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สาธารณะในยุค Digital Transformation และ ศึกษาถึงผลกระทบของสื่อสาธารณะจากสถานการณ์
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research on “The Modulation of Thai Public 
Broadcasting Service in the Era of Digital Transformation and COVID-19” were to 
study how a public service broadcaster adapted itself for digital transformation and 
to examine the effects of the COVID-19 pandemic on practices of the public service 
broadcaster. The study employed the qualitative research methods by conducting in-
depth interviews with the four key informants who were the Thai PBS executives and 
applying the documentary research from the Thai PBS’ annual reports and other 
documents related to the topic. 
 The research found that the members of Thai PBS’ Board of Governors and 
Executives recognized the importance of adaptation in the age of digital disruption. 
Despite receiving a budget of THB2 billion a year from sin-tax, the public service 
broadcaster must, in accordance with the law, provide service in news and content 
to the public via up-to-date technology and platforms. The research, furthermore, 
disclosed that the Thai PBS’ adaptation strategies were divided into three main parts; 
policy, management and content. The COVID-19 outbreak in Thailand in the early 
2020 was the big push towards bringing forward the digital transformation deadline. 
More online platforms and outlets resulted in seeing the Thai PBS staff of all levels 
having to adapt themselves and adding more skill sets to the scenario. The staff 
were adjusting their mindsets to become the “Digital First”, yet there remains 
unclarity on certain practices. This is common for other public service broadcasters 
around the world as well. This giant leap and readiness of Thai PBS in becoming one 
of the mainstream media after the ease of the COVID-19 pandemic situation will 
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determine the value and future existence of Thailand’s first and only Public Service 
Broadcaster. 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ ที่กรุณามาเป็นกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และให้ค าแนะน าในการปรับแก้ จนงานออกมาสมบูรณ์ 
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ช่วยผลักดันให้จบการศึกษาในครั้งนี้ รวมถึงพ่ีนุ๊ก สิทธิพงษ์ ประชากุล 34 ที่คอยตาม และติดต่อให้ผม
กลับมาท าเล่มต่อจนเสร็จสมบูรณ์ และ ดร.ปณต สุสุวรรณ เบิร์ด พ่ีแอ๊บ ที่ช่วยผลักดัน รวมถึง
ผู้บริหารของ Thai PBS ทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลามาให้ข้อมูล 
 ที่ส าคัญที่สุด ต้องขอบคุณ ป๊า กับแม่ ที่ส่งให้เรียนจนมีวันนี้ ขอบคุณภรรยา ที่เป็นแรง
บันดาลใจ เรียนปริญญาโทด้วย เพื่อให้ผมเรียนจบไปพร้อมกัน และอีก 2 ก าลังใจเล็ก ๆ แต่เป็นพลัง
ใจที่ยิ่งใหญ่ คือ ลูกชายชามิน และโซจู สุนัขตัวแรกของผมที่นั่งเฝ้า นอนเฝ้าตลอดเวลาที่ปรับแก้เล่ม 
 สุดท้ายขอขอบคุณพ่ี ๆ น้อง ๆ ที่ท างานวงการสื่อมวลชนทุกคน (พ่ีฟักแฟง พ่ีจูน พ่ีจือ พ่ีอุ๋ย 
พ่ีจิ๊บ กระแต จี๋ ต๊ะ ซีโมน พี่กอล์ฟ พี่คิงส์ พ่ีพลอย ช่อง 7 พี่ตัวนุ่ม ช่อง 7 ฯลฯ) ที่เข้าใจ เป็นห่วง 
และเป็นก าลังใจจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุก ๆ คนไว้ ณ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 
ตั้งแต่ต้นปี 2563 ท ำให้ภำพรวมทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป เกิด
ภำวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงวิถีกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลต่อธุรกิจสื่อเป็น
อย่ำงมำก จำกรำยงำนของเว็บไซต์ World Economic Forum ในบทควำมเรื่อง “Empty 
stadiums and online streaming: how coronavirus is affecting the media industry” ระบุ
ว่ำ จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 กำรใช้จ่ำยของผู้บริโภคก็มีแนวโน้มที่จะลดลงและอำจ
ส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงต่ออุตสำหกรรมสื่อกีฬำและควำมบันเทิง กิจกรรมที่เลื่อนออกไปหรือ
ยกเลิกอำจท ำให้รำยได้ของผู้จัดงำนลดลง รวมถึงสื่อที่อำศัยเม็ดเงินจำกกำรขำยโฆษณำแต่รำยได้ที่
ลดลงส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรที่ลดลงตำมไปด้วย 
 อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเมื่อช่วงเดือนตุลำคม ปี 2563 จำกกำรคำดกำรณ์โดยอุตสำหกรรม
กำรบินระบุว่ำ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้กำรท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก
ลง ส่งผลต่อต ำแหน่งงำนทั่วโลกถึง 46 ล้ำนต ำแหน่ง (โพสต์ทูเดย์, 2563) เฉพำะประเทศไทยเองมีคน
ตกงำนเพ่ิมข้ึนถึง 2 ล้ำนคน นอกจำกนี้ ยังกระทบบุคลำกรด้ำนกำรบินอีก 4.6 ล้ำนคน ร้ำนอำหำร 
และบำร ์มีผู้คนเข้ำไปใช้บริกำรน้อยลงจำกมำตรกำรทำงสำธำรณสุข หลำยแห่งจ ำเป็นต้องปิดตัวลงไป
โดยเฉพำะร้ำนอำหำรและสถำนบันเทิงตำมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ในอุตสำหกรรมบันเทิงคำดว่ำกำร
ระบำดของ COVID-19 อำจสร้ำงควำมสูญเสียให้กับอุตสำหกรรมภำพยนตร์ทั่วโลกถึง 5 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ ในทำงกลับกันกำรบริโภคสื่อในบ้ำนกลับเพ่ิมข้ึนแทน ตัวอย่ำงในประเทศจีนหลังจำก
มีมำตรกำรป้องกันกำรระบำดของ COVID-19 ยอดดำวน์โหลดแอปพลิเคชันต่ำง ๆ เฉลี่ยต่อสัปดำห์
ในช่วงสองสัปดำห์แรกของเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2563 เพ่ิมข้ึน 40% เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของทั้งปี 
2562 รวมถึงข้อมูลของ Nielsen จำกประเทศจีนในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แสดงให้
เห็นว่ำสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) มจี ำนวนผู้ชมทำงทีวีเพิ่มขึ้นเช่นกันช่วงหลังเทศกำล
ตรุษจีน เนื่องจำก มำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม ผู้คนใช้ชีวิตที่บ้ำนใช้เวลำร่วมกับครอบครัวมำก
ขึ้น สื่อโทรทัศน์จึงกลำยเป็นสื่อที่คนหันมำเสพร่วมกันในครอบครัวมำกกว่ำหน้ำจอสมำร์ทโฟนส่วนตัว 
แต่เพรำะภำวะเศรษฐกิจถดถอย ท ำให้จ ำนวนกำรซื้อโฆษณำลดลง เป็นลักษณะผกผันกับยอดจ ำนวน
ผู้ชมที่เพ่ิมขึ้น กำรระบำดของ COVID-19 กระทบไปทุกอุตสำหกรรมรวมถึงอุตสำหกรรมสื่อดังท่ีกล่ำว
ไว้ในข้ำงต้น แต่อุตสำหกรรมสื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงไปหลำยครั้งก่อนหน้ำที่จะมีกำรระบำดของโรค 
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COVID-19 นับตั้งแต่เข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 ข้อมูลด้ำนดิจิทัล กำรเพ่ิมข้ึนของโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์
เคลื่อนที่ที่ถูกพัฒนำอย่ำงรวดเร็วล้วนแล้วแต่บังคับให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทสื่อสร้ำงรำยได้
จำกเนื้อหำ 
 เว็บไซต์ PwC เผยแพร่รำยงำน Global Entertainment & Media Outlook 2020-2024 
เมื่อวันที่ 30 กันยำยน ปี 2563 แสดงให้เห็นว่ำกำรระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำกและรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ำมำมีบทบำทก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสำหกรรม รวมถึงกำรท ำให้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลของทุก
อุตสำหกรรมเกิดเร็วขึ้น เพรำะมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) มำตรกำรเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงบุคคล (Physical Distancing) กำรจ ำกัดกำรเดินทำงทั้งในและต่ำงประเทศ ภำค
ท่องเที่ยว ภำคธุรกิจต้องหยุดชะงัก ส่งผลถึงเศรษฐกิจภำพรวมที่ถดถอยลง ซึ่งผลที่เกิดข้ึนกับ
อุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อในปี 2563 คือ มีกำรน ำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงไกลมำกขึ้น 
โดยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ และผู้รับสำรแต่ละคนก็จะเสพสื่อเป็นส่วนตัวอยู่กับตัวเองมำก
ขึ้น บ้ำนกลำยเป็นจุดศูนย์กลำงทั้งกำรสื่อสำร เรียน ท ำงำน กำรเติบโตของอุตสำหกรรมบันเทิงและ
สื่อทั่วโลกหยุดกำรเติบโต ซึ่งทำง PwC ได้ปรับคำดกำรณ์กำรเติบโตของรำยได้ในอุตสำหกรรมสื่อ
ท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปี 2563 
 
ภำพที่ 1.1: Global E&M revenues recover from a 2020 decline and resume their      
      historic growth trend 
 

 
 
ที่มำ: Ballhaus, W & Chow, W. (2020). Pulling the future forward: The entertainment 
 and media industry reconfigures amid recovery (PwC Global Entertainment & 
 Media Outlook 2020–2024). n.p.  
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 ซึ่งในปี 2563 PwC คำดว่ำอุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อจะมีรำยได้ลดลงร้อยละ 5.6 จำกปี 
2562 หรือกว่ำ 1.2 แสนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซึ่งต่ ำกว่ำช่วงภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปี 2552 ซ่ึง
กำรใช้จ่ำยในอุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อทั่วโลกลดลงเพียงร้อยละ 3 แต่ทั้งนี้ได้มีกำรคำดกำรณ์ว่ำ
อุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อจะกลับมำเติบโตมำกขึ้นกว่ำเดิมในปี 2564 กำรใช้จ่ำยในอุตสำหกรรม
บันเทิงและสื่อจะเติบโตขึ้นร้อยละ 6.4 อยู่ที่ประมำณ 2.2 ล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ส่วนในระยะเวลำ 
5 ปีระหว่ำงปี 2562-2567 คำดว่ำรำยได้รวมของอุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อจะมีอัตรำกำรเติบโต
เฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ร้อยละ 2.8 แต่ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงเห็นได้ชัดจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 คือ อุตสำหกรรมบันเทิงและสื่อมีกำรพลิกโฉมเร็วกว่ำที่
คำดกำรณ์ไว้ 
 นอกจำกปัจจัยของ COVID-19 แล้ว World Economic Forum ระบุว่ำ รูปแบบของ
อุตสำหกรรมสื่อก ำลังจะเปลี่ยนไป อันเนื่องมำจำกโครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมและ
ควำมคำดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ ควำมท้ำทำยด้ำนระบบนิเวศ และกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
ซึ่งทั้ง 4 ปัจจัยที่กล่ำวมำ คือ กำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่เฉพำะสื่อไทยแต่ยังรวมถึงธุรกิจสื่อทั่วโลก กำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้น อำจกล่ำวได้ว่ำอุตสำหกรรมสื่อก ำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคคลื่นลูกที่สี่ของ 
Digital Transformation (วิโรจน์ สุขพิศำล, 2562) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำร
ปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ธุรกิจสื่อหรือองค์กรสื่อมีควำมพร้อมในโลกดิจิทัลมำกขึ้น นอกจำกกำรน ำ
เทคโนโลยีที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเข้ำมำใช้แล้ว กำรวำงยุทธศำสตร์ แนวคิดกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร
ในองค์กร รวมถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรเป็นสิ่งส ำคัญที่จะต้องพร้อมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง กำรมีและใช้
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เพ่ือน ำมำวิเครำะห์ โดยเฉพำะ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็วแบบก้ำวกระโดด จึงควรตั้งเป้ำหมำยที่ชัดเจน เพ่ือส่งเสริม
ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนทั้งระยะสั้นและระยะยำวขององค์กรในอนำคต 
 “วงกำรสื่อ” จัดอยู่ในกลุ่มแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจำก Digital Disruption อย่ำงหนัก
หน่วง สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ผู้ทรงอิทธิพล ทั้ง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์  บทบำทลดลง
เมื่อผู้คนหันไปเสพสื่อออนไลน์ที่กลำยมำเป็น “สื่อหลัก” แนวโน้มยังเป็น “ขำข้ึน” ยึดเม็ดเงินโฆษณำ
แซงหน้ำสื่อเก่ำที่อยู่ในภำวะ “ถดถอย” ค ำถำมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง คือ “ทำงรอด” ของ
อุตสำหกรรมและคนสื่ออยู่ที่จุดใด? (Brand Buffet, 2562) 
 Digital Disruption ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี ที่เกิดกับ
อุตสำหกรรมสื่อมำอย่ำงยำวนำน แต่สิ่งที่แตกต่ำงจำกยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต และสื่อโซเชียลมีเดีย 
คือ คนท ำสื่อสำมำรถส่งข่ำวจำกท่ีไหนก็ได้ แต่ข้อดีของยุคท่ียังไม่มีอินเทอร์เน็ต คือ สื่อจะได้ประโยชน์
จำกกำรเผยแพร่ข้อมูลด้วยช่องทำงที่มีอยู่ในมือเป็นแบบ One-way Communication อยำกให้สังคม
ไปในทิศทำงใดก็ Set Agenda ไปในทิศทำงนั้น ๆ หรือ Educate สังคมไปในทิศทำงที่วำงไว้ แต่ 
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Digital Disruption สิ่งที่เกิดขึ้นมำคือช่องทำง (Platform) ที่ท ำให้ทุกคนมีสื่อ มีช่องทำงกำรเผยแพร่
อยู่ในมือ ท ำสื่อเองได้ และเลือกเสพสื่อได้เอง หน่วยงำนต่ำง ๆ ของภำครัฐและภำคเอกชน ต่ำงก็มี
ช่องทำงกำรสื่อสำรหรือเผยแพร่ข่ำวของตัวเองผ่ำนโซเชียลมีเดีย โดยที่ไม่ต้องให้สื่อลงพื้นที่ไปท ำข่ำว
เพ่ือประชำสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูล ในบำงครั้งสื่อมวลชนกลับต้องไปหยิบข้อมูลที่หน่วยงำน
เหล่ำนั้นประชำสัมพันธ์ออกมำมำน ำเสนอด้วยซ้ ำ 
 อักกำร์วัล, อำร์โทเฟอร์, โรส, โรเซไฟก์ และ สเตฟำน (Aggarwal, Arthofer, Rose, 
Rosenzweig, & Stephan 2016) ระบุในเว็บไซต์ BCG ว่ำอุตสำหกรรมโทรทัศน์ทั่วโลกอยู่ท่ำมกลำง
กำรปฏิวัติทำงดิจิทัล วิดีโอออนไลน์แพร่กระจำยรำวกับไฟป่ำ ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถรับชมสิ่งที่พวก
เขำต้องกำรได้เมื่อพวกเขำต้องกำร สื่อ Streaming ทำงออนไลน์มีผลกระทบโดยตรงกับรำยกำร ข่ำว 
กีฬำ และเนื้อหำเกี่ยวกับด้ำนบันเทิงที่มีวันเวลำออกอำกำศตำมผังรำยกำร เนื่องจำกมีเนื้อหำให้
ผู้บริโภคเลือกรับชมได้ตำมสิ่งที่อยำกดู ผู้ผลิตเนื้อหำต่ำงพยำยำมพัฒนำรำยกำรเพ่ือสร้ำงควำม
แตกต่ำง และเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ในเดือนสิงหำคม 2015 The Walt 
Disney Company รำยงำนผลประกอบกำรที่ต่ ำกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลจำกกำรสมัครสมำชิก 
ESPN ซึ่งเป็นเคเบิลทีวีออกอำกำศด้ำนกีฬำและควำมบันเทิงเป็นหลักลดลง ยักษ์ใหญ่ในอุตสำหกรรม
เช่น Twenty-First Century Fox, Time Warner, Liberty Global, Sky, Dish Network, CBS, 
Viacom รวมถึง Disney รำยได้ลดลงแตะถึงระดับต่ ำสุดในรอบ 52 สัปดำห์  
 ภัยคุกคำมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส ำหรับโทรทัศน์แบบดั้งเดิม มำจำกกำรเกิดขึ้นของช่องทำงออนไลน์
และโทรศัพท์มือถือ ไปถึงควำมสำมำรถของคลำวด์ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น สำมำรถ
ให้บริกำรตำมควำมต้องกำร กำรสตรีมวิดีโอเข้ำมำแทนที่กำรออกอำกำศแบบเดิมโดยสิ้นเชิง มี
ผลกระทบทั้งต่อเคเบิลทีวี และทีวีดำวเทียม ที่มีควำมส ำคัญต่ออุตสำหกรรมโทรทัศน์ในอดีต ระบบ
นิเวศของออนไลน์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ยังเปลี่ยนวิธีที่เนื้อหำเข้ำถึงผู้ชมและกำรรับชมตำมควำม
ต้องกำร ท ำให้กำรออกอำกำศรำยกำรตำมผังที่มีวันเวลำก ำหนดไว้กลำยเป็นสิ่งที่ล้ำสมัย แน่นอนว่ำ
กำรเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นต้องมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนบรอดแบนด์ที่แข็งแกร่ง จำกกำร
ส ำรวจพบว่ำในหลำยประเทศได้เตรียมระบบและโครงข่ำยไว้รองรับช่องทำงเหล่ำนี้แล้ว ท ำให้กำร
สตรีมวิดีโอถูกมองว่ำเป็นภัยคุกคำมโดยตรงต่อสื่อโทรทัศน์แบบดั้งเดิม (Aggarwal, et al., 2016) 
 ระบบนิเวศของอุตสำหกรรมสื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และถูก Transform เนื่องจำกกำร
เกิดข้ึนของนวัตกรรม องค์กรได้สำมำรถปรับเป็นแบบไดนำมิกและมีกำรเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ที่
จ ำเป็น องค์กรเหล่ำนั้นก็จะได้ประโยชน์จำกกำรเกิดข้ึนของนวัตกรรม (Rad, 2017) จำกที่กล่ำวมำจะ
เห็นว่ำธุรกิจสื่อถือเป็นหนึ่งในธุรกิจบันเทิงที่มีมำยำวนำน ตั้งแต่ยุคหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ
ก้ำวมำจนถึงโลกออนไลน์ เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนำขึ้นจนท ำให้เกิด Digital Transformation และ 
Digital Disruption ซึ่งส่งผลให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงองค์กรสื่อและธุรกิจสื่อ ซึ่งมีท้ัง
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ปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยในที่มำเป็นแรงกดดันให้ธุรกิจสื่อต้องท ำกำรปรับตัวเพ่ือให้องค์กรอยู่
รอดตำมแบบจ ำลอง The media organization in a field of social forces (McQuail, 2000) 
 
ภำพที่ 1.2: The media organization in a field of social forces 
 

 
 
ทีม่ำ: McQuail, D. (2000). McQuail's Mass Communication Theory. Retrieved from 
 https://www.semanticscholar.org/paper/McQuail's-Mass-Communication-
 Theory-McQuail/934ea8110ae8b65de006ced511f953fc456e0050/figure/23. 
 
 แบบจ ำลองดังกล่ำวแสดงให้เห็นถึงองค์กรสื่อในยุคที่มีแรงกดดันทำงสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้อง 
โดยมีปัจจัยภำยใน (Internal Factor) 3 ด้ำน คือ องค์กรสื่อจะต้องมีทั้งกำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยี 
และควำมเป็นมืออำชีพ ปัจจัยภำยนอก (External Factor) 4 ด้ำนภำยใต้แรงกดดันทำงเศรษฐกิจ 
สังคม และกำรเมือง ประกอบด้วยปัจจัยแรก เหตุกำรณ์ ข้อมูล และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ปัจจัยที่ 2 คือ คู่แข่ง ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักข่ำว สื่อโฆษณำ เจ้ำของธุรกิจ สหภำพแรงงำน ปัจจัยที่ 3 ช่อง
ทำงกำรเผยแพร่ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชม และปัจจัยสุดท้ำย คือ กำรควบคุมทำง
กฎหมำย กำรเมือง กลุ่มผู้เห็นต่ำง และสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ ซึ่งปัจจัยภำยในหลำยอย่ำงล้วนเกิด
จำกผลกระทบและแรงกดดันจำกภำยนอกเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะธุรกิจสื่อที่แตกต่ำงจำกธุรกิจที่มี
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สินค้ำและบริกำรอื่น ๆ เพรำะต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับคนจ ำนวนมำก รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้ำวไปไวกว่ำ
หลำยอุตสำหกรรม 
 ปัจจัยภำยนอกด้ำนเหตุกำรณ์ ข้อมูล และวัฒนธรรม หำกดูตำมแบบจ ำลองจะเห็นว่ำเป็น
ปัจจัยที่ได้รับผลกระทบจำกท้ังทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เนื่องจำกหลำยเหตุกำรณ์และ
ข้อมูลที่องค์กรสื่อได้รับ มำจำกท้ังทำงภำคเศรษฐกิจรวมถึงภำคสังคมและกำรเมือง ซึ่งล้วนเป็นแรง
กดดันที่มีต้ององค์กรสื่อทั้งสิ้น สื่อมวลชนต้องท ำหน้ำที่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง ตรวจสอบกำร
ท ำงำนของภำครัฐ (Watchdog) แต่หลำยครั้งสื่อกลับถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในกำรส่งต่อข้อมูลที่
ไม่ถูกต้องให้กับประชำชน หรือข้อมูลที่ภำครัฐต้องกำรจะสื่อสำรไปให้ประชำชน ท ำให้ไม่มีอิสระหรือ
เสรีภำพในกำรน ำเสนอเนื้อหำ ดังยุคสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงครำม ที่ใช้สื่อเป็นเครื่องมือทำง
กำรเมืองเป็นหลักมำกกว่ำเพื่อเศรษฐกิจหรือสังคม แต่ในปัจจุบันตั้งแต่เข้ำสู่ยุคโลกำภิวัฒน์หรือกำร
สื่อสำรไร้พรมแดน สื่อมวลชนมีควำมเป็นอิสระมำกข้ึนและถูกใช้เพื่อเศรษฐกิจและสังคมมำกขึ้น
เช่นกัน ซึ่งปัจจัยด้ำนนี้ยังส่งผลโดยตรงกับควำมเปลี่ยนแปลงไปของโลกท่ีท ำให้เกิดข้อมูลข่ำวสำร 
รวมถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ขึ้นมำมำกมำย อีกทั้งกำรสื่อสำรไร้พรมแดนท ำให้มีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
กันซึ่งก็เป็นอีกบทบำทหน้ำที่หนึ่งของสื่อมวลชนในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมเช่นกัน หำกจะยกตัวอย่ำง
ปัจจัยด้ำนเหตุกำรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ คงหนีไม่พ้นเรื่องสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 จะเป็นภำพที่เห็นได้ชัดเจนมำกท่ีสุดเนื่องจำกมี
ผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ สังคม กำรเมืองทุกภำคส่วน อีกท้ังยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจสื่อ 
 นอกจำกนี้ ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชมยังเป็นอีก
ปัจจัยที่ได้รับผลกระทบมำจำกท้ังเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนำขึ้นเรื่อย ๆ 
ในยุค Digital Transformation กำรมีช่องทำง (Platform) กำรน ำเสนอที่หลำกหลำยยิ่งมี
ควำมส ำคัญมำกข้ึนเนื่องจำกโลกมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว ผู้รับสำรต้องกำรที่จะรับรู้ควำมเคลื่อนไหว 
เพ่ือปรับตัวให้ทันกับเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้รับสำร รวมถึงกำรเข้ำถึงสื่อ
ที่ให้สำระควำมรู้และควำมบันเทิง เนื่องจำกในยุคสังคมข่ำวสำรนั้นต่อเนื่องมำจำกยุคโลกำภิวัตน์ ที่
กำรสื่อสำรไร้พรมแดน ผู้รับสำรมีสิทธิที่จะเข้ำถึงข้อมูลเข้ำสำรทั่วโลกได้อย่ำงครอบคลุมและทันต่อ
เหตุกำรณ์ องค์กรสื่อจึงต้องก้ำวให้ทันกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและกำรเปลี่ยนแปลงใน
ควำมต้องกำรของสังคม สื่อมวลชนยุคเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
รวมถึงสื่อใหม่ (New Media) อ่ืน ๆ เริ่มเข้ำมำมีบทบำทในกำรน ำเสนอเนื้อหำมำกข้ึน สื่อสังคม
ออนไลน์ ยังเป็นค ำที่ใช้ในกำรอธิบำยปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่มหรือบุคคลที่สร้ำง แบ่งปัน และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต และในชุมชนเสมือนจริง ผลกระทบของเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ต่อคนในเจเนอเรชันใหม่มีควำมส ำคัญ เด็กในยุคใหม่เติบโตขึ้นมำท่ำมกลำงโทรศัพท์มือถือ
และเว็บไซต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ ท ำให้สังคมสื่อเป็นส่วนส ำคัญในชีวิตของพวกเขำ กำรใช้งำนจะ
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เพ่ิมข้ึนในแต่ละวันโดยมีอัตรำที่สูงทั่วทุกมุมโลก ผู้รับสำรเยำวชนก ำลังขยับตัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
กำรรับสำรอย่ำงรวดเร็วจำกสื่อโทรทัศน์และวิทยุไปยังสื่อทำงสังคมออนไลน์ (Josephine, 2015) 
และยังตอบโจทย์ในสถำนกำรณ์ของโรค COVID-19 ในกำรใช้สื่อออนไลน์เป็นทั้งกำรเรีนรู้ กำรท ำงำน 
และกำรเข้ำสังคมมำกกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรพบปะน้อยลง จะเห็นได้จำกกำรเติบโตแบบ
ก้ำวกระโดดของสื่อออนไลน์ และกำรพัฒนำของเทคโนโลยีทั้ง Hardware และ Software เพ่ือ
รองรับกำรสื่อสำรผ่ำนระบบออนไลน์มำกข้ึน 
 วิโรจน์ สุขพิศำล (2562) ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกำรปรับตัวของสถำนีวิทยุและโทรทัศน์
ประจ ำมณฑลส่ำนซี (Shaanxi) สำธำรณรัฐประชำชนจีน ซึ่งก่อตั้งมำกว่ำ 70 ปี และถือเป็นหนึ่งในสื่อ
ที่ได้ผลกระทบจำกควำมปั่นป่วนทำงเทคโนโลยี จนต้องมีกำรปรับตัวครั้งใหญ่ในปี 2012 ปัจจุบัน
สถำนีวิทยุและโทรทัศน์ประจ ำมณฑลส่ำนซี มีคลื่นวิทยุ 10 คลื่น ช่องโทรทัศน์ 10 ช่อง มีสื่อใหม่ใน
มือกว่ำ 200 ช่องทำง มีผู้รับชมทำงโทรทัศน์กว่ำ 5 ล้ำนครัวเรือน และรับชมผ่ำนสื่อใหม่กว่ำ 30 ล้ำน
คน ซึ่งถือเป็นอัตรำส่วนของตัวเลขที่แตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัด ว่ำผู้รับสำรนิยมที่จะรับสำรผ่ำนทำง
สื่อใหมม่ำกกว่ำอันเนื่องมำจำกสิ่งต่ำง ๆ ที่ผู้วิจัยกล่ำวไว้ข้ำงต้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรข้ำมข้อจ ำกัดต่ำง ๆ 
ทั้งด้ำนเนื้อหำที่ต้องกำรรับรู้ สถำนที่ เวลำ อุปกรณ์ ฯลฯ หำกสื่อมวลชนไม่ท ำกำรปรับตัวก็อำจส่งผล
กระทบถึงธุรกิจสื่อในอนำคตด้วยเช่นกัน ดังเช่นเว็บไซต์ TCIJ ได้เขียนบทควำมเกี่ยวกับ Digital 
Transformation โดยได้พูดคุยสัมภำษณ์ผู้บริหำรสื่อออนไลน์ต่ำง ๆ ทั้งสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงสื่อ
เดิมอย่ำงหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ซ่ึงต่ำงให้ค ำตอบว่ำสือ่ออนไลน์ คือ อนำคตของธุรกิจสื่อ ซึ่ง
เจ้ำของธุรกิจสื่อเองก็ต้องมีควำมรู้ และที่ส ำคัญต้องปรับ Mindset เพรำะควำมรู้จำกสื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media) หลำยอย่ำงไม่สำมำรถน ำมำใช้กับกำรบริหำรธุรกิจสื่อใหม่ได้ อย่ำงกำรรำยงำน
สดที่จะต้องรอเวลำออกอำกำศ รอเตรียมควำมพร้อม เตรียมภำพ เตรียมเนื้อหำออกอำกำศจะไม่มีอีก
ต่อไป ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจสื่อจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับยุคสมัยอยู่ตลอดและเป็นไปตำม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป หำกในอนำคตมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่ำนี้ ยกตัวอย่ำงเช่นอำจมีกำรน ำ
เทคโนโลยี AI มำใช้กับธุรกิจสื่อ ก็ต้องหันไปมองและผลักตัวเองให้ทันโลกเช่นเดียวกัน 
 แรงกดดันทำงเศรษฐกิจยังส่งผลโดยตรงต่อปัจจัยภำยนอกด้ำนคู่แข่งที่มีผลต่อธุรกิจสื่อไม่ว่ำ
จะเป็นส ำนักข่ำว สื่อโฆษณำ เจ้ำของธุรกิจ สหภำพแรงงำน แน่นอนว่ำธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยเม็ด
เงินโดยเฉพำะธุรกิจสื่อถือว่ำเป็นธุรกิจที่มีเม็ดเงินจ ำนวนมหำศำลดังจะเห็นได้จำกภำพท่ี 1.1 สิ่งที่เป็น
ปัญหำตำมมำ คือ เมื่อคู่แข่งส่งผลต่อองค์กรสื่อ องค์กรต้องมีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันในอุตสำหกรรมได้ สื่อโฆษณำก็นับเป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรอยู่รอดของธุรกิจสื่อ 
เนื่องจำกรำยได้หลักของธุรกิจสื่อส่วนใหญ่ก็มำจำกกำรเก็บค่ำโฆษณำ รวมถึงสหภำพแรงงำนเองที่หัน
มำจับจ้องกำรท ำงำนของผู้ที่เป็นลูกจ้ำงมำกข้ึน สวัสดิภำพกำรท ำงำน และสวัสดิกำรย่อมส่งผลต่อ
ธุรกิจโดยตรง ซึ่งไม่ได้หมำยถึงธุรกิจสื่อเพียงอย่ำงเดียว แต่ยังหมำยรวมถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ด้วย 
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 ส่วนปัจจัยด้ำนกำรควบคุมทำงกฎหมำย กำรเมือง กลุ่มผู้เห็นต่ำง และสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ 
เป็นปัจจัยภำยนอกที่ได้รับผลกระทบมำจำกแรงกดดันทำงสังคมและกำรเมือง กำรเมืองในแต่ละยุค
สมัยย่อมส่งผลต่อองค์กรสื่อ อิทธิพลคนกุมสื่อเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน เพรำะสื่อนั้น
ถูกแทรกแซงหลำยครั้งหลำยครำว กำรน ำเสนอข่ำวที่ตรงไปตรงมำถูกต้องตำมควำมจริงเป็นเรื่องที่ท ำ
ได้ยำกในปัจจุบัน เพรำะนอกจำกต้องอยู่ภำยใต้กฎหมำยแล้ว ยังอยู่ภำยใต้อ ำนำจบำงอย่ำงที่คอย
ควบคุมตรวจสอบไม่ให้ข่ำวบำงข่ำวเล็ดลอดออกมำได้ จึงเป็นเรื่องท่ีน่ำเห็นใจสื่อมวลชนที่ไม่สำมำรถ
ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มท่ี และน่ำหนักใจแทนประชำชนชำวไทย ที่ไม่สำมำรถรับรู้ควำมจริงได้อย่ำงหมด
เปลือก ซึ่งบำงเรื่องถูกปล่อยให้คลุมเครือแล้วก็เงียบไป หรือข่ำวบำงเรื่องไม่มีโอกำสที่จะออกมำ
เผยแพร่ได้ (ปิยวรรณ จันทรศรี, 2552) หำกจะมองในระยะที่ใกล้เข้ำมำจะเห็นได้ว่ำบทบำทของสื่อท่ี
ท ำหน้ำที่ในภำวะที่มีควำมขัดแย้งในประเทศไทยท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โรคระบำด มีปัจจัยด้ำน
กฎหมำย กำรเมือง และกลุ่มผู้เห็นต่ำงเข้ำมำเกี่ยวข้องอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 
ประเทศไทยอยู่ในสถำนกำรณ์ที่มีกำรประกำศพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน เพ่ือหยุดหรือยับยั้งกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ส่งผลต่อคนท ำงำน
แม้กระทั่งสื่อเองซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สำมำรถหยุดด ำเนินกำรได้จึงจ ำเป็นจะต้องปรับรูปแบบกำรท ำงำน
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ เรำได้เห็นปรำกฏกำรณ์ใหม่ ๆ บนหน้ำจอโทรทัศน์ รวมถึงหน้ำจอ
ออนไลน์ อำทิ กำรจัดรำยกำรอยู่ที่บ้ำนของพิธีกร หรือผู้ประกำศข่ำว กำรใส่หน้ำกำกอนำมัยเมื่อต้อง
อ่ำนข่ำว หรือจัดรำยกำรในสตูดิโอ ยิ่งเมื่อมีควำมขัดแย้งเข้ำมำเก่ียวข้องในแต่ละครั้งที่มีกำรชุมนุมกัน
เพ่ือขับไล่รัฐบำล สื่อมวลชนจะถูกตั้งค ำถำมต่อกำรน ำเสนอข่ำวที่บำงครั้งรำยงำนตำมภำพที่เห็นไป
ตำมควำมเป็นจริง แต่กลับมองว่ำเข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงปัจจัยของกลุ่มผู้เห็นต่ำงตำม
ปีกด้ำนขวำของแบบจ ำลองตำมภำพท่ี 1.2 ที่มีผลกระทบต่อกำรปรับตัวขององค์กรสื่อโดยตรง 
 แน่นอนว่ำปัจจัยภำยนอกท้ัง 4 เป็นกำรมองภำพรวมของผลกระทบที่องค์กรสื่อได้รับตำม
ภำพที่ 1.2 ซึ่งมำส่งผลต่อปัจจัยภำยใน 3 ด้ำน ที่แต่ละด้ำนก็มีควำมเกี่ยวข้องกันและเป็นสำเหตุให้
องค์กรสื่อต้องมีกำรปรับตัวและปรับโครงสร้ำง รวมไปถึงนโยบำยกำรบริหำรซึ่งถือเป็นสิ่งที่ส ำคัญเป็น
อันดับแรกในกำรปรับตัวของธุรกิจสื่อในยุค Digital Transformation โดยเฉพำะสื่อดั้งเดิม หรือ 
Traditional Media โครงสร้ำงกำรบริหำรมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ทั้งในระดับองค์กรไปจนถึงระดับส่วน
งำน ซึ่งหลำยองค์กรสื่อมีกำรลดขนำดลงเพ่ือลดต้นทุน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ง่ำยขึ้น และ
คล่องตัวมำกข้ึน ด้วยกำรพัฒนำของเทคโนโลยีกำรปรับตัวของสื่อต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสื่อหลักหรือสื่อท่ี
เกิดข้ึนใหม่เองมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก เพรำะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจ นำยเชียน จวิน 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุและโทรทัศน์ประจ ำมณฑลส่ำนซี ได้มีกำรกล่ำวถึงสื่อโทรทัศน์ในช่วงที่
ก ำลังเข้ำสู่ยุค 5G ว่ำจ ำนวนผูร้ับสำรผ่ำนทำงวิทยุและโทรทัศน์จะลดน้อยลงไปอีก คนจะหันมำฟังผ่ำน
อินเทอร์เน็ตแทนคลื่นวิทยุ ส่วนโทรทัศน์แม้ว่ำในยุค 3G จะไม่ได้รับผลกระทบมำกเนื่องจำกข้อจ ำกัด
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ทำงเทคโนโลยี แต่พอมำเป็น 4G แล้ว คนก็เริ่มใช้ดูทีวีผ่ำนอินเทอร์เน็ตมำกข้ึน ซึ่งเรำก็เห็นได้ชัดแม้ใน
สถำนีโทรทัศน์ หรือสถำนีวิทยุที่เป็นสื่อกระแสหลักเดิมยังต้องมีกำรน ำรำยกำรต่ำง ๆ เผยแพร่ลงใน
ช่องทำงออนไลน์ ไม่ว่ำจะถ่ำยทอดสดไปพร้อมกับช่วงที่โทรทัศน์ออกอำกำศ หรือน ำมำลงให้รับชม
ย้อนหลังผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ในออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่ไม่สำมำรถดูในเวลำที่ออกอำกำศมีโอกำสได้เสพ
เนื้อหำเหล่ำนั้น 
 งำนวิจัยของ โอเมนูกำ (Omenugha, 2019) ระบุว่ำ หนังสือพิมพ์ของไนจีเรีย ก ำลังได้รับ
ผลกระทบจำกเทคโนโลยีสื่อใหม่ในทุกด้ำนของกำรด ำเนินงำน รวมถึงเนื้อหำ ทรัพยำกรบุคคล และ
รำยได้ แต่ผลกระทบเหล่ำนี้ดูเหมือนจะสร้ำงควำมเข้มแข็งมำกกว่ำที่จะท ำให้องค์กรหนังสือพิมพ์
อ่อนแอลงเท่ำนั้น เพรำะหนังสือพิมพ์กลับกลำยเป็นรำยงำนข้อมูลที่สร้ำงสรรค์ มีจริยธรรมมำกขึ้น  
เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือให้กับข้อเท็จจริงทีถู่กต้องในเชิงสืบสวนและเชิงวิเครำะห์ ซึ่งที่ผ่ำนมำสิ่งเหล่ำนั้น
ล้วนเป็นปัญหำด้ำนจริยธรรมอย่ำงมำกของสื่อมวลชนของไนจีเรีย ยิ่งไปกว่ำนั้นกำรผสมผสำนของสื่อ
เก่ำและใหม่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์กำรรับมือ ทีดู่เหมือนว่ำจะเพ่ิมควำมแข็งแกร่งให้กับหนังสือพิมพ์มำก
ขึ้น โดยใช้จุดแข็งของสื่อใหม่เพ่ือเสริมจุดอ่อนของสื่อเก่ำ หนังสือพิมพ์ของไนจีเรียควรพยำยำมที่จะ
ก้ำวให้ทันกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอุตสำหกรรมหนังสือพิมพ์ในปัจจุบัน 
 สุทธิชัย หยุ่น (2560) กล่ำวถึง ควำมอยู่รอดของคนท ำสื่อในยุค Perfect Storm ที่พำยุแห่ง
ควำมเปลี่ยนแปลงถำโถมจำกทุกทิศทำงอยู่ที่สื่อมวลชนจะต้องบอกตัวเองให้ออกจำก “Comfort 
zone” หรือกำรท ำงำนในวิถีเดิม ๆ องค์กรสื่อส่วนใหญ่รับรู้ถึงควำมจ ำเป็นที่ต้องปรับต้องเปลี่ยน แต่
น่ำเสียดำยว่ำในกรณีส่วนใหญ่ “แรงเฉื่อย” ยังมีอิทธิพลสูงว่ำ “แรงเร่ง” จึงเป็นเหตุให้หลำยองค์กร
สื่อ “ดูเหมือนจะปรับแต่ไม่ยอมเปลี่ยน” ส ำหรับคนท ำหนังสือพิมพ์ที่ไม่ท ำสร้ำงเนื้อหำวิดีโอ และไม่
เรียนรู้ฝึกฝนกำรเล่ำเรื่อง (story-telling) ให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค สถิติของ
คนที่หันเหไปเสพข่ำวและเนื้อหำในมือถือ ผละจำกสื่อสิ่งพิมพ์และแม้แต่จอโทรทัศน์อย่ำงรวดเร็วและ
รุนแรงสร้ำงควำมตระหนกในแวดวงคนท ำข่ำวจนท ำได้แต่เพียงอุทำนว่ำ “ไม่นึกว่ำมันจะมำเร็วเพียง
นี้” ไม่ก่ีปีก่อนวงกำรคนท ำโทรทัศน์พูดว่ำสื่อทีวีเป็น First Screen แล็บท็อปเป็นจอที่ 2 และ
โทรศัพท์มือถือเป็นจอที่ 3 แต่วันนี้ “จอแรก” ไม่ใช่ทีวีอีกต่อไป หำกแต่เป็นมือถือที่ทุกคนสำมำรถ
แสวงหำเนื้อหำข้อมูลทุกรูปแบบได้ตลอดเวลำ ในรูปแบบ anywhere anytime องค์กรที่พร้อมจะ
ปรับพร้อมจะทดลองกับของใหม่ ๆ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับกำรท ำหน้ำที่ ท ำกำรบ้ำนหนักข้ึน
เพ่ือผลิตเนื้อหำทั้งภำพ เสียงและตัวหนังสือที่มีคุณภำพ สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป และตรงกับ
ควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของผู้คน นี่คือโอกำสทองที่มำพร้อมกับกำรปฏิวัติกำรสื่อสำรระหว่ำงมนุษย์
ครั้งยิ่งใหญ่ 
 เมื่อเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทมำก ใครก็สำมำรถเป็นเจ้ำของคอนเทนต์ และช่องทำงกำร
เผยแพร่ หรือสื่อขนำดย่อมได้ ควำมเป็นมืออำชีพยังเป็นสิ่งที่ส ำคัญขององค์กรสื่อ เพรำะข้อมูลในยุค 
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Digital Transformation สำมำรถสร้ำงข้ึนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ข้อมูลหรือเนื้อหำบำงอย่ำงอำจ
ได้มำจำกโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย ซึ่งข้อมูลเหล่ำนั้นอำจถูกบิดเบือนได้จำกผู้ที่เผยแพร่เอง 
เนื่องจำกผู้รับสำรอำจจะเห็นมำไม่หมด หรือรับสำรมำได้ไม่หมด แล้วน ำมำเผยแพร่อย่ำงมีอคติ หรือ
ด้วยเหตุผลส่วนตัว ยังไม่นับประเด็นข่ำวสำรเฟซบุ๊กหลำยรำยตั้งเพจขึ้นมำ และเป็นที่รับเรื่องรำวร้อง
ทุกข์แทนสื่อกระแสหลักอย่ำงวิทยุและโทรทัศน์ เช่น อีจัน The Standard เป็นต้น ซึ่งหลำยเพจก็
เติบโตกลำยเป็นสื่อออนไลน์กระแสหลักที่มีควำมน่ำเชื่อถือได้ไม่ต่ำงจำกสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ซ่ึงแต่ละ
ส ำนักถึงแม้จะไม่ใช่สื่อดั้งเดิม แต่เมื่อสร้ำงขึ้นมำเป็นธุรกิจสื่อเป็นองค์กรสื่อถึงแม้จะไม่ได้ขนำดใหญ่
มำก แต่ก็ยังคงควำมเป็นมืออำชีพของสื่อมวลชนไว้ได้อย่ำงชัดเจน โดยปัจจัยภำยในทั้ง 3 ด้ำนที่กล่ำว
มำนั้น จะน ำมำสู่กำรวิเครำะห์ถึงสื่อสำธำรณะที่ถือเป็นองค์กรสื่อที่ไม่ต้องแสวงหำก ำไร แต่ก็ต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปตำมบริบทต่ำง ๆ ของสังคม รวมถึงปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในตำมท่ีได้กล่ำว
ไว้ในข้ำงต้น 
 องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 
Service) หรือ ส.ส.ท. ซึ่งประชำชนทั่วไปรู้จักในนำมสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 
มกรำคม 2551 โดยเริ่มแพร่ภำพครั้งแรกในนำม “ทีวีไทย” ตำม พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำย
เสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในหมวดที่ 1 กำรจัดตั้งและเงินทุน มำตรำ 
5 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส “ท ำหน้ำที่เป็นองค์กำรสื่อสำธำรณะด้ำนวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ มีฐำนะเป็น หน่วยงำนของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณ” มีคณะกรรมกำรนโยบำยที่ผ่ำนกำรสรรหำโดยกระบวนกำรที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็น
ผู้ก ำหนดนโยบำย และควบคุมกำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำร 
สถำนีโทรทัศน์มีรำยได้จำกภำษีสรรพสำมิตที่เก็บจำกสุรำและยำสูบ โดยมีรำยได้สูงสุดปีงบประมำณ
ละไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ถือเป็นองค์กำรสื่อสำธำรณะที่ไม่แสวงผลก ำไรแห่งแรกของประเทศไทย 
เพ่ือด ำเนินกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนกำรพัฒนำสังคม ที่มีคุณภำพและ
คุณธรรมบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย โดยผ่ำนทำงบริกำรข่ำวสำรที่เที่ยงตรง รอบด้ำน สมดุล และ
ซื่อตรงต่อจรรยำบรรณ โดยนโยบำยด้ำนโครงสร้ำงของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสในปี 2564 “ปรับ
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้เหมำะสมกับกำรเป็นองค์กรสื่อ มีควำมคล่องตัวสอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพ่ิมประสิทธิภำพ ด้วยกำรปรับขนำดองค์กรให้เหมำะสมกับภำรกิจ” 
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ภำพที่ 1.3: โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 2563 
 

 
 
ที่มำ: Thai PBS. (2563). โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 ณ วันที่ 2 มกราคม 2563. จำก https://publicinfo.thaipbs.or.th/information/ 
 structure/organization/. 
 
