัวสินค้าหรือบริการ (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2543)
การบริหารคุณภาพ หมายถึง ระบบแห่งวิธีการทั้งปวงที่นำ�มาใช้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการซึ่งมีคุณภาพ
ตรงตามที่ผู้ซื้อต้องการ เป็นการจัดระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องาน
ที่ตนเองกระทำ�อย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะมุ่ง
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสำ�คัญ (วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล, 2540; กตัญญ หิรัญญสมบูรณ์, 2548)
เกณฑ์คุณภาพ หมายถึง มาตรการที่ใช้วัดพฤติกรรมในลักษณะของตัวชี้วัดคุณภาพ ที่พัฒนาจากเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้การประเมินคุณภาพมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (ชาญชัย อาจินสมาจาร,
2540; สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2553)
กรอบแนวคิดการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM (Total Quality Management) โดยใช้รูปแบบ
เกณฑ์การตัดสินเพื่อให้ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
ในชื่อของ Malclom Baldrige National Quality Award (MBNQA) และเป็นตัวแบบของ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ”
ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก (วิฑูรย์ สิมะโชคดี, 2543) ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำ� 2) สารสนเทศและการ
วิเคราะห์ 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การจัดกระบวนการ 6) ผลการ
ดำ�เนินงาน และ 7) การมุ่งเน้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด โดยพัฒนาตามแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การวิเคราะห์และประมวลผลเอกสารเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด 3) กำ�หนดตัวชี้วัดคุณภาพเป็น
ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำ�เข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการบริหารทั้งองค์การ (วัฒนา
วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2546) ประกอบด้วย ปัจจัยนำ�เข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
4) ตรวจสอบความสมดุลของตัวชีว้ ดั ตามมุมมองการบริหาร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ด้านกระบวนการภายใน
ด้านการเงินและบุคลากร และด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ 5) กำ�หนดประเภทตัวชี้วัด ประกอบด้วย 2 ประเภท
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปออกมาเป็นตารางและภาพได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์เกณฑ์คุณภาพ
การบริหารสถานีโทรทัศน์
1. ด้านวิสัยทัศน์และนโยบาย (1)
2. ด้านการจัดผังรายการ (2)
3. ด้านการผลิตและจัดรายการ (2)
4. ด้านการประเมินผล (5)

การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วย
ระบบ TQM (Total Quality Management)
1. ภาวะผู้นำ� (1)

การบริหารคุณภาพ
(I=Input, P=Process,
O=Output)
(1) ด้านบริหารจัดการ
(I + P + O)
2. สารสนเทศและการวิเคราะห์ (2)
(2) ด้านการจัดผังรายการ
(I + P + O)
3. การวางแผนกลยุทธ์ (1)
(3) ด้านบุคคล
(I + P + O)
4. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) (4) ด้านผู้รับบริการ
(P + O)

5. การจัดกระบวนการ (2)
(5) ด้านการประเมิน
5. ด้านบุคคล (3)
(P + O)
5.1 บุคลากรด้านการผลิตรายการ
5.2 บุคลากรด้านเทคนิค
5.3 บุคลากรสนับสนุนการผลิตรายการ
6. ด้านการตลาด (4)
6. ผลการดำ�เนินงาน (5)
7. ด้านเทคนิค (2)
7. การมุ่งเน้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า (4)
8. ด้านการวิจัยและพัฒนา (5)
หมายเหตุ หมายเลขที่วงเล็บ ( ) หมายถึงการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดการบริหารสถานีโทรทัศน์
กับการบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นสูตรได้ดังนี้
การบริหารสถานี โทรทัศน์ + งานบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ TQM = การบริหารคุณภาพ
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การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กรด้วยระบบ
TQM (Total Quality Management)
โดยใช้รูปแบบการตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาชื่อ Malclom Baldrige National
Quality Award (MBNQA) ประกอบด้วย 7 ด้าน
ได้แก่
1. ภาวะผู้นำ�
2. สารสนเทศและการวิเคราะห์
3. การวางแผนกลยุทธ์
4. การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การจัดกระบวนการ
4. ผลการดำ�เนินงาน
5. การมุ่งเน้นต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ขั้นตอนการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพด้วยการพัฒนาตัวชี้วัด
ตามกระบวนการของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์และประมวลผลเอกสารเพื่อพัฒนาตัวชี้วัด
3. กำ�หนดตัวชี้วัดคุณภาพ 3 ด้าน ได้แก่
3.1 ด้านปัจจัยนำ�เข้า
3.2 ด้านกระบวนการ
3.3 ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการบริหาร
ทั้งองค์การ
4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวชี้วัดตามมุมมองการบริหาร
4 ด้าน ได้แก่
4.1 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2 ด้านกระบวนการภายใน
4.3 ด้านการเงินและบุคลากร
4.4 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
5. กำ�หนดประเภทตัวชีว้ ดั ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ตัวชีว้ ดั
เชิงคุณภาพ และตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