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสมีกำรปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและผู้รับสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรตั้ง Content Based Unit (CBU) 
ประกอบด้วย ศูนย์สื่อสำรวำระทำงสังคมและนโยบำยสำธำรณะ ศูนย์สื่อสำธำรณะเพ่ือเด็กและ
ครอบครัว ศูนย์ Thai PBS World และศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ ที่ท ำหน้ำที่ผลิตเนื้อหำ
ของสถำนีเพิ่มจำกส ำนักข่ำวและส ำนักรำยกำร ทั้งนี้ในกำรตั้งศูนย์ต่ำง ๆ ค ำนึงถึงส่วนงำนที่มีควำม
ชัดเจนในด้ำนเนื้อหำที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยอยู่ภำยใต้ส ำนักผู้อ ำนวยกำร เพื่อควำม
คล่องตัวในกำรท ำงำนลดขั้นตอนกระบวนกำรต่ำง ๆ และเพ่ือให้สำรที่ต้องกำรสื่อถึงกลุ่มผู้รับสำร
โดยตรงกว่ำกำรรวมคอนเทนต์ต่ำง ๆ ไว้ในส ำนักข่ำว หรือส ำนักรำยกำร รวมถึงนโยบำยและทิศ
ทำงด้ำนเนื้อหำและช่องทำงกำรสื่อสำร ที่ต้องกำรให้เนื้อหำที่ผลิตน ำเสนอต่อกลุ่มผู้ชมที่หลำกหลำย
ในสภำวะที่เทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดยค ำนึงถึงพฤติกรรมและรสนิยมของผู้รับ
สำรที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดสรรบริกำรสื่อให้ครบทุกช่องทำง ซึ่งไทยพีบีเอสเองได้ด ำเนินกำรมำ
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ตลอดทั้งในส่วนของสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) และสื่อใหม่ (New Media) ที่เริ่มด ำเนินกำรมำ
พร้อม ๆ กันตั้งแต่มีกำรตั้งเป็นสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อปี 2551 
 งำนวิจัย เรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศ
ไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-19” จะเป็นกำรศึกษำเพื่อมองถึงกำรด ำเนินงำน
ของสื่อสำรธำรณะในยุคเปลี่ยนผ่ำนเทคโนโลยี ว่ำที่ผ่ำนมำมีกำรวำงนโยบำยอย่ำงไร มีกำรบริหำรงำน
อย่ำงไร เพ่ือทรำบถึงแนวทำงกำรแก้ไขและทิศทำงกำรด ำเนินงำนในอนำคต จะเผยให้เห็นถึงภำพรวม
ของธุรกิจสื่อที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมำจำก Digital Transformation และสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค COVID-19 ที่เป็นโรคระบำดส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่ำง ๆ และอุตสำหกรรมไปทั่วโลก 
ซ่ึงจะท ำให้เห็นอนำคตท่ีต้องด ำเนินไปในกำรบริหำรธุรกิจสื่อ ที่อำจเป็นไปได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรสื่อท่ีเรำเห็นในทุกวันนี้ อำจจะยังไม่เพียงพอต่อกำรก้ำวไปของเทคโนโลยี สถำนีโทรทัศน์ไทยพี
บีเอส ที่ถึงแม้จะเป็นองค์กรที่ไม่ต้องแสวงหำก ำไร แต่ในควำมเป็น “สื่อสำธำรณะ” ย่อมหวังให้มีผู้ชม
เปิดรับข้อมูลข่ำวสำร สำระควำมรู้ที่องค์กรตั้งใจผลิตออกมำให้เสพ และก้ำวผ่ำนยุค Digital 
Transformation เข้ำถึงผู้รับสำรได้มำกขึ้น 
 
1.2 ปัญหำน ำกำรวิจัย 
 1.2.1 สื่อสำธำรณะได้รับผลกระทบจำก Digital Transformation อย่ำงไร และส่งผลให้กำร
บริหำรธุรกิจสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร 
 1.2.2 สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ท ำให้สื่อสำรธำรณะมีกำรปรับตัวอย่ำงไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษำถึงวิธีกำรปรับตัวของสื่อสำธำรณะในยุค Digital Transformation 
 1.3.2 เพ่ือศึกษำถึงผลกระทบของสื่อสำธำรณะจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 
 
1.4 ขอบเขตของงำนวิจัย 
 งำนวิจัยนี้เป็นงำนวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary Research) จำกเอกสำรข้อมูลต่ำงๆ ของ
องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้บริหำร
องค์กรถึงทิศทำงกำรปรับตัวขององค์กรในยุค Digital Transformation และ COVID-19 
  
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เป็นแนวทำงกำรปรับตัวของสื่อสำธำรณะเมื่อมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนำคต 
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 1.5.2 เป็นแนวทำงกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติขนำดใหญ่ในอนำคตท่ีอำจส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 
1.6 นิยำมศัพท์ 
 องค์กร หมำยถึง องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
 สื่อสำธำรณะ หมำยถึง สื่อท่ีท ำงำนตำมมำตรฐำนวินัยและจรรยำบรรณของสื่อ มี
ผลประโยชน์สำธำรณะเป็นตัวน ำ เป็นอิสระจำกอ ำนำจรัฐและกลไกในเชิงพำณิชย์ 
 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) หมำยถึง สถำนีโทรทัศน์ที่จัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งใน
งำนวิจัยนี้หมำยควำมรวมถึง องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย 
 Digital Transformation หมำยถึง กระบวนกำรในกำรน ำเทคโนโลยีมำสร้ำงสิ่งใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งเก่ำจำกกำรด ำเนินธุรกิจให้เหมำะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ 
 แฟลตฟอร์ม (Platform) หมำยถึง ช่องทำงกำรสื่อสำรของสื่อมวลชน ทั้งแบบแอนะล็อก เช่น 
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ FM โทรทัศน์แอนะล็อก เป็นต้น และแบบดิจิทัล เช่น ดิจิทัลทีวี ช่องทำงออนไลน์ต่ำง 
ๆ เป็นต้น 
 ดิจิทัลทีวี หมำยถึง ระบบกำรส่งผ่ำนสัญญำณภำพวิดีโอและเสียงโดยระบบดิจิทัล ที่มคีวำม
คมชัดของภำพและเสียง มำกกว่ำแบบแอนะล็อก และกำรส่งข้อมูลแบบดิจิทัลสำมำรถส่งข้อมูลได้
มำกกว่ำแบบเดิม (Multicasting) อำทิ กำรออกอำกำศระบบเสียง 2 ภำษำ กำรมีค ำบรรยำย ข้อมูล
รำยกำร เป็นต้น 
 สื่อใหม่ (New Media) หมำยถึง สื่อในรูปแบบดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ตัวกลำงในกำรส่งผ่ำนข้อมูลต่ำง ๆ อำทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ Podcast วิทยุ
ออนไลน์ เป็นต้น 
  โควิด-19 (COVID-19) หมำยถึง โรคติดต่อซึ่งเกิดจำกไวรัสโคโรนำ ที่เป็นสำเหตุของโรคทั้ง
ในสัตว์และคน ไวรัสโคโรนำหลำยสำยพันธุ์ท ำให้เกิดโรคระบบทำงเดินหำยใจตั้งแต่โรคหวัดธรรมดำ
จนถึงโรคที่มีอำกำรรุนแรง เช่น โรคทำงเดินหำยใจตะวันออกกลำง (MERS) และโรคระบบทำงเดิน
หำยใจเฉียบพลันร้ำยแรง (SARS) ชนิดที่มีกำรค้นพบล่ำสุด คือ ไวรัสโคโรนำ 2019 (SARS CoV-2) 
เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เริ่มมีกำรระบำดในเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในเดือนธันวำคมปี 2019 
 ภัยพิบัติ หมำยถึง คือ ภัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต และทรัพย์สิน โดยส่งผลกระทบ
ต่อภำวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว ภัยพิบัติแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ และภัยพิบัติที่มนุษย์สร้ำงข้ึน 
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บทที่ 2 

แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-19” ผู้วิจัยจะศึกษำเอกสำร แนวคิด 
ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำเป็นกรอบในกำรศึกษำ โดยใช้แบบจ ำลอง The media 
organization in a field of social forces ของ Denis McQuail ตำมภำพที่ 1.2 มำตั้งต้นใน
กำรศึกษำและแตกประเด็นออกไปตำมแบบจ ำลองที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ซึ่งจะเริ่มกล่ำวถึงแนวคิดเรื่องสื่อ
สำธำรณะทั่วโลก ไปจนถึงประวัติควำมเป็นมำขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ เพื่อ
แสดงให้เห็นควำมเป็นไปในแต่ละยุคสมัยโดยแบ่งเป็น 3 ยุค ประกอบด้วย ยุคโทรทัศน์แอนะล็อก ยุค
โทรทัศน์ดิจิทัล ยุคสื่อใหม่ 
 ปัจจัยทั้งภำยนอกและภำยในทั้ง 7 ปัจจัยตำมแบบจ ำลองของ McQuail จะน ำมำร่วม
วิเครำะห์กับ 4 เทรนด์ที่ก ำลังท ำให้อุตสำหกรรมสื่อเปลี่ยนไป รวมถึงกำรใช้ 7S McKinsey 
Framework และใช้ PESTEL Analysis เพ่ือวิเครำะห์ ดังนี้ 
  
ตำรำงที่ 2.1: กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail Internal Factors 7S 
Management Strategy 

Structure 

System 
Shared Value 

Media Professional Staff 
Skill 

Technical  
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ตำรำงที่ 2.2: กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail External Factors PESTEL Analysis 
Legal/political control 

Pressure groups 
Other social institutions 

Political 

Social 

Legal 
Event plus constant information and 

culture supply (sources) 
Environmental 

Competitors 
News/information agencies 

Advertisers 
Owners 
Unions 

Economics 

Distribution channels 
Audience interest/demand 

Technology 

 
2.1 ปัจจัยภำยในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 2.1.1 กลยุทธ์ (Strategy) 
 มอนท์โกเมอรี (Montgomery, 2018) กล่ำวถึงกลยุทธ์ว่ำ เป็นทำงเลือกส ำหรับองค์กรใน 3-
5 ปีข้ำงหน้ำ ในกำรที่จะรักษำองค์กรให้อยู่อย่ำงยั่งยืน สร้ำงกำรเติบโต สร้ำงนวัตกรรม และแข่งขัน
เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ โดยแยกกลยุทธ์ออกเป็นระดับเพื่อแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำร
วำงแผนกลยุทธ์ระดับองค์กรกับระดับปฏิบัติกำร 
 กลยุทธ์ระดับแรก คือ กลยุทธ์ในระดับองค์กร หรือบริษัท (Corporate Strategy) ครอบคลุม
ถึงขอบเขตกำรท ำธุรกิจ ทิศทำงธุรกิจ เป็นกำรบอกว่ำธุรกิจจะถูกพัฒนำไปในทิศทำงใด ระดับที่ 2 คือ 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์กำรแข่งขัน ซึ่งเป็นกำรก ำหนดระดับกลยุทธ์ที่ย่อยลงไปอีกจำกระดับ
องค์กร ซึ่งอำจรวมถึงกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดที่มองไปถึงกลุ่มเป้ำหมำย ต้นทุน ประสิทธิภำพ หรือ
เทคโนโลยี และระดับท่ี 3 คือ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติกำร เป็นกำรวำงกลยุทธ์เจำะลงไปในเชิงเทคนิค ทั้ง
ทำงกำรตลำด กำรเงิน กำรผลิต กำรก ำหนดรำคำ แรงจูงใจส ำหรับลูกค้ำ ไปจนถึงกำรพัฒนำบุคลำกร
ในองค์กร ทั้งนี้กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์นั้น มีสำระส ำคัญ คือ กำรก ำหนดทิศทำงของธุรกิจตลอดจน
แนวทำงท่ีสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม โดยค ำนึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ทรัพยำกรที่มีอยู่ขององค์กร (ณัฐพงศ์ พรหมเพชร, 2554, หน้ำ 30-31) 
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 นอกจำกนี้ มอนท์โกเมอรี (Montgomery, 2018) ยังกล่ำวถึงวงจรกำรบริหำรจัดกำรกลยุทธ์
ที่คล่องตัวโดยเป็น 5 กระบวนกำรที่ประกอบด้วย กำรประเมิน กำรก ำหนดทิศทำง กำรให้ค ำมั่น กำร
ลงมือปฏิบัติ และกำรเรียนรู้ 
 กำรประเมิน (Assessing) เริ่มจำกกำรร่วมกันตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของธุรกิจ 
รวมทั้งผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โอกำส ควำมเสี่ยง และกำรเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันใน
สภำพแวดล้อมดังกล่ำว กำรประเมินจะท ำให้เห็นควำมคิดและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ก ำลัง
เกดิขึ้นในขณะนั้น โดยจะต้องมีกำรคิดข้อโต้แย้ง สมมติฐำน และรูปแบบควำมคิดท่ีมีอยู่เกี่ยวกับ
องค์กรคู่แข่งหรือลูกค้ำ กำรประเมินนั้นต้องอำศัยกำรคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยำว และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักด้วยว่ำ สมมติฐำนที่มีเก่ียวกับอนำคตนั้นอำจถูกตัดทิ้งไปได้ในทันที ดังนั้น 
แทนที่จะพยำยำมท ำควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ่ึงเก่ียวกับทุกแนวโน้มและควำมเป็นไปได้ เพียงพิจำรณำว่ำ
แนวโน้มเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อคนลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสียอื่นขององค์กรมำกที่สุดเท่ำนั้น 
(Montgomery, 2018) 
 กำรก ำหนดทิศทำง (Focusing) เป็นกำรส ำรวจควำมเป็นไปได้ด้วยใจที่เปิดกว้ำง และค้นหำ
แนวทำงท่ีจะท ำให้ได้ทำงเลือกท่ีชัดเจน เกี่ยวกับจุดมุ่งหมำยและเจตนำรมณเ์ชิงกลยุทธ์ (Strategic 
intent) โดยต้องตอบค ำถำมว่ำ “ท ำไมเรำจึงอยู่ที่จุดนี้” และ “เรำจะประสบควำมส ำเร็จได้อย่ำงไร” 
และได้ผลลัพธ์ออกมำเป็นกลยุทธ์ขั้นต่ ำที่เป็นไปได ้ซึ่งจะท ำหนดทิศทำงขององค์กรด้วยภำษำท่ีเข้ำใจ
ง่ำยและสละสลวย หมำยถึง วิสัยทัศน์ส ำหรับอนำคตท่ีชัดเจน โดยมีจุดมุ่งหมำยและค่ำนิยมของ
องค์กรเป็นตัวสนับสนุน ให้ก ำหนดทิศทำงจะมองไปในอีก 3-5 ปีข้ำงหน้ำและมีกำรน ำ OKR ระยะยำว
เข้ำมำใช้เพ่ือให้วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ มีควำมชัดเจนและสำมำรถวัดผลได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ 
(Montgomery, 2018) 
 กำรตั้งม่ัน (Committing) เป็นกระบวนกำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นที่เกิดขึ้นซ้ ำแล้วซ้ ำอีก 
โดยท ำให้เกิดวงจรกำรทดลองอย่ำงเป็นระบบและกำรเรียนรู้ที่ด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็วระยะเวลำที่
ก ำหนดเพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ต้องกำรอยู่ระหว่ำง 1 ไตรมำสถึง 1 ปี และวำงเป้ำหมำยว่ำต้องกำรท ำอะไร
ให้ส ำเร็จในไตรมำสถัดไป รวมถึงกำรหำค ำตอบว่ำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำก ำลังไปถึงจุดหมำยที่ต้องกำร โดย
เป้ำหมำยหรือที่เรียกว่ำ OKR ในที่นี้หมำยถึงผลลัพธ์ทำงธุรกิจที่ต้องกำร ซ่ึงก ำหนดโดยทีมงำนที่
รับผิดชอบในกำรท ำให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้น OKR จะท ำให้เกิดควำมสอดคล้องไปในทำงเดียวกัน และ
กำรสื่อสำรในองค์กรด้วยกำรเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของทั้งองค์กรเข้ำกับวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของแต่ละทีม (Montgomery, 2018) 
 กำรลงมือปฏิบัติ (Acting) เป็นขั้นที่แนวคิดจะถูกน ำมำทดสอบว่ำใช้ได้จริงหรือไม่ โดย OKR 
รำยไตรมำสจะถูกแปลงให้เป็นโครงกำรและงำนที่สำมำรถท ำให้เสร็จได้ในแต่ละสัปดำห์เพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ต้องกำร เนื่องจำกเวลำเป็นทรัพยำกรที่หำได้ยำก และมีค่ำอย่ำงมำกในโลกกำรแข่งขัน ปัญหำ
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หรือโครงกำรขนำดใหญ่จึงถูกแยกออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ท ำแต่ละงำนเสร็จได้ในเวลำอันสั้น 
รวมถึงเพ่ือให้ได้ข้อมูลหรือควำมเห็นป้อนกลับ (Feedback) และสร้ำงคุณค่ำให้กับลูกค้ำได้อย่ำง
รวดเร็วยิ่งขึ้น (Montgomery, 2018) 
 กำรเรียนรู้ (Learning) เป็นขั้นสุดท้ำยของวงจรนี้โดยท ำให้เกิดค ำถำมและค ำตอบขึ้น
มำกมำยในจุดนี้ไม่ว่ำจะเป็น “อะไรที่เรำท ำถูกต้อง แล้วเรำจะท ำอะไรให้แตกต่ำงออกไปในครำวหน้ำ
ฉันได้เรียนรู้อะไรบ้ำง” ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นค ำถำมเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในหลำย ๆ ครั้ง ถึงแม้พยำยำมอย่ำง
เต็มที่ แต่ก็ประสบควำมล้มเหลวหรือบำงครั้งก็ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยเหตุผลที่นึกไม่ถึงมำก่อน ซ่ึง
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้ภำวะที่เต็มไปด้วยควำมไม่แน่นอน (Montgomery, 
2018) 
 2.1.2 โครงสร้ำง (Structure) 
 โครงสร้ำงองค์กรถือเป็นหนึ่งปัจจัยภำยในที่เป็นโจทย์ที่ท้ำทำยของกำรบริหำรงำน โดยเฉพำะ
องค์กรสื่อเม่ือถูก Disrupt มำกขึ้นทั้งจำกเทคโนโลยีเอง รวมถึงในปี 2563 มีสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของโรค COVID-19 ท ำให้หลำยธุรกิจต้องหยุดชะงักไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจสื่อเอง ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดโดยเฉพำะกำรถ่ำยท ำรำยกำรต่ำง ๆ เพรำะเป็นงำนที่จ ำเป็นจะต้องใช้คนจ ำนวนมำก 
ซึ่งกำรวำงโครงสร้ำงองค์กรรวมอยู่ในกลยุทธ์ระดับองค์กร เพรำะภำพรวมกำรบริหำรนั้นไม่ใช่เพียง
ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องมองหลำยส่วนผสำนเข้ำด้วยกัน 
 เลวิตต์ และฮำโรลด์ (Leavitt & Harold อ้ำงใน จิตเลขำ สุคนธจร และ ลดำวัลย์ แก้วสีนวล, 
2561) กำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์ที่เหมำะสมเพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้ำหมำย (Goal-Seeking 
Activities) โดยทั่วไปโครงสร้ำงขององค์กรจะแสดงออกในรูปของแผนภูมิองค์กร (Organization 
Chart) หรือพีระมิดของภำระงำน (Job-Task Pyramid) และยังแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ด้ำน
อ ำนำจหน้ำที่ (Authority) และควำมรับผิดชอบ (Responsibility) ระหว่ำงงำนด้ำนต่ำง ๆ ในองค์กร 
โดยชี้ให้เห็นว่ำใครจะต้องรำยงำนแก่ใคร หรือใครบังคับบัญชำใคร (Who reports to whom) และ
โครงสร้ำงขององค์กรได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้งำนในหน้ำที่ต่ำง ๆ ขององค์กรด ำเนินกำรไปได้
ด้วยดี โดยโครงสร้ำงองค์กรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยระบุให้เห็นว่ำใครบังคับ
บัญชำใคร และใครมีควำมรับผิดชอบในงำนประเภทใด 
 นอกจำกนี้โครงสร้ำงขององค์กรยังช่วยให้สมำชิกในองค์กรรู้บทบำทของผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โครงสร้ำงขององค์กรได้แสดงให้เห็นกำรติดต่อสื่อสำร และกำรประสำนงำนในกำรรวบรวมกิจกรรม
และบุคคลต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โครงสร้ำงขององค์กรจะระบุให้เห็นถึงลักษณะกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
งำนทีบุ่คคลเหล่ำนั้นท ำอยู่โครงสร้ำงขององค์กรเป็นตัวก ำหนดกำรตัดสินใจให้แก่ฝ่ำยบริหำรระดับสูง
ในองค์กรเก่ียวกับด้ำนต่ำง ๆ ที่จะด ำเนินกำร โครงสร้ำงขององค์กรยังก ำหนดควำมสมดุลอย่ำง
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เหมำะสม และกำรให้ควำมส ำคัญแก่กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึนและด ำเนินไปขององค์กรอีกด้วย 
(พะยอม วงศ์สำรศรี, 2546 อ้ำงใน จิตเลขำ สุคนธจร และคณะ, 2561) 
 2.1.3 ระบบ (System) 
 กระบวนกำร ขั้นตอน และระบบข้อมูลที่สนับสนุนธุรกิจ ผู้มีอ ำนำจในระบบขององค์กรต้องมี
ควำมชัดเจน และระบบเทคนิคต้องได้รับกำรจัดกำรและบ ำรุงรักษำอย่ำงเรียบร้อย เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรท ำงำนของทีมงำน 
 นอกจำกนี้ ระบบยังหมำยถึงกิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันที่บุคลำกรจะต้อง
ท ำให้ลุล่วง ในกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กรตำมท่ีก ำหนดไว้ นอกจำก
กำรจัดโครงสร้ำงที่เหมำะสมและมีกำรออกแบบกลยุทธ์ที่ดีแล้ว กำรจัดระบบกำรท ำงำนก็มี
ควำมส ำคัญ องค์กรจะต้องมีกำรแบ่งหน้ำที่ของระบบงำนที่ชัดเจน อำทิ ระบบบัญชี ระบบกำรเงิน 
ระบบกำรผลิต ระบบกำรขำย ระบบกำรกระจำยสินค้ำ เป็นต้น ซึ่งในกรณีของธุรกิจสื่อหรือแม้แต่
ธุรกิจอ่ืน ๆ ระบบจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และโครงสร้ำงองค์กร 
 2.1.4 ค่ำนิยมองค์กร (Shared Value) 
 ปัจจุบันหลำยองค์กรมีกำรก ำหนดค่ำนิยมองค์กรเข้ำมำนอกเหนือจำกเป้ำหมำย (Mission) 
หรือ พันธกิจ (Vision) เป็นเสมือนค่ำนิยมองค์กรที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ที่แสดงถึงลักษณะและ
บุคลิกภำพขององค์กรเป็นวัฒนธรรมองค์กร กลำยมำเป็นรำกฐำนของระบบกำรบริหำร และวิธีกำร
ปฏิบัติของบุคลำกรภำยในองค์กร ควำมเชื่อ ค่ำนิยมที่สร้ำงรำกฐำนทำงปรัชญำเพ่ือก ำหนดเป็น
ทิศทำงขององค์กร โดยทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภำพและเป้ำหมำยของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหำร
ระดับสูง ซึ่งไทยพีบีเอสในฐำนะสื่อสำธำรณะค่ำนิยมองค์กรก็ถูกน ำมำเป็นเสำหลักของกำรบริหำรด้วย 
โดยใช้ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำน เป็นพฤติกรรมประจ ำวันขึ้นมำภำยในองค์กรเป็น 3 เสำหลักให้
องค์กรมวีัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
 ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2557) ระบุว่ำ หลำยองค์กรให้ควำมส ำคัญกับค่ำนิยมองค์กรมำกขึ้น 
ดังจะเห็นได้จำกกำรที่องค์กรส่วนใหญ่มีกำรก ำหนดคุณค่ำ หรือค่ำนิยมขององค์กรติดไว้ตำมท่ีต่ำง ๆ 
ในสถำนประกอบกำรหรือสิ่งของ เพ่ือให้พนักงำนได้เห็นและน ำไปปฏิบัติ แต่สิ่งส ำคัญ คือ พนักงำนให้
ควำมส ำคัญกับสิ่งเหล่ำนี้มำกเพียงใด หรือมองว่ำเป็นแค่เพียงค ำขวัญที่ผ่ำนมำแล้วก็ผ่ำนไป ไม่น ำมำ
ท ำอะไรกับกำรท ำงำน รวมถึงตัวผู้บริหำรเองให้ควำมส ำคัญขนำดไหน หรือมองเป็นแค่เพียงค ำพูดสวย
หรูที่คนอ่ืนเขำมีกันเลยต้องมีด้วย ค่ำนิยมองค์กรเป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะเป็นสิ่งทีบ่อกถึงคุณลักษณะเด่น
ขององค์กรที่ท ำให้องค์กรมีควำมโดดเด่น และแตกต่ำงแม้ว่ำจะอยู่ในธุรกิจเดียวกันก็ตำม ควำมโดด
เด่นจะท ำให้ได้เปรียบคู่แข่ง ท ำให้ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอกท่ัวไปรับรู้ถึงจุดเด่น และจุดแข็ง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ลูกค้ำม่ันใจที่จะใช้สินค้ำและบริกำรมำกข้ึน 
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 นอกจำกนี้ ยังท ำให้พนักงำนในองค์กรมีพฤติกรรมในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กร
อยำกให้เป็น จนสุดท้ำยก็จะกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีได้ในที่สุด แต่สิ่งที่มีผลต่อเนื่องมำกกว่ำนั้น 
คือ ท ำให้บุคคลภำยนอกท่ีอยำกจะท ำงำนกับองค์กร สำมำรถเห็นจุดเด่นขององค์กรและดึงดูดให้คน
ต้องกำรมำท ำงำนกับบริษัทได้มำกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้สมัครพิจำรณำตัวเองได้ว่ำมีอุปนิสัยที่
สอดคล้องกับค่ำนิยมขององค์กรนี้หรือไม่ และควรจะมำสมัครงำนหรือไม่ ถือเป็นกำรช่วยกรองให้ได้
บุคลำกรที่เหมำะกับองค์กรนั้น ๆ ได้  
  
2.2 ปัจจัยภำยในด้ำนเทคนิค เทคโนโลยี 
 สกุลศรี ศรีสำรคำม และ มำนะ ตรียำภิวัฒน์ (2558) ได้กล่ำวถึงกำรเติบโตของเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อใหม่ท ำให้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสื่อเปลี่ยนแปลงไปใน 3 ประเด็นหลัก
ประกอบด้วย ประเด็นแรก เมื่อเข้ำสู่ยุคดิจิทัลมีผู้ก้ำวสู่ธุรกิจโทรทัศน์มำกข้ึน รวมถึงช่องทำงและพ้ืนที่
ของกำรน ำเสนอข้อมูลมีไม่จ ำกัด ธุรกิจสื่อจึงต้องบริหำรจัดกำรให้สถำนีเป็นที่ดึงดูดและต้องกำร
มำกกว่ำคู่แข่ง ประเด็นต่อมำ ในยุคดิจิทัลกำรบริโภคสื่อของผู้รับสำร จะสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์และ
เลือกรับเนื้อหำได้ตำมควำมต้องกำร ท ำให้ต้องวำงแผนกำรผลิตเนื้อหำที่ตอบสนองผู้รับสำรมำกขึ้น 
และประกำรสุดท้ำย คือ กระบวนกำรประเมินวัดผลเพ่ือให้ได้มำซึ่งโฆษณำที่วัดมำกกว่ำกำรเข้ำถึง 
เนื่องจำกต้องดูถึงผลกระทบจำกโฆษณำด้วย 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ได้สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่สื่อมวลชน โดยเฉพำะในด้ำน
เทคนิคที่เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน รำคำถูกลง 
ประสิทธิภำพดีขึ้น ดังนั้น กำรเป็นเจ้ำของสื่อ ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ หำกพิจำรณำ
ในเรื่องกำรลงทุนแล้ว สำมำรถท ำได้ง่ำยขึ้น จึงปรำกฏว่ำมีสื่อสิ่งพิมพ์น้อยใหญ่เกิดข้ึนเป็นจ ำนวนมำก 
ทั้งเพ่ือกำรเสนอข่ำวสำร เพ่ือให้ควำมรู้ เพ่ือควำมบันเทิง และเพ่ือกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็นกำร
เฉพำะมำกข้ึน สถำนีวิทยุก็สำมำรถจัดตั้งได้ในทุกสถำนที่ คือ วิทยุชมชน ส่วนสถำนีโทรทัศน์ก็ไม่มี
ควำมยุ่งยำกเหมือนเมื่อก่อน เพรำะปัจจุบันสำมำรถจัดตั้งสถำนีโทรทัศน์เคเบิลทีวี สถำนีโทรทัศน์
ดำวเทียม โดยใช้ทุนและเวลำไม่มำกนัก ดังนั้น นวัตกรรมทำงเทคโนโลยีกำรสื่อสำร จึงท ำให้เกิด
นวัตกรรมของสื่อรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มมำกข้ึน กระจำยข้อมูลข่ำวสำรถึงผู้รับอย่ำงทั่วถึงยิ่งขึ้น (โกศล 
อนุสิม, 2555) 
 สื่อใหม่ (New Media) ที่มีกำรหลอมรวมเทคโนโลยีอย่ำงเช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ได้เข้ำมำมีบทบำทต่อชีวิตประจ ำวันของผู้คนในสังคมหลำกหลำยด้ำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
บทบำทในด้ำนกำรสื่อสำร จำกคุณสมบัติดังกล่ำวเป็นผลให้จ ำนวนผู้ใช้สื่อใหม่ในยุคกำรหลอมรวม
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งหำกมีกำรน ำไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสมอันก่อให้เกิดควำมเสียหำย
กระทบกระเทือนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและควำมมั่นคงของรัฐ รวมทั้งควำมสงบสุขและศีลธรรม
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อันดีของประชำชน จึงน่ำจะเป็นจุดเร่งให้เกิดกฎหมำยใหม่ส ำหรับสื่อใหม่ในยุคกำรหลอมรวม
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรผ่ำนคอมพิวเตอร์ กำรก ำกับดูแลเนื้อหำในสื่อใหม่ยุคแห่งกำรหลอมรวม
เทคโนโลยีกลำยเป็นประเด็นทำงนโยบำยที่รัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ควำมสนใจจำกกำรที่
สื่อใหม่มีคุณลักษณะเฉพำะทำงเทคโนโลยีหลำยประกำร ท ำให้อ ำนำจในกำรควบคุมเนื้อหำอยู่ในมือ
ของผู้ใช้ส่งผลให้กำรก ำกับดูแลเนื้อหำแบบที่เคยใช้ปฏิบัติในสื่อประเภทอ่ืน ไม่สำมำรถใช้ได้ในหลำย ๆ 
กรณ ีแม้ว่ำจะมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 ก็ตำม ซึ่งถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงกว้ำงขวำงโดยเฉพำะประเด็นที่ พ.ร.บ. ดังกล่ำวถูกมองว่ำอำจ
มีกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนของประชำชน ดังนั้นจึงมี
ควำมจ ำ เป็นที่หน่วยงำนภำครัฐ ภำคประชำสังคมสถำบันพัฒนำสื่อมวลชน ควรมีส่วนร่วมในกำรวำง
แนวทำงก ำกับดูแลสื่อใหม่ในยุคกำรหลอมรวมเทคโนโลยี (ณรงค์ศักดิ์ ศรีทำนันท์, 2554, หน้ำ 126) 
 กัมปณำท เตชะคงคำ (2555) กล่ำวว่ำ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในวงกำรสื่อเองที่ใช้ค ำว่ำ “สื่อใหม่” 
(New Media) เพ่ืออธิบำยรูปแบบธุรกิจกำรพิมพ์ดิจิทัลต่ำง ๆ ในขณะที่กลุ่มบริษัทที่ท ำธุรกิจสื่อแบบ
เก่ำ (Traditional Media) ก็เห็นตรงกันว่ำ เทคโนโลยีกำรพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบ
ดั้งเดิมของสื่อต่ำง ๆ ซึ่งสื่อใหม่เองก็มีผลมำจำกกำร Disrupt ของเทคโนโลยี ซึ่งค ำว่ำ Disrupt-, 
Disruption ในควำมหมำยของธุรกิจสื่อก็คือ กำรที่เทคโนโลยีสื่อและกำรสื่อสำรเดิม ถูกแทนที่ด้วย
นวัตกรรมใหม่ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและกำรส่งข้อมูลอย่ำงอินเทอร์เน็ต 
กำรมำของเทคโนโลยี 3G 4G และ 5G กำรเกิดขึ้นของ Online Streaming ผ่ำนช่องทำง Social 
Network ในช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ เฟซบุ๊ก อินสตำแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูป รวมถึงแอปพลิเคชันต่ำง ๆ 
ทั้งของธุรกิจสื่อนั้น ๆ หรือผู้ให้บริกำรรำยอื่น แน่นอนว่ำช่องทำงกำรสื่อสำรที่เพ่ิมข้ึนกำรแข่งขันย่อม
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพำะด้ำนเนื้อหำ World Economic Forum เองยังได้ท ำกำรวิเครำะห์
และคำดกำรณ์ว่ำ ในอนำคตจะเกิด Digital Transformation จำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยีผ่ำน 
Smartphone และ Social Media ในช่วงปี 2025-2030 โดยจะส่งผลต่อรูปแบบของสื่อใหม่ใน
อนำคต ทั้งขั้นตอนกำรผลิตสื่อ (Production) กำรเผยแพร่ผลงำนไปยังผู้รับสื่อ (Distribution) และ
วิธีกำรบริโภคสื่อ (Viewing) ทั้งนี้ในอนำคตผู้ผลิตสื่อจะสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงอิสระ โดยไม่
ต้องผ่ำนบริษัทตัวกลำงอีกต่อไป 
 องค์กรสื่อจ ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตลอดเวลำ โดยเฉพำะเทคโนโลยีที่ท ำให้
ระดับปฏิบัติกำรสำมำรถท ำงำนได้ง่ำยขึ้น ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และมีเสถียรภำพมำกขึ้น เพ่ือ
พัฒนำงำนที่สมบูรณ์แบบได้ในเวลำอันรวดเร็ว ยกตัวอย่ำงสื่อโทรทัศน์สิ่งที่ส ำคัญท่ีสุดคือภำพ 
เทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดจะมีตั้งแต่อุปกรณ์ถ่ำยภำพ กล้อง แสง สี เสียง ต่ำง ๆ 
กระบวนกำรตัดต่อ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือในกำรจัดเก็บไฟล์ข้อมูลภำพที่มีจ ำนวนมำก เทคโนโลยีใน
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กำรออกอำกำศ เทคโนโลยีในกำรรำยงำนสด ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม รวมถึงช่องทำงกำรแพร่ภำพที่
แตกต่ำงออกไปจำกเดิม 
 
2.3 ปัจจัยภำยในด้ำนควำมเป็นมืออำชีพของสื่อมวลชน 
 บุคลำกร (Staff) และ ทักษะ (Skill) ภำยในองค์กรสื่อถือเป็นสิ่งส ำคัญที่ควบคู่มำกับกำรใช้
เทคโนโลยี เพรำะแม้ว่ำเทคโนโลยีที่มีดีมำแค่ไหน แต่หำกองค์กรขำดบุคลำกรที่มีทักษะย่อมไม่
สำมำรถใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้นได้อย่ำงมีประโยชน์สูงสุด รวมถึงสิ่งส ำคัญคือบุคลำกรต้องมีทักษะใน
ฐำนะสื่อมวลชนเช่นกัน Harold Lasswell, Charles Wright และ Dennis McQuail กล่ำวถึงหน้ำที่
ของกำรสื่อสำรที่มีต่อสังคมซึ่งเป็นผลมำจำกควำมต้องกำรในกำรสื่อสำรของมนุษย์ และเป็นที่มำของ
หน้ำที่ของวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐำนะสื่อมวลชน สรุปได้ 5 ประกำร คือ สอดส่องดูแล
และบอกกล่ำวถึงสถำนกำรณ์แวดล้อม (Surveillance of the Environment), ผสมผสำนส่วนต่ำง ๆ 
ของสังคมเข้ำด้วยกัน (Correlation parts of society), ถ่ำยทอดมรดกทำงสังคมและวัฒนธรรม 
(Transmission of social heritage), ให้ควำมบันเทิง (Entertainment) และกำรรณรงค์ทำงสังคม 
กำรเมือง และเศรษฐกิจ (Mobilization) (พงษ์ วิเศษสังข์, 2557, หน้ำ 101-102) 
 กำรสอดส่องดูแลและบอกกล่ำวถึงสถำนกำรณ์แวดล้อม (Surveillance of the 
Environment) สื่อมวลชนต้องท ำหน้ำที่เป็น Watchdog ที่ดี คือต้องคอยสอดส่องดูแลบ้ำนหำกมี
เหตุกำรณ์ผิดปกติก็รีบรำยงำน แต่ในยุค Media Convergence สิ่งที่แตกต่ำงจำกในอดีต คือ เมื่อมี
เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเข้ำมำเกี่ยวข้อง ท ำให้กำรสอดส่องดูแลรวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งกว่ำ มี
ประชำชนเป็นผู้ส่งสำรผ่ำนสื่อออนไลน์เข้ำมำ 
 ผสมผสำนส่วนต่ำง ๆ ของสังคมเข้ำด้วยกัน (Correlation parts of society) ในอดีต
สื่อมวลชนจะอยู่เฉพำะกลุ่ม คือ ไม่ได้ช่วยผสำนส่วนต่ำง ๆ ของสังคม น ำเสนอข่ำวเฉพำะกลุ่ม มีใน
ส่วนของโทรทัศน์บ้ำงเล็กน้อย ที่มีกำรน ำหลำย ๆ ฝ่ำยเข้ำหำกัน แต่ยุค Media Convergence เมื่อ
กำรสื่อสำรทั่วถึงกัน เชื่อมโยงกันได้ผู้รับสำรแต่ละกลุ่มสำมำรถสื่อสำรกันได้ ท ำให้สื่อมวลชนต้องท ำ
หน้ำที่ผสำนส่วนต่ำง ๆ ของสังคม เพื่อให้สังคมไม่เกิดควำมแตกแยก เพรำะกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว ใคร
พูดอะไร ที่ไหน อย่ำงไร ก็จะทั่วถึงกันหมด อำจสร้ำงควำมร้ำวฉำน หรือท ำให้สังคมเหนียวแน่นขึ้นก็
ได้ สื่อจะต้องคอยเป็นตัวกลำงในเรื่องรำวเหล่ำนี้ 
 ถ่ำยทอดมรดกทำงสังคมและวัฒนธรรม (Transmission of social heritage) วัฒนธรรม
ของแต่ละท้องที่มีควำมแตกต่ำงกัน ยุคหลอมรวมสื่อ ท ำให้กำรถ่ำยทอด และส่งต่อวัฒนธรรมเป็นไป
ได้ทั่วถึงขึ้น ซึ่งกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมแบ่งเป็นสองแบบ คือ กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมเดิมของสังคม 
(Enculturation) และ กำรรับวัฒนธรรมจำกที่อ่ืน (Acculturation) ซึ่งสื่อมวลชนต้องคอยควบคุมทั้ง 
2 อย่ำงให้มีควำมสมดุล เพรำะกำรสื่อสำรที่ทั่วถึง สื่อต่ำงประเทศก็สำมำรถถ่ำยทอดเข้ำมำในประเทศ
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ได้โดยผ่ำนทำงออนไลน์มำถึงผู้รับสำรโดยตรงไม่ได้ผ่ำนสื่อมวลชนในไทย สื่อไทยก็ต้องช่วยกัน 
Enculturate วัฒนธรรมไทยไว้ ไม่ให้ถูกลืม และถูกกลืนกินโดยวัฒนธรรมต่ำงชำติ ให้ควำมบันเทิง 
(Entertainment) สื่อมีหน้ำที่ในกำรให้ควำมบันเทิง คือ น ำเสนอรำยกำรที่ท ำให้ผู้ชมเกิดควำมรู้สึก
ผ่อนคลำยจำกกำรท ำงำน หรือรับข่ำวสำรมำตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท ำมำอยู่แล้ว แต่ยุคหลอมรวมสื่อ
ข่ำวมีเยอะขึ้น ผู้รับสำรมีควำมเครียดเพ่ิมมำกข้ึน หน้ำที่ในกำรให้ควำมบันเทิงในยุคนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้น 
รวมถึงเมื่อมีช่องให้เลือกหลำกหลำย สื่อสำมำรถที่จะผลิตรำยกำรให้ตรงใจกับกลุ่มผู้รับสำรมำกกว่ำใน
อดีต และสำมำรถส่งต่อในช่องทำงที่หลำกหลำยกว่ำได้อีกด้วย 
 บี (Bee, 2017) ระบุว่ำ นำยจ้ำงในอุตสำหกรรมสื่อ จะมองหำผู้ที่มีทักษะด้ำนเทคนิคและ
ทักษะส่วนบุคคลที่หลำกหลำย คุณจะต้องมีควำมมั่นใจ กระตือรือร้น และมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับผู้คนใหม่ ๆ ทุกวัน ด้วยภูมิทัศน์สื่อทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลง เติบโต ปรับปรุง และมุ่งเน้น
ทำงออนไลน์มำกขึ้นเรื่อย ๆ นักข่ำวที่ท ำงำนด้ำนสื่อในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะที่จ ำเป็นอย่ำง
เต็มที่ในกำรช่วยให้เรำไหลจำกกำรท ำข่ำวแบบเดิม ๆ สู่ออนไลน์ สลับไปมำระหว่ำงโทรทัศน์ วิทยุ 
สิ่งพิมพ์ และเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ แต่ทักษะที่จ ำเป็นบำงอย่ำงที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรเป็นนักข่ำว ได้แก่ กำรตรงต่อเวลำ ควำมถูกต้องในกำรตรวจสอบและกำรรำยงำน
ข้อเท็จจริง ควำมเต็มใจที่จะก้ำวออกจำก Comfort Zone และควำมน่ำเชื่อถือ ยังเป็นสิ่งที่ท ำให้
นักข่ำวประสบควำมส ำเร็จในอุตสำหกรรมนี้ 
 
2.4 ปัจจัยภำยนอกด้ำนเหตุกำรณ์ ข้อมูล และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยภำยนอกที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุด เนื่องจำก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทุกปัจจัย
ภำยนอก เป็นเสมือนจุดเริ่มต้น (Source) ตำมแบบจ ำลองของ McQuail มีควำมสอดคล้องกับด้ำน 
Environmental Factor : ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมของ PESTAL Analysis เนื่องจำกอิทธิพลของ
สภำพแวดล้อมโดยรอบเป็นสิ่งส ำคัญ โดยเฉพำะธุรกิจสื่อ เป็นธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ 
ข้อมูลต่ำง ๆ ที่แวดล้อมอยู่รอบ ๆ ในบริบทที่มีควำมแตกต่ำงกัน ข้อมูลที่ได้รับมำจำกหลำกหลำย
ช่องทำง และวัฒนธรรมในแต่ละบริบทและสภำพของสังคม  
 นอกจำกนี้ ทฤษฎีกำรปลูกฝัง (Cultivation Theory) ยังกล่ำวถึงควำมส ำคัญของสื่อที่ต้อง
รับผิดชอบในกำรสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับบรรทัดฐำนของชีวิตและโลกแห่งควำมเป็นจริง หน้ำที่นี้ในอดีต
เป็นหน้ำที่ของสถำบันศำสนำและครอบครัว แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปโทรทัศน์ได้ก้ำวเข้ำมำท ำหน้ำที่นี้
แทน เป็นสื่อที่ท ำหน้ำที่ในกำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมจำกคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โทรทัศน์สร้ำงควำม
เหมือนจริงให้ปรำกฏท ำให้คนจ ำนวนมำกเชื่อว่ำสิ่งที่เห็นบนจอโทรทัศน์เป็นเรื่องจริง ๆ ที่เกิดข้ึนใน
สังคมท่ัว ๆ ไปที่จริงสิ่งที่เห็นบนจอโทรทัศน์อำจขำดข้อมูลส ำคัญบำงอย่ำงไปก็ได้ หรืออำจเป็นสิ่งที่ถูก
สร้ำงข้ึนให้เกินจริงก็ได้เช่นกัน (พงษ์ วิเศษสังข์, 2557, หน้ำ 149) 
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2.5 ปัจจัยภำยนอกด้ำนคู่แข่ง (ส ำนักข่ำว สื่อโฆษณำ เจ้ำของธุรกิจ สหภำพแรงงำน) 
 PESTEL Analysis ปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Factor) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลกำรด ำเนินงำน ส่งผลต่อเนื่องถึงองค์กรและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร ปัจจัยต่ำง ๆ 
ด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรำดอกเบี้ย อัตรำกำรจ้ำงงำนหรือกำรว่ำงงำน ต้นทุนวัตถุดิบ และอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ในบำงครั้งปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจก็เกิดจำกกำรเมืองทั้งภำยใน และ
กำรเมืองระหว่ำงประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งโลกด้วย ซึ่งปัจจัยนี้มองไปถึงภำยนอกซึ่งก็
คือธุรกิจและองค์กรสื่อต่ำง ๆ ที่ต่ำงก็มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน แม้ว่ำสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเอง 
เป็นสื่อสำธำรณะที่มีเงินทุนประเดิมจำกภำครัฐ เพ่ือลดปัญหำควำมไม่เป็นกลำงในกำรน ำเสนอ แต่
นโยบำยของไทยพีบีเอสเองก็มีนโยบำยในกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรเงิน ด้วยกำรบริหำรจัดกำรและ
ต่อยอดรำยได้ ควบคุมกำรใช้จ่ำยให้เหมำะสม 
 สิ่งที่ต้องมีกำรศึกษำคือมูลค่ำกำรเงินในแวดวงของสื่อมวลชนนั้นถือเป็นมูลค่ำมหำศำล และมี
ธุรกิจสื่อใหม่ท่ีเกิดข้ึนจ ำนวนมำก ท ำให้มีปัญหำในกำรแบ่งรำยได้จำกเดิมที่ธุรกิจสื่อเกิดขึ้นจำกภำครัฐ 
หรือภำคเอกชนที่มีเงินทุนหนำ ท ำให้มีเจ้ำของธุรกิจสื่ออยู่เพียงไม่ก่ีรำย แต่เมื่อมีกำรพัฒนำของ
เทคโนโลยีและกำรก ำเนิดขององค์กรใหม่ ๆ และกำรโฆษณำในธุรกิจสื่อยังต้องใช้มูลค่ำสูง ท ำให้ผู้ที่ซื้อ
โฆษณำนั้นยังมีจ ำนวนเท่ำเดิม แต่เมื่อมีช่องทำงมำกข้ึนผู้ซื้อโฆษณำก็มีตัวเลือกในกำรใช้เม็ดเงินไปใน
สื่อที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มคนได้มำกกว่ำที่เป็นอยู่ หรือกล่ำวคือ จ ำนวนเม็ดเงินโฆษณำท่ีเท่ำเดิมในส่วน
แบ่งที่มำกข้ึนท ำให้รำยได้ของสื่อลดลง 
 นอกเหนือจำกปัจจัยทำงด้ำนเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจสื่อ ธุรกิจต่ำง ๆ และสื่อโฆษณำที่มีผลต่อ
องค์กรสื่อแล้วสหภำพแรงงำน ยังเป็นหน่วยงำนที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนและองค์กรโดยตรง  
สื่อมวลชนมีสหภำพแรงงำนกลำงสื่อมวลชนที่คอยควบคุมทั้งจริยธรรมสื่อ และช่วยเหลือบุคลำกรใน
วงกำรสื่อ ยกตัวอย่ำงในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ  
 โดยสมำคมนักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (2563) ได้เผยแพร่แถลงกำรณ์สหภำพ
แรงงำนกลำงสื่อมวลชนไทย เรื่อง มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับนักข่ำวและช่ำงภำพภำคสนำม ใน
สถำนกำรณว์ิกฤตกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินชีวิตประจ ำวันของผู้คนในสังคมไทยทุกระดับและท่ัวประเทศอย่ำงรุนแรง มีผู้ป่วยรำยใหม่เพ่ิม 
และมีจ ำนวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนทุกวัน ท ำให้รัฐบำลไทย มีประกำศบังคับใช้ พ.ร.ก.บริหำรรำชกำรใน
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสดังกล่ำว เมื่อวันที่ 26 
มีนำคม 2563 รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพำะสื่อมวลชนที่
ปฏิบัติหน้ำที่ในภำคสนำม ไม่ว่ำ จะเป็น ผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพ ผู้ช่วยช่ำงภำพ ในกำรท ำหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะบอกเล่ำสถำนกำรณ์ เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง อย่ำงรอบด้ำน ตำมกรอบจรรยำบรรณวิชำชีพ
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สื่อมวชน เพ่ือให้ทุกคนในสังคมได้เข้ำใจสิ่งที่เกิดข้ึนจริง และรัฐบำลสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ถูกจุด แต่
กำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวจะไม่สำมำรถเกิดผลอย่ำงที่กล่ำวมำได้ หำกผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพ ที่เป็นทีมข่ำว
ภำคสนำม ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่ำงปลอดภัย เพรำะจะไม่สำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลต่ำงๆ ที่ไหลบ่ำในสื่อออนไลน์ต่ำงๆ นั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หรือเป็นเพียงข่ำวลวงที่
สร้ำงกระแสให้ผู้คนตื่นตระหนก ประกอบกับในห้วงเวลำ นับตั้งแต่เกิดสถำนกำรณ์แพร่ระบำดอย่ำง
รุนแรงในกรุงเทพมหำนคร จนระบำดไปทั่วประเทศมำกถึง 57 จังหวัด มีนักข่ำว ช่ำงภำพ และผู้ช่วย
ช่ำงภำพ ทั้งเป็นที่สื่อมวลชนส่วนกลำง และสื่อมวลชนในส่วนภูมิภำค หลำยคนกลำยเป็นผู้ต้องสงสัย
ว่ำเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 เนื่องจำกไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวที่เหมำะสมและ
ปลอดภัยเพียงพอ ในกำรท ำงำนในพื้นท่ี จนต้องถูกกักตัว หยุดพักกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรชั่วครำว 
 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สหภำพแรงงำนกลำงสื่อมวลชนไทย จึงมีข้อเสนอแนะต่อสมำคม 
องค์กรวิชำชีพสื่อมวลชน และกองบรรณำธิกำรของสื่อแต่ละส ำนักท่ีปฏิบัติงำนในประเทศไทยเพ่ือให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลควำมปลอดภัยของช่ำงภำพ ผู้สื่อข่ำวในสังกัด ดังนี้ 
  1. ในสถำนกำรณ์ที่สังคมเกิดควำมแตกแยกทำงควำมคิดอย่ำงรุนแรง ผู้ที่มีอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำรควบคุมเนื้อหำและทิศทำงข่ำวในกองบรรณำธิกำรควรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำ ลดกำรแสดงอำรมณ์ อคติที่จะเพ่ิมพูนควำมเกลียดชังขึ้นในสังคม ที่อำจเป็นกำรสร้ำงไม่
ปลอดภัยแก่นักข่ำว และช่ำงภำพที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
  2. ช่วยประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐและผู้น ำชุมชนเพ่ือให้รับรองควำมปลอดภัย
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำหน้ำที่ 
  3. จัดหำอุปกรณ์ป้องกันชีวิตที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนได้จริงและเพียงพอต่อ
ช่ำงภำพและนักข่ำวทุกคน ส ำหรับกำรลงพ้ืนที่เสี่ยงภัย อำทิ หน้ำกำกป้องกันใบหน้ำ หน้ำกำกป้องกัน
ระบบทำงเดินหำยใจ ชุดเสื้อกันฝน และถุงมืออนำมัย (ยำง) 
  4. สนับสนุนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในกำรส่งภำพและข่ำว ที่
สำมำรถใช้งำนสื่อสำรทำงไกลได้ทุกสถำนที่ 
  5. กองบรรณำธิกำร หรือส ำนักข่ำวต้นสังกัด หำควรจัดที่พักท่ีปลอดภัยให้กับนักข่ำว 
และช่ำงภำพ ที่ปฏิบัติภำคสนำม ที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้พัก โดยไม่ต้องสร้ำงภำระกังวลว่ำ จะ
ท ำให้ครอบครัวได้รับภำวะควำมเสี่ยงติดเชื้อไปด้วย 
  6. ขอให้มีกำรดูแลและช่วยเหลือสวัสดิกำรรักษำพยำบำลนักข่ำว ช่ำงภำพ และ
ผู้ช่วยช่ำงภำพ ที่เจ็บป่วยจำกกำรปฏิบัติงำนในภำคสนำมตำมค่ำใช้จ่ำยจริง 
  7. ควรจัดเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ช่ำงภำพ-นักข่ำวอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือมีค่ำล่วงเวลำใน
กรณีท่ีต้องปฎิบัติหน้ำที่ติดต่อกันเป็นเวลำนำนกว่ำ 10 ชั่วโมงข้ึนไป เพื่อเป็นขวัญและก ำลังในกำร
ท ำงำน 
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  8. ต้นสังกัดควรมีวันหยุดพิเศษท่ีไม่นับเป็นวันลำให้กับนักข่ำวภำคสนำม เพื่อเปิด
โอกำสให้ได้พักผ่อนเยียวยำฟื้นฟูสภำพร่ำงกำยและจิตใจ 
 เมื่อมีกำรแถลงกำรณ์ออกมำก็ถือเป็นกำรสื่อสำรข้อเรียกร้องต่ำง ๆ ไปยังองค์กรสื่อ 
โดยเฉพำะปัจจุบันที่มีกำรเผยแพร่แถลงกำรณ์สู่สำธำรณะเป็นวงกว้ำง องค์กรสื่อเองย่อมมีแรงกดดัน
ในกำรบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะเรื่องของสวัสดิกำรพนักงำนและบุคลำกร ซึ่งเป็นปัจจัยภำยในที่ส ำคัญ
ขององค์กรสื่อ ท ำให้บุคลำกำรได้มีควำมเป็นอยู่ตำมสมควรที่จะได้รับในทำงตรง และเพ่ือป้องกันกำร
ฟ้องร้อง หรือร้องเรียนอันเนื่องมำจำกควำมรู้สึกไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในภำยภำคหน้ำ 
 
2.6 ปัจจัยภำยนอกด้ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชม 
 Technological Factor หรือ ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี ที่จะพิจำรณำถึงอัตรำของนวัตกรรมทำง
เทคโนโลยี และกำรพัฒนำที่อำจส่งผลกระทบต่อตลำดหรืออุตสำหกรรม ปัจจัยอำจรวมถึงกำร
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีดิจิทัล หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบอัตโนมัติ กำรวิจัยและพัฒนำมักมี
แนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่กำรพัฒนำเฉพำะในเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ต้องค ำนึงถึงวิธีกำรใหม่ ๆ ในกำร
กระจำยกำรผลิตและโลจิสติกส์ด้วย เนื่องจำกเทคโนโลยีทุกวันนี้พัฒนำก้ำวกระโดด และรวดเร็ว 
โดยเฉพำะด้ำนกำรสื่อสำรหำกจับตลำดถูกท่ี ถูกเวลำ คิดแคมเปญที่ดีและท ำให้เป็นกระแสได้อำจไม่
จ ำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรสื่อสำรกำรตลำดเลย Platform หรือช่องทำงกำรเผยแพร่ก็มีจ ำนวน
เพ่ิมข้ึนตำมสภำพเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่องค์กรจ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงคือกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีให้ทันเพรำะไม่ใช่เพียงพัฒนำเพ่ือให้องค์กรมีควำมทันสมัยเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลถึงกำรเข้ำถึง
สำรของผู้บริโภคอีกด้วย ตำมเทรนด์ที่ World Economics Form ได้กล่ำวเอำไว้ 
 เทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรของสื่อมวลชน และสถำนีโทรทัศน์เริ่มมำจำกกำรใช้ประโยชน์จำก
คลื่นควำมถี่ในกำรส่งภำพและเสียงไปยังเครื่องรับภำพเพ่ือส่งสำร ซึ่งเริ่มมำตั้งแต่ยุคแอนะล็อก 
เรื่อยมำจนถึงยุคดิจิทัล และมำจนถึงยุคสื่อใหม่ที่มีเทคโนโลยีด้ำนอินเทอร์เน็ตเข้ำมำช่วยในกำรส่งสำร 
ซึ่งนับวันจะยิ่งมีช่องทำงกำรเผยแพร่ทำงอินเทอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เนื่องจำกผู้ให้บริกำรเองก็มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดตั้งธุรกิจสื่อใหม่ได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีทุนจ ำนวนมำกหรือมีสำยป่ำนมำ
ก่อน แต่หำกจับสิ่งที่ผู้รับสำรต้องกำรได้ถูกทำงก็สำมำรถท ำให้ธุรกิจนั้นเติบโตขึ้นได้ ซึ่งยังมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรเปิดรับสำรในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทมำก คือ กำรโต้ตอบกับผู้รับสำร เนื่องจำกมี
กำรสื่อสำรสองทำง Two-way Communication ซึ่งธุรกิจสื่อเองก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับฟัง
ผู้บริโภคมำกข้ึน 
 ซึ่งปัจจัยทำงด้ำนควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชมนั้น ยังสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจ หมำยถึง กำรที่ผู้รับสำรนั้นไม่ได้ใช้สื่อตำมที่ผู้ส่งสำรก ำหนด
มำให้ แต่มีกำรเลือกใช้สื่อ (Media Use) ตำมควำมต้องกำรของตัวเอง ตำมสภำพควำมเป็นจริงและ



26 

ตำมควำมสำมำรถของตัวเอง ขั้นตอนกำรเลือกใช้สื่อและใช้สำรจะมีกำรคัดเลือกในทุกข้ันตอน ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรเลือกเข้ำถึง เลือกกำรเปิดรับ เลือกรับรู้ เลือกตีควำม เลือกจดจ ำ และเลือกน ำไปใช้หลังรับ
สำรแล้ว (กำญจนำ แก้วเทพ, 2542 อ้ำงใน ศิริพร วชิรโสวรรณ, 2563) ซึ่งในสถำนกำรณ์ COVID-19 
ผู้รับสำรต่ำงรับสำรตำมควำมต้องของตัวเองโดยเฉพำะสถำนกำรณ์กำรระบำดในจังหวัดที่ตัวเอง
ระบำดอยู่ 
 นอกจำกนี้ ศศิมำ ชัยวรจินดำ (อ้ำงใน ศิริพร วชิรโสวรรณ, 2563) กล่ำวว่ำ กำรใช้ประโยชน์
และควำมพึงพอใจ คือกำรที่มนุษย์ ต้องกำรตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยใน
ระดับควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน เมื่อบรรลุควำมต้องกำรขั้นหนึ่งก็จะต้องกำรไปสู่อีกขั้นหนึ่ง ซึ่ง
กระบวนกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเอง เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมพึงพอใจย่อมเกิดมำจำกกำร
ได้ใช้ประโยชน์จำกสื่อที่ตนพึงพอใจ และเกิดกำรบรรลุผลนั้นซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมกำร
บริโภคสื่อ ในมุมของสื่อสำธำรณะเองก็พยำยำมที่จะตอบสนองผู้รับสำรทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดรับกับ 
พ.ร.บ. ที่ก ำหนดวัตถุประสงค์ของสื่อสำธำรณะในกำรให้บริกำรประชำชน 
 พฤติกรรมกำรรับสำรของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่เกิดจำกปฏิกิริยำตอบโต้ต่อควำมต้องกำรของ
มนุษย์เองที่จะรักษำรูปแบบพฤติกรรมที่เหมำะสม หรือเม่ือปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อม และควำม
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษำให้ระบบชีวิตของตัวเองอยู่ได้อย่ำงปกติ ดังนั้นทฤษฎีกำรใช้ 
ประโยชน์และควำมพึงพอใจจำกสื่อ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้สื่อหรือ
ผู้รับสำร อะไรคือควำมต้องกำรแรงจูงใจที่จะเลือกเปิดรับข่ำวสำรเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องกำรชมข่ำวก็ 
ต้องกำรแสวงหำสื่อที่มำช่วยตอบสนองควำมต้องกำรของตัวเอง โดยอำจเลือกเปิดรับจำกปัจจัยต่ำง ๆ 
ของรำยกำร ไม่ว่ำจะเป็น เนื้อหำรำยกำร รูปแบบรำยกำร ตัวผู้ด ำเนินรำยกำร ผู้ร่วมรำยกำร 
องค์ประกอบทั้งเบื้องหน้ำและเบื้องหลังของรำยกำรข่ำว ทั้งยังมีควำมต้องกำรใช้สื่อเพ่ือไปเติมเต็มใน
ชีวิต เช่น ต้องกำรรับรู้ควำมเคลื่อนไหวของเหตุกำรณ์ หรือเพ่ือต้องกำรมีเรื่องสนทนำกับผู้อื่น เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ โซเซียลมีเดีย หรือ บริกำรเครือข่ำยสังคม (Social Network Service) ถือเป็น
ช่องทำงกำรเผยแพร่ที่เป็นผลมำจำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร “Social” หมำยถึง สังคม 
ซึ่งในท่ีนี้จะหมำยถึงสังคมออนไลน์ซึ่งมีขนำดใหม่มำกในปัจจุบัน “Media” หมำยถึง สื่อ ซึ่งก็คือ 
เนื้อหำ เรื่องรำว บทควำม วิดีโอ เพลง รูปภำพ เป็นต้น Social Media จึงหมำยถึง สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีกำรตอบสนองทำงสังคมได้หลำยทิศทำง โดยผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต พูดง่ำย ๆ ก็คือเว็บไซต์ที่
บุคคลบนโลกนี้สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ แรกเริ่มโซเชียลมีเดียเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ในกำร
สร้ำงเครือข่ำยสังคมส ำหรับผู้ใช้งำนในอินเทอร์เน็ตเขียนและอธิบำยควำมสนใจ และกิจกำรที่ได้ท ำ 
และเชื่อมโยงกับควำมสนใจและกิจกรรมของผู้อ่ืน ในบริกำรเครือข่ำยสังคมมักจะประกอบไปด้วย กำร
แชทส่งข้อควำม ส่งอีเมล วิดีโอเพลง อัปโหลดรูป บล็อก กำรท ำงำน โดยมีคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลไว้ใน
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รูปฐำนข้อมูล SQL. ส่วน Video หรือ รูปภำพ อำจเก็บเป็นไฟล์บริกำรเครือข่ำยสังคมที่เป็นที่นิยม 
เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตำแกรม  
 ควำมเป็นมำของเครือข่ำยสังคมออนไลน์ กำรเกิดขึ้นและเติบโตของเครือข่ำยสังคมออนไลน์นี้
มำจำกกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจำกเว็บ 1.0 เป็นยุคที่เว็บไซต์น ำเสนอข้อมูลให้ผู้ใช้อ่ำน
เป็นหลัก น ำเสนอข้อมูลแบบคงท่ีด้วย HTML, XML เมื่อก้ำวสู่เทคโนโลยีเว็บ 2.0 (เว็บเชิงสังคม) ซึ่ง 
จุดเด่นของเว็บ 2.0 คือ กำรที่ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงเนื้อหำบนอินเทอร์เน็ตได้เอง โดยไม่จ ำกัดว่ำจะต้อง
เป็นทีมงำนหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ซึ่งเรียกว่ำ User Generate Content ข้อดีของกำรที่ผู้ใช้เข้ำมำสร้ำง
เนื้อหำได้เอง ท ำให้มีกำรผลิตเนื้อหำเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมหลำกหลำยของมุมมอง
ควำมคิด เพรำะจำกเดิมผู้ดูแลจะเป็นคนคิดและหำเนื้อหำมำลงแต่เพียงกลุ่มเดียว นอกจำกนี้ผู้ใช้ยัง
เป็นผู้ก ำหนดคุณภำพของเนื้อหำโดยกำรให้คะแนนว่ำเนื้อหำ ใดที่ควรอ่ำนหรือเข้ำไปเรียนรู้ได้เอง โดย
เว็บ 2.0 จะเน้นที่ชุมชน ให้ผู้ใช้ได้อ่ำน และเขียน สำมำรถแบ่งปันเนื้อหำกันได้  
 จนถึงช่วงปี 2564 มีแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีเว็บ 3.0 โดยจะเป็นยุคที่เว็บไซต์
สำมำรถ “ปฏิบัติกำร” ได้ด้วย Dynamic Web Applications และ Composite Interactive 
Services ตัวอย่ำงเช่น Online Operating Systems, SaaS (บริกำรซอฟต์แวร์ผ่ำนระบบคลำวด์) มี
กำรใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) จะสำมำรถเข้ำมำช่วยให้
เครื่องมือค้นหำ (Search Engine) ได้เข้ำใจถึงบริบทของค ำที่คุณใช้ค้นหำได้มำกขึ้น รวมถึงเทคโนโลยี 
“บล็อกเชน (Block Chain)” ที่เป็นกำรน ำเทคโนโลยี Decentralized apps (DApps) เข้ำมำ
ช่วยเหลือในกำรเชื่อมต่อ โดย DApps เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีเซิร์ฟเวอร์กลำงในกำรประมวลผล 
ท ำงำนอยู่บนเครือข่ำย Block chain ไม่ถูกปิดกั้นจำกผู้ให้บริกำรรำยใดรำยหนึ่ง (Moonlightkz, 
2021) 
 
2.7 ปัจจัยภำยนอกด้ำนกำรควบคุมทำงกฎหมำย กำรเมือง กลุ่มผู้เห็นต่ำง และสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ 
 ปัจจัยนี้มีปัจจัยจำก PESTEL Analysis ถึง 3 ปัจจัยเข้ำมำเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย Political 
Factor (ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมือง) Social Factor (ปัจจัยด้ำนสังคม) และ Legal Factor (ปัจจัยด้ำน
กฎหมำย) จำกที่กล่ำวไว้ในหัวข้อแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสำธำรณะ จะเห็นได้ว่ำแม้แต่สื่อสำธำรณะ
ต่ำงประเทศเองก็ยังมีทั้ง 3 ปัจจัยนี้เข้ำมำมีผลกระทบ รวมถึงองค์กรที่ไม่ใช่สื่อสำธำรณะ ยิ่งได้รับ
ผลกระทบจำก 3 ปัจจัยดังกล่ำวมำกกว่ำสื่อสำธำรณะ 
 2.7.1 ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมือง 
 ปัจจัยทำงด้ำนกำรเมืองต่อธุรกิจสื่อ ในรัฐธรรมนูญปี 2560 ได้มีกำรระบุถึงกำรห้ำม
นักกำรเมืองเป็นเจ้ำของกิจกำรสื่อไม่ว่ำจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ หรือสื่ออ่ืน ๆ เนื่องจำก
ในยุคที่มีควำมแตกแยกทำงกำรเมือง และมีกำรช่วงชิงอ ำนำจกันอย่ำงเข้มข้น หำกนักกำรเมืองเป็น



28 

เจ้ำของสื่อ อำจบีบบังคับหรือจูงใจให้ผู้ประกอบวิชำชีพสื่อบิดเบือนข่ำว บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
บิดเบือนควำมคิดเห็น เพ่ือเชียร์พรรคที่เจ้ำของสื่อสังกัด และโจมตีพรรคคู่ต่อสู้ เป็นกำรละเมิด
จริยธรรมสื่อ เช่น กำรเสนอข่ำวหรือควำมเห็นด้วยควำมล ำเอียงหรืออคติ และรัฐธรรมนูญปัจจุบันยัง
ห้ำมนักกำรเมืองไม่ให้กระท ำกำรใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือทำงอ้อม อันเป็นกำรขัดขวำง หรือแทรกแซง
กำรใช้สิทธิและเสรีภำพของหนังสือพิมพ์ และสื่ออ่ืนๆ บทบัญญัตินี้เป็นหลักประกันส่วนหนึ่งในกำรใช้
เสรีภำพของสื่อมวลชน นักกำรเมืองที่ฝ่ำฝืน ตั้งแต่นำยกรัฐมนตรีจนถึง ส.ส.จะต้องพ้นจำกต ำแหน่ง 
ส่วนประชำชนได้รับข้อมูลและข่ำวสำรที่ถูกต้อง ในอดีตกำรปฏิวัติรัฐประหำรสื่อจะถูกควบคุมในกำร
ผลิตข่ำวสำรต่ำง ๆ หรือถึงขั้นไม่พอใจก็จะบุกทุบแท่นพิมพ์ให้รู้แล้วรู้รอด แต่ปัจจุบันสื่อมีกำรพัฒนำที่
ทันสมัยมำกขึ้น โดยเฉพำะสื่อดิจิทัล เป็นกำรยำกล ำบำกท่ีรัฐจะใช้อ ำนำจรัฐในกำรควบคุม เกือบจะ
ทุกรัฐบำลมักจะมีปัญหำกับสื่อเป็นบำงช่วงบำงตอนที่เข้ำด้ำยเข้ำเข็ม และพยำยำมจะเข้ำมำควบคุม
สื่อทั้งทำงนิตินัยและพฤตินัย โดยเฉพำะมีกฎหมำยที่จะใช้กับสื่อทุกประเภท มำกมำยหลำยฉบับ 
(หมัดเหล็ก, 2562) 
 องค์กรสื่อในยุคแรกในประเทศไทยถูกจัดตั้งขึ้นมำโดยรัฐบำล และถูกใช้ประโยชน์โดยรัฐบำล
เป็นส่วนใหญ่ ดังจะเห็นได้จำกเม่ือปี 2475 หลังกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองโดยคณะรำษฎร 
รัฐบำลภำยใต้กำรน ำของพยำพหลพลพยุหเสนำยังคงเห็นถึงควำมส ำคัญของสื่อ ท ำให้ในวันที่ 3 
พฤษภำคม 2476 คณะรัฐบำลได้จัดตั้งกองโฆษณำกำร หรือกรมประชำสัมพันธ์ในปัจจุบัน ขึ้นตรงต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเผยแพร่นโยบำยของคณะรัฐบำลให้กับประชำชนได้รับทรำบ และใช้สื่อเป็น
กระบอกเสียงเพ่ือสร้ำงควำมชอบธรรมของกำรปฏิวัติ และในปีเดียวกันนั้นได้มีกำรเปลี่ยนชื่อจำก 
“กองโฆษณำกำร” เป็น “ส ำนักโฆษณำกำร” มีภำรกิจหลักคือให้ข่ำวและควำมรู้กับประชำชนเพื่อ
ป้องกำรกำรเข้ำใจผิดเกี่ยวกับรัฐบำล ซึ่งกำรใช้งำนสื่อนั้นถูกใช้ทั้งกำรประกำศจำกฝ่ำยรัฐบำลเอง 
หรือฝ่ำยตรงข้ำมรัฐบำล เพ่ือโจมตีในกำรรัฐประหำรแต่ละครั้ง ดังในปี 2549 ที่มีกำรรัฐประหำร
รัฐบำลของ นำยทักษิณ ชินวัตร อดีตนำยกรัฐมนตรี ก็มีกำรเข้ำควบคุมสื่อเพ่ือประกำศรัฐประหำร 
 ซึ่งไม่เพียงแต่สื่อวิทยุกระจำยเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์เท่ำนั้น เมื่อมีกำรเกิดของสื่อออนไลน์
ขึ้น ก็ยังมีกำรเข้ำแทรกแซงโดยภำครัฐ ตัวอย่ำงเช่นในวันที่ 20 พฤษภำคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ ผู้บัญชำกำรทหำรบกในขณะนั้น ได้ประกำศกฎอัยกำรศึก ยึดอ ำนำจรัฐบำลรักษำกำร 
และควบคุมกำรออกอำกำศของสื่อโทรทัศน์ ท ำให้สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสรำยงำนสดผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ของยูทูป ในวันรัฐประหำรคือวันที่ 22 พฤษภำคม 2557 ซึ่งสำมำรถออกอำกำศสดทำง
ออนไลน์เป็นเวลำ 2 ชั่วโมง 6 นำที ก่อนเจ้ำหน้ำที่ทหำรที่เข้ำควบคุมพ้ืนที่ได้รับค ำสั่งเด็ดขำดให้ไทยพี
บีเอสยุติกำรออกอำกำศทันที ซึ่งหลังจำกเหตุกำรณ์วันดังกล่ำวไทยพีบีเอสยังคงรำยงำนข่ำวผ่ำนทำง
เว็บไซต์ จนกระทั่ง คสช. มีประกำศเก่ียวกับกำรควบคุมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรทำงสื่อออนไลน์ (อ้ำงใน 
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 12/2557) ตำมมำด้วยประกำศฉบับที่ 17 ให้ผู้
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ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตติดตำม ตรวจสอบ และระงับยับยั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องห้ำม (อ้ำง
ใน ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 17/2557) ซึ่งหลังจำกนั้นได้มีจดหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ขอให้
ผู้บริหำร และพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรผลิตและกำรเผยแพร่รำยกำร ถือปฏิบัติตำม
อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ กำรควบคุมสื่อของภำครัฐยังเห็นได้จำกกำรที่คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ได้ใช้เวลำ 18.00 หน้ำ ของทุกวันให้ทุกสถำนีโทรทัศน์ออกอำกำศรำยกำร “เดินหน้ำประเทศไทย” 
เป็นเวลำหลำยปีจนกระท่ังมีกำรเลือกตั้งเมื่อปี 2562 
 2.7.2 ปัจจัยด้ำนสังคม 
 ปัจจัยนี้มุ่งเน้นในกำรดูสภำพแวดล้อมทำงสังคม และคำดกำรณ์แนวโน้มที่อำจเกิดข้ึนใหม่ ซึ่ง
จะช่วยให้นักกำรตลำดเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกข้ึน อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงประชำกรใน
ครอบครัว ระดับกำรศึกษำ แนวโน้มทำงวัฒนธรรม กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และกำรเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิต เพรำะต้องยอมรับว่ำสภำพสังคมที่แตกต่ำงกัน ท ำให้กำรตัดสินใจซื้อเปลี่ยนไปด้วยในแต่ละ
บุคคล ปัจจัยนี้จึงเป็นอีกด้ำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของนักกำรตลำดว่ำจะท ำอย่ำงไร เพ่ือให้คนที่มี
สถำนะทำงสังคมแตกต่ำงกันหันมำสนใจสิ่งเดียวกัน หรือคล้ำยกันได้ เพ่ือลดควำมสิ้นเปลืองในกำร
สื่อสำรกำรตลำดหลำยแบบ เป็นกำรลดงบประมำณไปในตัว โดยทฤษฎี Social Movement Theory 
อธิบำยกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมระดับจุลภำคที่มีรำกฐำนมำจำกจิตวิทยำในสังคม นักสังคมวิทยำ
ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 มองว่ำเหตุกำรณ์เหล่ำนี้เป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม และกำรตอบสนองที่
เกิดข้ึนมำจำกอำรมณ์ในกลุ่มคนที่ทุกข์ทรมำนต่อสถำนกำรณ์และเงื่อนไขท่ีไม่น่ำพอใจ ซึ่งทฤษฎีนี้ยัง
แฝงไว้ด้วยแนวคิด “สังคมมวลชน” ซึ่งชี้ให้เห็นว่ำผู้เข้ำร่วมกำรเคลื่อนไหว เป็นผู้ที่ไม่ได้รวมเข้ำกับ
สังคมอย่ำงสมบูรณ์และได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกควำมผิดปกติหรือควำมไร้กฎเกณฑ์ (Burkey, 
2019) ซึ่งในยุค Digital Transformation ทฤษฎีกำรขับเคลื่อนทำงสังคมมีมุมมองที่แตกต่ำงกัน
เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อใหม่ที่มีต่อกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม เนื่องจำกเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทใน
สังคม รวมถึงในสื่อต่ำง ๆ ท ำให้กิจกรรมกำรขับเคลื่อนสังคมส่วนใหญ่เกิดข้ึนในโลกดิจิทัล ซึ่งมีผลต่อ
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสื่อเป็นอย่ำงมำก 
 2.7.3 ปัจจัยด้ำนกฎหมำย 
 องค์กรต้องเข้ำใจสิ่งที่ถูกกฎหมำยและได้รับอนุญำตภำยในพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร สื่อมวลชนมี
สิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งแน่นอนว่ำปัจจัยทำงกำรเมืองก็ยังเป็นสิ่งสัมพันธ์
กับปัจจัยทำงกฎหมำย แต่ควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ คือ ปัจจัยทำงกำรเมืองน ำโดยนโยบำยของรัฐบำล 
ในขณะที่ปัจจัยทำงกฎหมำยเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตำม ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำงที่ยกในปัจจัยด้ำน
กำรเมืองทีท่ำง คสช.ออกประกำศ ระงับยับยั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ซึ่งเป็นกำรออกกฎหมำย
เพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมือง แต่เมื่อออกเป็นกฎหมำยมำแล้วก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตำม 
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โดยเฉพำะหำกมองเป็นปัจจัยภำยนอกสื่อมวลชนก็มีกฎหมำยควบคุม นั่นคือรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีกำร
ก ำหนดขอบเขตของสิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 
 มำตรำ 34 บุคคลย่อมมีเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กำรพูด กำรเขียน กำรพิมพ์ กำร
โฆษณำ และกำรสื่อควำมหมำยโดยวิธีอ่ืน กำรจ ำกัดเสรีภำพดังกล่ำวจะกระท ำมิได้ เว้นแต่โดยอำศัย
อ ำนำจ ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่ตรำขึ้นเฉพำะเพ่ือรักษำควำมม่ันคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
หรือเสรีภำพของ บุคคลอ่ืน เพ่ือรักษำควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือเพ่ือ
ป้องกันสุขภำพของ ประชำชน 
 มำตรำ 35 บุคคลซึ่งประกอบวิชำชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภำพในกำรเสนอข่ำวสำร หรือกำร
แสดงควำมคิดเห็นตำมจริยธรรมแห่งวิชำชีพ กำรสั่งปิดกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนเพื่อ
ลิดรอนเสรีภำพจะกระท ำมิได้ 
 ปัจจัยด้ำนกฎหมำยมีควำมส ำคัญโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย หรือสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำนั้น เนื่องจำก มี
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ถือเป็น
กฎหมำยที่ควบคุมอยู่มีกำรก ำหนดทั้งทั้งกำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน กำรเงิน และโครงสร้ำง
ขององค์กรทั้งหมดให้ต้องปฏิบัติตำม อำจท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงนั้นถูกจ ำกัดด้วยกรอบของ
กฎหมำยและจริยธรรมแห่งวิชำชีพที่มำกกว่ำองค์กรสื่อ หรือธุรกิจสื่ออ่ืน ๆ ที่เป็นภำคเอกชน กำรเป็น
องค์กรสื่อสำธำรณะไม่เพียงกำรด ำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งเผยแพร่
รำยกำรผ่ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่ืนเท่ำนั้น หำกวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยจัดตั้ง ส.ส.ท. ยัง
ครอบคลุมบทบำทของไทยพีบีเอสในด้ำนต่ำง ๆ ที่มุ่งยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะ ด้วยสถำนะควำม
เป็นสื่อสำธำรณะของไทยพีบีเอส จึงเป็นมำกกว่ำสถำนีโทรทัศน์ที่แตกต่ำงจำกองค์กรสื่อเชิงพำณิชย์
อ่ืน ๆ ที่มีผลประกอบกำรหรือมีกำรประเมินค่ำควำมนิยมหรือเรตติ้ง (Rating) เป็นดัชนีชี้วัด
ควำมส ำเร็จ แต่ไทยพีบีเอสเป็นสถำบันสื่อท่ีต้องผลิตเนื้อหำคุณภำพที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สนองตอบประโยชน์ของสำธำรณะค ำนึงถึงกำรเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์อย่ำงท่ัวถึงและเป็นธรรมของ
ประชำชนมุ่งสร้ำงพลเมืองของประเทศ 
 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับสื่อสำธำรณะ 
 BBC ต้นแบบสื่อสำธำรณะ ระบบกระจำยเสียงเพ่ือสำธำรณะมีรำกฐำนมำจำกกำรก ำเนิดของ
บรรษัทกระจำยเสียงแหงอังกฤษ (British Broadcasting Corporation) หรือ “BBC” ซึ่งถือเป็น
องค์กำรกระจำยเสียงสำธำรณะของสหรำชอำณำจักร ท ำใหแนวคิดเรื่องสื่อสำธำรณะไดรับควำมสนใจ
ในวงกวำง BBC ถือเป็นสื่อสำธำรณะที่มีพัฒนำกำรยำวนำนที่สุด โดย BBC จัดตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับ
คุณภำพชีวิตประชำชนด้วยกำรน ำเสนอรำยกำรและบริกำรที่ให้ข้อมูล กำรศึกษำและให้ควำมบันเทิง 
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แต่เดิมกำรกระจำยเสียงด ำเนินกำรโดยบริษัทเอกชน แต่เกิดปัญหำด้ำนกำรแทรกแซงควำมถ่ี รัฐบำล
อังกฤษก่อตั้ง BBC ด้วยกฎบัตรในพระบรมรำชโองกำรผ่ำนทำงรัฐสภำในปี ค.ศ.1927 ก ำกับดูแลโดย
ให้รัฐบำลเป็นผู้เสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำร มีช่องรำยกำรที่น ำเสนอรำยกำรโทรทัศน์ทุก
ประเภททั้งสำระและบันเทิง โดยรำยกำรส่วนใหญ่สถำนีผลิตเอง สัดส่วนควำมนิยมตำมสถิติมีไม่ถึง 50 
กำรท ำงำนของ BBC อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรกระจำยเสียง ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบเนื้อหำรำยกำรในแง่ต่ำง ๆ และต้องท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือเสนอรัฐสภำ เงิน
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเกือบทั้งหมดมำจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับชม (สมำคมนักข่ำววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย, ม.ป.ป.) 
 เสนำะ ตันบุญยืน (อ้ำงใน เรืองพิลำศ ธรรมวิเศษ และ จำรุปภำ วะสี, 2548, หน้ำ 16 - 20) 
ผู้ประกำศข่ำวรุ่นบุกเบิกของ BBC ภำคภำษำไทย เล่ำว่ำ ย้อนไปเมื่อ 64 ปีก่อน ในช่วงสงครำมโลก
ครั้งที่ 2 จุดเริ่มต้นของ BBC ภำคภำษำไทย แตกต่ำงจำกสมัยนี้ทั้งเนื้อหำและกระบวนกำร เพรำะมี
ข้อบังคับว่ำ กำรออกอำกำศต้องไม่เก่ียวข้องกับกำรเมือง ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบ และไม่สำมำรถ
ออกอำกำศสดได้ แต่เมื่อมีเสียงเรียกร้องจำกประชำชนมำกข้ึน นโยบำยของกำรออกอำกำศจึงได้
ปรับเปลี่ยนเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองมำกขึ้น มีกำรขยำยเวลำออกอำกำศเพ่ือ
รับกับเหตุกำรณ์และยุคสมัย ทั้งกำรเสนอข่ำว กำรรำยงำนสถำนกำรณ์ปัจจุบันจำกพ้ืนที่ บทวิจำรณ์ 
และงำนสำรคดี โดยยึดถือข้อมูลที่เป็นจริง เป็นกลำงและถูกต้อง  
 จูดี้ สโตว์ (อ้ำงใน เรืองพิลำศ ธรรมวิเศษ และ จำรุปภำ วะสี, 2548, หน้ำ 25-27) อดีต
หัวหน้ำ BBC แผนกภำษำไทย เล่ำถึง BBC ภำคภำษำไทยกับประวัติศำสตร์ทำงกำรเมืองไทยไว้ว่ำ 
ช่วงของเหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516 และ 6 ตุลำคม 2519 BBC ได้กลำยเป็นช่องทำงเล็ก ๆ แทบจะ
ทำงเดียว ที่ช่วยให้ประชำชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศได้รับทรำบสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม โดย
พยำยำมใช้ช่องทำงกำรสื่อสำร ติดตำมและเสนอข่ำวควำมเคลื่อนไหวอย่ำงใกล้ชิด โดยยืนหยัดที่จะ
เป็นสถำนีข่ำวรำยงำนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงเต็มที่และยุติธรรมที่สุด 
 ขณะที่ช่วงเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ ปี 2535 แม้สื่อจะถูกจ ำกัดเสรีภำพอย่ำงหนัก แต่ BBC ได้
ปรับทิศทำงกำรท ำงำนให้สำมำรถรำยงำนข่ำวเหตุกำรณ์ช่วงวิกฤตได้ ด้วยกำรส่งผู้สื่อข่ำวลงไป
รำยงำนตรงจำกพ้ืนที่ภำคสนำม ท ำให้กำรเสนอข่ำวของ BBC ในช่วงนั้นสะท้อนภำพควำมเคลื่อนไหว
และเหตุกำรณ์ท่ีค่อนข้ำงรอบด้ำน ทั้งจำกขั้วควำมขัดแย้ง และจำกภำคประชำชน แสดงถึงควำม
น่ำเชื่อถือที่เป็นกลำงและมีอิสระ 
 เรืองพิลำศ ธรรมวิเศษ และ จำรุปภำ วะสี (2548, หน้ำ 31-37) ยังได้อธิบำยถึงหลักกำร
ท ำงำนของ BBC ซึ่งเป็นหลักกำรตัวอย่ำงของสื่อสำธำรณะไว้ว่ำ BBC มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ผลิตรำยกำรที่มี
ควำมคิดริเริ่ม และน่ำเชื่อถือมำกท่ีสุดในโลก มุ่งม่ันยึดถือหลักรับใช้ประชำชนและจริยธรรมอันสูงส่ง 
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โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง เพ่ือสนองควำมต้องกำรของผู้ชมด้วยบริกำรที่ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ที่หำ
ไม่ได้ในท้องตลำด นอกจำกนี้ยังได้ก ำหนดหลักกำรท ำงำนไว้เป็นข้อ ดังนี้ 
  1. ควำมเที่ยงธรรม เป็นหลักกำรส ำคัญที่สุด ทุกรำยกำรของ BBC ต้องยึดมั่นควำม
เป็นจริง เสนอควำมคิดเห็นที่มีควำมส ำคัญทุกแนวอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
  2. ควำมถูกต้อง ต้องพร้อมที่จะตรวจสอบควำมถูกต้อง ทั้งข้อมูลจำกต้นตอและผู้ที่
อยู่ในเหตุกำรณ์ เพื่อให้เข้ำถึงแก่นแท้ของกำรรำยงำน 
  3. ควำมยุติธรรม ต้องอยู่บนพื้นฐำนควำมซื่อตรงอย่ำงตรงไปตรงมำ 
  4. ให้โอกำส เพื่อแสดงทัศนะและวัฒนธรรม โดยต้องสะท้อนควำมหลำกหลำยของ
ชีวิต ซึ่งท ำให้รำยกำรมีคุณค่ำมำกขึ้น 
  5. มีศักดิ์ศรีและอิสระ ต้องมั่นใจว่ำกำรน ำเสนอแต่ละเรื่องมีเหตุผลที่สมควรในแง่
ข่ำวสำร ไม่ใช่เพรำะถูกบังคับหรือกดดันจำกฝ่ำยกำรเมือง กำรค้ำ หรือกลุ่มผลประโยชน์ 
  6. เคำรพควำมเป็นส่วนตัว ไม่ละเมิดเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน ยกเว้นกำรละเมิดนั้นเป็น
ผลประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  7. เคำรพในรสนิยมที่ดีและมีควำมสุภำพ พรบ. กำรจัดตั้งBBCก ำหนดไว้ว่ำ BBCจะ
ไม่ออกอำกำศรำยกำรที่มีเนื้อหำไม่ดีงำม เป็นกำรลบหลู่ ยั่วยุ หรือน ำไปสู่ควำมไม่สงบ โดยผู้ผลิตต้อง
ท ำควำมเข้ำใจทัศนะที่หลำกหลำยของผู้ชมว่ำ กลุ่มผู้ชมมีทั้งบุคคลต่ำงวัย ต่ำงควำมคิด และต่ำง
วัฒนธรรม 
  8. เลี่ยงกำรลอกเลียนแบบ ต้องป้องกันไม่ให้เนื้อหำหรือกำรน ำเสนอ กลำยเป็นสิ่งที่
คนเอำไปท ำตำม 
  9. ให้ควำมคุ้มครองสวัสดิภำพของเด็ก โดยไตร่ตรองให้ถ้วนถี่ว่ำ กำรน ำเสนอที่
เกี่ยวกับเด็กจะมีผลกระทบต่อเด็กหรือไม่ 
  10. ยุติธรรมกับผู้ให้สัมภำษณ์ โดยสัมภำษณ์อย่ำงสุภำพและให้เกียรติ แม้จะต้อง
ถำมแบบเจำะลึกและตรงประเด็น แต่ต้องไม่มีลักษณะที่เอนเอียง ไร้มำรยำท หรือเข้ำข้ำงฝ่ำยใด 
  11. ค ำนึงถึงผู้ชมที่หลำกหลำย รำยกำรของ BBC ต้องมีประโยชน์และเหมำะสมต่อ
ผู้ชมทุกส่วน มุ่งสะท้อนและเป็นปำกเสียงของคนทุกชนชั้นในสังคม 
  12. ปรำศจำกอิทธิพลทำงกำรค้ำ ไม่มีกำรพำดพิงสินค้ำหรือบริกำร ยกเว้นมีเหตุผล
ทำงด้ำนข่ำว 
 จำกแนวคิดและหลักกำรท ำงำนของ BBC ภำคภำษำไทย แสดงให้เห็นว่ำ ภำรกิจของสื่อ
สำธำรณะ คือ กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร กำรศึกษำ ควำมบันเทิง และพัฒนำประชำธิปไตย โดยเนื้อหำของ
รำยกำร จะมุ่งน ำเสนอควำมหลำกหลำย เน้นรำยกำรที่มีประโยชน์ และมีรำยกำรบันเทิงในสัดส่วน
น้อย และยังมีกลไกควบคุมกำรท ำงำนของสื่อสำธำรณะ คือ กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของ
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องค์กร โดยกำรให้องค์กรภำยนอกท ำหน้ำที่ส ำรวจ ทั้งในแง่จ ำนวนผู้ชม และกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย
ในแต่ละปี รวมถึงมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รับข้อร้องเรียนต่ำง ๆ จำกประชำชน และมีกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีโดยละเอียด เพื่อเสนอต่อประชำชนผ่ำนทำงรัฐสภำ 
 PBS สื่อสำธำรณะแบบอเมริกัน PBS เป็นชื่อของทีวีสำธำรณะของอเมริกัน มำจำก Public 
Broadcasting Service เป็นองค์กรไม่หวังผลก ำไร ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1970 โดยมีส ำนักใหญ่ที่เมืองอำ
ลิงตัน มลรัฐเวอร์จิเนีย เมืองเดียวกับสถำนที่ตั้งส ำนักงำน CIA มีหน้ำที่ในกำรจัดหำรำยกำรโทรทัศน์
และ บริกำรที่เกี่ยวข้องให้แก่สถำนีต่ำง ๆ ที่เป็นสมำชิกท่ีมิได้ด ำเนินกำรเพื่อกำรค้ำจ ำนวน 350 สถำนี 
เช่น องค์กรชุมชน วิทยำลัย มหำวิทยำลัย ที่ให้บริกำรใน 50 มลรัฐของประเทศ เนื้อหำรำยกำรที่เป็น 
จุดเด่นของ PBS คือบริกำรทำงกำรศึกษำส ำหรับเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษำ อย่ำงไร
ก็ตำม ข้อวิจำรณ์ที่มีต่อ PBS ในระยะหลังคือกำรเป็นระบบสำธำรณะที่ต้องพ่ึงพิงรำยได้จำกกำร
บริจำคของภำคเอกชนมำกข้ึน จนท ำให้เนื้อหำรำยกำรเริ่มเปลี่ยนไปเน้นรำยกำรที่มีผู้ชมมำกกว่ำเน้น
คุณภำพเช่นในอดีต (ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ และ วีระยุทธ กำญจน์ชูฉัตร, 2546) 
 NHK สื่อสำธำรณะตะวันออก สถำนีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเพ่ือน ำเสนอรำยกำรที่
มีคุณภำพและควำมถูกต้อง รวมทั้งข้อมูลและข่ำวสำรที่เป็นกลำง เพื่อยกระดับวัฒนธรรม ควำมผำสุก
และสร้ำงเสริมประชำธิปไตย โดย SCAP (Supreme Commander for Allied Powers) ได้ยกเลิก
กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่รัฐใช้ควบคุมสื่อและออกกฎหมำยกระจำยเสียงในปี ค.ศ.1950 ก ำหนดให้กำร
กระจำยเสียงเป็น Dual System โดยเปลี่ยนโครงสร้ำง NHK เป็นบรรษัทสำธำรณะ บริหำรงำนโดย 
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจ ำนวน 12 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบกำรณ์และ
ควำมรู้จำกสำขำอำชีพต่ำง ๆ ที่มำจำก 8 ภูมิภำคของประเทศ มีอำยุกำรท ำงำน 3 ปี มีกรรมำธิกำรที่
ปรึกษำเกี่ยวกับผู้ชม ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจำกสำขำอำชีพต่ำง ๆ เป็นผู้ตรวจสอบกลไกกำรท ำงำน 
NHK ผลิตรำยกำรด้วยตัวเอง ผลวิจัยกล่ำวว่ำผู้ชมใช้เวลำชม NHK ประมำณ 1 ชั่วโมง 13 นำทีต่อวัน 
รำยรับของสถำนีมำจำกกำรเก็บค่ำธรรมเนียมรับชมเกือบ 100%  รับชม (สมำคมนักข่ำววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย, ม.ป.ป.) 
 ทีวีสำธำรณะ (Public Service Broadcasting: PSB) เป็นนวัตกรรมทำงสังคมของประเทศ
พัฒนำแล้ว ที่ต้องกำรแก้ไขปัญหำเรื่องโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ และโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกแบบต่ำง 
ๆ ที่ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผุ้บริโภคและพลเมืองหลำยกลุ่มได้ โดยมุ่งหวังให้คน
เหล่ำนี้ได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเองให้มีสุขภำวะที่ดีขึ้น  
 ควำมหมำยที่แตกต่ำงระหว่ำงโทรทัศน์สำธำรณะและโทรทัศน์เชิงพำณิชย์ คือ มีปรัชญำและ
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร ที่ถือว่ำประชำชนเป็นพลเมืองเจ้ำของประเทศ และสื่อมีฐำนะเป็นพื้นที่
สำธำรณะในกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร เป็นตัวกลำงในกำรแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ของประชำชน โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะ ดังนั้น ทีวีสำธำรณะต้องเป็นอิสระจำกรัฐบำลและกลุ่มทุน 
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จึงจะสำมำรถเป็นพื้นที่สำธำรณะเพ่ือประโยชน์สำธำรณะได้อย่ำงแท้จริง โดยกำรน ำเสนอข่ำวสำรที่
ครบถ้วนรอบด้ำน สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนของรัฐบำล และตรวจสอบกลุ่มทุนได้  
 รำยงำนทีดีอำร์ไอ ได้ศึกษำถึงประโยชน์ของทีวีสำธำรณะที่ประชำชนจะได้รับจำกกำรชม
รำยกำรไว้ ดังนี้ 
 1. รำยกำรข่ำวและรำยกำรสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ที่เที่ยงตรง เป็นกลำง ครบถ้วนรอบด้ำน โดย
สำมำรถท ำข่ำวเชิงลึก และเปิดเผยเรื่องท่ีประชำชนควรรู้ได้ 
 2. รำยกำรกำรศึกษำและบันเทิงส ำหรับเด็กและเยำวชนที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ พัฒนำสติปัญญำ 
ไม่มีพิษภัยจำกควำมรุนแรง ภำษำท่ีหยำบคำย เนื้อหำทำงเพศท่ีไม่เหมำะสม หรือเป็นกำรดูถูกผู้อ่ืน 
 3. รำยกำรสำรคดี ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่มีคุณภำพสูง น่ำติดตำม ให้
ควำมรู้ในแบบที่เข้ำใจง่ำย 
 4. รำยกำรบันเทิงที่สนุก เพลิดเพลิน ให้แนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ และยกระดับรสนิยมของคน
ในสังคม 
 