การบริหารคุณภาพ
การประเมินตัวชี้วัดคุณภาพ 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำ�เข้า กระบวนการและผลผลิต
และผลลัพธ์ที่ครอบคลุมการบริหารทั่วทั้งองค์กร 5 ด้าน ได้แก่
			 1. ด้านบริหารจัดการ
			
2. ด้านการจัดผังรายการ
			
3. ด้านบุคคล
			
4. ด้านผู้รับบริการ
			
5. ด้านการประเมิน
ภาพที่ 3 สรุปการบริหารคุณภาพ
ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ
ของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้ า นงานบริ ห าร เป็ น องค์ ป ระกอบลำ � ดั บ แรกที่ ค วรให้ ค วามสำ � คั ญ โดยนำ � เอานโยบายแห่ ง รั ฐ ทาง
ด้านการศึกษานำ�ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีอิสระในการดำ�เนินงาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2) ด้านการผลิตรายการ/เนื้อหารายการ เป็นองค์ประกอบที่มีความสำ�คัญถือเป็นงานศิลปะในทางสร้างสรรค์
อันเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�งานสื่อโทรทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษา ที่เน้นถึงข่าวสาร เนื้อหาสาระ
จะได้สื่อสารถึงผู้รับสารอย่างมีประสิทธิผล จึงควรมีการกำ�หนดผังรายการและการผลิตรายการควรทันสมัย ตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
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3) ด้านการสื่อสารองค์กร ถือเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับศิลปะทางการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ในการส่งข่าวสาร
ที่สร้างสรรค์ไปอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบาย โดยเฉพาะในเรื่องของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ
จึงต้องมีคุณลักษณะที่ตรงกับงาน ควรมีการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการผลิตรายการ
และเทคนิค โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะที่สามารถถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย
4) ด้านกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการกำ�หนดเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ โดยคัดแยกตามกรอบการศึกษา วัฒนธรรม
พืน้ ที่ หรืออืน่ ๆ ให้ได้ตรงกับแผนปฏิบตั ิ เพือ่ หาค่าความสำ�เร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นีค้ วรมีการสำ�รวจความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียน นิสิตนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ทั่วไป
5) ด้านการวิจัย ควรมีทุกแผนปฏิบัติควบคู่กันไปในการบริหารคุณภาพ เนื่องจากงานวิจัยช่วยพัฒนาสถานี
โทรทัศน์ได้อย่างตรงจุดได้อย่างถาวร ช่วยในการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้ควรมีการดำ�เนินงานเป็นประจำ�
เพื่อใช้ในการปรับปรุงเนื้อหารายการและคุณภาพทางเทคนิค
6) ด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทีก่ อ่ ให้เกิดความเปลีย่ นแปลงและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางสังคม สามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ถือเป็นการสร้างอำ�นาจให้ขบวนการภาคประชาชนด้านการศึกษา และเกิดการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในทางที่ควร
7) ด้านงบประมาณ เป็นองค์ประกอบที่ควรส่งเสริมให้การบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทาง
การศึกษามีความคล่องตัวสูง สามารถช่วยพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดผลสำ�เร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้าน
งานบริหาร

คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11













ด้านการผลิต
รายการ/เนื้อหา
รายการ
















คนที่ 12

ด้านการ
ด้าน
สื่อสารองค์กร กลุ่มเป้าหมาย




























ด้านการ
วิจัย

ด้าน
สังคม







ด้าน
งบ
ประมาณ















ส่วนที่ 3 สังเคราะห์เพื่อการเชื่อมโยงองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมกับผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อหาองค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานี
โทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา มีดังนี้

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559

ตารางที่ 3 การเชื่อมโยงเกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทางการศึกษา
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง
เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง
การศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร
การศึกษาจากการสัมภาษณ์
(ส่วนที่ 1)
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ส่วนที่ 2)
1. ด้านบริหารจัดการ (1)
1. ด้านงานบริหาร (1)
2. ด้านการจัดผังรายการ (2)
2. ด้านการผลิตรายการ/เนื้อหา
รายการ (2)
3. ด้านบุคคล (3)
3. ด้านการสื่อสารองค์กร (3)
4. ด้านผู้รับบริการ (4)
4. ด้านกลุ่มเป้าหมาย (4)
5. ด้านการประเมินผล (5)
5. ด้านการวิจัย (5)
6. ด้านสังคม (6)
7. ด้านงบประมาณ (7)

เกณฑ์คุณภาพสถานีโทรทัศน์ทาง
การศึกษาจากการสังเคราะห์
(ส่วนที่ 3)
(1) ด้านการบริหารจัดการ
(2) ด้านการจัดผังรายการ/ผลิต
รายการ
(3) ด้านทรัพยากรบุคคล
(4) ด้านผู้เปิดรับ
(5) ด้านการวิจัยและประเมินผล