2.9 องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ส.ส.ท. 
 องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 
Service) หรือ ส.ส.ท. หรือ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 15 มกรำคม 2551 โดย 
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐำนะ
องค์กำรสื่อสำธำรณะที่เป็นนิติบุคคล ไม่แสวงผลก ำไร แห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือด ำเนินกำร
วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนกำรพัฒนำสังคม ที่มีคุณภำพและคุณธรรมบนพ้ืนฐำน
ของควำมเป็นไทย โดยผ่ำนทำงบริกำรข่ำวสำรที่เที่ยงตรง รอบด้ำน สมดุล และซื่อตรงต่อ
จรรยำบรรณ ด ำเนินกำรด้วยทุน ทรัพย์สิน และรำยได้ของตน โดยปรำศจำกอคติทำงกำรเมืองและ
ผลประโยชน์เชิงพำณิชย์ และโดยยึดถือประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก 
 ควำมเป็นอิสระและควำมเป็นสำธำรณะของไทยพีบีเอสได้รับกำรรองรับภำยใต้
พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย โดยมี
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ผ่ำนกำรสรรหำโดยกระบวนกำรที่เป็นอิสระและโปร่งใส เป็นผู้ก ำหนด
นโยบำย และควบคุมกำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำรและคณะกรรมกำรบริหำร ส.ส.ท. มีรำยได้จำก
ภำษีสรรพสำมิตที่เก็บจำกสุรำและยำสูบ โดยมีรำยได้สูงสุดปีงบประมำณละไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 
คณะกรรมกำรนโยบำยท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและควบคุมกำรด ำเนินงำนของผู้อ ำนวยกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำร 
 วิสัยทัศน์ของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คือ มุ่งมั่นเป็นสถำบันสื่อสำธำรณะที่สร้ำงสรรค์สังคม
คุณภำพและคุณธรรม และมีภำรกิจของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คือ ให้บริกำรด้ำนข่ำวสำร ควำมรู้ 
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สำระประโยชน์ สำระบันเทิง ที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำน บนพื้นฐำนข้อบังคับด้ำนจริยธรรม และ
กรอบจรรยำบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่ำนสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้วำงต ำแหน่งตัวเองในฐำนะสื่อสำธำรณะให้เป็น “Learning Space for 
All : พ้ืนที่เรียนรู้ส ำหรับทุกคน” โดยมีค่ำนิยมองค์กรคือ สื่อสำธำรณะ มุ่งสร้ำงสังคมเป็นธรรม 
เที่ยงตรงโปร่งใส 

นอกจำกนี้ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรท ำงำนไว้ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมกำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงเท่ำเทียมของประชำชน ในกำรสร้ำงสังคม
ประชำธิปไตยท่ีเป็นธรรม มีควำมกล้ำหำญในกำรรำยงำนข่ำวสำรและเสนอประเด็นโต้เถียง โดยยึดถือ
ประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคัญ 
 2. เป็นเครื่องมือแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงสติปัญญำและสุขภำวะ แก่ประชำชนทุกหมู่เหล่ำ 
ทุกระดับอำยุ ให้เป็นพลเมืองคุณภำพ 
 3. สร้ำงแรงบันดำลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพื่อยกระดับ
สุนทรียภำพให้กับสังคม 
 4. ส่งเสริมเอกลักษณ์และควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ใน
สังคม 
 5. สะท้อนควำมหลำกหลำยของสังคม เป็นพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มเฉพำะต่ำง ๆ 
อย่ำงเหมำะสม ทั้งในระดับชุมชนและระดับชำติ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง 
ชุมชน ประชำชน และประชำคมโลก 
 นอกจำกวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่สื่อสำธำรณะ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ยึดถือ
ข้อบังคับด้ำนจริยธรรมวิชำชีพ คือ ส.ส.ท. อย่ำงเคร่งครัดในกำรท ำหน้ำที่สื่อสำธำรณะ ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ พนักงำนทุกระดับของ ส.ส.ท. ต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับทำงด้ำนจริยธรรมของวิชำชีพที่ให้
ควำมส ำคัญกับควำมเที่ยงตรง ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม ตลอดจนควำมเป็นอิสระของ
วิชำชีพ และควำมรับผิดชอบต่อสำธำรณชน ที่ครอบคลุมถึงกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ควำม
เป็นส่วนตัว และกำรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนกำรคุ้มครองเด็กและเยำวชนจำกรำยกำรที่
แสดงออกถึงควำมรุนแรง กำรกระท ำกำรปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เครำะห์ร้ำยและผู้ที่อยู่ในภำวะเศร้ำโศก 
 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสยังมุ่งเป็นแบบอย่ำงในกำรรำยงำนข่ำวและน ำเสนอรำยกำรด้วย
ควำมน่ำเชื่อถือและมีจรรยำบรรณ เป็นผู้น ำในกำรผลักดันและส่งเสริมกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอ
ภำคและควำมเป็นธรรมให้กับสังคม ซึ่งในเวลำเดียวกันก็ยังเป็นเวทีร่วมหำทำงคลี่คลำยควำมขัดแย้ง
ในสังคม รวมถึงมุ่งม่ันเป็นสถำบันสื่อที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใส โดยยึดหลัก
ควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้แก่สถำบันสื่อสำรมวลชนของประเทศ
ไทยได้ หำกจะไล่เรียงกำรเกิดขึ้นของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จะแบ่งออกเป็น 3 ยุค ประกอบด้วย 
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ยุคโทรทัศน์แอนะล็อก ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล และยุตสื่อใหม่ ซึ่งในแต่ละยุคจะเห็นถึงควำมเปลี่ยนไปอัน
เนื่องมำจำกผลกระทบทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี ช่องทำงกำรสื่อสำรที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 
 2.9.1 ยุคโทรทัศน์แอนะล็อก 
 ภำยหลังเกิดเหตุกำรณ์ท่ีประชำชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบำลครั้งส ำคัญครั้งหนึ่งใน
ประวัติศำสตร์กำรเมืองที่รู้จักกันดีนั่นก็คือเหตุกำรณ์ “พฤษภำทมิฬ” โดยสถำนีโทรทัศน์ไอทีวี เกิดข้ึน
จำกกำรหลังเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ พ.ศ. 2535 เนื่องจำก สถำนีโทรทัศน์ฟรีทีวีขณะนั้นไม่ได้น ำเสนอ
ข่ำวตำมควำมจริงที่เกิดขึ้น จนเกิดกำรเรียกร้องจำกประชำชนต้องกำรสื่อที่น ำเสนอข่ำวได้โดยอิสระ 
จนกระท่ัง ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี (สปหน้ำ) ได้เปิดกำรให้สัมปทำนช่องใหม่มีอำยุ
สัมปทำน 30 ปี โดยต้องมีสัดส่วนรำยกำร ข่ำวและสำระไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70 และ รำยกำรบันเทิง ไม่
เกินร้อยละ 30 โดยไอทีวี เริ่มออกอำกำศ 1 กรกฎำคม 2539 เริ่มด้วยรำยกำรข่ำวภำคค่ ำ ด้วยควำมถี่ 
UHF (Ultra High Frequency) ระบบแอนะล็อกสี PAL แสกน 625 เส้นต่อภำพ จ ำนวน 25 ภำพต่อ
วินำที (50 fields ต่อวินำที) แบบ Interlace Scanning System 
 สถำนีโทรทัศน์ไอทีวีสร้ำงปรำกฏกำรณ์ใหม่ให้กับสื่อโทรทัศน์ไทย ด้ำนกำรน ำเสนอข่ำวที่มี
ควำมตรงไปตรงมำ รวดเร็วฉับไว วิเครำะห์ลึก ต่อมำไม่นำนเกิดประสบปัญหำขำดทุน จำกวิกฤต
เศรษฐกิจปี 2540 ขำดทุนอย่ำงหนัก (ณัชธนัท จุโฬทก, 2563) ท ำให้ในปี 2543 คณะกรรมกำร 
บริษัท ไอทีวี จ ำกัด (มหำชน) และผู้ถือหุ้น ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงเพ่ือเพ่ิมควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ 
โดยธนำคำรไทยพำณิชย์ผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้นได้เปิดโอกำสให้บริษัทต่ำง ๆ เสนอขอเป็นผู้ร่วมทุน 
และได้พิจำรณำเห็นว่ำ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีควำมเหมำะสมที่สุด เนื่องจำกเป็น
บริษัทของคนไทย มีสภำพคล่องทำงกำรเงินสูง และมีประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ จึงมีกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้และกำรถือหุ้นใหม่ โดยธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) มีสัดส่วนหุ้นร้อยละ 48 
บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) มีสัดส่วนหุ้นร้อยละ 39 และผู้ถือหุ้นอ่ืน ๆ ร้อยละ 13 ซ่ึง
ภำยหลังกำรเข้ำมำถือหุ้น บมจ.ชินคอร์ปอเรชั่น ได้ปรับเปลี่ยนนโยบำยสถำนีและปรับผังสัดส่วน
รำยกำรเป็น ข่ำวและสำระลดลงเหลือร้อยละ 50 และ รำยกำรบันเทิงเพ่ิมเป็นร้อยละ 50 พร้อมลดค่ำ
สัมปทำนที่ต้องจ่ำยให้ สปหน้ำ จำกปีละ 1 พันล้ำนบำท เหลือ 500 ล้ำนบำท เป็นเหตุให้
สถำนีโทรทัศน์ไอทีวีค้ำงค่ำสัมปทำนกว่ำแสนล้ำนบำท 
 จนกระท่ังวันที่ 7 มีนำคม 2550 สปหน้ำ ประกำศยกเลิกสัญญำสัมปทำนและยุติกำร
ออกอำกำศสถำนีโทรทัศน์ไอทีวี เนื่องจำกไม่สำมำรถจ่ำยเงินค่ำสัมปทำนที่ค้ำงอยู่ได้ และยึดสัมปทำน
คืนให้เป็นของรัฐ และออกอำกำศภำยใต้ชื่อ “ทีไอทีวี” (พงษ์ วิเศษสังข์, 2557, หน้ำ 79) 
สถำนีโทรทัศน์ทีไอทีวีได้ด ำเนินกำรออกอำกำศมำอย่ำงต่อเนื่อง จนกระทั่งยุติกำรออกอำกำศ เมื่อ
วันที่ 14 มกรำคม 2551 ภำยหลังสถำนีโทรทัศน์ได้ถูกโอนกิจกำรไปเป็นขององค์กำรกระจำยเสียง
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และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ไทยพีบีเอส เป็นสถำนีโทรทัศน์สำธำรณะแห่งแรกของ
ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด ำเนินกำรโดยองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะ
แห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service หรือ ส.ส.ท.) ออกอำกำศแทนสถำนีโทรทัศน์
ทีไอทีวี เมื่อวันอังคำรที่ 15 มกรำคม 2551 ก่อนแพร่ภำพอย่ำงเป็นทำงกำรในอีก 1 เดือนต่อมำ โดยมี
วิสัยทัศน์ สร้ำงส ำนึกควำมเป็นเจ้ำของสื่อสำธำรณะด้วยกำรใช้ประโยชน์ และพัฒนำสื่อสำธำรณะเพ่ือ
น ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม โดยแรกเริ่มใช้ค ำเรียกว่ำทีวีไทย TPBS และภำยหลังเปลี่ยนมำเป็น
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 
 2.9.2 ยุคโทรทัศน์ดิจิทัล 
 โทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบดิจิทัลในประเทศไทย หรือ ทีวีดิจิทัล เกิดจำกคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ออกก ำหนดให้ใช้ระบบกำร
ออกอำกำศตำมมำตรฐำน กำรแพร่สัญญำณภำพดิจิทัลภำคพ้ืนดินรุ่นที่ 2 (Digital Video 
Briadcasting - Second Generation Terrestrial หรือ DVB-T2) โดยก ำหนดระยะของกำรทดลอง
ออกอำกำศไว้ ระหว่ำงวันที่ 1-24 เมษำยน พ.ศ. 2557 ก่อนจะก ำหนดเวลำให้ผู้ประกอบกำรทุกรำย
เตรียมควำมพร้อมข้ันสุดท้ำย เพ่ือเริ่มออกอำกำศในส่วนกลำงระหว่ำง 25 เมษำยน - 25 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2557 และจะเริ่มยุติกำรออกอำกำศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกภำยในปี พ.ศ. 2558 แต่ในกำร
ด ำเนินกำรจริงกำรยุติกำรออกอำกำศของสถำนีโทรทัศน์ระบบ VHF และ UHF แบบแอนะล็อกมี
ควำมล่ำช้ำ และแต่ละสถำนีในแต่ละพ้ืนที่ได้ยุติออกอำกำศไม่พร้อมกัน โดยสถำนีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ได้
ยุติกำรออกอำกำศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกอย่ำงสมบูรณ์ในระยะเวลำเดียวกันคือช่วงกลำงปี พ.ศ. 
2561 โดยสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ยุติกำรออกอำกำศโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเป็นช่อง
สุดท้ำยของประเทศไทย ในเวลำ 00:01 หน้ำ ของวันที่ 26 มีนำคม พ.ศ. 2563 โดย กสทช. ได้
ก ำหนดจ ำนวนและรูปแบบ ช่องโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบดิจิทัลไว้ทั้งสิ้น 48 ช่อง ได้แก่ 
 
 
 
ตำรำงที ่2.3: กำรก ำหนดช่องโทรทัศน์ภำคพ้ืนดินระบบดิจิทัล 

กำรจัดตั้งช่อง ประเภทช่อง จ ำนวนช่อง รำคำประมูลขั้นต่ ำ 
กลุ่มช่องประเภทบริการสาธารณะและชุมชน จ านวน 24 ช่อง 

คัดเลือกคุณสมบัติ 
(Beauty Contest) 

ประเภทรำยกำรบริกำร
สำธำรณะ (ระดับชำติ) 

12  
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เพ่ือรับรองใบอนุญำต
ใช้คลื่นควำมถี่ 

ประเภทรำยกำรบริกำรชุมชน 
(จ ำแนกเป็นแต่ละเขตบริกำร) 

12 

กลุ่มช่องประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จ านวน 24 ช่อง 

ประมูลคลื่นควำมถ่ี 
(Auction) เพ่ือรับรอง
ใบอนุญำตใช้คลื่น
ควำมถี่ 

ประเภทรำยกำรเด็ก เยำวชน 
และครอบครัว 

3 140 ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำรข่ำวสำร และ
สำระ 

7 220 ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำรทั่วไป ภำพ
คมชัดมำตรฐำน (Standard 
Definition : SD) 

7 380 ล้ำนบำท 

ประเภทรำยกำรทั่วไป ภำพ
คมชัดสูง (High Definition : 
HD) 

7 1,510 ล้ำนบำท 

 
 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอยู่ในคุณสมบัติเป็นกลุ่มช่องประเภทบริกำรสำธำรณะและ
ชุมชน ประเภทรำยกำรบริกำรสำธำรณะ (ระดับชำติ) ซึ่งแต่เดิมสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้
ออกอำกำศด้วยระบบโทรทัศน์ควำมละเอียดสูงสัดส่วนภำพ 16:9 โดยน ำร่องในระบบโทรทัศน์ดิจิทัล
ผ่ำนดำวเทียมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภำคม 2554 ด้วยมำตรฐำน DVB-S2 MPEG4 AVC ผ่ำนดำวเทียม
ไทยคม 5 ย่ำนซีแบนด์ ก่อนจะออกอำกำศเป็นระบบดิจิทัลภำคพ้ืนด้วยระบบควำมละเอียดสูงสัดส่วน 
16:9 ทำงช่องหมำยเลข 3 เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2557 ตำมมำตรฐำน DVB-T2 หลังได้รับกำรจัดสรร
คลื่นควำมถี่ โดยใช้โครงข่ำยของตัวเองที่ MUX 4 และได้ทยอยยุติออกอำกำศโทรทัศน์แอนะล็อก โดย
เริ่มยุติเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2558 จำกสถำนีส่ง 2 แห่ง คือ อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และ
อ ำเภอไชยปรำกำร จังหวัดเชียงใหม่ และยุติกำรออกอำกำศในระบบแอนะล็อก 3 สถำนีสุดท้ำย ได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร (อำคำรใบหยก 2) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรำย เมื่อวันที่ 16 มิถุนำยน 
2561 เวลำ 00:01 หน้ำ 
 2.9.3 ยุคสื่อใหม่ 
 สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสให้ควำมส ำคัญกับสื่อใหมเ่ป็นอย่ำงมำกมำตั้งแต่กำรเริ่มก่อตั้งสถำนี
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรในปี 2550 จนถึงปัจจุบันสื่อใหม่มีสถำนะเป็น “ส ำนักสื่อใหม่” อย่ำงเป็นทำงกำร
ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงควำมส ำคัญกับกำรสื่อสำรกับผู้ชมผ่ำนช่องทำงสื่อใหม่หลำกหลำยช่องทำง
ให้ครอบคลุมมำกท่ีสุด ซึ่งหำกดูภำพที่ 2.1 จะเห็นว่ำกำรใช้สื่อใหม่ของไทยพีบีเอสเริ่มมำตั้งแต่กำรตั้ง
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เว็บไซต์ขององค์กรข้ึนในปี 2550 และมีกำรขยำยไปในช่องทำงโซเชียลมีเดียต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ทั้ง
เฟซบุ๊ก ยูทูป ทวิตเตอร์ อินสตำแกรม เว็บทีวี รวมถึงช่องทำงใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้ง TikTok หรือ
แม้กระทั่ง Clubhouse ก็ตำม และช่องทำงกำรสื่อสำรเดิมที่เริ่มท ำมำก็มีกำรปรับปรุงพัฒนำ และเห็น
ตัวเลขกำรติดตำมของผู้ชมที่เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ 
 
ภำพที่ 2.1: TIMELINE Thai PBS New Media 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: Thai PBS. (2563). YEAR IN REVIEW 2020 สรุปที่สุดแห่งปี 2563. สืบค้นจำก 
 https://nm.thaipbs.or.th/yearinreview2020/. 
 
 ซึ่งหำกเปรียบเทียบไทม์ไลน์ตั้งแต่ยุคโทรทัศน์แอนะล็อก จนถึงโทรทัศน์ดิจิทัล จะเห็นว่ำยุค
สื่อใหม่ของไทยพีบีเอสนั้นคำบเกี่ยวกับทั้งช่วงยุคของแอนะล็อก และยุคดิจิทัล ซึ่งจำกภำพที่ 1.2 
แบบจ ำลองของ McQuail ที่มีปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องในบริบทขององค์กรสื่อด้วย ซึ่ง
เป็นทั้งปัจจัยภำยในส่วน Technical และปัจจัยภำยนอกด้ำน Distribution Channel นอกจำกนี้
ตำมแบบจ ำลองยังแบ่งออกเป็นปัจจัยภำยใน (Internal Factor) 3 ด้ำน และปัจจัยภำยนอก 
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(External Factor)  4 ด้ำน ที่มีผลต่อองค์กรสื่อในยุคที่มีแรงกดดันจำกภำยนอกเข้ำมำมำก World 
Economic Forum ยังได้กล่ำวถึงเรื่อง Four digital trends reshaping the media industry หรือ 
เทรนด์ 4 อย่ำงในยุคดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสำหกรรมสื่อ 
 เทรนด์แรก คือ โครงสร้ำงประชำกรที่เปลี่ยนไป จำกกำรคำดกำรณ์ชนชั้นกลำงทั่วโลกจะ
เติบโตขึ้นจำก 1.8 พันล้ำนคนในปี 2552 เป็นประมำณ 4.9 พันล้ำนคนในปี 2573 ควำมต้องกำร
บริกำรสื่อใหม่ที่เน้นควำมสะดวกสบำยกำรศึกษำเนื้อหำระดับพรีเมียมและวิดีโอออนดีมำนด์จะ
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพำะในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ในขณะเดียวกันกำรเกิดขึ้นของคน Generation 
Millennials ก ำลังสร้ำงควำมต้องกำรบริกำรเทคโนโลยีที่มอบควำมสะดวกสบำย ประสบกำรณ์ท่ีน่ำ
จดจ ำ และกำรเข้ำถึงเนื้อหำได้ทันที ด้ำนประชำกรโลกท่ีอำยุเฉลี่ยมำกขึ้นก็ส่งผลให้มีควำมต้องกำร
บริกำรด้ำนสุขภำพควำมบันเทิงและกำรศึกษำที่ออกแบบมำส ำหรับผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึน 
 เทรนด์ด้ำนพฤติกรรมและควำมคำดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกร
เหล่ำนี้ส่งผลกระทบอย่ำงมำกต่อสิ่งที่ผู้บริโภคคำดหวังจำกสื่อกำรบริโภคสื่อและควำมคุ้นเคยและ
ควำมเข้ำใจในกำรท่องโลกดิจิทัล คนรุ่นใหม่กระตือรือร้นที่จะบริโภคเนื้อหำจำกท่ัวโลก เนื้อหำ
บรรณำธิกำร กำรโฆษณำ และกำรโฆษณำชวนเชื่อ ผู้บริโภคยุคใหม่มีควำมเข้ำใจ และรู้ทันกำรตลำด
หรือกำรประชำสัมพันธ์แฝงในเนื้อหำสื่อท่ีเสพมำกข้ึน เนื่องจำกผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจ ำนวนมำกข้ึนหันไป
ใช้ซอฟต์แวร์ปิดกั้นโฆษณำนักกำรตลำดจึงเปลี่ยนกลยุทธ์และต้องกำรดึงดูดผู้บริโภคผ่ำนกำรเล่ำเรื่อง
หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงกำรเพ่ิมข้ึนของ Content Creator มือสมัครเล่น ซึ่งท ำให้ผู้รับ
สำรที่อำยุน้อยอยู่ในช่วงวัยรุ่นหันไปเสพสื่อจำกคนกลุ่มนี้แทน นอกจำกนี้ ผู้บริโภคยังเริ่มตระหนักมำก
ขึ้นว่ำชีวิตประจ ำวันของพวกเขำถูกเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่สำมำรถวิเครำะห์และสร้ำงรำยได้โดยบุคคล
ที่สำม ผู้รับสำรอำจเปลี่ยนไปใช้บริกำรที่ให้ควำมโปร่งใสและควำมเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ดีกว่ำ
บริกำรทำงสื่อ หรือออนไลน์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 เทรนด์ในควำมท้ำทำยด้ำนระบบนิเวศ ในขณะที่อุตสำหกรรมสื่อปรับตัวให้เข้ำกับพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไปของผู้รับสำร ควำมสำมำรถพิเศษกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี ท ำให้สตำร์ทอัพสำมำรถขยำยตัวไป
ทั่วโลกสร้ำงธุรกิจใหม่ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจสื่อ บริษัทสตำร์ทอัพจะลงทุนทั้งในกำรยกระดับคุณภำพของ
เนื้อหำและในกำรน ำเสนอบริกำรใหม่ ๆ ซึ่งสร้ำงแรงกดดันในกำรแข่งขันให้กับบริษัทสื่อแบบดั้งเดิม 
รวมถึงกำรสร้ำงเนื้อหำในปัจจุบันสำมำรถท ำได้ง่ำยและมีช่องทำงกำรเผยแพร่ที่หลำกหลำย ท ำให้
ปัจจุบันกลุ่มแบรนด์และองค์กรต่ำง ๆ แข่งขันกันสร้ำงคอนเทนต์เพื่อเรียกร้องควำมสนใจของผู้บริโภค  
 เทรนด์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้งกำรเพ่ิมข้ึนของกำรใช้งำนโทรศัพท์มือถือและ
อินเทอร์เน็ตท ำให้กำรเชื่อมต่อกับวิถีชีวิตของผู้รับสำรง่ำยขึ้น ธุรกิจสื่อมีโอกำสในกำรเพ่ิมช่องทำงกำร
น ำเสนอให้เข้ำถึงกลุ่มผู้รับสำรได้หลำกหลำยช่องทำงมำกข้ึน มีกำรสื่อสำรสองทำง Two-way 
Communication ระหว่ำง Content Creator และผู้รับสำรท ำให้รู้ว่ำผู้รับสำรต้องกำรอะไร สำมำรถ
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ผลิต หรือปรับปรุงเนื้อหำให้ตรงใจผู้รับสำรมำกขึ้น นอกเหนือจำกกำรเชื่อมต่อที่เพ่ิมขึ้นนี้เทคโนโลยียัง
ช่วยให้เข้ำถึงเนื้อหำได้ทุกที่ทุกเวลำ 
 
2.10 Digital Transformation ของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร 
 เทคโนโลยีกำรสื่อสำรในปัจจุบัน พงษ์ วิเศษสังข์ (2557) ระบุลักษณะของเทคโนโลยีกำร
สื่อสำรออกเป็น 4 ลักษณะ คือ มีควำมเป็นคอมพิวเตอร์ (Computerization) มีขนำดเล็กลง 
(Miniaturization) มีควำมเป็นดิจิทัล (Digitization) และมีกำรรวมเป็นหนึ่ง (Convergence) ซึ่ง
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ถูกพัฒนำและน ำมำใช้เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค จำกควำมต้องกำร
ในกำรแลกเปลี่ยนสื่อสำร เปิดรับข่ำวสำรที่รวดเร็ว และกว้ำงขวำงขึ้น ในยุคโลกำภิวัฒน์ กำรสื่อสำรไร้
พรมแดน ซึ่งกำรสื่อสำรตั้งแต่อดีตมนุษย์พยำยำมคิดค้นรูปแบบของกำรสื่อสำรและกำรถอดรหัสแบบ
ใหม่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมออกมำเรื่อย ๆ ตั้งแต่กำรสื่อสำรด้วยควันไฟในอดีต มำจนถึงกำรใช้นกพิรำบ 
กำรใช้จดหมำย โทรศัพท์แบบมีสำย โทรศัพท์ไร้สำยผ่ำนกำรสื่อสำรด้วยคลื่นควำมถ่ี ซึ่งยุคของกำร
สื่อสำรด้วยคลื่นควำมถ่ีผ่ำนมำแล้ว 4 ยุคด้วยกัน ก่อนจะเปลี่ยนผ่ำนเป็นยุคที่ 5 ในปัจจุบันหรือ 5G 
โดยมีรำยละเอียดของยุคต่ำง ๆ ดังนี้ 
 
ภำพที่ 2.2: ยุคกำรสื่อสำรด้วยคลื่นควำมถ่ี 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มำ: 5G คืออะไร? เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายน้องใหม่ ใกล้ตัวกว่าที่คิด. (ม.ป.ป.). สืบค้น 8 มีนำคม 
 2564, จำก https://www.uih.co.th/th/knowledge/5g 
 ยุค 1G เป็นยุคที่ใช้ระบบแอนะล็อก คือใช้สัญญำณวิทยุในกำรส่งคลื่นเสียง โดยไม่รองรับกำร
ส่งผ่ำนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นซึ่งนั่นก็หมำยควำมว่ำสำมำรถใช้งำนทำงด้ำน Voice ได้อย่ำงเดียว คือ โทร
ออก-รับสำย เท่ำนั้น ไม่มีกำรรองรับกำรใช้งำนด้ำน Data ใด ๆ ทั้งสิ้น แม้แต่กำรรับ-ส่ง SMS ก็ยังท ำ
ไม่ได้ในยุค 1G ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้ว ในยุคนั้นผู้บริโภคก็ยังไม่มีควำมต้องกำรในกำรใช้งำนอื่น ๆ 
นอกจำกเสียง (Voice) อยู่แล้วโดยปริมำณผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังอยู่ในขอบเขตท่ีจ ำกัดมำก และจะ
พบว่ำผู้ใช้มักจะเป็นนักธุรกิจที่มีรำยได้สูงเสียส่วนใหญ่ ยุค 1G จึงเป็นยุคแรกของกำรพัฒนำระบบ
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โทรศัพท์แบบเซลลูลำร์ วิธีกำรมอดูเลตสัญญำณแอนะล็อกเข้ำช่องสื่อสำร โดยใช้กำรแบ่งควำมถี่
ออกมำเป็นช่องเล็ก ๆ ด้วยวิธีกำรนี้มีข้อจ ำกัดในเรื่องจ ำนวนช่องสัญญำณ และกำรใช้ไม่เต็ม
ประสิทธิภำพ ติดขัดเรื่องกำรขยำยจ ำนวนเลขหมำย และกำรขยำยแถบควำมถี่โทรศัพท์เซลลูลำร์  ยัง
มีขนำดใหญ่ ใช้ก ำลังงำนไฟฟ้ำมำกในภำยหลังจึงมีกำรเปลี่ยน 
 ยุค 2G จะเปลี่ยนจำกกำรส่งคลื่นวิทยุแบบแอนะล็อกมำเป็นกำรเข้ำรหัสดิจิทัลแทน เป็นกำร
ส่งคลื่นทำง Microwave ซึ่งในยุคนี้เองที่มีกำรเริ่มใช้งำนทำงด้ำน Data ได้ นอกเหนือจำกกำรใช้เสียง
เพียงอย่ำงเดียว สำมำรถรับ-ส่ง ข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นจนมีกำรก ำหนดเส้นทำง
กำรเชื่อมกับสถำนีฐำน หรือที่เข้ำใจว่ำ call site กำรติดต่อจำกสถำนีลูกกับสถำนีเบสใช้วิธีกำรสอง
แบบ คือ กำรแบ่งช่องเวลำออกเป็นช่องเล็ก ๆ แบ่งกันใช้ท ำให้ช่องสัญญำณควำมถี่เพ่ิมขึ้นจำกเดิม 
เกิดระบบ GSM (Global System for Mobilization) ซึ่งโทรศัพท์เครื่องเดียวสำมำรถใช้ได้ทั่วโลก 
เรียกว่ำ Roaming 
 ยุค 2.5G เป็นยุคก้ ำก่ึงระหว่ำง 2G และ 3G ซึ่งก็คือ 2.5G ซึ่ง 2.5G นี้ เป็นยุคที่ก ำเนิด
เทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) นั่นเอง เพ่ือเพ่ิมควำมเร็วในกำรรับส่งข้อมูลให้
มำกกว่ำยุค 2G ซึ่งตำมหลักกำรแล้วเทคโนโลยี GPRS นี้สำมำรถส่งข้อมูลได้ที่ควำมเร็วสูงสุดถึง 115 
Kbps แต่ในกำรใช้งำนจริงควำมเร็วของ GPRS จะถูกจ ำกัดให้อยู่ที่ประมำณ 40 kbps เท่ำนั้น ซึ่งใน
ยุค 2.5G เป็นยุคที่เริ่มมีกำรใช้บริกำรในส่วนของข้อมูลมำกขึ้น และกำรส่งข้อควำมก็พัฒนำจำก SMS 
มำเป็น MMS โทรศัพท์มือถือก็เริ่มเปลี่ยนจำกจอขำวด ำมำเป็นจอสี เสียงเรียกเข้ำ จำกเดิมที่เป็นเพียง 
Monotone ก็เปลี่ยนมำเป็น Polyphonic รวมไปถึง True tone ต่ำง ๆ ด้วย 
 ยุค 2.75G เป็นช่วงที่เริ่มมีกำรใช้เทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data rates for Global 
Evolution) EDGE นั้นถือเป็นเทคโนโลยีต่อยอดของ GPRS และถูกเรียกกันว่ำเทคโนโลยียุค 2.75G 
(อย่ำงไม่เป็นทำงกำร) ลักษณะกำรท ำงำนของ EDGE นั้นจะเป็นกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพควำมเร็ว
จำกพ้ืนฐำนของ GPRS ให้มีควำมเร็วในกำรรับ-ส่งข้อมูลได้สูงขึ้นแต่ว่ำยุค 2.75G ของ EDGE นั้น 
ไม่ได้ถูกก ำหนดขึ้นอย่ำงเป็นทำงกำร เป็นเพียงกำรยกข้ึนมำเปรียบเทียบช่วงคำบเกี่ยวระหว่ำงยุค 
2.5G และ 3G เพ่ือให้เห็นภำพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ยุค 3G หรือ Third Generation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีกำรสื่อสำรในยุคที่ 3 จุดเด่นที่สุดของ 3G 
เป็นเรื่องของควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อและกำรรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นกำรเชื่อมต่อแบบไร้สำยด้วย
ควำมเร็วสูง ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรรับส่งข้อมูลต่ำง ๆ รวดเร็วมำกขึ้น พร้อมทั้งสำมำรถใช้ บริกำร 
Multimedia ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ และ มีประสิทธิภำพแบบมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรรับ-ส่ง File ที่มี
ขนำดใหญ่ กำรใช้บริกำร Video/Call Conference Download เพลง ดู TV Streaming ต่ำง ๆ ซึ่ง
ถ้ำเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว 3G มีช่องสัญญำณควำมถ่ี และควำมจุในกำรรับส่งข้อมูลที่
มำกกว่ำ คุณสมบัติหลักอีกอย่ำงหนึ่งของระบบ 3G ก็คือ Always On คือ มีกำรเชื่อมต่อกับระบบ
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เครือข่ำยของ 3G ตลอดเวลำที่เรำเปิดโทรศัพท์ด้วย 3G เป็นยุคแห่งอนำคตอันใกล้ โดยสร้ำงระบบ
ใหม่ให้รองรับระบบเก่ำ และเรียกว่ำ Universal Mobile Telecommunication Systems (UMTS) 
กำรเข้ำถึงเครือข่ำยแบบไร้สำย สำมำรถกระท ำได้ด้วยอุปกรณ์หลำกหลำย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำอ่ืน ระบบยังคงใช้กำรเข้ำช่องสัญญำณเป็นแบบ CDMA ซึ่งสำมำรถบรรจุช่องสัญญำณ
ได้มำกกว่ำแต่ใช้แบบแถบกว้ำง ระบบนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่ำ WCDMA มีแนวโน้มเชื่อมโยงกับระบบ
อินเทอร์เน็ตได้อย่ำงสมบูรณ์ 
 ยุค 4G ( Forth Generation ) เทคโนโลยี 4G เป็นเครือข่ำยไร้สำยควำมเร็วสูงชนิดพิเศษ 
หรือเป็นเส้นทำงด่วนส ำหรับข้อมูลที่ไม่ต้องอำศัยกำรลำกสำยเคเบิล โดยระบบเครือข่ำยใหม่นี้ จะ
สำมำรถใช้งำนได้แบบไร้สำย รวมถึงคุณสมบัติกำรเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสำมมิติ (three-
dimensional) ระหว่ำงผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเอง นอกจำกนั้น สถำนีฐำน ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรส่งผ่ำน
สัญญำณโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ในปัจจุบันจะมีให้เห็นกันอย่ำง
แพร่หลำย โดยเทคโนโลยี 4G จะสำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลแบบไร้สำยด้วยระดับควำมเร็วสูงที่เพ่ิมข้ึนถึง 
100 เมกะไบต์ต่อวินำที 
 ยุค 5G คือ Generation ใหม่ของเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำยที่จะมำแทนที่ระบบ 4G ใน
ปัจจุบัน ซึ่งจะไม่จ ำกัดแค่มือถือเท่ำนั้น แต่รวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of 
Things หรือ IoT) ก็สำมำรถเข้ำถึงเครือข่ำย 5G ได้เช่นเดียวกัน โดย 5G มีควำมเหนือกว่ำ 4G คือ มี
กำรตอบสนองไวขึ้น สำมำรถสั่งงำนและควบคุมสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว หรือเรียกว่ำแทบจะทันที 
เนื่องจำกมีควำมหน่วงที่ต่ ำ ตอบสนองได้ไวถึง 1 ส่วนพันวินำที ทั้งยังรองรับกำร รับ-ส่ง ข้อมูลได้
มำกกว่ำ 4G 7 เท่ำ หรือ 50 Exabytes ต่อเดือน มีควำมเร็วมำกกว่ำ 4G ถึง 20 เท่ำ ซึ่งเร็วมำก
พอที่จะดูวิดีโอ 8K ออนไลน์แบบ 3 มิติ หรือดำวน์โหลดภำพยนตร์ 3 มิติ ได้ในภำย 6 วินำที ควำมถี่มี
ให้เลือกใช้มำกกว่ำ 4G สำมำรถใช้งำนคลื่นควำมถี่ได้จนถึง 30GHz ซึ่งเป็นควำมถ่ีย่ำนใหม่ที่ไม่เคยมี
กำรใช้งำนมำก่อน ซึ่งทำง กสทช.เองได้มีกำรเปิดประมูลคลื่นไปเม่ือเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2563 ซึ่ง
ควำมถี่ 5G จะรองรับจ ำนวนผู้ใช้งำนเพ่ิมข้ึน 10 เท่ำ จำกที่สำมำรถรับคนได้รำว 1 แสนคนต่อพ้ืนที่ 1 
ตำรำงกิโลเมตร กลำยเป็น 1 ล้ำนคนต่อพื้นที่ 1 ตำรำงกิโลเมตร 
 ซึ่งในงำนวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ก็มีกำรน ำเทคโนโลยีคลื่นควำมถี่แบบไร้สำยมำ
ใช้เป็นระยะเวลำนำนนับตั้งแต่เทคโนโลยีดำวเทียมดวงแรก สปุตนิก 1 ถูกส่งขึ้นโดยสหภำพโซเวียต 
เมื่อวันที่ 4 ตุลำคม ปี พ.ศ. 2500 นับตั้งแต่ครั้งนั้นท ำให้หลำยชำติโดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ พยำยำม
พัฒนำเทคโนโลยีดำวเทียมและส่งขึ้นไป รวมถึงแข่งกันแก้ปัญหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเชื่อมต่อที่ไม่
เสถียร ไม่สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงต่อเนื่องสัญญำณไม่ขำดหำยไป โดยแบ่งสัญญำณดำวเทียมออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ คือ C-band ควำมถี่ระหว่ำง 4-8 GHz เป็นกำรใช้สื่อสำรทั่วไป และอีกหนึ่งประเภท 
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คือ Ku-band ควำมถี่ระหว่ำง 12-18 GHz ส ำหรับส่งสัญญำณ DTH Video broadcasting และ
อินเทอร์เน็ต 
 จุดเริ่มต้นในกำรสื่อสำรด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำก่อนที่จะมำเป็นคลื่นที่รู้จักกันในปัจจุบัน มี
กำรสร้ำงและส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำโดย เฮนริช รูดอล์ฟ เฮิร์ตช์ จำกกำรน ำทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ำของ
แม็กซ์เวลล์มำทดลอง ซึ่งได้มีกำรน ำมำพัฒนำต่อโดยกูกลิเอลโม่ มำร์โคนี่ ท ำให้ก ำเนิดวิทยุโทรเลข 
หรือ Radio Telegraph ขึ้นมำ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกำรกระจำยเสียง ซึ่งในยุคแรกถูกใช้เพ่ือกำร
ติดต่อสื่อสำรในกิจกำรเดินเรือ และกิจกำรกองทัพเป็นหลัก และมีกำรพัฒนำกำรรับ-ส่งสัญญำณมำ
เรื่อย ๆ ตั้งแต่ในระบบ AM จนมำถึง FM และเป็นรำกฐำนของกำรก ำเนิดโทรทัศน์ตำมมำ ทั้งระบบ
แอนะล็อก และระบบดิจิทัล ล้วนใช้คลื่นควำมถี่ระบบ AM ในกำรส่งสัญญำณภำพ และระบบ FM ใน
กำรส่งสัญญำณเสียง ต่ำงกันที่กระบวนกำรบีบอัดสัญญำณแบบดิจิทัล จะท ำให้สัญญำณมีควำมคมชัด
กว่ำ ใช้ Band width ที่น้อยกว่ำ มีกำรเข้ำรหัสได้หลำยรูปแบบท ำให้สำมำรถส่งสัญญำณออกอำกำศ
ได้มำกกว่ำแค่ภำพและเสียง แต่ยังรวมถึงกำรส่งชื่อรำยกำร กำรส่ง 2 ภำษำ หรือมีค ำบรรยำยซึ่งผู้ชม
สำมำรถเลือกเปิดปิดจำกเครื่องรับสัญญำณในระบบดิจิทัลได้ 
 โดยในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีเครือข่ำยไร้สำยด้ำนอินเทอร์เน็ตถูกพัฒนำขึ้นมำ และมีควำม
เสถียรมำกขึ้น อินเทอร์เน็ตก็ถูกน ำมำใช้ในกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์เช่นกัน ทั้งกำร
ออกอำกำศในสื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับกำรออกอำกำศด้วยคลื่นควำมถี่แบบเดิม ในกิจกำรโทรทัศน์ ยัง
มีกำรน ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมำใช้แทนที่ระบบกำรรับ-ส่งภำพ และรำยงำนสดกลับเข้ำมำในสถำนี
ตั้งแต่เริ่มมีกำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตระบบ 3G จำกเดิมท่ีต้องใช้คลื่นควำมถี่ในกำรส่งสัญญำณผ่ำน
ดำวเทียม ก็มีกำรส่งภำพและเสียงผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ที่สำมำรถรวมสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตได้มำกกว่ำเพียงโทรศัพท์ 1 เครื่อง 1 ซิมกำร์ด แต่สำมำรถรวมสัญญำณได้ตั้งแต่ 2 ซิม
กำร์ด ไปจนถึงมำกกว่ำ 10 ซิมกำร์ด เพ่ือขยำย Band width เพ่ิมควำมเข้ม และควำมเสถียรของ
สัญญำณ ท ำให้สำมำรถส่งสัญญำณภำพและเสียงที่เป็นข้อมูลขนำดใหญ่ระดับมำตรฐำนกำร
ออกอำกำศของสถำนีโทรทัศน์ได้อีกด้วย 
 
2.11 แนวคิดและทฤษฎีกำรปรับตัว (Adaptation Theory) 
 บทควำมโดย มีเดียน จูมะ (Meedian Chumat) กล่ำวถึงทฤษฎีกำรปรับตัวที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ว่ำเป็นกำรอธิบำยถึงกำรพัฒนำลักษณะทำงพันธุกรรมหรือพฤติกรรมที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิต
สำมำรถรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ และที่ส ำคัญที่สุดคือเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตเหล่ำนั้นอยู่
รอดได้ (Futuyama, 1979; Winterholder, 1980; Kitano, 2012 อ้ำงใน PATTANI ECONOMY, 
2020) กำรปรับตัวเพ่ือกำรอยู่รอดนั้นไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ในแง่ของวิวัฒนำกำรของมนุษย์ หรือสัตว์ แต่
ยังถูกน ำมำพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์ กำรใช้ชีวิต รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจเองก็ตำม กำรปรับตัวมีควำม
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เกี่ยวข้องกับกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กำรแข่งขัน และกำรวำงกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม
ต่ำง ๆ หำกไม่ปรับตัวก็ไม่สำมำรถอยู่รอดได้ในแวดวงธุรกิจ 
 กำรปรับตัวเป็นเรื่องที่ชัดเจนมำกว่ำ เกิดขึ้นจำกผลกระทบจำกหลำยปัจจัยที่เข้ำมำ ทั้งสภำพ
สังคม กำรเมือง กฎหมำย สิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งคู่แข่งโดยทำงตรง คือ ผู้ที่ประกอบธุรกิจแบบ
เดียวกัน หรือคู่แข่งโดยทำงอ้อม ที่ธุรกิจอำจมีผลกระทบต่อธุรกิจของเรำ โดยเฉพำะในยุค Digital 
Transformation ที่เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ำมำมีบทบำทในกำรด ำเนินชีวิตของเรำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังข้อควำมของ ชมพู่ (Chumpoo, 2021) เขียนไว้ว่ำ  
 “อนำคตต่อจำกนี้เป็นสิ่งที่คำดเดำไม่ได้ว่ำธุรกิจไหนจะอยู่หรือไป สิ่งที่เรำท ำได้เพียงตอนนี้ 
คือ ควรเริ่มศึกษำ ปรับตัว หำวิธีทำงท่ีจะลองน ำเทคโนโลยีเข้ำมำมำปรับใช้งำนกับองค์กรมำกขึ้น และ 
‘พัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง’ เพ่ือประโยชน์ที่ดีแก่ธุรกิจและทีมงำนของคุณเอง มิเช่นนั้น องค์กรของ
คุณอำจถูกกลืนหำยไปกับ Digital Transformation ก็ได้ใครจะรู้” 
 กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (ม.ป.ป.) ให้ข้อมูลถึงสภำพแวดล้อมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำง
เร็ว ทั้งกำรใช้ชีวิตเทคโนโลยี หรือกระแสควำมนิยม ท ำให้องค์กรธุรกิจโดยเฉพำะองค์กรขนำดเล็กมัก
ปรับตัวไม่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงเศรษฐกิจ ทำงเทคโนโลยี ผู้บรโิภค ธุรกิจแบบใหม่ กำร
ขยำยตัวของชุมชนเมือง ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ด้ำนนี้ ย่อมส่งผลต่อองค์กรธุรกิจต่ำง ๆ รวมถึง
ธุรกิจสื่อเองก็ตำม เนื่องจำก เมื่อธุรกิจสื่อต้องอำศัยงบประมำณในกำรขับเคลื่อน กำรเปลี่ยนแปลงทุก
อย่ำงย่อมส่งผลกับกำรเงินโดยเฉพำะทำงเศรษฐกิจ แม้แต่สื่อสำธำรณะในหลำยประเทศอย่ำง CNN 
BBC ที่จ ำเป็นจะต้องกำรงบประมำณมำขับเคลื่อนองค์กรเอง ซึ่งต่ำงจำกบริบทของสื่อสำธำรณะใน
ประเทศไทย หรือสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ที่มีงบประมำณจำกภำษีสรรพสำมิตสุรำและยำสูบ แต่
หำกมองในควำมเป็นจริง พ.ร.บ.องค์กรฯ ก ำหนดเพียงงบประมำณที่สูงที่สุด คือปีละไม่เกิน 2 ล้ำน
บำท หำกมีผลกระทบทำงเศรษฐกิจ ก็อำจถูกปรับลดงบประมำณในกำรด ำเนินกำรได้ รวมถึงใน
มุมมองทำงเทคโนโลยี หรือผู้บริโภคท่ีมีควำมต้องกำรที่หลำกหลำยมำกขึ้น มีช่องทำงกำรเลือกเปิดรับ
สำรหลำยช่องทำง หำกไม่ปรับตัวก็อำจจะถูกมองว่ำไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลง และไม่ตอบ
กลุ่มผู้รับสำร ซึ่งอำจส่งผลถึงกำรปรับลดงบประมำณได้เช่นกัน 
 ซึ่งกำรองค์กรธุรกิจต้องมีกำรปรับตัวโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี ที่เข้ำมำมีบทบำทต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจเป็นอย่ำงมำกโดยในภำคโลจิสติกส์ได้มีกำรพัฒนำไปสู่ยุค 4.0 ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ
เชื่อมโยงข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรทั้งอุปสงค์ และอุปทำนอย่ำงเป็นระบบ แม่นย ำ รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในโลกกำรค้ำยุคดิจิทัล (กรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม, ม.ป.ป.) ซึ่งทำงกรมส่งเสริมอุตสำหกรรมยังได้แนะแนวทำงในกำรปรับตัวใน 3 แนวทำง 
ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงกำรท ำงำนของภำยในองค์กร 
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  โดยเน้นกำรปรับปรุงกำรท ำงำน และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เพื่อเพ่ิมประสิทธิ
ภำพและลดต้นทุน เป็นกำรปรับตัวที่เน้นประสิทธิภำพและคุณภำพของงำน ท ำให้กิจกำรมีต้นทุน
ต่ ำลง ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับองค์กรมำกข้ึน ในภำพใหญ่ขององค์กรสื่อในประเทศไทย 
จะเห็นกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนในองค์กรหลำยครั้ง โดยเฉพำะองค์กรที่มีคนรุ่นใหม่อยู่มำกจะเห็น
ว่ำมีประสิทธิภำพกำรท ำงำนเพ่ิมข้ึนกว่ำคนรุ่นเก่ำบำงคน แต่ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนที่ต่ ำกว่ำ 
โดยเฉพำะองค์กรสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร ซึ่งมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ
ในต้นทุนที่ต่ ำกว่ำ 
 2. ปรับตัวให้ทันกับสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือโอกำสใหม่ 
  ในยุคที่สื่อออนไลน์เข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจ ำวันตั้งแต่ Digital 
Transformation จนถึงสถำนกำรณ์ COVID-19 เรำได้เห็นภำพวิถีชีวิตของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ทั้งกำรซื้อของ ซื้ออำหำร เสพสื่อ มีกำรใช้ช่องทำงออนไลน์เป็นหลัก จึงเห็นกำรเกิดของช่องทำง
ร้ำนค้ำออนไลน์ แอปพลิเคชันต่ำง ๆ ที่ต่ำงแข่งขันกันจัดกำรส่งเสริมกำรขำยเพ่ือดึงดูดผู้บริโภค ใน
ภำพของสื่อมวลชน จะเห็นกำรเติบโตและเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ซึ่งมีท้ังองค์กรสื่อดั้งเดิม 
(Traditional Media) ที่ปรับตัวเองหันเข้ำสู่โลกออนไลน์ หรือองค์กรสื่อใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนในตลำด ต่ำง
ก็แข่งขันกันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งผู้รับสำร เนื่องจำก ผลที่ตำมมำคือสำมำรถแย่งชิงส่วนแบ่งค่ำโฆษณำ
มำได้ด้วย ดังนั้น จะเห็นภำพกำรแข่งขันและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว จนหลำยองค์กรที่เป็นสื่อออนไลน์ 
สำมำรถแทนที่สื่อหลักได้อย่ำงสมบูรณ์ ส่วนสื่อสำธำรณะเองหำกไม่ปรับตัวให้ทันกับสภำพแวกล้อม 
หรือคว้ำโอกำสใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ก็อำจล้ำหลังและตำมองค์กรสื่อที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ทัน 
 3. สร้ำงนวัตกรรมใหม่แห่งอนำคต 
  กำรสร้ำงนวัตกรรมอำจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ำย แต่หำกมองไปในอนำคตและอดีตที่ผ่ำนมำ 
จะเห็นว่ำกำรก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและกิจกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำง
รวดเร็วมำก ไม่ว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรระบบปฏิบัติกำรต่ำง ๆ หำกองค์กรไม่มีกำรสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมำ ก็อำจถูกกลืนหำยไปกับเทคโนโลยีเหล่ำนั้นและต้องพ่ึงพำแต่เทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่คนอ่ืนผลิตให้เพียงอย่ำงเดียว องค์กรจึงควรจะพยำยำมสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
โดยเฉพำะในยุค Digital Transformation 
 หำกจะมองถึงกำรปรับตัว และกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ หรือ Media Lanscape 
เพียงอย่ำงเดียว ดับเบิลยูพี (WP, 2020) มองประเด็นสื่อออนไลน์เป็นหลัก โดยมีตัวเลขมูลค่ำ Online 
Media ในปี 2019 อยู่ที่ 14,200 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และคำดกำรณ์ในปี 2025 ว่ำมูลค่ำสื่อออนไลน์
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเพ่ิมข้ึนเป็น 32,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ ซึ่ง 3 ควำมเปลี่ยนแปลง 
Media Landscape ในเว็บไซต์Marketingoops.com ท ำให้นักกำรตลำด นักโฆษณำ สื่อ และผู้ผลิต
คอนเทนต์ ต้องปรับตัว (WP, 2020) ประกอบด้วย 
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 1. ดิจิทัลอยู่ทั้งตลอด Customer Journey ตั้งแต่ Awareness ถึง Conversion 
  จำกตัวเลขมูลค่ำโฆษณำทุกปี เม็ดเงินก้อนใหญ่จะอยู่กับ “สื่อทีวี” มำตลอดทุกยุค
สมัย และเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลมำกท่ีสุด เพรำะสำมำรถเข้ำถึงครัวเรือนได้ทั่วประเทศ แต่ในช่วง 2 – 3 
ปีมำนี้ “สื่อดิจิทัล” กลับเร่งตัวเองขึ้นมำและกลำยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมำกเทียบเท่ำกับสื่อทีวี แม้
จ ำนวนเม็ดเงินโฆษณำไม่ได้สูงเท่ำกับสื่อทีวีก็ตำม เพรำะสื่อดิจิทัล เข้ำไปอยู่ทั้งตลอด Customer 
Jorney และท ำให้แต่ละช่วงของเส้นทำงกำรตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสั้นลง นั่นหมำยควำมว่ำสื่อ
ดิจิทัลได้ท ำหน้ำที่ตั้งแต่เข้ำถึง Target Audience ไปจนถึงสร้ำง Conversion (WP, 2020) 

 
ภำพที่ 2.3: เม็ดเงินโฆษณำของธุรกิจสื่อปี 2019 
 

 
 
ที่มำ: WP. (2020). 3 Media Landscape เปลี่ยนไปเมื่อดิจิทัลมีอิทธิพลเท่าทีวี – คนมิลเลนเนียล
 โตมากับ “มือถือ-สตรีมม่ิง”. สืบค้นจำก https://www.marketingoops.com/ 
 reports/media-stat/media-landscape-changed-in-digital-era/. 
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ภำพที่ 2.4: เม็ดเงินโฆษณำของธุรกิจสื่อปี 2020 
 

 
 
ที่มำ: WP. (2020). 3 Media Landscape เปลี่ยนไปเมื่อดิจิทัลมีอิทธิพลเท่าทีวี – คนมิลเลนเนียล
 โตมากับ “มือถือ-สตรีมม่ิง”. สืบค้นจำก https://www.marketingoops.com/ 
 reports/media-stat/media-landscape-changed-in-digital-era/. 
 
  จำกภำพที่ 2.3 และ 2.4 จะเห็นว่ำเม็ดเงินโฆษณำในสื่อทีวี ยังครองส่วนแบ่งโฆษณำ
สื่อใหญ่สุด ในขณะที่สื่อดิจิทัล ครองส่วนแบ่งรองลงมำเป็นอันดับ 2 เพรำะไม่ว่ำจะเป็นเข้ำถึงผู้รับสำร
และสร้ำง Brand Awareness ทั้งสื่อทีวีและสื่อดิจิทัลก็สำมำรถท ำได้เช่นเดียวกัน โดยมีอิทธิพลไม่
ต่ำงกัน ดับเบิลยูพี (WP, 2020) ชี้ให้เห็นจำกสถิติดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำคนไทยส่วนใหญ่เข้ำถึง
ออนไลน์ และใช้งำนแทบจะทั้งวัน ท ำให้สื่อดิจิทัลตอบโจทย์กำรสร้ำง Awareness ได้ไม่น้อยไปกว่ำ
สื่อทีวีและด้วยกำรเติบโตของเทคโนโลยี สื่อดิจิทัลจึงกลำยมำเป็นสื่อที่สำมำรถเข้ำถึงผู้รับสำรได้ตรง
กับกลุ่มเป้ำหมำยที่แบรนด์ต้องกำรจะสื่อสำร และท ำกำรตลำด และกำรขำยได้แบบ 
Personalization 
 2. Gen Millennials – Gen Z โตมำพร้อมกับมือถือ และบริกำรสตรีมม่ิง ช่องทำงเข้ำถึงคน
รุ่นใหม่  
  ดับเบิลยูพี (WP, 2020) กล่ำวถึงในอดีต สื่อหลักที่คนยุค Baby Boomer, Gen X 
และ Gen Y ตอนต้นเติบโตมำด้วยกัน คือสื่อทีวีแต่สื่อหลักที่ Gen Millennials และ Gen Z เติบโต
มำคือ แพลตฟอร์ม Streaming โดยมีเทคโนโลยีใหม้ที่เกิดขึ้น เป็นอุปกรณ์ติดตัวไปทุกที่ ทุกเวลำ 
และสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ ทุกเวลำเช่นเดียวกัน คือ สมำร์ทโฟน ซึ่งตัวสื่อ Streaming เมื่อเทียบกับ
สื่อทีวี หรือสื่อประเภทอ่ืน มีควำมได้เปรียบตรงที่มีคอนเทนต์ มีฐำนผู้ใช้งำน และมี Data ผู้ใช้งำน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สื่อต่ำง ๆ ที่เป็นสื่อดั้งเดิม หรือ Traditional Media ทั้งรูปแบบของ Commercial หรือ 



49 

Public Media เองก็ตำมควรท ำกำรเก็บรวบรวมฐำนข้อมูลผู้ใช้งำน เพื่อวิเครำะห์และว่ำแผนกำรผลิต
เนื้อหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้ได้มำกที่สุด 
 3. สื่อทีวี ผู้ผลิตคอนเทนต์ สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลของตัวเอง เป็นพำร์ทเนอร์กับ Video 
Streaming  
  สื่อทีวีต้องปรับตัว โดย Mindshare ฉำยภำพว่ำ Big Screen อย่ำงสื่อทีวี ต้องขยำย
มำยังแพลตฟอร์ม Streaming ด้วยกำรสร้ำงแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมำ เช่น ช่อง 3 พัฒนำ Mello, 
ช่อง 7 สร้ำง Bugaboo TV หรือช่อง ThaiPBSได้พัฒนำแพลตฟอร์ม VIPA ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์ และ
แอปพลิเคชัน (WP, 2020) 
  นอกจำกนี้ บังเห็นภำพสื่อที่มีกำรผลิตคอนเทนต์ของตัวเองมีกำรน ำคอนเทนต์ไป
ขำย หรือฉำยร่วมกับ Streaming Platform ต่ำง ๆ อำทิ Netflix, LINE TV, JOOX, Spotify ท ำให้
เข้ำถึงผู้รับสำรจ ำนวนมำก จำกฐำนผู้ใช้งำนที่แพลตฟอร์มเหล่ำนี้มีอยู่ รวมถึงมีกำรน ำไปแปล และ
พำกย์เสียงไปในหลำยภำษำ ท ำให้มีโอกำสกำรเติบโตที่มำกข้ึนตำมไปด้วย 
 ในแต่ละครั้งที่เกิดวิกฤตกำรณ์ครั้งใหญ่ จะเห็นภำพของกำรปรับตัวของภำคธุรกิจ โดยเฉพำะ
ธุรกิจสื่อ จะเห็นว่ำเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ำมำ มีช่องทำงโซเชียลมีเดีย มีนวัตกรรม เทคโนโลยีกำรสื่อสำร
ใหม่ ๆ เข้ำมำ สื่อหนังสือพิมพ์หลำยเจ้ำ แทบจะล้มหำยตำยจำกไปอย่ำงรวดเร็ว เพรำะผู้บริโภคหันมำ
รับสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์แทน องค์กรใดท่ีมีกำรปรับตัวก็สำมำรถแข่งขันต่อไปได้ในยุค Digital 
Transformation องค์กรใดไม่ปรับตัวก็ถูกสื่อใหม่ค่อย ๆ เข้ำมำแทนที่ เมื่อมีวิกฤตครั้งใหม่เข้ำมำ คือ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคก็มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งกำรใช้ชีวิต ที่หันมำซื้อของ สั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น กำรเดลิเวอรี่เติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
รวมถึงพฤติกรรมกำรบริโภคสื่อดั้งเดิมที่มำกข้ึน ส่งผลต่อกำรบริหำรธุรกิจโดยตรงไม่ใช่เฉพำะธุรกิจสื่อ
เท่ำนั้น ผู้บริหำรแบรนด์ และองค์กร ต้องไม่ยึดติดกับธุรกิจและกำรสื่อสำรในรูปแบบเดิมๆ แต่ขอให้
มองโอกำสในกำรท ำกำรตลำด สร้ำงฐำนกำรตลำดในรูปแบบใหม่ ๆ โดยปรับตัว ปรับแนวคิด ปรับ
สินค้ำ ปรับกำรบริกำร ปรับช่องทำงกำรขำย ปรับบุคลำกรให้เข้ำกับปัจจัยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
(ก้ำ อรินธรณ์, 2563) ซึ่งกำรปรับตัวในยุค Digital Transformation และ COVID-19 ของธุรกิจสื่อ 
กำรปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรเกิดข้ึนของภูมิทัศน์สื่อใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึน ย่อมส่งผลให้
สำมำรถแข่งขันได้ในธุรกิจนี้ ซึ่งยัฃรวมไปถึงสื่อสำธำรณะด้วย โดยในงำนวิจัยชิ้นนี้ จะมองไปถึงภำพ
ใหญ่ในกำรปรับตัวของสื่อสำธำรณะเป็นหลัก บำงส่วนอำจเป็นเรื่องที่ด ำเนินกำรอยู่แล้ว แต่บำงส่วนก็
อำจจ ำเป็นต้องปรับตัวมำกกว่ำนี้เพื่อก้ำวให้ทันในโลกดิจิทัล ค่อนข้ำงชัดเจนว่ำเทรนด์ของผู้บริโภค 
แม้กระทั่งผู้สูงวัยเองก็ตำม ถูกบังคับให้เข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมำกขึ้น ทั้งกำรใช้ชีวิตและกำรเปิดรับ
สื่อ หำกองค์กรไม่ปรับตัว ก็อำจส่งผลให้ก ำไรหดหำยลง และผู้บริโภคก็จะลดลงตำมไปซึ่งอำจส่งผลต่อ
อนำคตกำรมีอยู่ขององค์กรก็เป็นได้  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 
 กำรศึกษำถึง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
ในยุค Digital Transformation และ COVID-19” ผู้ศึกษำได้น ำเอำเอกสำร ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
และงำนวิจัยเกี่ยวกับสื่อสำรมวลชน มำท ำกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ด้วย
วิธีกำรวิจัยเชิงเอกสำร Documentary Research และ In-depth Interview 
 
3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ เรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำร
กระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-
19” ผู้วิจัยได้แบ่งรูปแบบของแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 แหล่ง ดังนี้ 
 3.2.1 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสำรทุติยภูมิ (Secondary Source) สอดคล้องกับวิธีกำรวิจัย
เชิงเอกสำร (Documentary Research)   
 3.2.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล สอดคล้องกับวิธีกำรสัมภำษณ์เจำะลึก In-depth 
Interview โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงที่สัมภำษณ์ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 3.1: รำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงสัมภำษณ์เชิงลึก 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 รศ. ดร. ธีรภัทร  สงวนกชกร กรรมกำรนโยบำย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร 

        รศ. ดร. ธีรภัทร  สงวนกชกร มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรบีบอัดสัญญำณภำพแบบ
ดิจิทัล, โครงข่ำย IP และบรอดแบนด์, คุณภำพของกำรบริกำรโทรคมนำคม บน
โครงข่ำย, กำรออกแบบโครงข่ำยแบบข้ำมชั้นส ำหรับโครงข่ำยโทรคมนำคมแบบมีสำย
และไร้สำย, กำรออกแบบโปรโตคอลส ำหรับกำรสื่อสำร, โครงข่ำยกำรสื่อสำรเฉพำะกิจ
แบบไร้สำย, เทคโนโลยีกำรแพร่ภำพออกอำกำศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี
พ้ืนฐำนที่เก่ียวข้อง รวมถึงเคยปฏิบัติงำนที่ปรึกษำทำงเทคนิค สถำบันวิจัยและพัฒนำ
กองทัพไทย กระทรวงกลำโหม, อนุกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญภำยนอกเพ่ือพิจำรณำและ  

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ): รำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงสัมภำษณ์เชิงลึก 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
 อนุมัติข้อเสนอโครงกำรวิจัยใน หน่วยวิจัย Information and Mobile Application 

ของ National Electronics and Computer Technology (NECTEC), หัวหน้ำ
ภำควิชำวิศวกรรมโทรคมนำคม สถำบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
        นอกจำกนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ใน ส.ส.ท. รศ. ดร. ธีรภทัร เป็นกรรมกำรนโยบำย
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ได้รับเลือกมำเป็นสมัยที่ 2 จึงมีข้อมูลและควำมรู้ในกำร
ปรับองค์กรมำเป็นเวลำ 5 ปี ซึ่งเริ่มด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ปี 2561 ที่ ส.ส.ท. มีกำรควบ
รวมศูนย์พัฒนำสื่อใหม่ และศูนย์พัฒนำสื่อเสียงและวิทยุกระจำยเสียงเข้ำด้วยกัน 
ตั้งขึ้นเป็น “ส ำนักสื่อใหม่” 

2 รศ. ดร. วิลำสิน ี พิพิธกุล ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. 

        ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. มหีน้ำที่บริหำรจัดกำรและก ำกับดูแลภำพรวมของ
สถำนีโทรทัศน์ทั้งหมด ซึ่ง รศ. ดร. วิลำสิน ีเคยปฏิบัติงำนเป็นกรรมกำรบริหำรศูนย์
มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน), อนุกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์, กรรมกำรสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค์แห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, อนุกรรมกำรสื่อสำรสังคม ในคณะกรรมกำร
สุขภำพดีวิถีไทย กระทรวงสำธำรณสุข, กรรมกำรส่งเสริมวำระกำรอ่ำนเพ่ือกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, กรรมกำรกำรสื่อสำรเพ่ือกำรปฏิรูป ในคณะกรรมกำร
สมัชชำปฏิรูป กรรมกำรศึกษำแนวทำงกำรปฏิรูปสื่อภำครัฐ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
        รวมถึงยังเคยเป็นกรรมกำรสรรหำกรรมกำรนโยบำยองค์กำรกระจำยเสียงและ
แพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย , กรรมกำร บมจ. อสมท., กรรมกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดระดับควำมเหมำะสมของรำยกำรโทรทัศน์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, กรรมกำร
ประสำนงำนขับเคลื่อนวำระแห่งชำติสื่อเพ่ือเด็กและเยำวชน รวมถึง คณะท ำงำน
เตรียมกำรบริหำรจัดกำรสถำนีวิทยุโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำส ำหรับปวงชน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนสื่อสำรมวลชน ทั้งในแง่ของ
วิชำกำร และกำรปฏิบัติ 
        นอกจำกนี้ ในช่วงกำรด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. จะเห็นกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กร และรูปแบบของกำรด ำเนินงำนในแต่ละปีตำมสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ): รำยชื่อกลุ่มตัวอย่ำงสัมภำษณ์เชิงลึก 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 
3 นำย พิภพ  พำนิชภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. ด้ำนเนื้อหำสื่อ

สำธำรณะ 
        นำย พิภพ  พำนิชภักดิ์ เป็นบุคคลที่ในวงกำรสื่อสำรมวลชนให้กำรยอมรับเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ เคยเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนสื่อสำรมวลชนในคณะกรรมกำร
กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ และเป็นผู้บุกเบิกกำรท ำข่ำวแบบ Mobile 
Journalist หรือ MOJO ในประเทศไทย ซึ่งเชี่ยวชำญในกำรผลิตทั้งในด้ำน 
Production และ Content จึงได้รับเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งนี้ เนื่องจำก เนื้อหำของสื่อ
สำธำรณะเป็นสิ่งที่ส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรด ำเนินกิจกำร เพรำะสื่อมวลชนคือผู้ที่
น ำเสนอคอนเทนต์ โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 

4 นำงสำว กนกพร ประสิทธิผล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อใหม่ 
        ส ำนักสื่อใหมถู่กบรรจุในโครงสร้ำงของ ส.ส.ท. ตั้งแต่ปี 2561 เป็นส ำนักที่
เกิดข้ึนในยุค Digital Transformation กำรพัฒนำโดยเฉพำะช่องทำงต่ำง ๆ จึง
ค่อนข้ำงจะหนักไปในทำงสื่อใหม่มำกที่สุด คุณกนกพร ประสิทธิผล ได้รับเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อใหม่เป็นคนแรก โดยรับช่วงมำจำกกำรเป็นผู้อ ำนวยกำร
ศูนย์พัฒนำสื่อใหม่ 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.3.1 เครื่องมือกำรวิเครำะห์เนื้อหำแบบตำรำงบันทึกข้อมูล (Coding Sheet) 
ตำรำงที่ 3.2: ตำรำงแสดงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail Internal 
Factors 

7S เอกสำร / ปี พ.ศ. 

Management Strategy - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Structure - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

System - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.2 (ต่อ): ตำรำงแสดงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail Internal 
Factors 

7S เอกสำร / ปี พ.ศ. 

 Shared Value - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Media 
Professional 

Staff - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Skill - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Technical  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

 
ตำรำงที่ 3.3: ตำรำงแสดงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail External 
Factors 

PESTEL 
Analysis 

เอกสำร / ปี พ.ศ. 

Legal/political 
control 

Pressure groups 
Other social 
institutions 

Political - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 

Social - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Legal - พระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 

Event plus 
constant 

information and 
culture supply 

(sources) 

Environmental - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.3 (ต่อ): ตำรำงแสดงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกของสถำนีไทยพีบีเอส 

McQuail External 
Factors 

PESTEL 
Analysis 

เอกสำร / ปี พ.ศ. 

Competitors 
News/information 

agencies 
Advertisers 

Owners 
Unions 

Economics - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/2564 

Distribution 
channels 
Audience 

interest/demand 

Technology - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561/2562 
- ประกำศนโยบำย ส.ส.ท. ปี 2560/2562/25642 

 
 3.3.2 ชุดค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก 
 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก จะเน้นไปยังค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรในยุค 
Digital Transformation ทั้งด้ำนกำรวำงนโยบำย กำรบริหำรงำน และกำรจัดกำรคอนเทนต์ที่
น ำเสนอ โดยเฉพำะในปี 2563 ที่มีสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 อำจท ำให้กำรบริหำร
และกำรวำงนโยบำยแตกต่ำงไปจำกเดิม ซึ่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปียังด ำเนินกำรไม่แล้ว
เสร็จ ณ วันที่ท ำกำรวิจัย จึงจ ำเป็นต้องมีกำรสัมภำษณ์มำประกอบกับเอกสำร โดยมีแนวค ำถำมที่
สอดคล้องกับกำรตั้งวัตถุประสงค์กำรวิจัย ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 3.4: แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึกกรรมกำรนโยบำย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail Internal Factors / 7S 

Management Strategy จำกกำรประเมินสภำพแวดล้อมของสถำนีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอสในปี 2563 ได้รับผลกระทบของโรค COVID-19 
อย่ำงไรที่ส่งผลต่อนโยบำยกำรบริหำร 
ยุค Digital Transformation ส่งผลกระทบต่อกำร
ก ำหนดนโยบำยของไทยพีบีเอสอย่ำงไร 
ไทยพีบีเอส ไม่จ ำเป็นต้องแสวงหำก ำไร และมี
งบประมำณมำอุดหนุนตลอด เหตุใดจึงต้องปรับตัวใน
ยุค Digital Transformation 

Structure กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ตั้งแต่กำรตั้งส ำนักสื่อใหม่
จำกกำรควบรวมศูนย์พัฒนำสื่อใหม่ และศูนย์พัฒนำสื่อ
เสียงและวิทยุกระจำยเสียง ในปี 2561 และกำรเกิด
ของ BU เป็นผลมำจำก Digital Transformation 
หรือไม่อย่ำงไร 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของ ส.ส.ท. ในยุค Digital 
Transformation และสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค 
COVID-19 มีทิศทำงอย่ำงไรให้เห็นควำมรับผิดชอบ
และหน้ำที่กำรท ำงำนที่ชัดเจนมำกขึ้น 

System นโยบำยกำรบริหำรแบบใดที่ด ำเนินกำรส ำเร็จเห็นผล
เป็นรูปธรรมมำกที่สุด 
ระบบกำรด ำเนินงำนใดที่มีกำรร้องเรียน หรือสะท้อน
จำกผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งส่งผลต่อกำรบริหำรองค์กร และ
จ ำเป็นจะต้องได้รับกำรปรับปรุง 

Shared Value ควำมหมำยของค่ำนิยมองค์กรของ ส.ส.ท. มีกำร
ปรับเปลี่ยนไปตำมบริบททำงสังคมอย่ำงไร 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึกกรรมกำรนโยบำย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
Media 

Professional 
Staff นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ จัดสรร คัดเลือกบุคลำกรที่เข้ำ

ปฏิบัติงำน มีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงไรบ้ำงในยุค 
Digital Transformation 
ควำมเป็นมืออำชีพของไทยพีบีเอสในสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค COVID-19 ท ำได้ดแีค่ไหน จำกควำม
ผิดพลำดที่เกิดขึ้นหลำยครั้งเนื่องจำกบุคลำกรขำดกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 

Skill มีนโยบำยกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรไปในทิศทำงใดเป็น
หลัก และเพ่ือให้สำมำรถท ำงำนได้ในยุค Digital 
Transformation และกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
อย่ำงโรคระบำดที่เกิดข้ึน 

Technical  ส.ส.ท. วำงนโยบำยเพื่อรับมือต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือกำรลงทุนด้ำนเทคนิคแต่ละครั้งอย่ำงไร
บ้ำง 

McQuail External Factors / PESTEL Analysis 

Legal/political 
control 

Pressure groups 
Other social 
institutions 

Political ในบริบทของประเทศไทยกำรเมืองมีผลอย่ำงไรกับกำร
วำงนโยบำยกำรบริหำรในปี 2564 

Social ท่ำนคิดว่ำปัจจัยทำงสังคมใดบ้ำง ที่มีผลกระทบต่อ 
ส.ส.ท. ในกำรวำงนโยบำย เพรำะเหตุใดปัจจัยนั้นจึง
กระทบต่อกำรบริหำรงำน 

Legal ปัจจัยด้ำนกฎหมำยทั้ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. รวมถึง
รัฐธรรมนูญที่กล่ำวถึงเสรีภำพในกำรน ำเสนอข้อมูลของ
สื่อมวลชน เป็นสิ่งที่ก ำหนดทิศทำงเดินของ ส.ส.ท. 
อย่ำงไรบ้ำง 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.4 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึกกรรมกำรนโยบำย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
Event plus 
constant 

information and 
culture supply 

(sources) 

Environmental สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 กระทบกับ
นโยบำยภำยในสถำนีอย่ำงไรบ้ำง 
วัฒนธรรมในแต่ละบริบทและสภำพของสังคม เช่น 
New Normal องค์กรต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึนใหม่อย่ำงไร 

Competitors 
News/information 

agencies 
Advertisers 

Owners 
Unions 

Economics ส.ส.ท. มองว่ำใคร องค์กร หรือธุรกิจสื่อใดเป็นคู่แข่ง
บ้ำง เนื่องจำก ส.ส.ท. เป็นสื่อสำธำรณะที่ไม่แสวงหำ
ก ำไรหำกมองในแง่ธุรกิจ ถือว่ำมีคู่แข่งหรือไม่ แล้ว
แข่งขันกันในแง่มุมใด 
ภำยใต้ภำวะกดดันทำงเศรษฐกิจแต ่ส.ส.ท.เองได้รับ
งบประมำณอุดหนุนจำกภำครัฐปีละ 2,000 ล้ำนบำท 
ซึ่งยังคงเป็นจ ำนวนเท่ำเดิม เช่นนี้ควำมผันผวนทำง
เศรษฐกิจส่งผลต่อกำรบริหำร ส.ส.ท. หรือไม่ เพรำะ
เหตุใด 

Distribution 
channels 
Audience 

interest/demand 

Technology กำรก้ำวทันเทคโนโลยีเป็นสิ่งส ำคัญที่ท ำให้ ส.ส.ท. 
สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ในยุค Digital 
Transformation หรือไม่ 
ช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำง ๆ มีผลต่อนโยบำยกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร หรือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งสำรของ ส.ส.ท. 
ไปยังผู้รับสำรอย่ำงไรบ้ำง 
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ตำรำงที่ 3.5: แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail Internal Factors / 7S 

Management Strategy ในปี 2563 ทั้งผลกระทบที่ได้รับจำกกำรระบำดของโรค 
COVID-19 และ Digital Transformation ส่งผลถึง
กำรบริหำร ส.ส.ท.อย่ำงไรบ้ำง 
กลยุทธ์กำรบริหำร ส.ส.ท.ในยุคที่เทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดต้องปรับตัวอย่ำงไร 

Structure ปี 2563 มีเพ่ิม Business Unit ไปในกำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กร เป็นผลมำจำก Digital 
Transformation หรือไม่ อย่ำงไร 
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของ ส.ส.ท. ในสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไร 
เหตุใดจึงจัดตั้งส ำนักสื่อใหม่จำกกำรควบรวมศูนย์
พัฒนำสื่อใหม่ และศูนย์พัฒนำสื่อเสียงและ
วิทยุกระจำยเสียง 

System ในสถำนกำรณ์ COVID-19 มีกำรปรับเปลี่ยนและวำง
ระบบกำรบริหำร ส.ส.ท.ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์อย่ำงไร 
ระบบกำรด ำเนินงำนใดที่มีกำรร้องเรียน หรือสะท้อน
จำกผู้ปฏิบัติงำน และจ ำเป็นจะต้องได้รับกำรปรับปรุง 

Shared Value ค่ำนิยมองค์กรของ ส.ส.ท. มีกำรปรับเปลี่ยนไปตำม
บริบททำงสังคมอย่ำงไร 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.5 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
Media 

Professional 
Staff นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ จัดสรร คัดเลือกบุคลำกรที่เข้ำ

ปฏิบัติงำน มีกำรปรับเปลี่ยนไปอย่ำงไรบ้ำงในยุค 
Digital Transformation 
ควำมเป็นมืออำชีพของไทยพีบีเอสในสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรค COVID-19 ท ำได้ดีแค่ไหน จำกควำม
ผิดพลำดพลำดที่เกิดขึ้นหลำยครั้งเนื่องจำกบุคลำกร
ขำดกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
บุคลำกรแบบใดที่ ส.ส.ท. ต้องกำรเพื่อช่วยขับเคลื่อน
องค์กรในยุค Digital Transformation 

Skill กำรพัฒนำทักษะบุคลำกรของ ส.ส.ท. เป็นไปในทิศทำง
ใดเพ่ือให้สำมำรถเดินต่อไปได้ในยุค Digital 
Transformation และกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
อย่ำงโรคระบำดที่เกิดข้ึน 

Technical  กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลถึงกำรบริหำร 
ส.ส.ท. อย่ำงไรบ้ำง 
มีกำรพัฒนำเทคโนโลยี และเพ่ิมประสิทธิภำพอะไรบ้ำง 
ในช่วงกำรระบำดของ COVID-19 

McQuail External Factors / PESTEL Analysis 
Legal/political 

control 
Pressure groups 

Other social 
institutions 

Political ในบริบทของประเทศไทยกำรเมืองมีผลอย่ำงไรกับกำร
บริหำร ส.ส.ท. 