หมายเหตุ หมายเลขที่วงเล็บ ( ) หมายถึงการแสดงความเชื่อมโยงของการสังเคราะห์องค์ประกอบที่เกิดจากการวิเคราะห์
เอกสารกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นสูตรได้ดังนี้
การทบทวนวรรณกรรม + ผู้ทรงคุณวุฒิ = ผลการวิจัย

4. สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
4.1 อภิปรายผล
จากการสังเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพสถานีโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั ทางการศึกษา มี 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) ด้านงานบริหารจัดการ คือ เป็นทิศทางในการทำ�งาน เป็นการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ การผลักดันนโยบาย การวางแผน
กลยุทธ์ การควบคุมเน้นผูบ้ ริหารหรือผูน้ �ำ มีอทิ ธิพลต่อการขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานทุกอย่างในสถานีโทรทัศน์ สอดคล้อง
กับการเน้นกระบวนการทำ�งานในเรื่องการกำ�หนดนโยบายและแผนงาน มีกระบวนการทำ�งานที่ต้องคำ�นึงถึงการบริหาร
ที่รัดกุมสูง แสดงภารกิจที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2554) (2) ด้านการจัดผังรายการ
ผลิตรายการ/รายการเน้นทางด้านเนือ้ หาทีส่ อดแทรกความรูพ้ ร้อมความบันเทิง โดยต้องอาศัยความหลากหลายของเนือ้ หา
ความน่าสนใจในการนำ�เสนอ รวมไปถึงควรคำ�นึงถึงประโยชน์ที่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การนำ�เสนอเนื้อหารายการในสื่อวิทยุโทรทัศน์ในปัจจุบัน ที่เน้นความหลากหลายของเนื้อหารายการ โดยต้องมีการจัด
สัดส่วนของรายการให้เหมาะสม รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับการจัดผังรายการเพื่อให้เข้ากับยุคและสมัยได้อย่างเหมาะสม
ส่งเสริมรายการบนอินเทอร์เน็ตทีวใี นประเทศไทย (ลักษณา คล้ายแก้ว และดารุณี นครอินทร์, 2555) (3) ด้านทรัพยากร
บุคคล เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรอยู่ตลอดเวลา สร้างหลักประกันในความยั่งยืน
นอกจากนัน้ ควรเน้นการเปิดช่องทางในการมีสว่ นร่วมในส่วนงานต่างๆ สอดคล้องกับการตระหนักถึงความสำ�คัญของบุคคล
ทีเ่ ป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ขององค์การ ทัง้ นีเ้ พราะพนักงานสามารถทุม่ เทความคิดของตนเพือ่ ช่วยพัฒนาองค์การให้ดขี นึ้ (ณัฏฐ์
ชุดา วิจิตตจามรี, 2554) (4) ด้านผู้เปิดรับ ถือเป็นส่วนหนึ่งด้านการมีส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตรายการ
เรือ่ งของการตรวจสอบเนือ้ หารายการ และการประเมินประสิทธิภาพการประกอบกิจการ และสามารถเข้าถึงทุกกลุม่ ของ
ผู้เปิดรับเพื่อความสำ�เร็จของสถานี ซึ่งสอดคล้องกับผลทางการตลาดที่กล่าวไว้ว่าผู้เปิดรับมากย่อมหมายถึงความสำ�เร็จ
ของสถานีฯ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) และ (5) ด้านการวิจยั และประเมินผล ควรให้ความสำ�คัญทัง้ จากหน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก และผู้เปิดรับเพื่อการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ทั้งนี้สอดคล้องกับเรื่องที่องค์กรโทรทัศน์ควรมีการ
ประเมินผลการบริหารจากกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชม กลุ่มผู้ถือหุ้น และหน่วย
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งานทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีย้ งั ควรให้ความสำ�คัญกับจำ�นวนผูช้ ม ผลกระทบจากประชาชน และความเชีย่ มโยงของโทรทัศน์
ทางการศึกษากับประชาชน โดยมีการประเมินก่อนและหลัง มีการรายงานผล และควรจัดสรรงบประมาณการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อสถานีฯ (สมควร กวียะ, 2547)
4.2 สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยสามารถนำ�เสนอตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดผังรายการ 3) ด้านบุคคล 4) ด้านผู้รับบริการ และ
5) ด้านการประเมินผล
2) ผลการศึกษามุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการบริหารงานคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านงานบริหาร 2) ด้านการผลิตรายการ/เนื้อหารายการ 3) ด้านการสื่อสาร
องค์กร 4) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 5) ด้านการวิจัย 6) ด้านสังคม และ 7) ด้านงบประมาณ
3) สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา โดยการเชื่อมโยง
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลทางการศึกษา จากการทบทวนวรรณกรรมกับผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลักคือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัด
ผังรายการ/ผลิตรายการ 3) ด้านทรัพยากรบุคคล 4) ด้านผู้เปิดรับ 5) ด้านการวิจัยและประเมินผล
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