Social ท่ำนคิดว่ำปัจจัยทำงสังคมใดบ้ำง ที่มีผลกระทบต่อ กำร
บริหำร ส.ส.ท. เพรำะเหตุใดปัจจัยนั้นจึงกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน และกระทบอย่ำงไรบ้ำง 

Legal ปัจจัยด้ำนกฎหมำยทั้ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. รวมถึง

รัฐธรรมนูญที่กล่ำวถึงเสรีภำพในกำรน ำเสนอข้อมูลของ

สื่อมวลชน เป็นสิ่งที่ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรของ 

ส.ส.ท. อย่ำงไรบ้ำง 

(ตำรำงมีต่อ) 



60 

ตำรำงที่ 3.5 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
Event plus 
constant 

information and 
culture supply 

(sources) 

Environmental สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 กระทบกับกำร
บริหำรสถำนีอย่ำงไรบ้ำง 
วัฒนธรรมในแต่ละบริบทและสภำพของสังคม เช่น 
New Normal องค์กรต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้ึนใหม่อย่ำงไร 

Competitors 
News/information 

agencies 
Advertisers 

Owners 
Unions 

Economics ส.ส.ท. มองว่ำใคร องค์กร หรือธุรกิจสื่อใดเป็นคู่แข่ง
บ้ำง เนื่องจำก ส.ส.ท. เป็นสื่อสำธำรณะที่ไม่แสวงหำ
ก ำไรหำกมองในแง่ธุรกิจ ถือว่ำมีคู่แข่งหรือไม่ แล้ว
แข่งขันกันในแง่มุมใด 
ภำยใต้ภำวะกดดันทำงเศรษฐกิจแต่ ส.ส.ท.เองได้รับ
งบประมำณอุดหนุนจำกภำครัฐปีละ 2,000 ล้ำนบำท 
ซึ่งยังคงเป็นจ ำนวนเท่ำเดิม เช่นนี้ควำมผันผวนทำง
เศรษฐกิจส่งผลต่อ ส.ส.ท. หรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุ
ใดบ้ำง 

Distribution 
channels 
Audience 

interest/demand 

Technology ในยุค Digital Transformation เหตุใด ส.ส.ท. จึงต้อง
มีกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำเทคโนโลยีตลอดเวลำ แม้
จะต้องใช้งบประมำณจ ำนวนมำก 
ช่องทำงกำรสื่อสำรที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยน 
หรือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งสำรของ ส.ส.ท. ไปยังผู้รับสำร
อย่ำงไรบ้ำง 
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ตำรำงที่ 3.6: แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก รองผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. ด้ำนเนื้อหำสื่อสำธำรณะ 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail Internal Factors / 7S 

Management Strategy ยุค Digital Transformation มีผลต่อกำรน ำเสนอ
เนื้อหำของ ส.ส.ท. อย่ำงไร 
ส.ส.ท. มีทิศทำงกำรน ำเสนอเนื้อหำในช่วงผลกระทบที่
ได้รับจำกกำรระบำดของโรค COVID-19 อย่ำงไร 

Structure ปี 2563 มีเพ่ิม Business Unit ในโครงสร้ำงองค์กร 
ส่งผลต่อกำรบริหำรเนื้อหำอย่ำงไรบ้ำง 
เมื่อมีกำรกำรจัดตั้งส ำนักสื่อใหม่ ส.ส.ท. มีกำรควบคุม
เนื้อหำในช่องทำงสื่อใหม่อย่ำงไรบ้ำง 

System มีระบบกำรจัดกำรเนื้อหำในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด
ของ COVID-19 อย่ำงไร 

Shared Value ค่ำนิยมองค์กรของ ส.ส.ท. ส่งผลต่อกำรน ำเสนอเนื้อหำ
ของสื่อสำธำรณะอย่ำงไร 

Media 
Professional 

Staff ส.ส.ท. มีกำรปรับปรุงอย่ำงไรจำกกำรน ำเสนอเนื้อหำที่
ผิดพลำดโดยเฉพำะช่วงที่ประชำชนตื่นตระหนกกับกำร
ระบำดของโรค COVID-19 ที่เห็นเป็นรูปธรรมมำกกว่ำ
กำรกล่ำวขออภัย 

Skill มีแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรน ำเสนอเนื้อหำของ 
ส.ส.ท. ในยุคที่เมคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงไร 
ทักษะกำรสื่อสำรเนื้อหำในสถำนกำรณ์ท่ีมีควำม
เปรำะบำงเช่น COVID-19 มีควำมส ำคัญอย่ำงไร 

Technical  กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลต่อกำรผลิต และ
น ำเสนอเนื้อหำของ ส.ส.ท. หรือไม่ 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.6 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก รองผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. ด้ำนเนื้อหำสื่อสำธำรณะ 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail External Factors / PESTEL Analysis 

Legal/political 
control 

Pressure groups 
Other social 
institutions 

Political กำรเมืองเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรน ำเสนอเนื้อหำ หรือ
ควบคุม ส.ส.ท. อย่ำงไรบ้ำง 

Social ท่ำนคิดว่ำปัจจัยทำงสังคมใดบ้ำง ที่มีผลกระทบต่อ 
ส.ส.ท. ในด้ำนกำรน ำเสนอเนื้อหำ เพรำะเหตุใดปัจจัย
นั้นจึงกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 

Legal ปัจจัยด้ำนกฎหมำยทั้ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. รวมถึง
รัฐธรรมนูญที่กล่ำวถึงเสรีภำพในกำรน ำเสนอข้อมูลของ
สื่อมวลชน เป็นสิ่งที่ก ำหนดทิศทำงกำรน ำเสนอเนื้อหำ
ของ ส.ส.ท. อย่ำงไรบ้ำง 

Event plus 
constant 

information and 
culture supply 

(sources) 

Environmental สถำนกำรณ์กำรระบำดของโกำรบริหำรงำนในส่วน
เนื้อหำสื่อสำธำรณะอย่ำงไร 
เนื้อหำของสื่อสำธำรณะ ควรมีกำรปรับเปลี่ยนตำม
บริบทของวัฒนธรรมและสภำพสังคมอย่ำงไร 

Competitors 
News/information 

agencies 
Advertisers 

Owners 
Unions 

Economics ด้ำนเนื้อหำมองว่ำใคร องค์กร หรือธุรกิจสื่อใดเป็น
คู่แข่ง เนื่องจำก ส.ส.ท. เป็นสื่อสำธำรณะที่ไม่แสวงหำ
ก ำไรหำกมองในแง่ธุรกิจ ถือว่ำมีคู่แข่งหรือไม่ แล้ว
แข่งขันกันในแง่มุมใด 
ภำยใต้ภำวะกดดันทำงเศรษฐกิจแต่ ส.ส.ท.เองได้รับ
งบประมำณอุดหนุนจำกภำครัฐปีละ 2,000 ล้ำนบำท 
ซึ่งยังคงเป็นจ ำนวนเท่ำเดิม เช่นนี้ควำมผันผวนทำง
เศรษฐกิจส่งผลต่อ ส.ส.ท. หรือไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุ
ใดบ้ำง 

Distribution 
channels 
Audience 
interest/demand 

Technology เทคโนโลยีกับเนื้อหำของ ส.ส.ท. มีกำรผสำนควบคู่กัน
ไปอย่ำงไรในยุค Digital Transformation  
มีกำรใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย ในช่วงกำร
ระบำดของ COVID-19 ส่งให้ประชำชนอย่ำงไรบ้ำง 
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ตำรำงที่ 3.7: แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อใหม่ 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail Internal Factors / 7S 

Management Strategy ส ำนักสื่อใหม่ มีกำรวำงกลยุทธ์เพ่ือต่อสู้ในยุค Digital 
Transformation อย่ำงไร 
มีกำรวำงกลยุทธ์ของสื่อใหม่ในช่วงกำรระบำดของโรค 
COVID-19 อย่ำงไร 
กลยุทธ์ของสื่อใหม่ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน และ
น ำเสนอออกสู่สำธำรณชนในฐำนะสื่อสำธำรณะ 
มีกำรวำงกลยุทธ์ด้ำนกำรแข่งขันในอุตสำหกรรมสื่อใหม่
อย่ำงไร 

Structure กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ส่งผลอย่ำงไรต่อกำรบริหำร
ส ำนักสื่อใหม่ 
มีแนวคิดในกำรจัดตั้งส ำนักสื่อใหม่จำกกำรควบรวม
ศูนย์พัฒนำสื่อใหม่ และศูนย์พัฒนำสื่อเสียงและ
วิทยุกระจำยเสียงอย่ำงไร 

System ระบบกำรบริหำรสื่อใหม่แบบใดที่ด ำเนินกำรส ำเร็จเห็น
ผลเป็นรูปธรรมมำกที่สุด ตั้งแต่มีกำรตั้งส ำนักข้ึนมำ 

Shared Value สื่อใหม่มีผลต่อกำรสร้ำงค่ำนิยมองค์กรอย่ำงไร 

Media 
Professional 

Staff กำรคัดเลือกบุคลำกรที่เข้ำปฏิบัติงำนในส ำนักสื่อใหม่ 
ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไร 
ควำมเป็นมืออำชีพในวิชำชีพสื่อสำรมวลชนมี
ควำมส ำคัญต่อสื่อใหม่ของ ส.ส.ท. อย่ำงไร 

Skill มีแนวทำงกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรในส ำนักไปใน
ทิศทำงใดเป็นหลัก 

Technical  ส ำนักสื่อใหม่ให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีอย่ำงไร 
ท่ำนมีมุมมองด้ำนเทคนิคกับงำนสื่อใหม่อย่ำงไร 
ส ำนักสื่อใหม่มีกำรจัดหำ พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือให้กำร
ท ำงำนใน ส.ส.ท. ดีขึ้นอย่ำงไร 

(ตำรำงมีต่อ) 
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ตำรำงที่ 3.7 (ต่อ): แนวค ำถำมสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสื่อใหม่ 

ประเด็นค ำถำม แนวค ำถำม 
McQuail External Factors / PESTEL Analysis 

Legal/political 
control 

Pressure groups 
Other social 
institutions 

Political ในบริบทของประเทศไทยกำรเมืองมีผลอย่ำงไรกับกำร
ใช้สื่อใหม่ของ ส.ส.ท. ในปี 2563 และ 2564 
กำรเมืองเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรน ำเสนอเนื้อหำ ผ่ำน
ช่องทำงสื่อใหม่อย่ำงไร 

Social ท่ำนคิดว่ำปัจจัยทำงสังคมใดบ้ำง ที่มีผลกระทบต่อสื่อ
ใหม่ของ ส.ส.ท. อย่ำงไรบ้ำง 

Legal ปัจจัยด้ำนกฎหมำยทั้ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. รวมถึง
รัฐธรรมนูญที่กล่ำวถึงเสรีภำพในกำรน ำเสนอข้อมูลของ
สื่อมวลชน ส่งผลกับสื่อใหม่ของ ส.ส.ท. อย่ำงไร 

Event plus 
constant 

information and 
culture supply 

(sources) 

Environmental สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 กระทบต่อ
ภำพรวมของกำรบริหำรงำนส ำนักสื่อใหม่อย่ำงไร 
วัฒนธรรมกำรใช้สื่อใหมข่องประชำชน มีผลต่อกำร
บริหำรส ำนักอย่ำงไร 

Competitors 
News/information 

agencies 
Advertisers 

Owners 
Unions 

Economics ส ำนักสื่อใหม่ ส.ส.ท. มองว่ำใคร องค์กร หรือธุรกิจสื่อ
ใดเป็นคู่แข่งบ้ำง เนื่องจำก ส.ส.ท. เป็นสื่อสำธำรณะที่
ไม่แสวงหำก ำไรหำกมองในแง่ธุรกิจ ถือว่ำมีคู่แข่ง
หรือไม่ แล้วแข่งขันกันในแง่มุมใด 

Distribution 
channels 
Audience 

interest/demand 

Technology เทคโนโลยีที่ใช้กับงำนสื่อใหม่ มีควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนอย่ำงไรยุค Digital Transformation 
ช่องทำงโซเชียลมีเดียที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อกำรปรับเปลี่ยน 
หรือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งสำรของ ส.ส.ท. ไปยังผู้รับสำร
อย่ำงไรบ้ำง และตั้งแต่มีสื่อใหม่ ส.ส.ท. ได้ใช้ประโยชน์ 
และช่องทำงของโซเชียลมีเดียอย่ำงไรบ้ำง 
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 กำรศึกษำวิจัย เรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
ประเทศไทยในยุค Digital Transformation และ COVID-19” ผู้วิจัยจะใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จำกเอกสำรต่ำง ๆ (Documentary Research) เป็นหลักประกอบกับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) Semi-structured และจะน ำข้อมูลมำท ำกำร
ประมวลผลและวิเครำะห์สรุปในรูปแบบพรรณนำเป็นบทควำมโดยผู้วิจัยจะเป็นผู้เลือกประเด็นมำ
เรียบเรียงด้วยตัวเองตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยที่ตั้งไว้ 
 3.4.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) Documentary Research ขององค์กำร
กระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับกำรเผยแพร่ออกสู่สำธำรณะทำงศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
  1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 
  2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
  3. ประกำศนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำย ส.ส.ท. ประจ ำปี 2560 
  4. ประกำศนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำย ส.ส.ท. ประจ ำปี 2562 
  5. ประกำศนโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำย ส.ส.ท. ประจ ำปี 2564 
  6. พ.ร.บ.องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 
 3.4.2 ข้อมูลสัมภำษณ์เจำะลึก 
 ตำมรำยชื่อที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง นอกเหนือจำกข้อมูลจำกกำรวิจัย
เชิงเอกสำร 
 
3.5 แนวทำงในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจะมีกำรน ำข้อมูลมำประกอบกันระหว่ำงข้อมูลเชิงเอกสำร และกำร
สัมภำษณ์แบบเจำะลึก โดยผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมแบบกำรเทียบเคียงรูปแบบ (Pattern 
Matching) โดยกำรสร้ำงข้อสรุปจำกข้อมูลที่ได้มำเปรียบเทียบกับข้อมูลทฤษฎี เพ่ือให้ทรำบถึง
แนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจสื่อ โดยมีขั้นตอนในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมแนวทำงของไมล์ และ ฮูเบอร์
แมน (อ้ำงใน อลงกต ตันเทอดทิตย์, 2560) ที่ได้เสนอขั้นตอนกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ ประกอบด้วย
กำรวิเครำะห์ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.5.1 กำรลดทอนข้อมูล (Data Reduction) กระบวนกำรคัดเลือก กำรย่อควำมที่ท ำให้
เข้ำใจง่ำย แปลงข้อมูลให้พร้อมน ำไปใช้งำนในขั้นตอนต่อไป ทั้งกำรเขียนสรุปกำรร่ำงหัวเรื่องย่อที่
เกี่ยวข้อง จ ำแนกกลุ่มข้อมูล จดบันทึกตั้งแต่เก็บข้อมูลครั้งแรก 



66 

 3.5.2 กำรจัดรูปแบบข้อมูล (Data Display) สร้ำงรูปแบบข้อมูลที่สำมำรถสื่อสำรกับผู้อ่ำนให้
เข้ำใจโดยง่ำย เริ่มจัดรูปแบบข้อมูลตั้งแต่เริ่มวำงแผนกำรน ำเสนอข้อมูลด้วยกำรจัดรูปแบบให้
เหมำะสมกับผู้อ่ำนเพ่ือให้ผู้อ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย 
 3.5.3 กำรร่ำงข้อสรุปและกำรยืนยัน (Conclusion Drawing and Verification) หมำยถึง 
กำรตีควำมหมำย กำรท ำควำมเข้ำใจถึงรูปแบบควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของข้อมูลที่ได้รวบรวมมำเพ่ือ
น ำไปสรุปผลกำรวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิจัย 

 
 งำนวิจัยเรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
ในยุค Digital Transformation และ COVID-19” จำกกำรรวบรวมเอกสำรและกำรสัมภำษณ์ ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับตัวของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยแบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
 
ภำพที่ 4.1: แผนภำพแสดงผลกำรวิจัย 

 
4.1 Policy Strategy กลยุทธ์กำรปรับตัวด้ำนนโยบำย 
 4.1.1 Performance Base มองประสิทธิภำพเป็นหลัก 
 นโยบำยกำรปรับตัวที่ส ำคัญที่สุดของไทยพีบีเอส ในยุค Digital Transformation คือ 
บุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและศักยภำพสูง ต้ังแต่กำรรับสมัครงำน กรรมกำรนโยบำย ซึ่งแต่เดิมในยุค
แอนะล็อกเองต้องยอมรับว่ำ บุคลำกรในแต่ละต ำแหน่งหน้ำที่นั้น ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ควำมเชี่ยวชำญสูง เนื่องจำกอุปกรณ์กำรท ำงำนของสถำนีโทรทัศน์ในแต่ละต ำแหน่ง จะต้องใช้เทคนิค
เฉพำะตัว ท ำให้บุคลำกร 1 คน มีควำมสำมำรถในเฉพำะด้ำนเท่ำนั้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เมื่อเข้ำสู่ยุคดิจิทัล
จ ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนไปโดย ธีรภัทร สงวนกชกร (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) 
กล่ำวถึงประเด็นนี้ว่ำ “ยุคก่อนหน้ำที่จะเป็น Digital Transformation ตอนที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์รับ
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สมัครงำน โดยทั่ว ๆ ไปก็ต้องมีควำมรู้คอมพิวเตอร์ ต้องใช้ Microsoft ออฟฟิศเก่ง ต้องใช้อะไรก็ว่ำไป 
แต่พอมำหลัง ๆ ไม่ใช่แล้ว พวกนั้นไม่เรียกว่ำ Requirement แล้ว กลำยเป็นสิ่งว่ำทุกคนต้องมี ต้อง
ท ำได้ เรำก็มำรับคนที่มีควำมรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีสมัยใหม่มำกขึ้นคนเก่ำ ๆ ก็ต้องหันมำใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มำกข้ึน” เช่นเดียวกับ ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. วลิำสนิี พิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 
มิถุนำยน 2564) ระบุว่ำ “เรำรู้อยู่ว่ำพฤติกรรมผู้รับสำรเปลี่ยนไปเยอะ แล้วก็คนรุ่นใหม่ก็จะเป็นคนที่
ต้องอยู่อีกยำว เพรำะฉะนั้นถ้ำพูดตรงไปตรงมำเรำก็อยำกได้คนรุ่นใหม่เข้ำมำท ำงำน เรำอยำกได้คนที่
อย่ำงน้อยก็มี Multi-Skill ระดับหนึ่ง แล้วที่ส ำคัญเรำอยำกได้คนที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะ คือ
ถ้ำมำแบบเป็นชำล้นถ้วยมำก็คงล ำบำก” แต่ทั้งนี้สิ่งส ำคัญคือยังต้องเข้ำใจในหลักกำรของสื่อ
สำธำรณะ 
 จำกบทสัมภำษณ์ข้ำงต้นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ คุณสมบัติของกำรรับพนักงำนเกือบทุก
ต ำแหน่งของไทยพีบีเอส ไม่ว่ำจะเป็นบรรณำธิกำร หรือโปรดิวเซอร์ข่ำว จะต้องมีควำมสำมำรถผลิต
งำนทั้ง On Air และ Online ได้ รวมถึงพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเดิมซึ่งมีอุปสรรคบ้ำง “สมมุติคุณเป็น
นักข่ำว คุณเป็นผู้รำยงำน สมัยก่อนเวลำคุณจะยกกองออกไปรำยงำนคุณเป็นผู้ประกำศ คุณก็ต้องมี
คนถือกล้อง ถือไมค์ ถือรีเฟล็กซ์ อะไรไม่รู้ยกอะไรกันเป็นกองทัพใช่ไหมครับ แต่ว่ำถ้ำสมัยใหม่
เครื่องมือทั้งหลำยมันอ ำนวยแล้ว อำจจะมีถ่ำยทอดผ่ำน 4G เรียกว่ำเป็น One-man Journalist 
ออกไปเลยอะไรอย่ำงนี้ ก็คือถำมว่ำจะท ำ One-man Journalist อยู่ ๆ เรำไปรับคนมำก็ไม่ได้เรำก็
ต้องเทรนคนของเรำภำยใน ถ้ำคุณบอกว่ำไปให้ที่ไหนสร้ำงมำก็คงไม่มีที่ไหนสร้ำงมำได้ เรำก็เทรนจำก
คนภำยใน ทีนี้คนภำยในก็คุ้นเคยอยู่กับระบบเก่ำแก่ของเดิม กำรที่คุ้นเคยมำเป็นระยะเวลำยำวนำน 
แล้วคนโดยทั่วไปคุ้นเคยกับอะไรมำเป็นระยะเวลำยำวนำน คุณอยู่ ๆ มำเปลี่ยนมำอะไรก็เป็นควำม
ยำกล ำบำกที่มำกพอสมควร” (ธีรภัทร สงวนกชกร, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) แต่
ไทยพีบีเอสเองก็ได้ด ำเนินกำรโดยในปี 2562 จำกรำยงำนประจ ำปี ที่เน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้
ปรับตัวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงยุค Digital Disruption ให้มี Digital DNA 4 ด้ำน ประกอบด้วย 1. 
กำรจัดอบรมพัฒนำด้ำน Data & Consumer Inside สำมำรถท ำกำรค้นหำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล 
เข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภค 2. พัฒนำด้ำน Media Professional เพ่ือปรับช่องทำงกำรน ำเสนอ
ใหม่ ๆ ทั้ง Mobile และ Online รวมถึงทักษะกำรเล่ำเรื่องข้ำมสื่อด้วยกลยุทธ์ Transmedia 3. กำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี ให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเทคโนโลยี 5G เทคโนโลยีกำรออกอำกำศ
แบบใหม่ และกระบวนกำรออกอำกำศทำง Online 4. พัฒนำบุคลำกรด้ำน Innovation ให้เข้ำใจ
กระบวนกำรออกแบบควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม 
 ซึ่งในบริบทกำรด ำเนินงำนพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมำกนัก แม้แต่
ตัวผู้บริหำรเองก็มองเช่นเดียวกัน ว่ำเป็นเพียงกำรอบรมส ำเร็จเป็นแต่ละโครงกำรไป แต่กลับไม่มีกำร
ติดตำมและประเมินวัดผลกับผู้เข้ำร่วมอบรม รวมถึงสังกัดของผู้ที่เข้ำร่วมอบรมว่ำมีกำรพัฒนำทั้ง
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ศักยภำพของตัวบุคลำกร และพัฒนำงำนขึ้นมำกน้อยเพียงใด หรือยังคงที่อยู่ในระดับเดิม เนื่องจำก 
ไม่สำมำรถวัดด้วยรูปแบบเรตติ้งได้ ผู้บริหำรก็ไม่ได้มีควำมชัดเจนในกำรชี้วัดผลส ำเร็จที่ออกมำ เป็น
เพียงกำรมองภำพรวมในบำงส่วนงำนที่พัฒนำเท่ำนั้น “ก็จริง ๆ เรำท ำมำตลอดนะที่มีอบรมเรื่องเทรน
อะไรต่ำง ๆ ค่ะก็มีอยู่ คงต้องท ำค่ะเพรำะว่ำถ้ำต่อไปต ำแหน่งงำนที่มันเป็น Broadcast อย่ำงเดียวมัน
ค่อย ๆ ลดลงมันก็ต้อง retain เพ่ือให้เค้ำไปสู่ดิจิทัลมีเดียอ่ืน ๆ ให้ได้อันนี้จริง ๆ เป็นแผนที่ Hr ท ำมำ
ต่อเนื่อง แต่ว่ำผลประเมินได้ผลไหมพ่ียังไม่เห็นระยะยำว มันเห็นแต่ผลว่ำมีคนเข้ำอบรมจบกันไปแล้ว
กี่หลักสูตร แต่ว่ำหนึ่งมันก็คงดูได้หน้ำจอ เพรำะหน้ำจอเรำก็มีเปลี่ยนไปบ้ำง เช่น ช่ำงภำพเมื่อก่อนนี้ก็
จะถ่ำยได้แต่ภำพข่ำวทีวี ตอนนี้ก็รู้จักที่จะท ำภำพนิ่งเพ่ือเอำมำใช้กับกำรเล่นทำงออนไลน์ได้มำกข้ึน
อะไรอย่ำงนี้ค่ะ” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) และอีกหนึ่งสิ่งที่
เห็นผลกำรปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน คือ ควำมเป็น Multi-skill ของบุคลำกร ที่ต้องยอมรับตำมที่ ดร.ธีร
ภัทร สงวนกชกร กล่ำว คือ คนที่คุ้นเคยกับระบบเดิมจะให้เปลี่ยนก็ยำกพอสมควร ประกอบกับไทยพี
บีเอสเองไม่มีนโยบำยหรือกฎในกำรปลดพนักงำนออกเม่ือไม่สำมำรถท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยได้ 
และรับคนยุคใหม่ที่มีควำมสำมำรถหลำกหลำยมำแทนเหมือนองค์กรสื่อที่เป็น Commercial อ่ืน ๆ 
จึงนับเป็นจุดอ่อนที่ท ำให้กำรมองประสิทธิภำพเป็นหลักท ำได้ไม่ชัดเจนนัก รวมถึงผู้ที่มีควำมสำมำรถ
หลำกหลำยด้ำนจริง ๆ นั้น ก็ไม่สำมำรถแสดง หรือท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยข้อจ ำกัดด้ำน
ระเบียบ ต ำแหน่งงำนเมื่อท ำเกินหน้ำที่ก็จะถูกบุคลำกรเดิมในต ำแหน่งอ่ืน ๆ มองว่ำข้ำมหน้ำข้ำมตำ
ในกำรท ำงำน ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงกระบวนกำรคิด หรือ Mindset ของคนทั้งองค์กร และ
ต้องมีแผนกำรปรับปรุงที่ชัดเจน ในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 รองผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. พิภพ พำนิชภักดิ์ (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) 
ยังได้กล่ำวถึงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ยกระดับไปอีกข้ันหนึ่งที่มำกกว่ำสื่อมวลชนที่คอยรำยงำนข่ำว 
โดยเฉพำะใน CBU หรือ ศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เนื้อหำ “ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ มัน
ไม่ได้ท ำแคค่อนเทนต์นะ มันพัฒนำ System พัฒนำบุคลำกร อย่ำงคนรุ่นใหม่ที่เข้ำมำเป็นนักสื่อสำร
ภัยพิบัติ เมื่อก่อนคนสื่อสำรภัยพิบัติมันไม่มีเฉพำะนะครับ มันก็เป็นนักข่ำวเผอิญเกิดเหตุภัยพิบัติปุ๊บก็
สวมบทจะต้องสื่อสำร แต่ถ้ำเป็นนักสื่อสำรภัยพิบัติแบบ Expert แบบมืออำชีพ มันจะมีวิธีกำรในกำร
อธิบำยกำรใช้ศัพท์มีควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์เรื่อง Climate Change เรื่องเก่ียวกับฝุ่นควัน ซึ่งมัน
มำกกว่ำนักข่ำวธรรมดำ เพรำะฉะนั้นมันก็จะเกิด Specialist Specialize Customization” โดยส่วน
งำนเองก็ตอบรับนโยบำยและให้ควำมส ำคัญ อำทิ ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ ได้มีกำรส่ง
บุคลำกรทั้งหมดเข้ำร่วมอบรมเรียนรู้เรื่องเก่ียวกับกำรพยำกรณ์อำกำศ ลักษณะอำกำศ และกำรอ่ำน
ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์กับกรมอุตุนิยมวิทยำ เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2564 เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้เรื่อง
ของสภำพอำกำศให้สำมำรถสื่อสำรกับประชำชนได้ ไม่เพียงเฉพำะ บรรณำธิกำร ผู้ประกำศข่ำว หรือ
ผู้สื่อข่ำวเท่ำนั้น แต่บุคลำกรระดับบริหำรของศูนย์ฯ รวมถึงทีมงำนเบื้องหลังทั้งหมด ได้เข้ำรับกำร
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อบรมเช่นเดียวกัน ซึ่งผลที่ออกมำเช่นเดียวกับกำรอบรมอ่ืน ๆ คือควำมไม่ชัดเจนและผลที่ไม่เป็น
รูปธรรม เพรำะพบว่ำหลังกำรอบรม บุคลำกรหลำยส่วนยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพยำกรณ์
อำกำศมำกนัก รวมถึงตัวผู้อ ำนวยกำรส ำนักที่เป็นผู้สั่งกำรก็ไม่ได้เข้ำร่วมอบรม ท ำให้หลำยครั้งเมื่อมี
ควำมผิดพลำดหน้ำจอด้ำนข้อมูลเกิดข้ึน จึงไม่มีกำรท้วงติง จะดูเพียงภำพรวมของ Production 
เท่ำนั้นว่ำออกมำดีหรือไม่ 
 
ภำพที่ 4.2: บุคลำกรศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ อบรมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยำ 
 

 
  
 หำกมองในส ำนักสื่อใหม่ ซึ่งถือเป็นส ำนักท่ีผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและพยำยำมที่จะพัฒนำ ก็
จะมองเรื่อง Performance ของบุคลำกำรเป็นสิ่งส ำคัญที่สุด แลเป็นส ำนักท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรมมำก
ที่สุดในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร และควำมเป็น Multi-skill ของบุคลำกร “ในมุมของคนท่ีมำ
ท ำดิจิทัลเนี่ย ข้อหนึ่งที่พ่ีจะต้องระบุเอำไว้เลยอันที่ 1 ก็คือเรื่องของควำมเป็นดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 
ดิจิทัลไลฟ์สไตล์หมำยควำมว่ำ ไม่ได้สนใจนะว่ำคุณจะอำยุ 24 เพิ่งจบ หรือคุณจะอำยุ 50 45 แต่ว่ำค ำ
ว่ำดิจิทัลไลฟ์สไตล์หมำยควำมว่ำ เรำสำมำรถที่จะท ำงำนคล่องตัวบนมือถือได้ เรำไม่ใช่ว่ำเสำร์-อำทิตย์  
เรำปิดกัน้ เสำร์-อำทิตย์ไมรับ หรือเป็นคนไม่เล่นไลน์ หรือเป็นคนที่แบบว่ำไม่ชอบ Conversation ไม่
ชอบใช่ Facebook ดิจิทัลไลฟ์สไตล์เขำบอกว่ำ ต้องเป็นคนที่อยู่กับดิจิทัล ต่อให้เป็นเรื่องงำนหรือไม่
งำนแล้วอยู่ให้มันสนุก” (กนกพร ประสิทธิผล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) ซึ่งสิ่งที่
เห็นได้ชัดในกระบวนกำรท ำงำนของส ำนักสื่อใหม่ จะเห็นบุคลำกรในส ำนักมีโทรศัพท์มือถือ และแท็บ
เล็ต ที่สำมำรถใช้ในกำรท ำงำนได้ท่ีไม่ใช่เพียงโพสต์ภำพหรือข้อควำมลงโซเชียลมีเดียเท่ำนั้น แต่ยังใช้
รีโมทควบคุมคอมพิวเตอร์ในส ำนัก เพ่ือไลฟ์สดให้รำยกำรที่ก ำลัง On Air อยู่ โดยไม่จ ำเป็นจะต้องนั่ง
อยู่ในส ำนัก สำมำรถท ำงำนได้แบบ Anytime Anywhere ซึ่งก็จะมำตอบโจทย์ช่วงสถำนกำรณ์ของ 
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COVID-19 ด้วยเช่นกัน สอดรับกับข้อมูลเอกสำร “ประกำศองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย เรื่อง นโยบำยคณะกรรมกำรนโยบำย ส.ส.ท. ประจ ำปี พ.ศ. 2564-2565” 
ในข้อที่ 12 นโยบำยโครงสร้ำงและกำรพัฒนำบุคลำกร ที่มีใจควำมว่ำ พัฒนำบุคลำกำร ส.ส.ท.ให้มี
ควำมสำมำรถหลำกหลำยด้ำน คุ้นเคย และเรียนรู้ทันเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
แต่เมื่อมองไปในกำรปรับตัวที่เกิดข้ึนจริง ถึงแม้ว่ำกลยุทธ์ด้ำนนโยบำยเรื่อง Performance Base จะ
เป็นประเด็นหลักที่ผู้บริหำรมอง แต่ในภำคปฏิบัติก็ยังพบเจอกับอุปสรรคส ำคัญ คือเรื่อง Mindset 
หรือชุดควำมคิด หน้ำส.กนกพร ประสิทธิผล ผอ.ส ำนักสื่อใหม่ มีควำมเห็นตรงกันกับ ดร.ธีรภัทร เรื่อง
อุปสรรคในกำรปรับตัวยุค Digital Transformation ของบุคลำกรไทยพีบีเอส “กำร Transform 
เรื่องคน อันนี้พี่ว่ำเป็นเรื่องที่เป็นจุดอ่อนค่อนข้ำงต่ ำ ต่ ำเลย เพรำะว่ำกำร Transform คนเป็นสิ่งที่
ยำกมำก โดยเฉพำะองค์กรของเรำ  ก็คือ Transform คนหมำยควำมถึงเปลี่ยน Mindset พัฒนำสกิล
ดิจิทัล หรือว่ำกำรท ำให้คนที่เป็นนักข่ำว คนที่เป็นโปรดิวเซอร์ ท ำคอนเทนต์แล้วนึกถึง Digital First 
ซ่ึง Policy นี้พี่ว่ำยังไม่เกิดหรือเกิดได้ช้ำมำก” (กนกพร ประสิทธิผล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 
มิถุนำยน 2564) 
 นอกจำกนี้ ยังมีกำรน ำร่องใช้ดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จในกำรท ำงำน จำก KPI (Key Performance 
Indicators) เป็น OKR (Objective and Key Results) ในส่วนที่เป็น CBU (Content Based Unit) 
หรือศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เนื้อหำ โดยในกำรประชุม CBU ประจ ำปีเมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 
ผอ.ส.ส.ท. ได้มีกำรกล่ำวถึงกำรใช้ OKR โดยให้แต่ละศูนย์มีกำรตั้งเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำรในแต่ละ
ไตรมำส เป็นเป้ำหมำยที่มีควำมท้ำทำยมำกกว่ำสิ่งที่คำดว่ำจะท ำอยู่แล้ว ส่งให้ฝ่ำยกลยุทธ์เพ่ือเป็น
ข้อมูลให้กับฝ่ำยบริหำร และเมื่อสิ้นสุดในแต่ละไตรมำสก็ให้มีกำรสรุปว่ำ OKR ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้นั้น
สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด แต่ก็ยังไม่ส ำเร็จเท่ำที่ควร เนื่องจำกผู้บริหำรและ
บุคลำกรหลำยคน ยังไม่เข้ำใจถึงกระบวนกำรท ำงำนของ OKR ว่ำท ำงำนอย่ำงไร คืออะไร คิดว่ำ OKR 
เป็นอีกรูปแบบกำรวัดผลคล้ำย KPI ซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยไว้แล้วต้องท ำให้ได้ตำมเป้ำ แต่ OKR 
นั้นเป็นกำรวำงกลยุทธ์เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ เมื่อผู้บริหำรระดับส ำนัก หรือศูนย์ ขำดควำมเข้ำใจใน
ส่วนนี้ ส่งผลให้ดัชนีชีว้ัดที่ออกมำ กลับไปในลักษณะของ KPI เหมือนเดิม ดังจะเห็นจำกกำรวัดผลกำร
ด ำเนินงำนของ CBU ในปลำยปี 2563 ส ำนักทรัพยำกรบุคคล ยังประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ CBU 
ด้วย KPI อยู่ ทั้งที่มีควำมพยำยำมใช้ OKR ตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งเมื่อถูกน ำมำผูกกับกำรประเมิน
ประจ ำปีของบุคลำกรด้วย ท ำให้บุคลำกรขำดควำมกล้ำที่จะตั้งเป้ำหมำย เพื่อรักษำตัวเองให้อยู่ใน 
Safe Zone เพรำะยังส่งผลต่อกำรเลื่อนต ำแหน่งและเงินเดือน 
 นอกจำกนี้ ในยุค COVID-19 สิ่งหนึ่งที่ไทยพีบีเอสปรับตัวและด ำเนินกำรเข้มข้นข้ึน คือกำร
ก ำหนดกติกำ และพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรในภำวะวิกฤต COVID-19 ตำมท่ีรอง ผอ.ส.ส.ท.ให้ข้อมูล
กำรวิจัยว่ำ “ผมก็ถือว่ำยังโชคดีท่ีสื่อสำธำรณะก่อนผมมำ ก็จะมีเรื่องของกำรฝึกกำรใช้ค ำกำรใช้ภำษำ
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ที่ไม่สร้ำงควำมตื่นตระหนก สิ่งที่เขำระวังมำกที่สุดก็คือหนึ่งกำรใส่ควำมเห็นใช่ไหมครับ สองคือกำรใช้
ภำษำท่ีก ำกวมจนเกิดกำรตีควำมแล้วสร้ำงควำมตระหนก” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) ซึ่งส่งที่ไทยพีบีเอสด ำเนินกำรพัฒนำทักษะบุคลำกรด้ำนนี้ คือ กำร
อบรมบุคลำกรโดยเฉพำะผู้สื่อข่ำว และผู้ประกำศข่ำว ที่ท ำหน้ำที่ส่งสำรไปสู่สำธำรณชน  
 4.1.2 Provide to Work from Home ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน Work from Home 
 ผลกระทบของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ต่อ
กลยุทธ์ด้ำนนโยบำยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ “ถ้ำเท่ำที่ดูตอนนี้ ถำมว่ำนโยบำยกำรบริหำรหรืออะไร
ผมว่ำไม่เปลี่ยนเลยนะ ก็คือมีแค่ปรับเปลี่ยนให้กำรท ำงำนเป็น Work From Home แล้วนอกนั้นผม
ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปมำกกว่ำนี้เลย ไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนจำกกำรท ำงำนปกติ” (ธีรภัทร สงวนกชกร, 
กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) 
 ซึ่งทำงด้ำน ผู้อ ำนวยกำร ส.ส.ท. วิลำสินี พิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 
2564) ได้กล่ำวถึงแนวทำงปฏิบัติที่ถือเป็นนโยบำยช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 คือกำรท ำงำนที่บ้ำน 
หรือ Work from Home โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ แนวทำงกำรจัดสรรบุคลำกร และกำรใช้
เทคโนโลยี “จะเห็นว่ำเรำประกำศ Work from Home ตั้งแต่ช่วงที่มันวิกฤตมำก ๆ เรำก็ประกำศไป
เลยว่ำ ทุกหน่วยงำน คือเรำแบ่งหน่วยงำนเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงำนที่เป็น Front Line คือหน่วยงำน
ที่ต้องผลิตงำนรำยวันเรำก็เสนอให้จัด Work from Home 50-50 โดยให้ผู้บริหำรไปพิจำรณำว่ำส่วน
ไหนที่สลับเวรกันมำได้ ส่วนหน่วยงำนที่เป็น Back Office ที่ไม่ได้ต้องมี Day-to-day work เรำก็ให้ 
Work from Home ไปเลย 80% ขึ้นไปจนถึง 100% ก็ยังคงใช้มำตรกำรนี้มำต่อเนื่อง” โดยสิ่งที่
ด ำเนินกำรอย่ำงเห็นได้ชัดเจนที่สุดอันดับแรก คือ กำรประชุมที่ปรับเป็นกำรประชุมออนไลน์มำกขึ้น 
ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงกำรปรับรูปแบบกำรท ำงำน แต่เป็นกำรปรับตัวและ Mindset ของคนด้วย “กนย.
เนี่ยถูกบังคับให้ต้องใช้เทคโนโลยี แต่ก่อนเดิมถ้ำสมมุติไม่มีโควิดมำ กนย.สมมุติผมเป็น กนย.สำยสื่อ 
ผมก็ดูเฉพำะทำงด้ำนสำยสื่ออะไรก็ว่ำไป เวลำเรำประชุมเรำก็มำประชุมกัน เวลำเขำมำรำยงำน
ทำงด้ำนสื่อใหม่ทำงด้ำนอะไรก็ฟัง ๆ กันไป แต่พอมีโควิดเข้ำมำ กนย.รู้ไม่รู้ ว่ำไม่รู้ ถูกบังคับด้วย
สถำนกำรณ์ให้ต้องประชุมออนไลน์ พอประชุมออนไลน์แล้วคุณต้องใช้ Zoom เป็นนะ เรำใช้ Zoom 
เรำใช้ Microsoft Team เรำใช้ไอโน่นไอนี่ คุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณถูกบังคับให้ใช้ละ พอถูกบังคับ
ให้ใช้แล้วมันก็มีควำมคุ้นเคยมำกข้ึน คุ้นเคยมำกข้ึนก็เข้ำใจมันมำกขึ้น พอเข้ำใจมำกขึ้นก็เริ่มมองเห็น
แล้วว่ำ ในสภำวะกำรณ์อย่ำงนี้ที่ไม่ปกติ กลำยเป็นว่ำระบบที่มีผมอยู่คนหนึ่งบอกว่ำ โทรคมนำคมมัน
ส ำคัญ มันเป็นอนำคต มันเป็นแพลตฟอร์มต่อไป เริ่มเข้ำใจมำกขึ้น เพรำะถ้ำไม่มีโควิดมำก็คงจะไม่
ค่อยสนใจเท่ำไหร่ ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องมำใช้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลย” (ธีรภัทร สงวนกชกร, กำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) กรรมกำรนโยบำยให้ข้อมูลเรื่องผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ที่ถือว่ำส่งผลดีต่อภำพของกำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่ยุค Digital Transformation คือ เมื่อถูก
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บังคับให้ใช้เทคโนโลยี ก็จะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธรรมชำติของสื่อออนไลน์มำกขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ในยุค
แอนะล็อกอำจจะไม่ได้มีกำรมองถึงประเด็นเหล่ำนี้ เพรำะในยุคแอนะล็อกคงไม่มีใครคิดว่ำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลจะมำแทนที่เร็วและพลิกโฉมกำรท ำงำนของสื่อมวลชนจนท ำให้สื่อเก่ำต้องปิดกิจกำรไปจ ำนวน
มำก และองค์กรสื่อใหม่ ๆ ที่อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ก็เกิดข้ึนและขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว 
 นอกจำกนี้ กำร Work from Home อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเห็นได้ คือกำรจัดรำยกำรที่บ้ำน
ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี 4G เข้ำมำช่วย รวมถึงเทคนิคพ้ืนฐำนคือกำรใช้ Video Call ผ่ำนโปรแกรมต่ำง 
ๆ อำทิ Line Video Call หรือโปรแกรม Zoom โดยสำมำรถดึงสัญญำณมำเข้ำสู่ระบบออกอำกำศได้ 
ซึ่งกำร Work from Home ของผู้ประกำศข่ำวได้ผลใน 2 มุม คือ 1. ลดควำมแออัดในสถำนี รวมถึง
ตัวผู้ประกำศข่ำวเองก็ลดควำมเสี่ยงในกำรเดินทำงออกจำกบ้ำนไปท ำงำนที่สถำนี 2. เป็นภำพของกำร
รณรงค์ให้ประชำชนร่วมกัน อยู่บ้ำน-หยุดเชื้อ-เพ่ือชำติ ให้สังคมร่วมกันปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำง
เคร่งครัด โดยไทยพีบีเอส ได้สนับสนุนอุปกรณ์ และเทคโนโลยี โดยใช้กำรประสำนงำนกับผู้เชี่ยวชำญ
อย่ำงเป็นระบบในด้ำนเทคนิคกำรออกอำกำศ เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่มีปัญหำด้ำนเทคนิค
และสัญญำณ 
 
ภำพที่ 4.3: กำรใช้เทคโนโลยี 4G ด้วยเครื่อง Live U จัดรำยกำร Work from Home 
 

 
ที่มำ: ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ. (2564, 7 พฤษภำคม). [Live] 07.00 น. รู้ดิน รู้ฟ้า รู้ท า
 มาหากิน...กับ #2องศาท ามาหากิน ในรายการ #วันใหม่ไทยพีบีเอส (7 พ.ค. 64). สืบค้นจำก 
 https://www.facebook.com/DXCThaiPBS/videos/774837019857937. 
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ภำพที่ 4.4: กำรใช้โปรแกรม Zoom จัดรำยกำรและสัมภำษณ์แบบ Work from Home 

 
ที่มำ: วันใหม่ ไทยพีบีเอส. (2564, 24 มิถุนำยน). [Live ช่วง 1] 05.00 น. #วันใหม่ไทยพีบีเอส (24 
 มิ.ย. 64). สืบค้นจำก https://www.facebook.com/583704521742692/videos/ 
 3410180239084410. 
 
ภำพที่ 4.5: เบื้องหลังกำรจัดรำยกำร Work from Home 

 
 ซึ่งมำตรกำร Work from Home ไทยพีบีเอสได้มีระบบกำรตรวจสอบบุคลำกรอย่ำง
เคร่งครัดและรัดกุม เริ่มตั้งแต่กำรน ำบุคคลไปท่ีบ้ำนที่ต้องจัดรำยกำรให้น้อยที่สุด หรือในบำงกรณีหำก
ผู้สื่อข่ำว หรือผู้ประกำศข่ำวมีควำมรู้ทำงด้ำนเทคนิค และสำมำรถถ่ำยท ำเองได้ ก็จะไม่ให้
บุคคลภำยนอกเข้ำไปที่บ้ำนของผู้ประกำศข่ำวเพ่ือลดควำมเสี่ยง รวมถึง กำรให้บุคลำกรที่ Work 
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from Home ในทุกฝ่ำยและทุกต ำแหน่งหน้ำที่ ต้องมีกำรจัดท ำและรำยงำน Timeline อย่ำงชัดเจน 
และห้ำมออกจำกบ้ำนโดยไม่มีเหตุอันสมควร โดย Policy นี้อำจท ำได้ในเชิงทฤษฎีและในงำนหน้ำจอ
ที่เห็นออกมำเท่ำนั้น หรือท ำได้กับส ำนักสื่อใหม่ ที่มีกำรเตรียมกำรด้ำนเทคโนโลยีมำตั้งแต่ยุค Digital 
Transformation แล้ว เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบำดขึ้นกำรท ำงำนที่บ้ำนจึงไม่ใช่ปัญหำใหญ่ แต่ในควำม
เป็นจริงสถำนีโทรทัศน์ ยังมีส่วนงำนเบื้องหลังอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกภำพที่เห็นหน้ำจอ ทั้งกำรท ำ
กรำฟิก บำร์ข่ำว ภำพ ตัดต่อ เสียง ไปจนถึงระบบส่งสัญญำณออกอำกำศ ระบบ Intrenet ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่มีแต่ในสถำนีเท่ำนั้นและจ ำเป็นจะต้องมีเจ้ำหน้ำที่เทคนิคควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือต่ำง ๆ 
แม้แต่กำรจัดรำยกำรจำกท่ีบ้ำน ก็ต้องมีเจ้ำหน้ำที่ในห้องควบคุมของสตูดิโอ (Studio Control 
Room) เข้ำท ำงำนเพ่ือรับสัญญำณ ซ้อนภำพ ซ้อนบำร์ข่ำวต่ำง ๆ เข้ำไปในหน้ำจอก่อนออกอำกำศ 
ซึ่งในบำงส่วนงำนอำจ Work from Home ได้ เช่นเจ้ำหน้ำที่ตัดต่อ สำมำรถตัดต่องำนจำกท่ีบ้ำนได้ 
แต่ในควำมเป็นจริง ระบบต่ำง ๆ ทั้งกำรรับ-ส่งภำพ ที่เป็นระบบภำยใน ระบบฐำนข้อมูลที่เป็นระบบ
ปิดก็ยังเป็นอุปสรรค และที่ส ำคัญ คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภำพสูง แต่ก็ไม่มี
กำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่จำกองค์กร ท ำให้กำรท ำงำนที่บ้ำนไม่สำมำรถเป็นไปได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ และส่วนหนึ่งท ำเพ่ือให้เห็นในงำนหน้ำจอเท่ำนั้น แต่งำนเบื้องหลังกลับปฏิบัติเช่นเดิม
เหมือนช่วงก่อนที่จะมีสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 
 
4.2 Management Strategy กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 4.2.1 Man Replaced by Technology กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำแทนคน 
 “ขณะที่คนอ่ืนพยำยำมถอยเข้ำไปอยู่ในโหมดที่ลดก ำลังกำรผลิตลง ไทยพีบีเอสกลับพยำยำม
จะท ำโหมดของกำรเพ่ิมก ำลังกำรผลิตมำกขึ้นหรือเพ่ิมภำรกิจให้เต็มท่ี ในรูปแบบที่ใช้คนน้อยแต่ใช้
เทคโนโลยีเข้ำมำทดแทนมำกขึ้น” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) 
ผอ.ส.ส.ท. ยังชี้ให้เห็นถึงเทคโนโลยีทีเ่ข้ำมำมีบทบำทในสังคมทั่วทั้งโลก กำรปรับเปลี่ยนจึงถือเป็นเรื่อง
ส ำคัญ โดยในไทยพีบีเอสเองก็มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ที่เห็นเป็นรูปธรรมมีหลำยอย่ำง เช่น กำรใช้ 
Robotic Camera ในสตูดิโอ แทนที่จะต้องใช้คน 1 คน มำคอยควบคุมกล้อง 1 ตัว เป็นใช้คน 1 คน 
คุมกล้องที่เป็น Robotic Camera 2 ตัว สำมำรถลดก ำลังคนได้ โดยเฉพำะรำยกำรข่ำวที่ไม่
จ ำเป็นต้องใช้กล้องเครน ในสตูดิโอจะมีเพียงผู้ประกำศข่ำว และผู้ก ำกับเวทีเท่ำนั้น ช่ำงภำพ ไม่จ ำเป็น
จะต้องอยู่ร่วมในสตูดิโออีกต่อไป ซึ่งนอกเหนือจำกเรื่องของเทคโนโลยีเพ่ือลดจ ำนวนบุคลำกรที่ต้อง
ท ำงำนในสตูดิโอแล้ว กำรปรับตัวนี้ยังคงเป็นผลดีในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 
เนื่องจำกกำรใช้ Robot Camera ผู้ควบคุมกล้องจะอยู่ใน Control Room ซึ่งไม่ได้เพ่ิมจ ำนวนคน 
เนื่องจำกใน Control Room จะมีผู้ควบคุม CCU หรือ Camera Control Unit อยู่แล้ว โดยเพิ่ม
หน้ำที่ควบคุมกำรเคลื่อนไหวของกล้องเพ่ิมเพ่ือเป็นกำรลดควำมแออัดในสตูดิโอลง “ส ำนักโทรทัศน์
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เค้ำก็มีระบบ Auto Robot อยู่ ซ่ึงก่อนหน้ำนี้เหมือน Robot ก็ยังใช้งำนได้ไม่เต็มศักยภำพ ตอนนี้พอ
เกิดโควิดขึ้นเขำก็พยำยำมจะใช้ Robot Camera ให้ท ำงำนได้มำกข้ึน” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) 
 
ภำพที่ 4.6: กล้อง Robotic Camera ในสตูดิโอ 2 ของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

 
 แต่เดิมช่วงที่เริ่มน ำเทคโนโลยี Robotic Camera มำใช้ ยังไม่เต็มประสิทธิภำพนัก เนื่องจำก 
ควำมไม่ช ำนำญของผู้ปฏิบัติงำน ที่จำกเดิมยืนอยู่ที่กล้องและควบคุมกล้องเพียง 1 ตัว ต้องมำใช้ปุ่ม
และคันโยกใน Control Room แทน และต้องควบคุมกล้องมำกกว่ำ 1 ตัวขึ้นไปด้วยคน ๆ เดียว ท ำ
ให้บุคลำกรในสตูดิโอ กลับมำใช้กำรควบคุมกล้องแบบเก่ำบ้ำงในบำงครั้ง แต่เมื่อสถำนกำรณ์ COVID-
19 บังคับก็สำมำรถใช้งำนได้ แต่มักจะเกิดข้อผิดพลำดขึ้นจำกควำมไม่ช ำนำญ  อำทิ กำรเคลื่อนกล้อง
ชนกัน ท ำให้เกิดข้อผิดพลำดทำงหน้ำจอเช่นภำพสั่น หรือภำพเบลอขณะออกอำกำศ 
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ภำพที่ 4.7: ควำมผิดพลำดจำกกล้อง Robotic Camera ชนกันในสตูดิโอ 2 
 

 
 
ที่มำ: ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ. (2564, 6 กรกฎำคม). [Live] 07.00 น. รู้ดิน รู้ฟ้า รู้ท า
 มาหากิน...กับ #2องศาท ามาหากิน ในรายการ #วันใหม่ไทยพีบีเอส (7 พ.ค. 64). สืบค้นจำก 
 https://www.facebook.com/DXCThaiPBS/videos/325539215781001. 

 
 กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำแทนคนโดยเฉพำะบุคลำกรภำยในในยุค Digital Transformation 
และ COVID-19 อีกภำพหนึ่ง คือ แอปพลิเคชัน C-site พิภพ พำนิชภักดิ์ (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 
31 พฤษภำคม 2564) ให้ข้อมูลว่ำ “C-site ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ดำวน์โหลดได้แล้วก็เป็นกำรปักหมุด 
มีอยู่เจ้ำเดียวนะครับที่มีเทคโนโลยีนี้ที่ให้ประชำชนสำมำรถรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับโควิด แล้วก็
เป็นเรื่องใกล้ตัวเขำได้เพรำะว่ำ Concept ของ C-site มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ตัวคุณเป็นสิ่งที่ส ำคัญ
ที่สุด อดีตคือสิ่งที่เกิดข้ึนที่ส่วนกลำงเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุด แล้วมันก็ไล่ ๆ กันไปใช่ไหมครับ แต่ว่ำใน C-
site เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงบ้ำนเรำส ำคัญท่ีสุด เพรำะฉะนั้นไม่ว่ำมันจะระบำดเยอะแค่ไหนที่ปทุมฯ ถ้ำ
เกิดคุณอยู่สงขลำคุณจะสนใจสิ่งที่เกิดข้ึนที่สงขลำมำกกว่ำสิ่งที่เกิดขึ้นที่ปทุมธำนี” ซ่ึงแอปพลิเคชัน
ดังกล่ำว เริ่มเปิดใช้งำนมำตั้งแต่ปี 2561 เป็นกลไกสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับสังคม เชื่อมข้อมูลจำก
ท้องถิ่นมำสู่เนื้อหำบนแฟลตฟอร์มของไทยพีบีเอส เป็นกำรใช้ข้อมูลและเรื่องรำวที่ประชำชนส่งมำโดย
ไม่จ ำเป็นต้องส่งผู้สื่อข่ำวหรือทีมงำนลงไปในพ้ืนที่ เป็นกำรลดกำรใช้ทรัพยำกร และในสถำนกำรณ์
กำรระบำดของ COVID-19 ถือเป็นกำรเพ่ิมควำมปลอดภัยให้กับบุคลำกรไม่จ ำเป็นจะต้องไปในพ้ืนที่
เสี่ยง 
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ภำพที่ 4.8: กำรปักหมุดรำยงำนสถำนกำรณ์จำกประชำชนในแอปพลิเคชัน C-site 

 
ที่มำ: วันใหม่ ไทยพีบีเอส. (2564, 24 มิถุนำยน). [Live ช่วง 1] 05.00 น. #วันใหม่ไทยพีบีเอส (24 
 มิ.ย. 64). สืบค้นจำก https://www.facebook.com/583704521742692/videos/ 
 3410180239084410. 
 
 นอกจำกนี้ กำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรลดจ ำนวนคน ยิ่งเห็นได้ชัดเจนเมื่อไทยพีบี
เอสมีกำรเปิดช่อง Active Learning TV หรือ ALTV ขึ้นมำเพ่ือเป็นช่องทำงกำรเรียนกำรสอนในช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19 “สิ่งหนึ่งที่ในขณะที่มันมีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้นเช่นเรำเปิดช่องใหม่ เช่น 
ALTV ถ้ำมันไม่มี Digital Disruption มันก็ไม่ง่ำย เพรำะค่ำผลิตมันจะสูงมำก เรำสำมำรถเปิดช่อง
ใหม่โดยใช้ต้นทุนต่ ำมำกประมำณ 300 ล้ำนบำทได้เพรำะว่ำเรำใช้นวัตกรรมในกำรผลิตแบบใหม่ใน
ระบบดิจิทัล เรำใช้เครื่องมือที่มีอุปกรณ์ 4G แทนที่จะต้องใช้ OB ซึ่งมันจะต้องใช้สัญญำณดำวเทียม
อะไรต่อมิอะไรเหล่ำนี้”, (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) เพรำะ
หำกมองกำรเทคโนโลยี OB (Outside Broadcasting) จะเป็นเสมือนสตูดิโอขนำดย่อมไปออกอำกำศ
นอกสถำนที่ ต้องใช้ก ำลังคนมำกท้ังช่ำงภำพ ตัดต่อ เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ควบคุมเสียง แสง 
เป็นต้น แต่เมื่อใช้เทคโนโลยี 4G เข้ำมำสำมำรถลดคนท ำงำนเหลือเพียง 2 คนได้ คือ ข่ำงภำพและผู้
ประกำศข่ำว หรือผู้สื่อข่ำวเพียง 2 คน เท่ำนั้น หรือในกรณี Work from Home ก็ไม่ได้ใช้ช่ำงภำพ 
เนื่องจำกตั้งกล้องนิ่งไม่ได้ขยับไปจุดอ่ืน 
 ส่วนประเด็นกำรออกไปท ำข่ำวนอกสถำนที่นั้น ในเชิงกลยุทธ์กำรบริหำร มีแผนที่จะใช้
เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทันสมัยอยู่แล้วในยุค Digital Transformation แต่เมื่อมีสถำนกำรณ์ COVID-19 
เข้ำมำ ในเชิงบริหำร วิลำสินี พิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) มองว่ำ COVID-
19 เข้ำมำเป็นตัวเร่งให้กำร Transform เร็วขึ้น “พอโควิดเข้ำมำอย่ำงที่บอก โควิดมันคือตัวเร่ง ท ำให้



79 

กำรปรับตัวมันต้องท ำในสปีดที่เร็วขึ้น เพรำะฉะนั้น 4 เรื่องที่พูดไปแล้วมันก็ยังท ำต่อเนื่องนะคะแต่เร่ง
ตัวเองให้มำกข้ึน ยกตัวอย่ำง ที่เร่งตัวเองให้มำกขึ้นและต้องท ำให้ได้เร็วขึ้น ก็คือกำรหันมำปรับเรื่อง
เทคโนโลยีของเรำ กำรที่ต้องเตรียมแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เพ่ือรองรับผู้คนให้มำกขึ้น เพรำะว่ำถ้ำเกิด ถ้ำ
โควิดมันรุนแรงชนิดที่เรำไม่สำมำรถ คือพูดอย่ำงง่ำย งำนผลิตหน้ำจอเรำได้รับผลกระทบ เรำก็ต้อง
ชดเชยในแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ใช่ไหมคะ รวมไปถึงมำตรกำรต่ำง ๆ ที่ต้องรักษำควำมปลอดภัยของ
คนท ำงำนและอ่ืน ๆ มันก็จะท ำให้อย่ำงที่เรำเห็น หลำยอย่ำงเรำก็ปรับลดระดับของกำรท ำงำนลงมำ 
แทนที่เรำจะต้องยกทีมออกไปทีเป็น 20-30 คน มันก็เหลือไม่ถึง 10 คน เหลือรูปแบบกำรท ำงำนก็
ต้องท ำงำนแบบจำกท่ีบ้ำนได้มำกขึ้น Work from Home กันมำกขึ้น กำรใช้เทคโนโลยี 4G และอ่ืน ๆ 
อีกมำกมำยที่ผ่ำนเข้ำมำ นั่นหมำยควำมว่ำคนท ำงำนสื่อก็ต้องปรับตัวเยอะมำก คุณสำมำรถที่จะ
สัมภำษณ์หรือจัดรำยกำรจำกที่บ้ำนได้อะไรต่ำง ๆ อันนี้ก็คือโควิดมันมำเล่นในจุดนี้นะคะ” 
 ซึ่งกำรใช้เทคโนโลยีแทนที่คนท ำงำนช่วงโควิด-19 ปัญหำที่เกิดข้ึนก็เชื่อมโยงกับนโยบำยด้ำน 
Performance Base คือคนท ำงำนก็ต้องมี Multi-skill สำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 
และเต็มศักยภำพ แต่คนท ำงำนที่เป็นคนยุคเก่ำตั้งแต่ระดับบริหำรจนถึงระดับปฏิบัติงำน ยึดติดกับ
กรอบและระเบียบ เช่น เวลำออกหมำยข่ำวต้องมีผู้สื่อข่ำว ช่ำงภำพ ผู้ช่วยช่ำงภำพ บำงกรณีมี
คนขับรถไปเพิ่มด้วย แทนที่เทคโนโลยีอย่ำง 4G ที่ใช้คนเพียงแค่ 2 คน หรือบำงครั้งเพียงคนเดียว 
กลับต้องยกทีมออกไป ถึงแม้จะเป็นจ ำนวนน้อยกว่ำบทสัมภำษณ์ของ ผอ.ส.ส.ท.ข้ำงต้นก็ตำม แต่ใน
แง่ของกำรปฏิบัติงำนก็เป็นกำรเพิ่มควำมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และแพร่กระจำยเชื้อ COVID-19 โดยไม่
จ ำเป็น แม้จะพยำยำมลดกำรออกพ้ืนที่ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี C-site มำช่วยก็ตำม แต่ก็ยังมีผู้สื่อข่ำว
ลงไปในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือท ำข่ำวอยู่ 
 4.2.2 Modulate Structure ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมคล่องตัวมำกขึ้น 
 ผลกำรวิจัยในกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของไทยพีบีเอส ในมุมมอง
ของ ผอ.ส.ส.ท. วิลำสินี พิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) ระบุว่ำ “คือจริง ๆ 
แล้วก็ต้องบอกว่ำมันเป็นองค์กรที่ถูกออกแบบมำเป็นแท่ง ๆ มำก ๆ เป็นส่วนงำนที่เป็นแท่ง มีควำม
รับผิดชอบกันชัดเจนนะคะ แต่ในยุคที่มันต้องเปลี่ยนเร็วยุคที่มัน Need Agility, Need Flexibility 
ต้องกำรกำรทดลองเร็ว ท ำเร็ว ต้องบอกว่ำไทยพีบีเอสท ำได้ช้ำเพรำะว่ำคนท ำงำนและ Mindset อะไร
ต่ำง ๆ ยังคงติดอยู่กับรูปแบบเดิม อย่ำงเช่น ยกตัวอย่ำงส ำนักโทรทัศน์ก็ยังติดกับเครื่องไม้เครื่องมือที่
ฉันเป็นเจ้ำของ ส ำนักต่ำง ๆ ยังคงติดอยู่กับวิธีคิดชุดนี้อยู่ ถึงแม้พ่ีเชื่อว่ำคนท ำงำนจ ำนวนไม่น้อยอยำก
ออกจำกกล่องอยำกออกมำจับมือกันกับส่วนต่ำง ๆ โดยที่ไม่ต้องมีส ำนักก็ได้นะคะ แต่ว่ำตรงนี้มันจะ
ว่ำไปก็คือ ถ้ำจะพูดก็คือว่ำ โครงสร้ำงและแนวคิดของคนระดับบริหำรอำจจะยังปรับตัวไม่ทันเท่ำกับ
คนท ำงำนด้วยซ้ ำ เท่ำกับทีมท่ีเป็นคนท ำงำน เพรำะว่ำทีมที่เป็นคนท ำงำนจริง ๆ น้อง ๆ นักข่ำวหรือ
น้อง ๆ ที่ผลิตงำนอยู่ตลอด บำงทีเค้ำก็ไปจับมือกันแล้วด้วยซ้ ำ แต่โครงสร้ำงหรือระดับบริหำรไม่ได้
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เอ้ือ เพรำะฉะนั้นถ้ำถำมว่ำจุดอ่อนที่สุดของที่นี่คืออะไรก็คือกำรไม่บูรณำกำรกันได้จริงทั้ง ๆ ที่เรำ 
พยำยำมออกแบบให้มันเป็น Cross Function อะไรแบบนี้มันก็เกิดไม่ได้มำก จริง ๆ แล้วกำรให้มี 
CBU ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ต้องกำรท ำให้ CBU เป็นเหมือนตัววิ่งเร็วที่ไปท ำงำนเชื่อมกับใครก็ได้” 
 โดยในแนวทำง Management Strategy กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรแต่ละปี จะเน้นเพ่ือให้
เกิดควำมคล่องตัวสูงสุดในยุค Digital Transformation แต่ด้วยควำมที่ไทยพีบีเอส มีรูปแบบองค์กร
เป็นหน่วยงำนของรัฐ ถูกก ำกับด้วย พ.ร.บ.ท ำให้โครงสร้ำงองค์กรปรับเปลี่ยนได้ยำก เนื่องจำกต้องยึด
โยงกับกฎระเบียบ ดังนั้นตั้งแต่ยุคที่เป็นแอนะล็อกทีวี จนมำเป็นดิจิทัลทีวีในปี 2557 โครงสร้ำงจะไม่
ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก ซึ่งกำรจะปรับโครงสร้ำงองค์กรก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
มำหลำยส่วนตั้งแต่กรรมกำรนโยบำย กรรมกำรบริหำร ซึ่ง Mindset กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มี
ควำมคล่องตัวนั้น จ ำเป็นที่จะต้องลดทอนในส่วนขั้นตอนและกระบวนกำรท ำงำนด้วย ดังภำพ
โครงสร้ำงองค์กรตั้งแต่ปี 2561-2564 ดังนี้ 
 
ภำพที่ 4.9: โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 

 
ที่มำ: องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย. (2562). รายงานผลการ
 ปฏิบัติงานประจ าปี 2561. กรุงเทพฯ: องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
 ประเทศไทย. 
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ภำพที่ 4.10: โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 
 

 
ที่มำ: องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย. (2563). รายงานผลการ
 ปฏิบัติงานประจ าปี 2562. กรุงเทพฯ: องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่ง
 ประเทศไทย. 
 
 เริ่มที่ภำพของกำรปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยกำรให้ควำมส ำคัญกับสื่อใหม่ เพรำะถือเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงหนึ่งในยุค Digital Transformation จำกภำพที่ 4.7 โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียง
และแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 จะเห็นว่ำมีศูนย์อยู่ 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์
พัฒนำสื่อใหม่ ศูนย์พัฒนำสื่อเสียงและสถำนีวิทยุกระจำยเสียง และศูนย์กำรเงิน ซึ่งในปี 2562 
โครงสร้ำงองค์กรมีกำรปรับโดยควบรวมศูนย์พัฒนำสื่อใหม่ และศูนย์พัฒนำสื่อเสียงและสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงยกระดับเป็นส ำนักสื่อใหม่ เนื่องจำกเห็นทิศทำงกำรบริหำรของไทยพีบีเอสว่ำจ ำเป็น
จะต้องปรับตัวไปในทิศทำงออนไลน์มำกขึ้น “เรำเห็นว่ำแพลตฟอร์มต่อไปที่เรำจ ำเป็นต้องท ำ ก็คือไป
ท ำแพลตฟอร์มออนไลน์ เรำก็มองไปว่ำแพลตฟอร์มออนไลน์ใครควรจะท ำก็เป็น 2 อันนั้นแหละจับมำ
ควบกันเป็นศูนย์สื่อใหม่ยกข้ึนมำเป็นระดับส ำนัก เพ่ือให้มีบทบำทมีส ำคัญมำกกว่ำเพ่ือจะรุกไปท ำงำน
มำกขึ้น” (ธีรภัทร สงวนกชกร, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) 
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 นอกจำกนี้ ผลกำรวิจัยในมุมมองด้ำนกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรยุค Digital Transformation 
ด้วยกำรยกระดับส ำนักสื่อใหม่ข้ึนมำ ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขันในตลำดและเข้ำถึงกลุ่ม
ผู้ชมได้มำกขึ้นตำมข้อมูลจำกรอง ผอ.ส.ส.ท. พิภพ พำนิชภักดิ์ (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 
พฤษภำคม 2564) ระบุว่ำ “แนวคิดในกำรปรับตัวก็คือ เนื่องจำกองค์กรเรำเริ่มจำกกำรเป็น 
Broadcast ใช่ไหมครับ Broadcast ก็ใช้งบประมำณเยอะแล้วก็เป็นเหมือนเรือจักรีนฤเบศ เรือรบ
ใหญ่เลย แต่ปรำกฏว่ำเรือรบใหญ่มันไม่เข้ำซอยนะครับ มันเข้ำล ำคลองไม่ได้ มันเข้ำแค่แม่น้ ำแม่กลอง
มันก็เข้ำไม่ได้แล้ว มันได้แต่อยู่ในทะเลเรำต้องปรับตัว ก็เลยต้องมีเครื่องมือที่เข้ำตำมซอกตำมซอยได้
มำกที่สุดก็คืออินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตก็แน่นอนเรำเรียกกันว่ำ New Media สื่อใหม่ เป้ำหมำยก็คือ
พัฒนำส่วนแพลตฟอร์มตรงนี้ เพ่ือที่จะท ำให้เครื่องมือของเรำมันไปถึง สมัยก่อนเรำคิดถึงโลกของ 
Broadcasting คนที่อยู่แล้วเข้ำไม่ถึงก็คือไม่มีให้ดูเลยนะครับ เขำสำมำรถต่อเสำสูง ๆ ก็ได้เพ่ือจะรับ
สัญญำณที่มันมีเส้นลำยไปหมดเสียงก็ไม่ชัด นั่นคือโลกของอดีตของ Broadcast เพรำะฉะนั้นเรือก็อยู่
ในทะเล คนที่อยู่ใกล้ทะเลก็จะได้เห็นภำพที่ชัด ยิ่งไกลก็จะชัดน้อยลงไปอันนี้เป็นอุปมำ” 
 ซึ่งกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรด้วยกำรตั้งส ำนักสื่อใหม่ข้ึนมำนั้นถือเป็นผลกระทบเชิงบวก ที่ท ำ
ให้ไทยพีบีเอสรุกแข่งเข้ำไปในตลำดออนไลน์ได้มำกขึ้น มีโครงสร้ำงที่มีส ำนักสื่อใหม่เป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบโดยเฉพำะ รวมถึงกำรเพ่ิมก ำลังทั้งทรัพยำกรและเทคโนโลยีเข้ำไปให้กำรท ำงำนสะดวกและ
รวดเร็วมำกขึ้น โดยภำยในส ำนักสื่อใหม่เองก็มีโครงสร้ำงเป้นของตัวเองที่มีลักษณะคล้ำนองค์กรสื่อ
ขนำดเล็ก สำมำรถด ำเนินงำนและบริหำรงำนภำยในได้ด้วยตัวเอง แต่ต่ำงจำกศูนยย์ุทธศำสตร์เนื่อหำ 
หรือส ำนักอ่ืน ๆ ในไทยพีบีเอส โดยโครงสร้ำงใหญ่ของทั้งสถำนีได้มีกำรปรับอีกครั้งในปี 2563 
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ภำพที่ 4.11: โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2563 

 
ที่มำ: Thai PBS. (2563). โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 ณ วันที่ 2 มกราคม 2563. สืบค้นจำก https://publicinfo.thaipbs.or.th/information/ 
 structure/organization/. 
 
 ส่วนกำรตั้ง CBU (Content Based Unit) หรือศูนย์ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เนื้อหำ เป็นกำร
ปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มี Agility คือคล่องตัวมำกข้ึนตำมควำมตั้งใจให้แต่ละหน่วย มีลักษณะเหมือน
องค์กรเล็ก ๆ ซึ่งได้เริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2562 และบรรจุปรับโครงสร้ำงองค์กรในปี 2563 แต่ละ
ศูนย์ ฯ มีอ ำนำจและอิสระในกำรบริหำรงำนโดยเฉพำะ ทั้งงบประมำณ ก ำลังคน และอุปกรณ์ และ
ถึงแม้จะมีระบบกำรบริหำรภำยในหน่วยงำนเอง แต่เมื่อต้องกำรทรัพยำกรขนำดใหญ่ในกำร
ด ำเนินงำน หรือกำรผลิตบำงอย่ำง สำมำรถใช้ทรัพยำกรของไทยพีบีเอสได้ทั้งหมดเช่นเดียวกัน 
 นอกจำกนี้ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณของ CBU ก็จะแตกต่ำงกัน เช่นเดียวกับกำร
วัดผลที่อยู่ในกลยุทธ์เชิงนโยบำย เนื่องจำก กำรได้รับเงินบ ำรุงองค์กรปีละ 2 พันล้ำนบำท ภำยใต้กำร
บริหำรงำนในระบบคล้ำยรำชกำร ซึ่ง ผอ.ส.ส.ท. วิลำสิน ีพิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 
มิถุนำยน 2564) มองว่ำท ำให้ Mindset ของคนบุคลำกรเป็นแบบ Cost Center “Cost Center จะ
เป็นหน่วยงำนแบบหน่วยงำนรัฐที่มีงบประมำณมำให้ เพรำะฉะนั้น Cost Center หน่วยงำนแบบนี้วิธี
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คิดเขำก็คือว่ำ มีเงินเท่ำไหร่บอกมำเดี๋ยวเรำจะไปบริหำรจัดกำร แบบนั้นก็คือเอำเม็ดเงินเป็นตัวตั้งแล้ว
เค้ำไปออกแบบกำรท ำงำน ไทยพีบีเอสก็อยู่ในโหมดแบบนี้มำตลอดคือรู้ตัวว่ำมีงบประมำณปีละ 
2,000 ล้ำน เพรำะฉะนั้นเค้ำจะเอำไปบริหำรจัดกำรให้สอดรับกับ Cost ที่ได้มำ หรือ Budget ที่ได้มำ 
แต่ถ้ำเป็น Profit Center มันจะเป็นวิธีคิดแบบภำคธุรกิจก็คือไม่ได้ถำมว่ำมีงบประมำณให้เท่ำไหร่ 
ถำมว่ำตั้งเป้ำจะหำก ำไรเท่ำไหร่ แล้วออกแบบงำนเพ่ือท ำให้งำนที่เรำท ำเนี่ยมันน ำไปสู่กำรสร้ำงผล
ก ำไรหรือผลตอบแทนให้ได้ตำมเป้ำนั้น” 
 
ภำพที่ 4.12: โครงสร้ำงองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2564 

 
ที่มำ: Thai PBS. (2564). โครงสร้างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564. สืบค้นจำก https://publicinfo.thaipbs.or.th/information/ 
 structure/organization/. 
 
 ซึ่งในแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรในยุค Digital Transformation ให้มีควำมคล่องตัว
นั้น ในโครงสร้ำงล่ำสุด ของปี 2564 ก็ยังมีกำรจัดตั้ง CBU เพ่ิมอีก 1 ศูนย์ คือ ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งแยกออกมำจำกโต๊ะข่ำวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เพ่ือให้เป็นอีกหนึ่งหน่วยยุทธศำสตร์ขับเคลื่อน
ด้ำนเนื้อหำตำมกำรประชุม CBU ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 ให้พร้อมที่จะแข่งขันกับ
สื่ออ่ืน ๆ ได้ และสิ่งที่ส ำคัญในกำรปรับโครงสร้ำงนี้ คือ กำรสร้ำงควำมมั่งคงทำงกำรเงินภำยใน CBU 
ให้สำมำรถบริหำรงำนภำยในได้ด้วยตัวเอง “CBU ถูกวำงแผนให้คิดแบบนี้ คือ ตั้งเป้ำก่อนว่ำคุณจะ
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สร้ำง Return อะไรให้กับสังคมและเท่ำไหร่ ค ำว่ำก ำไรของเรำก็คือ Social Profit แต่ขณะเดียวกันถ้ำ
มันมี Return ทำงกำรเงินเพ่ือจะกลับมำท ำให้ศูนย์ฯ มีควำมม่ันคงในตัวเองมำกขึ้น เรำก็สนับสนุนให้ 
CBU ทั้งหลำยไปคิดตรงนี้ เพรำะฉะนั้นจะเห็นว่ำตอนที่ตั้ง CBU หนึ่งในเงื่อนไขท่ีเรำพยำยำมท ำให้คิด
ก็คือว่ำ คุณจะต้องไปจับมือกับ Partner กี่เจ้ำแล้ว Partner นั้นจะ Contribute ให้ CBU ยืนอยู่ได้
ด้วยตัวเองอย่ำงไรอันนั้นคือหลักคิดนะคะ” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 
2564) 
 ในภำพที่ 4.11 และ 4.12 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรที่มี CBU ขึ้นมำก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ คือ 
กำรด ำเนินกำรภำยในศูนย์ที่มีแนวคิดในกำรจัดตั้งเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนคล่องตัว แต่ในกำรท ำงำนจริง
ระบบขององค์กรใหญ่ในภำพรวมก็ยังคงยึดโยงอยู่ ทั้งระบบกำรเบิกจ่ำย เอกสำร รวมถึงกำรอนุมัติ
ออกหมำยงำนที่ต้องใช้ระบบเดียวกันกับทั้งองค์กร รวมถึง Mindset ของผู้อ ำนวยกำร CBU และ
พนักงำนบำงส่วนที่ต้องยอมรับว่ำเป็นคนไทยพีบีเอสเดิม ยังคงยึดติดกับรูปแบบกำรท ำงำนเดิม และ
ระบบล ำดับชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย ซึ่งท ำให้กำรท ำงำนอำจติดขัดบ้ำงรวมถึงระบบอุปถัมภ์ที่
กรรมกำรนโยบำยก ำลังพยำยำมแก้ปัญหำอยู่ เนื่องจำก ส่งผลกระทบถึงผู้ปฏิบัติงำนโดยตรง จนต้อง
ปรับระบบกำรรับเรื่องร้องเรียน ให้บุคลำกรสำมำรถร้องเรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ เพ่ือรักษำสวัสดิ
ภำพของพนักงำน 
 นอกจำกนี้ กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงส ำนัก และศูนย์ก็
ยังมีปัญหำอุปสรรคใหญ่ที่ยังเกี่ยวกับ Mindset เช่นเดียวกัน “เห็นควำมพยำยำมอยู่อย่ำงเช่นข่ำวเช้ำ
ที่เอำภัยพิบัติเข้ำมำ ก็เป็นควำมพยำยำมที่อยำกจะให้เห็นอันนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้ำถำมว่ำพ่ีว่ำคงอีกต้อง
ให้เวลำอีกสักหน่อย แล้วก็อำจจะต้องมีคนที่รับผิดชอบในกำรสร้ำง Pool ตัวนี้ให้ได ้อย่ำงยกตัวอย่ำง 
พ่ีคิดว่ำอย่ำงเช่นเวลำเรำพูดภัยพิบัติ คือถ้ำเป็นภำวะปกติก็อำจจะต่ำงคนต่ำงท ำงำนในหน้ำงำนตัวเอง 
แต่พ่ีคิดว่ำบำงครั้งมันอำจจะต้อง Pool กำรจัดกำร Agenda ภัยพิบัติร่วมกัน เพ่ือท ำให้มันเกิด 
Impact ใหญ่ขององค์กร เช่นถ้ำมันเกิดวิกฤตขึ้นหรืออะไรก็ตำมแต่ มันต้องเข้ำสู่โหมดเป็นหนึ่ง
เดียวกันให้ได้อะไรอย่ำงนี้ค่ะ มันไม่ใช่ว่ำต่ำงคนต่ำงก็มี Area ของตัวเองแล้วมันต้องไม่คิดแบบเก่ำท่ี
คิดว่ำฉันได้เวลำผังกี่ชั่วโมง คือให้พูดตรงตรงเลยพ่ีมีควำมรู้สึกว่ำคนที่นี่ก็ดูเหมือนว่ำเปิดว่ำพร้อมจะ
ปรับตัว แต่พอเวลำคุยกันทีไรมันก็จะกลับไปที่ Mindset แบบท ำทีวีก็คือ ตอบมำสิว่ำให้เวลำฉัน
เท่ำไหร่แล้วเดี๋ยวฉันไปจัดกำรของฉันมันก็ไม่ไปอ่ะ” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 
มิถุนำยน 2564) ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นจุดอ่อนที่ยังไม่สำมำรถปรับตัวได้ และหำกมองในบทสัมภำษณ์เอง 
ตัวผู้บริหำรก็ยังไม่มีควำมชัดเจน และหนักแน่นให้คนท ำงำนต้องปรับ Mindset เนื่องจำกไม่
ก ำหนดเวลำที่แน่ชัดว่ำจะต้องด ำเนินกำรให้ได้ในระยะเวลำเท่ำใด เพียงแต่บอกว่ำต้องให้เวลำอีกสัก
หน่อย อำจท ำให้มองได้ว่ำยังไม่มีควำมคิดท่ีจะจัดกำรปัญหำนี้อย่ำงจริงจัง และให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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4.3 Content Strategy กลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำ 
 4.3.1 Content for Safety Culture & Consciousness เนื้อหำที่สร้ำงวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยและเตือนสติให้สังคม 
 “โรคระบำดก็เป็นภัยพิบัติแบบหนึ่ง เพรำะฉะนั้นจริง ๆ แล้วคนไทยควรจะกลับมำที่เรื่องของ
กำรมี Safety Culture หรือ Safety Consciousness เสร็จแล้วก็รับรู้ข่ำวสำรหรือ Handle 
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงรู้เท่ำทันแล้วก็มีหลักกำรมำกข้ึน” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำง
บุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) กล่ำวถึงกลยุทธ์ในกำรบริหำรเนื้อหำช่วงที่มีสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 
COVID-19 ซึ่งถือเป็นสถำนกำรณ์ระดับโลก โดยไทยพีบีเอสได้มีกำรดึงคนท ำงำนด้ำนเนื้อหำเข้ำมำใน
ลักษณะ EOV หรือ Executive Overview มีกำรประชุมร่วมกันทำงออนไลน์เป็นประจ ำ เพ่ือให้
เนื้อหำที่เกี่ยวกับ COVID-19 ถูกมองเป็นภำพเดียวกัน ซึ่งในแง่ของกลยุทธ์ทำงด้ำนเนื้อหำ ได้มีกำร
ก ำหนดทิศทำงท่ีชัดเจน โดยแบ่งช่วงกำรระบำดของ COVID-19 ระลอกแรก จะเน้นที่ประเด็นกำร 
Inform ประชำชนให้เข้ำใจว่ำ COVID-19 คืออะไร ต้องดูแลตัวเองอย่ำงไร และเชื่อมโยงชุมชน
ต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนได้เห็นวิธีกำรบริหำรจัดกำรและรับมือควำมปลอดภัยในชุมชน และมีกำรปรับผัง
รำยกำร เพิ่มรำยกำรพิเศษข้ึนมำในผัง อำทิ รำยกำรรู้สู้ภัย ไทยสู้โควิด-19 เสำร์ อำทิตย์ จิตอำสำ 
ออกอำกำศทุกวันเสำร์ และอำทิตย์ เวลำ 20.15-21.10 หน้ำ ซึ่งถือเป็นกำรปรับตัวครั้งใหญ่ของไทยพี
บีเอสในยุค COVID-19 
 
ภำพที่ 4.13: รำยกำรพิเศษ “รู้สู้ภัย ไทยสู้โควิด-19 เสำร์ อำทิตย์ จิตอำสำ” 
 

 
 
ที่มำ: Thai PBS. (2563, 25 เมษำยน). การเตรียมรับมือโควิด-19 ระบาดซ  า : รู้สู้ภัย ไทยสู้โควิด-
 19 (25 เม.ย. 63). สืบค้นจำก https://www.youtube.com/watch?v=6HzZeZr5kCs. 
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 ซึ่งเมือ่มำถึงระลอกท่ี 2 และ 3 เรื่องวัฒนธรรมควำมปลอดภัย จะมีทิศทำงที่มุ่งไปถึงเชิง
นโยบำยและกำรแก้ปัญหำปำกท้อง สิ่งที่ไทยพีบีเอสด ำเนินกำรในประเด็นนี้ ผอ.ส.ส.ท. กล่ำวว่ำ 
“ระลอกท่ี 3 นี้ เรำก็ค่อนข้ำงจะชัดเจนมำกว่ำ ไม่ใช่แค่ Inform ไม่ใช่แค่อัปเดตข้อมูล ไม่ใช่แค่กำร
เชื่อมโมเดลของกำรจัดกำรดูแลเท่ำนั้น เรำพยำยำมจะไปให้ถึงกำรชี้ให้สังคม หรือแม้แต่ให้ภำค
นโยบำยได้เห็นว่ำมันจึงมีจุดที่เปรำะบำงอยู่ตรงไหนบ้ำงในสังคม ที่ฝ่ำยต่ำง ๆ ถ้ำได้เห็นก็จะได้วำง
มำตรกำรในกำรช่วยเหลือ หรือในกำรป้องกันปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง เช่น กลุ่มคนไร้บ้ำน กลุ่มแรงงำน
ที่ตกงำน กลุ่มคนยำกจน กลุ่มคนเสี่ยงจน และกลุ่มอ่ืน ๆ ประเด็นอ่ืน ๆ อีกมำกมำยที่ไทยพีบีเอสก็จะ
ท ำหน้ำที่ไปชี้ประเด็น หรือไปท ำให้เห็นสิ่งเหล่ำนี้ รวมทั้งกำรที่เรำประกำศวำระปำกท้อง ซึ่งอันนี้คือ
เรื่องระยะยำวที่เรำมองว่ำหลังโควิดยุคหลังโควิด คือโควิดจะหมดหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้ำเรำ
บอกว่ำยุคที่เรำเรียกว่ำ Post โควิดไปแล้ว ผลกระทบที่จะยังเกิดขึ้นกับประเทศไทยและโลกอีก
ยำวนำนก็คือวิกฤตทำงด้ำนเศรษฐกิจ และวิกฤตทำงด้ำนสังคมด้วย ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมแตกแยก
มำกขึ้น กำรที่คนอีกจ ำนวนหนึ่งเลยอำจจะเรียกว่ำหมดพลังไป ก็เลยเป็นจุดยืนที่ท ำให้เรำท ำประเด็น
เหล่ำนี้ต่อเนื่องก็คือเรื่องปำกท้องแล้วก็เรื่องของกำรฟ้ืนพลังใจต่ำง ๆ” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล, 1 มิถุนำยน 2564) 
 แน่นอนว่ำอีกกำรปรับตัวที่ต้องกลับมำใช้ในช่วงกำรระบำดระลอกใหม่ คือ ผังรำยกำรเพ่ือจัด
รำยกำรพิเศษ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย และเตือนสติให้ประชำชนในยุค COVID-19 โดยมี
รำยกำร “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19” ออกอำกำศทุกวัน เวลำ 12.00-14.00 หน้ำ เพ่ือให้ข้อมูลข่ำวสำร
ด้ำน COVID-19 แก่ประชำชน โดยเนื้อหำในรำยกำรสอดคล้องกับกลยุทธ์ Content for Safety 
Culture & Consciousness เนื้อหำที่สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยและเตือนสติให้สังคม มีทั้งกำร
ให้ควำมรู้เรื่อง COVID-19 อย่ำงถูกต้องด้วยกำรเชิญแพทย์-พยำบำล มำให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
รำยกำร “โควิดเป็นเรื่องที่เก่ียวกับภำษำอังกฤษเยอะมำกต้องมีกำรแปล ควำมรู้มันไม่ใช่เป็นเรื่อง
เกิดข้ึนในสังคมไทยอย่ำงเดียว มันอำจจะมีงำนวิจัยต่ำงประเทศ เอกสำรต่ำงประเทศ จริง ๆ หลังจำก
เกิดเหตุล่ำสุดที่ คุณวรำวิทย์ มีจุดที่แปลผิดอยู่ค ำหนึ่ง ค ำหนึ่งก็จริงแต่ควำมหมำยมันเปลี่ยนไปไกล 
จำกเดิมท่ีแปลว่ำสำมำรถป้องกันกำรเกิดอำกำรได้ ไปสู่ควำมสำมำรถกำรป้องกันกำรเกิดกำรป่วยหนัก
ใช่ไหมครับ ที่จริงที่ถูกต้องก็คือป้องกันกำรเกิดอำกำร แต่ดันไปบอกป้องกันกำรป่วยหนัก พอเขียน
อย่ำงนั้นปั๊ปมันก็เลยไปท ำให้เกิดควำมเข้ำใจว่ำ อ้ำววัคซีนบำงตัวมันไม่ป้องกันกำรป่วยหนัก ซึ่งตรง
ข้ำมกับสิ่งที่ทำงทีมแพทย์ของประเทศไทยยืนยันว่ำ วัคซีนทุกตัวป้องกันกำรป่วยหนักได้ มันก็ไปหัก
หำญประเด็นส ำคัญซึ่งเป็นสำระส ำคัญ สืบไปถำมว่ำมีเจตนำไหม มันก็ไม่ได้มีเจตนำ แต่ว่ำมันเลินเล่อ
ไหม มันเลินเล่อ เพรำะว่ำแปลปั๊บเนี่ยมันไม่มีคนมำนั่งตรวจว่ำถูกไหม แล้วคนที่จะมำตรวจเรื่องแบบนี้
ได้ไม่ใช่คนเอกภำษำอังกฤษนะครับ ไม่ใช่คนเรียนอังกฤษเก่ง ต้องเป็นหมอ ต้องเป็นแพทย์ มำนั่งดู
เลย” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) 
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ภำพที่ 4.14: รำยกำรพิเศษ “ไทยพีบีเอส สู้โควิด-19” 
 

 
 
ที่มำ: Thai PBS. (2564, 6 กรกฎำคม). [Live] 14.05 น. รายการพิเศษ #ไทยพีบีเอสสู้โควิด-19 
 ( 6 ก.ค. 64). สืบค้นจำก https://www.facebook.com/ThaiPBS/videos/ 
 166274052098676. 
 
 นอกจำกนี้ สิ่งที่ยึดโยงกับกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำในกำรสร้ำง Safety Culture โดยเฉพำะในยุค 
Digital Transformation ที่กำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และมีสถำนกำรณ์ควำมเปรำะบำงในยุค 
COVID-19 เข้ำมำอีก คือ กำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เพื่อให้ประชำชนได้เสพเนื้อหำอย่ำงปลอดภัย 
“ตอนนี้เรำมีระบบตรวจสอบก็คือ ตรวจคนเดียวไม่มีนะครับ ตรงกันข้ำมกับสิ่งที่ไปพูดข้ำงนอกว่ำ ที่นี่
ท ำคนเดียวแล้วก็ออนแอร์ได้ไม่มีนะครับ อย่ำงน้อยเรำจะตรวจ 2 คน ก็คือ ตัวนักข่ำว แล้วก็ตัว
บรรณำธิกำร อันนี้คือข่ำวที่ง่ำยที่สุด ถ้ำข่ำวที่ยำกข้ึนและมีควำมสุ่มเสี่ยงในเรื่องของควำมเข้ำใจผิด 
อำจจะถูกฟ้อง หรืออำจจะถูกร้องเรียน เรำจะตรวจถึง 3 ขั้นนะครับ ก็คือ ตัวนักข่ำว ตัวบรรณำธิกำร 
แล้วก็อำจจะเป็นผู้บริหำรในส ำนักหรือในศูนย์ฯ ก็ต้องให้คนในระดับบริหำรดูด้วย ถ้ำเป็นข่ำวที่เรำ
รู้สึกว่ำมันล่อแหลมมำกเลย ถึงขั้นท่ีว่ำอำจจะถูกกล่ำวหำว่ำเป็นขบวนกำร เรำจะตรวจถึง 4 ขั้นนั่นก็
คือว่ำ ตัวนักข่ำว ไปตัวบรรณำธิกำร เสร็จแล้วบรรณำธิกำรไปสู่ผู้บริหำรในส ำนักหรือในศูนย์ฯ แล้วก็
ล้นมำจนถึงทีมบริหำร คือพวกผมก็ยินดีที่จะมำให้ควำมเห็น ว่ำควรที่จะเอำข่ำวนี้ท ำไม่ท ำนะครับ บำง
ข่ำวมันล่อแหลมมำกอำจจะเป็นตัวค ำพูดบำงค ำ” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 
พฤษภำคม 2564) ซ่ึงกำรท ำควำมผิดสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของไทยพีบีเอส แม้แต่กรรมกำรนโยบำย
และกรรมกำรบริหำรเห็นตรงกัน คือ ขำดแรงกระตุ้นให้พนักงำน ไม่ว่ำจะเป็นบทลงโทษที่ไม่หนักถึง
ขั้นไล่ออก มีเพียงกำรทัณฑ์บน หรือพักงำนเท่ำนั้นซึ่งไม่มีแรงกระตุ้นเพียงพอในกำรระมัดระวังส ำหรับ



89 

กำรกระท ำผิดครั้งต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นจะต้องแก้ไข และอำจต้องปรับถึงระดับนโยบำยและ
กฎระเบียบของทรัพยำกรมนุษย์ 
 ผลกำรวิจัยยังพบว่ำ ในฐำนะสื่อสำธำรณะตำมมุมมองของ พิภพ พำนิชภักดิ์ (กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) รอง ผอ.ส.ส.ท. บอกว่ำ กิจกรรม On Ground ก็ถือเป็นสิ่ง
ส ำคัญ โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ COVID-19 เช่นนี้ ไทยพีบีเอสต้องแสดงให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำให้สังคม 
โดยกำรจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ขึ้นมำถือเป็นอีก 1 กิจกรรม On Ground ที่ไทยพี
บีเอสปรับตัวในยุค COVID-19 แต่นอกเหนือกว่ำนั้น กำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับประชำชนที่มำฉีด
วัคซีน COVID-19 ที่สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำวัฒนธรรมควำม
ปลอดภัยที่ไทยพีบีเอสสอดแทรกให้ประชำชนในยุค COVID-19 “คือเรำไม่เข้ำมำฉีดเฉย ๆ เรำจะมี
อำสำสมัครที่จะท ำกำรสื่อสำรเพ่ือให้เขำเข้ำใจหลักคิดเก่ียวกับสุขภำวะและกำรปรับตัวในยุคโควิด 
เพรำะฉะนั้นคนที่มำฉีดที่ไทยพีบีเอสจะไม่เหมือนมำฉีดที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพรำะเข้ำมำในองค์กร
สื่อสำร เพรำะฉะนั้นพวกเรำจะดีไซน์ให้ควำมรู้ติดตั้งเข้ำไป เรำจะดีไซน์ว่ำคนที่มำผ่ำนประสบกำรณ์
กับเรำแล้วจะออกไปเป็นคนใหม่ ท ำไมครับเพรำะว่ำกรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่มีอำสำสมัครสำธำรณสุข
เรำไม่มี อสม.แต่ด้วยเหตุนี้เอง 8,000,000 คนจึงไม่ค่อยมีคนจะคุยด้วย ไม่ค่อยมีเพ่ือน ทีนี้ถ้ำเรำ
สำมำรถใช้กลไกในกำรฉีด นอกจำกคุณได้วัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เข้ำไปในร่ำงกำยคุณแล้ว คุณยังได้วัคซีน
ควำมรู้ต่อเรื่องที่เป็น Fake News ต่อเรื่องที่มันไม่จริง ลองคิดดูครับ เรำก็จะท ำหน้ำที่ On Ground 
ในกำรสร้ำงบุคลำกรที่เป็นประชำชนแต่สำมำรถที่จะช่วยเหลือสังคมได้” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) 
 ซ่ึงในกำรด ำเนินงำนได้มีกำรรำยงำนข่ำว และออกอำกำศเนื้อหำกิจกรรม On Ground กำร
ฉีดวัคซีนที่สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้วย ถือเป็นอีกภำพกำรประชำสัมพันธ์ไปในตัวว่ำสื่อสำธำรณะ
จะยืนเคียงข้ำงประชำชนในภำวะวิกฤต ถึงแม้ผลตอบรับในตัวรำยกำรอำจจะไม่มำกนัก แต่ในแง่ของ
กำรฉีดวัคซีนที่เป็นจุดนอกโรงพยำบำล ประชำชนค่อนข้ำงในควำมสนใจ และลงทะเบียนมำรับกำรฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ไทยพีบีเอำจ ำนวนมำก 
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ภำพที่ 4.15: ศูนย์ให้บริกำรฉีดวัคซีน COVID-19 นอกโรงพยำบำล ณ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

 
ที่มำ: Thai PBS. (2564, 7 มิถุนำยน). ไทยพีบีเอสเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนนอก รพ.วันแรก (7 
 มิ.ย. 64). สืบค้นจำก https://www.youtube.com/watch?v=xyLHJGmjbd4&t=58s. 
 
 อีกหนึ่งบทบำทที่สื่อสำธำรณะปรับตัวในช่วง COVID-19 ในกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำที่สร้ำง
วัฒนธรรมควำมปลอดภัยและเตือนสติให้สังคม ในมุมมองของนำยพิภพ พำนิชภักดิ์ รอง ผอ.ส.ส.ท. 
คือ กำรผลิตเนื้อหำที่จรรโลงใจให้กับคนในสังคม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 
ท ำให้ประชำชนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของโรคระบำด เศรษฐกิจ และมีควำมเครียดทำงด้ำนกำรเมือง 
จึงถือเป็นอีกหนึ่งบทบำทที่สื่อสำธำรณะจะต้องปรับและสร้ำงกำรผ่อนคลำยให้ผู้รับสำร “สื่อ
สำธำรณะเนี่ยนอกจำกเป็นที่ให้เกิดทำงออกแล้วมันต้องเลี้ยงก ำลังใจ เพรำะฉะนั้นจะเห็นว่ำเรำมี
คอนเสิร์ตออกมำเยอะเลยนะครับ อย่ำข ำนะครับเวลำเรำไปท ำดนตรี หลำยคนอำจจะคำดหวังอยำก
ให้สื่อสำธำรณะท ำแต่เรื่องที่มันซีเรียสแต่จริง ๆ เรื่องท่ีมันเป็นเรื่องที่จรรโลงใจ มันจะท ำให้คนมีพลัง
ใจในกำรเดินต่อ อันนี้คือหน้ำที่นะครับ ไม่ใช่ท ำเพ่ือควำมบันเทิงของพวกเรำแต่อย่ำงใด แต่เป็นหน้ำที่
ที่เรำต้องเอำเนื้อหำแบบนี้ฉีดเข้ำไปในสังคม เขำบอกว่ำคุณหมอมีเข็มเล็ก ๆ แล้วก็ฉีดวัคซีนเข้ำคนไข้
สื่อสำธำรณะต้องเอำวัคซีนใหญ่ ๆ แต่เป็นวัคซีนด้ำนเนื้อหำ วัคซีนด้ำนครีเอทีฟ วัคซีนด้ำนนวัตกรรม
ฉีดเข้ำไปในสังคม เพื่อท ำให้เขำหนึ่งมีพลังใจ แต่มำกกว่ำนั้นเค้ำก็ต้องมีควำมเข้ำใจด้วย มีควำมรับรู้ 
และสำมคือมีควำมเท่ำทัน อันนี้คือหน้ำที่ของเรำ” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 
พฤษภำคม 2564) ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรให้ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำนภัยพิบัติ จัดคอนเสิร์ต ร่วมกับวง
ดุริยำงค์รำชนำวี ณ ฐำนทัพเรือสัตหีบ อ.สัตกีบ จ.ชลบุรี หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-
19 ระลอกแรกเมื่อปี 2563 เบำบำงลง ซึ่งมีกำรใช้เทคโนโลยีกำรออกอำกำศทำงออนไลน์เข้ำมำร่วม
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ด้วย โดยรำยกำร On Air ทำงช่องไทยพีบีเอส ดิจิทัลหมำยเลข 3 ไปพร้อม ๆ กับไลฟ์สดในช่องทำง
ออนไลน์ของไทยพีบีเอส 1 ชั่วโมง และจัดรำยกำรทำงออนไลน์ต่ออีก 1 ชั่วโมง เนื่องจำกผังรำยกำร
ทำงทีวีไม่สำมำรถขยำยเวลำได้ 
 4.3.2 Customization สร้ำงควำมหลำกหลำยในแต่ละมิติของเนื้อหำ ในช่องทำงที่
หลำกหลำย 
 พิภพ พำนิชภักดิ์ (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) กล่ำวถึงกลยุทธ์ด้ำน
เนื้อหำที่ไทยพีบีเอสปรับตัวและมีกำรด ำเนินกำรในยุค Digital Transformation ว่ำ “สิ่งที่เรำจะต้อง
ปรับจำกเดิมที่เรำเป็น Mass Media มันจะต้องไปสู่ Niche Media ก็คือเรำจะดูผู้ชมของเรำซึ่ง
แตกต่ำงกัน กลไกก็คือเรำต้องท ำกำรดีไซน์คอนเทนต์โดยไม่ได้เอำฟังชั่นเป็นตัวตั้ง เรำต้องเอำว่ำผู้ชม
ของเรำคือใครก่อน ผู้รับข้อมูลของเรำเป็นใคร เสร็จแล้วเรำดีไซน์คอนเทนต์จำกถังกลำง เพื่อที่จะไป
ตอบกลุ่มนั้น ซึ่งกลไกท่ีทีมบริหำรชุดนี้เรียกเรำเรียกว่ำ Customization ก็คือเรำมีผ้ำอยู่ผืนหนึ่ง แต่
ถ้ำเกิดผู้ชมมีลักษณะแบบนี้เรำก็ตัดเย็บในแบบหนึ่ง ผู้ชมในอีกลักษณะหนึ่งมันก็จะตัดเย็บในอีกแบบ
หนึ่ง” 
 ซึ่งประเด็นนี้เชื่อมโยงกับธรรมชำติของผู้รับสำรในแต่ละช่องทำง โดยไทยพีบีเอสมีส ำนักสื่อ
ใหม่ที่คอยดึงเนื้อหำต่ำง ๆ จำกแต่ละส ำนัก มำแปรรูปให้เหมำะสมกับผู้รับสำรในแต่ละแพลตฟอร์ม 
รวมถึงสร้ำงเนื้อหำขึ้นมำใหม่เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล “บำงส่วนแน่นอนเขำก็เกี่ยวร้อย
จำกส่วนของเรำที่ท ำกันอยู่ในส ำนักท่ีเป็นเนื้อหำล้วน ๆ แต่สื่อใหม่เขำท ำของเขำเองด้วย เพื่อที่จะเปิด
พ้ืนที่ในกำรที่จะเรียกว่ำเป็นเชิงกำรตลำด เป็นเชิงเปิดพ้ืนที่ให้เรำแข่งขันได้ในโลก New Media เรื่อง
นี้ก็เป็นเรื่องถกเถียงอีกเหมือนกันว่ำซ้ ำซ้อนไหม แต่ผมคิดว่ำฟังก์ชันต่ำงกันมำกเลย อำทิเช่น สมมุติว่ำ
มีข่ำวเรื่องหนึ่งที่ส ำนักข่ำวท ำยกตัวอย่ำงว่ำเป็นเรื่องของกำรมำของวัคซีน ส ำนักข่ำวอำจจะพำดหัว
แบบส ำนักข่ำวใช่ไหมครับ เขียนแบบส ำนักข่ำว ปรำกฏว่ำพอไปอยู่ในออนไลน์ปุ๊บมันไม่ไปไหน 
เพรำะว่ำมันข๊ำวข่ำว แต่สิ่งที่สื่อใหม่ท ำก็คือว่ำ เขำไปเปลี่ยนพำดหัว เข้ำไปเปลี่ยนกำรเลือกรูป เขำเอำ
อันนี้ไปสร้ำงสิ่งใหม่ข้ึนมำซึ่งมันกลำยเป็นไวรัลกลำยเป็นสิ่งที่เรียกว่ำ Internet Mean เป็นสิ่งที่มันใช้
งำนได้” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) 
 ผลวิจัยจำกฝั่งส ำนักสื่อใหม่เอง ชี้ว่ำ กำรปรับตัวของไทยพีบีเอสในยุค Digital 
Transformation มีควำมพยำยำมในกำรปรับตัวมำนำนแล้ว ทั้งใน 2 แง่คือมิติกำรน ำเสนอ และ
ช่องทำงที่หลำกหลำย “จริง ๆ ไทยพีบีเอสถ้ำ Transform ที่มันดูเปลี่ยนไปมำก ๆ เลยพ่ีคิดว่ำ
ประมำณ 6 ปีที่ผ่ำนมำ แต่ว่ำเอำเข้ำจริงแล้ว กำร Transform ในมุมของคอนเทนต์ดีขึ้น แต่ว่ำมันก็ยัง
มีคอนเทนต์ที่ยังเป็นของทีวีอยู่เยอะพอสมควร สองก็คือกำร Transform ของเทคโนโลยี อันนี้พี่ว่ำถ้ำ
จะให้อันดับเนี่ยเป็นอันดับหนึ่ง คือ เทคโนโลยีของไทยพีบีเอส เช่น ท ำ Live เป็นเจ้ำแรก มี Vertical 
Live เป็นเจ้ำแรก หรือว่ำ Chat Bot ท ำเรื่องของ Speech to Text ท ำอะไรที่เป็นนวัตกรรมสื่อพ่ีว่ำมี
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ออกไปเป็นเจ้ำแรก ๆ เยอะ ท ำได้เยอะ” (กนกพร ประสิทธิผล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 
มิถุนำยน 2564) นอกจำกนี้ ยังมีกำรออกแบบมิติที่หลำกหลำยด้ำนเนื้อหำส ำหรับผู้พิกำรทำงกำรได้
ยิน คือมี Big Sign หรือภำษำมือในขนำดใหญ่ ในบำงรำยกำรโดยออกอำกำศช่องทำงออนไลน์ ควบคู่
ไปกับรำยกำรทีวีที่ก ำลัง On Air อยู่ 
 
ภำพที่ 4.16: Thai PBS Big Sign ภำษำมือใหญ่เต็มจอ 
 

 
ที่มำ: Thai PBS. (2564, 24 มิถุนำยน). [Big Sign] แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. และ 
 สธ. (24 มิ.ย. 64). สืบค้นจำก https://www.youtube.com/watch?v=sg2uxhC37Fc. 
 
 อีกหนึ่งกลไกที่เกิดขึ้นในเชิง Customization ของเนื้อหำซึ่งเชื่อมโยงกับกำรปรับโครงสร้ำง
ในยุค Digital Transformation คือ CBU ที่แต่ละศูนย์ ฯ จะมีทิศทำงเนื้อหำเฉพำะของแต่ละศูนย์ที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำน ในข่ำวเดียวกันลงพ้ืนที่ไปถึง 3 หน่วยงำน แต่น ำเสนอออกมำในมิติที่
หลำกหลำย เพรำะให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับสำรในแต่ละกลุ่มมำกที่สุด ซึ่งได้มีกำรทดลอง
ด ำเนินกำรและเห็นผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมช่วงสถำนกำรณ์พำยุปำบึก “ซึ่งมันมีกรณีของพำยุที่มำปีท่ี
แล้วนะครับที่เรำที่ท ำงำนทดสอบระบบ โดยกำรที่ ข่ำว ศูนย์ภัยพิบัติ ส ำนักสร้ำงสรรค์ แล้วก็ส ำนัก
เครือข่ำยสื่อสำธำรณะ เนี่ย 4 ส ำนักท ำเรื่องเดียวกัน คือ เรื่องพำยุอันนี้ แต่เรำแบ่งฟังชั่นกันให้ชัดเจน 
ปรำกฏว่ำออกมำได้ผมค่อนข้ำงพอใจนะครับ เพรำะว่ำแต่ละคนไม่ได้ท ำเรื่องซ้ ำซ้อนกัน ศูนย์ภัยพิบัติ
อำจจะไปเจำะในเรื่องของควำมเต็มไม่เต็มของพื้นที่ชุมน้ ำหรือแก้มลิงต่ำง ๆ อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดของ
กำรคำดกำรณ์ว่ำ พำยุจะท ำให้เกิดสภำวะน้ ำท่วมหรือไม่นะครับ แล้วก็ถ้ำเกิดมีกำรน ำท่วมช่วงระบำย
น้ ำจะใช้เวลำเท่ำไหร่ เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพร้อมก่อนที่มันจะท่วมเห็นไหมฮะ แต่ข่ำวไม่มีเวลำท ำ
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แบบนี้หรอกฮะ ข่ำวก็พำยุปลำบึกมำแล้วขึ้นฝั่ง แล้วกระทบชำวบ้ำนที่อยู่หมู่บ้ำนนี้ ต้องอพยพออกไป
แล้วนั่นคือข่ำว แต่ศูนย์ภัยพิบัติจะต้องท ำอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีส ำนักเครือข่ำยสื่อสำธำรณะ
เค้ำก็จะมีนวัตกรรมของเค้ำที่เรียกว่ำ C-site เครื่องรำยงำนเหตุกำรณ์โดยใช้มือถือ เค้ำก็จะให้
ประชำชนปักหมุดครับ ว่ำในพ้ืนที่เขำเนี่ยขำดอะไร เขำอำจจะมีขำดน้ ำ ขำดไฟฟ้ำดับ ขำดอำหำร 
ขำดเครื่องนุ่งห่ม” (พิภพ พำนิชภักดิ,์ กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) กำรปรับตัวใน
กลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำในยุค Digital Transformation ของไทยพบีีเอส จึงเน้นไปในทิศทำงที่ต้องเข้ำถึง
กลุ่มผู้ชมที่หลำกหลำยให้มำกขึ้น รวมทั้ง ครอบคลุมในทุกช่องทำง ไม่ใช่เพียงเป็นไปตำมนโยบำย
เท่ำนั้น แต่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชน ซึ่งเป็นหน้ำที่หลักของสื่อสำธำรณะ 
 ส่วนผลกำรด ำเนินงำนของสถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสด้ำนกำรพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรในปี 
2562 ถือเป็นผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นของ ส.ส.ท. คือ กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงและกำรขยำยฐำน
ผู้ชมในช่องทำงออนไลน์ให้มำกข้ึนเพ่ือปรับทิศทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กรให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้ชมในปัจจุบันโดยในปี พ.ศ. 2562 มีจ ำนวนผู้ชมสะสมในทุกแพลตฟอร์มเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 74 กำรเปิดให้บริกำร VIPA OTT รองรับกำรชมบนเครื่องมือสื่อสำรที่หลำกหลำยมำกข้ึนเพ่ือให้
ผู้ชมสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำ (Content) ได้ทุกที่ทุกเวลำ กำรบริหำรจัดกำรเนื้อหำและกำรน ำเสนอ
ข้อมูลข่ำวสำรร่วมกันในทุกช่องทำง โดยเฉพำะในประเด็นที่สังคมให้ควำมสนใจหรือกำรเกำะติด
สถำนกำรณ์ส ำคัญ เช่น กำรน ำเสนอประเด็นกำรเลือกตั้งกำรเกำะติดควำมคืบหน้ำเรื่องสำรเคมีเกษตร 
เป็นต้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดข้ึนเนื่องจำก Digital Disruption จึงต้องมีกำรปรับตัว
ด้ำนช่องทำงกำรเข้ำถึงคอนเทนต์ให้เข้ำถึงกลุ่มผู้รับสำรที่มีควำมหลำกหลำยในยุค Digital 
Transformation ซึ่งนโยบำยด้ำนช่องกำรกำรน ำเสนอหนึ่งที่ทีมบริหำรมอบหมำยให้ CBU 
นอกเหนือจำกเนื้อกำร คือช่องทำงกำรน ำเสนอที่หลำกหลำยโดยเฉพำะโซเชียลมีเดีย สิ่งที่ CBU ถูกต้ัง
เป้ำ คือ Online First ให้ควำมส ำคัญกับช่องทำงออนไลน์มำเป็นอันดับแรก เนื่องจำกเป็นช่องทำงที่
รวดเร็วและสำมำรถเข้ำถึงผู้รับสำรได้เป็นวงกว้ำง ซึ่งเป็นกำรให้นโยบำยมำโดยที่ระดับส ำนักท้ัง
ผู้บริหำร และผู้ปฏิบัติเองก็ไม่มีควำมเข้ำใจในกลยุทธ์นี้เช่นเดียวกัน ในกำรประชุม CBU วันที่ 12 
มีนำคม 2564 ทีมบริหำรบำงศูนย์ฯ ชี้แจ้งว่ำต้องให้ควำมส ำคัญกับ On Air First เนื่องจำกมี
ตำรำงเวลำออกอำกำศท่ีชัดเจน ท ำให้ต้องคิดถึงเรื่อง On Air มำก่อน แต่ในควำมเป็นจริง ค ำว่ำ 
Online First คือกำรน ำเนื้อหำเข้ำไปในช่องทำงออนไลน์ก่อน เนื่องจำกช่องทำง On Air บำงครั้งยัง
ไม่ถึงเวลำออกอำกำศ แต่เมื่อมีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นจะรอเวลำออกอำกำศไม่ได้ จึงต้องคิดแบบ 
Online First ป้อนเนื้อหำลงออนไลน์ก่อน 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ไทยพีบีเอสมีกำรปรับเปลี่ยนเนื่องจำก Digital Transformation เพ่ือให้สำมำรถ
ผลิตและเข้ำถึงเนื้อหำที่หลำกหลำยเพิ่มขึ้น คือ กำรจับมือร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นเครือข่ำย ก็จะ
สำมำรถสร้ำงควำมหลำกหลำยในมิติของกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำได้ และสร้ำงควำมคุ้มค่ำที่ประชนจะได้รับ
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ตำมแนวทำงของสื่อสำธำรณะ “ถ้ำบริหำรงำนได้ดีมันก็จะตอบโจทย์ต่อ Sector ของสังคมมำกมำย 
เรำจะมีเพ่ือนมำกขึ้น จะเห็นว่ำในช่วง Digital Disruption และมี CBU ออกมำ มันจะท ำให้แต่ละ
หน่วยมีเครือข่ำยของตัวเอง ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ำมันเป็นเครื่องมือ เช่น ALTV ก็จะจับมือกับกระทรวง
ศึกษำ กับ อว. แล้วก็อย่ำงศูนย์ภัยพิบัติก็จะมีสภำกำชำดมีอะไรแบบนี้ ซึ่งก็จะเห็นว่ำมันเพ่ิมข้ึนอย่ำง
มำกมำยทวีคูณ ในกำรตอบควำมหมำยของค ำว่ำคุ้มค่ำ กำรเกิดข้ึนซึ่ง Digital Disruption เชื่อว่ำเรำ
สร้ำง Content Diversification คือสร้ำงควำมหลำกหลำยเพ่ิมข้ึนในเนื้อหำ” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) 
 ถึงแม้ว่ำจะมีควำมพยำยำมในกำรตั้ง CBU เฉพำะ เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงเนื้อหำจริง 
แต่หลำยครั้งจะเห็นว่ำเนื้อหำที่แต่ละส ำนัก ศูนย์ฯ ท ำออกมำ กลับไม่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้
ชัด บำงครั้งเป็นกำรท ำงำนซ้ ำซ้อนในบำงประเด็น เช่น ฝุ่นควันทำงภำคเหนือ หรือ COVID-19 ที่
เนื้อหำมีควำมคล้ำยคลึงกัน ไม่ว่ำจะเป็นจำกส ำนักข่ำว ศูนย์ The Active ศูนย์พัฒนำกำรสื่อสำรด้ำน
ภัยพิบัติ หลำยครั้งพบเห็นปัญหำมีเนื้อหำซ้ ำกันทั้งเนื้อหำที่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ และเนื้อหำใน
โซเชียลมีเดีย ซึ่งยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ กลับกลำยเป็นแต่ละส ำนัก แต่ละศูนย์ฯ แข่งขัน
กันเองเรื่องควำมเร็วในกำรเผนแพร่เนื้อหำเหล่ำนั้น ท ำให้บำงครั้งเกิดควำมผิดพลำดเพรำะขำดกำร
ตรวจสอบอย่ำงรอบคอบและรัดกุม 
 
4.4 ควำมส ำคัญในกำรปรับตัวของไทยพีบีเอสยุค Digital Transformation และ COVID-19 
 ผลกำรวิจัยถึงมุมมองของผู้ให้สัมภำษณ์ ถึงควำมจ ำเป็นของไทยพีบีเอส ที่ต้องปรับตัวในยุค 
Digital Transformation และ COVID-19 ถึงแม้ว่ำจะได้รับเงินบ ำรุงองค์กรจำกภำษีสรรพสำมิต สุรำ
และยำสูบปีละ 2,000 ล้ำนบำท ในมุมมองของ ธีรภัทร สงวนกชกร (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 
มิถุนำยน 2564) ให้ควำมเห็นว่ำ “องค์กรก็เหมือนสิ่งมีชีวิต ถ้ำคุณไม่ปรับตัวคุณตำยอย่ำงเดียว ทีนี้
ไทยพีบีเอสคุณไม่ปรับตัวเลยนะ ดิจิทัลเขำจะไปถึงไหนเขำจะใช้ สมมุติตอนนี้เรำเป็นอย่ำงนี้อยู่ อีก
สองปีผมสมมุติ อีก 2 ปีมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมำ ออนไลน์แล้วมันมีประสิทธิภำพมำกเลยใคร ๆ เขำไป
ดูทำงนั้นหมดเลย Facebook YouTube อะไรแทบจะไม่มีคนดูเลย ทวิตเตอร์หำยเรียบเลย หำยตำย
จำกไปเหมือน Hi5 แล้วเรำบอกไม่เป็นไรเรำก็ 2,000 ล้ำนช่ำงหัวมันสิเรำท ำรำยกำรไปเรำก็ออกทีวีไป 
Facebook เหลือคนดูนิดเดียวก็ออกกันไปไม่ต้องไปลงทุนของใหม่หรอกเรำก็อยู่กันไปอย่ำงนี้ มันก็
ตำยอย่ำงเร็ว ไม่มีอะไรมำกกว่ำนั้นเลยฮะ” นอกจำกนี้ ธีรภัทร สงวนกชกร (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
, 3 มิถุนำยน 2564) ยังกล่ำวเสริมอีกว่ำ หำกในอนำคตมีแพลตฟอร์มออนไลน์เกิดข้ึนใหม่ ท ำให้ผู้ชม
จำกแพลตฟอร์มออนไลน์เดิม และสื่อดั้งเดิม หรือ Traditional Media ลดลงเหลือหลักไม่ก่ีร้อยคน
ต่อนำที คนที่ให้เงินก็จะมีควำมชอบธรรมในกำรไม่ให้เงินบ ำรุงองค์กรอีกต่อไป 
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 ผลวิจัยดังกล่ำว สอดคล้องกับ ผอ.ส.ส.ท. วิลำสินี พิพิธกุล (กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 1 
มิถุนำยน 2564) ที่ให้ควำมเห็นว่ำ หำกไทยพีบีเอสไม่ปรับตัวในยุค Digital Transformation คนดูก็
จะลืมไทยพีบีเอสไป นอกจำกนี้ กำรปรับตัวหำกตีควำมออกมำถือเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์กำรท ำ
หน้ำที่ตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2551 “ถ้ำมันเป็นอย่ำงนะวันนั้นก็เตรียมตัวถูกยุบได้เลย เพรำะฉะนั้นในแง่ของตัว Mission 
ทั้งหลำยมันก ำกับเรำอยู่ชัดเจนมำกของ พ.ร.บ.แต่ พ.ร.บ. ก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้ำถำมพ่ีพ่ีคิดว่ำควำม
ตั้งใจของคนไทยพีบีเอสทั้งหมดในกำรที่จะสร้ำงสรรค์งำนให้มีคุณภำพ และให้เป็นประโยชน์กับ
ประชำชน พ่ีว่ำอันนี้มำกกว่ำที่มันท ำให้พวกเรำไม่หยุด” (วิลำสินี พิพิธกุล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 
1 มิถุนำยน 2564) 
 “ถ้ำเกิดวันไหนสื่อสำธำรณะเป็นสื่อที่ลอยอยู่ตุ๊บป่อง ๆ ไม่มีคุณต่อสังคมมันไม่ควรอยู่ มันไม่
ควรอยู่ เพรำะฉะนั้นทุกคนที่ท ำงำนด้วยกันเรำก็รู้สึกว่ำเรำได้สิทธิพิเศษในกำรที่เรำได้เงินก็ไม่ได้
มหำศำล แต่เป็นเงินที่พอแล้วล่ะที่จะสร้ำงของดี ๆ ให้กับสังคมทั้งที่เป็น On Air, Online และ On 
Ground กับคนที่รู้สึกว่ำเป็นคนที่อ่อนแอหูหนวกบ้ำง ตำบอดบ้ำง พิกำรบ้ำง อยู่ไกลปืนเที่ยงบ้ำง ถ้ำ
เรำท ำพวกนี้แล้วช้อนพวกเขำได้ ผมคิดว่ำจะท ำได้ต้องปรับตัว ถ้ำคุณจะดื้อด้ำนว่ำสื่อฉันดี แล้วฉันก็มี
ทีวีอย่ำงเดียว ดีอย่ำงนี้ไม่ดูก็โง่แล้ว อย่ำงนั้นอยู่ไม่ได้เพรำะว่ำโลกมันเปลี่ยน” (พิภพ พำนิชภักดิ์, กำร
สื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 31 พฤษภำคม 2564) ยิ่งในสถำนกำรณ์ COVID-19 ไทยพีบีเอสถูกมองในแง่
ของสื่อที่ต้องให้ประโยชน์ต่อสำธำรณะมำกท่ีสุด 
 ซึ่งในมุมของสื่อใหม่เอง ที่ถือว่ำเป็นก ำลังหลักส ำคัญในกำร Transform ให้ไทยพีบีเอสเข้ำสู่
ดิจิทัล ให้ควำมเห็นว่ำ “คนภำยนอกเขำไม่สนใจหรอกว่ำที่เขำดูอยู่มันเป็นภำครัฐ อันนี้เป็นเอกชน
อะไรอย่ำงนี้ คือเขำไม่ได้สนใจที่มำท่ีไปของมัน เขำรู้แต่ว่ำแบรนด์นี้ไม่ได้รับควำมนิยมไม่มีคนดู แบ
รนด์นี้มีคนดู คือเขำไม่ได้รู้ที่มำที่ไป ทีนี้เรำต้องเข้ำใจอย่ำงหนึ่งว่ำ องค์กรเรำไม่ใช่เป็นเรื่องตำยตัวนะที่
จะได้เงิน พนักงำนต้องรื้อควำมคิดใหม่ ทุกอย่ำงเปลี่ยนแปลงได้หมด ทุกอย่ำงในโลกนี้มัน
เปลี่ยนแปลงได้หมด มันอำจจะเพ่ิมข้ึน ลดลง หำยไปได้หมดเหมือนกัน เพรำะฉะนั้นกำรที่เรำจะอยู่
ต่อได้ อยู่ต่อได้ดีขึ้น จริง ๆ มันเป็นเรื่องที่ผู้ชมต้องกำรเรำหรือเปล่ำ เพรำะเรำก ำลังท ำสินค้ำให้คน 
เรำไม่ได้ท ำสินค้ำให้ตัวเรำเองชีวิตเรำดีขึ้น เรำต้องท ำสินค้ำให้คนภำยนอกชมเรำ เพรำะฉะนั้นถ้ำเขำ
ไม่ชมเรำ เขำไม่มองเรำว่ำมีคุณค่ำกับเขำ เขำหำจำกข่ำวที่ไหนก็ได้เหมือนคนอ่ืน ไม่ต้องมีเรำก็ได้ แล้ว
สักวันหนึ่งมันจะมีค ำถำมว่ำ แล้วมันจะมีไปก็ไม่มีประโยชน์” (กนกพร ประสิทธิผล, กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) ซึ่ง ผอ.ส ำนักสื่อใหม่ ยังมองอีกว่ำสื่อสำธำรณะ ต้องท ำหน้ำที่ได้
ดีกว่ำสื่อที่เป็นภำคธุรกิจเสียอีก กำรได้เงินบ ำรุงองค์กรปีละ 2,000 ล้ำนบำท ถือเป็นโอกำสที่องค์กร
อ่ืน ๆ ก็ไม่ได้รับแบบไทยพีบีเอส ไม่จ ำเป็นจะต้องค ำนึงถึงรำยได้ สิ่งที่คนในองค์กรต้องมีคือเป็นคนดี 
และเก่งจำกภำยใน เนื่องจำกไทยพีบีเอสไม่ได้มีแรงจูงใจในกำรท ำให้ตัวเงปรับตัว ไม่มีกำรแข่งขัน ไม่มี
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โบนัส “มันต้องกลำยเป็นคนที่แบบพร้อมจะวิ่งแข่งด้วยตัวเองเสมอแม้ว่ำจะไม่มีใครบังคับ” (กนกพร 
ประสิทธิผล, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 3 มิถุนำยน 2564) 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งำนวิจัยเรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
ในยุค Digital Transformation และ COVID-19” เป็นงำนวิจัยเชิงคุณภำพเพ่ือศึกษำถึงวิธีกำร
ปรับตัวของสื่อสำธำรณะในยุค Digital Transformation และ ศึกษำถึงผลกระทบของสื่อสำธำรณะ
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 โดยใช้แหล่งข้อมูลจำกกำรวิจัยเชิงเอกสำร จำก
สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ผู้บริหำรและกรรมกำรนโยบำย โดยเก็บรวมรวม
และน ำมำลดทอนข้อมูลที่ไทยพีบีเอสได้มีกำรปรับตัวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Digital 
Transformation และ COVID-19 ซึ่งมีกลยุทธ์กำรปรับตัวออกเป็น 3 ด้ำนหลัก คือ Policy 
Strategy, Management Strategy และ Content Strategy สำมำรถสรุปและอภิปรำยผลออกมำ
ได้ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลวิจัยวธิีกำรปรับตัวของสื่อสำธำรณะในยุค Digital Transformation 
 องค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting 
Service) หรือ สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในยุค Digital Transformation สิ่งที่เป็นเรื่องส ำคัญที่สุด 
คือ Performance Base หรือกำรให้มองประสิทธิภำพเป็นหลัก ประสิทธิภำพในกำรปรับตัว จะเน้น
หลักท่ีประสิทธิภำพของบุคลำกรในองค์กร และรองลงมำ คือ ประสิทธิภำพของเทคโนโลยี และกำรใช้
เทคโนโลยีมำทดแทนคน 
 ประสิทธิภำพของบุคลำกรไทยพีบีเอสในยุค Digital Transformation ที่องค์กรต้องกำร คือ 
ต้องมี Multi-skill สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำยในลักษณะของ One-man คือ สำมำรถท ำงำนคน
เดียวได้ เช่น ผู้สื่อข่ำว นอกเหนือจำกมีควำมสำมำรถในกำรรำยงำนข่ำว เขียนและเรียบเรียงประเด็น
ข่ำวแล้ว ในยุคนี้ต้องกำรคนที่มีทักษะในกำรเล่ำเรื่อง กำรถ่ำยภำพ หรือกำรตัดต่อได้ ต้องมี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตงำนทั้งในรูปแบบ On Air และ Online รวมถึงสำมำรถร่วมจัดกิจกรรม On 
Ground กับเครือข่ำยได้ เนื่องจำก ผู้รับสำรที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว รวมถึง ควำมเป็น Digital DNA 
ก็เป็นสิ่งส ำคัญ เพรำะผู้รับสำรในยุค Digital Transformation หรือหำกมองย้อนมำที่ตัวผู้ปฏิบัติงำน
เอง เป็นคนที่อยู่กับดิจิทัลอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องพัฒนำมำกไปกว่ำในเมื่ออยู่ในบทบำทของสื่อสำธำรณะ 
คือ ต้องเข้ำถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภค มีกำรพัฒนำด้ำน Media Professional ทักษะกำรเล่ำเรื่อง
ข้ำมสื่อด้วยกลยุทธ์ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเทคโนโลยี และมกีระบวนกำรออกแบบควำมคิดริเริ่ม
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สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม แต่สิ่งส ำคัญท่ีมำพร้อมกับกำรพัฒนำประสิทธิภำพของบุคลำกร คือ กำร
ปรับโครงสร้ำงองค์กร  
 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรของไทยพีบีเอส เพ่ือให้สอดรับกับยุค Digital Transformation มี
แนวคดิหลัก คือ เล็ก กระชับ และคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะ
โครงสร้ำงองค์กรของไทยพีบีเอสมีลักษณะเป็นแท่ง มีระดับขั้นบังคับบัญชำและสั่งกำรที่ต้องปฏิบัติ
ตำม จึงได้มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร ด้วยกำรตั้ง CBU (Content Based Unit) หรือศูนย์ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์เนื้อหำ ที่มีหลักกำรคล้ำยกับ Business Unit ในภำคเอกชน โดยภำยในหน่วยงำนจะมี
โครงสร้ำงและรูปแบบกำรบริหำรงำน รวมถึงงบประมำณของตัวเอง สำมำรถสั่งกำรได้รวดเร็ว และมี
ควำมสำมำรถที่จะสร้ำงควำมมั่นคงภำยในศูนย์ฯ สำมำรถยืนได้ด้วยตัวเอง โดยคิดถึงผลตอบแทนที่จะ
ให้กับสังคม หรือ Social Profit เป็นที่ตั้ง รวมถึงกำรน ำร่องปรับรูปแบบกำรประเมินวัดผลจำก KPI 
เป็น OKR ให้มีกำรตั้งเป้ำหมำยในแต่ละไตรมำส คิดถึงเป้ำหมำยก่อน แล้วหำทำงที่จะก้ำวถึงเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ด้วยงบประมำณที่มีในมือ ซึ่งศูนย์ยุทธศำสตร์เนื้อหำอีกสิ่งส ำคัญ คือ ด้ำนเนื้อหำ ที่ถือเป็น
สินค้ำหลักขององค์กรสื่อ 
 กำรปรับตัวด้ำนเนื้อหำในยุค Digital Transformation จำกช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย 
และธรรมชำติของผู้รับสำรในแต่ละช่องทำงมีควำมแตกต่ำงกัน ผลกำรวิจัย พบว่ำ ไทยพีบีเอส ได้
ปรับตัวโดยพยำยำมกระโดดเข้ำไปในหลำย ๆ แพลตฟอร์ม เพื่อที่จะสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้รับสำร
ได้มำกข้ึน และผลิตสำรที่เป็น Niche Media เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้รับสำรมำกข้ึน มีกำร
ดีไซน์เนื้อหำแบบ Customization โดยมีหลักคิด คือ เนื้อหำ 1 ชิ้น สำมำรถน ำไปปรับเปลี่ยน 
ดัดแปลง เพ่ือให้ตรงใจกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยมำกท่ีสุด และตั้งเป้ำหมำยให้เกิด Internet Mean ซ่ึง
จะต้องควบคู่ไปกับกำร Transform ของเทคโนโลยี ในสื่อใหม่ของไทยพีบีเอส มีกำรท ำและจัดผัง
รำยกำรออนไลน์ ซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับผังรำยกำรทำงทีวี มีกำรใช้นวัตกรรมสื่อ เพ่ือให้เนื้อหำเข้ำถึงผู้
พิกำรทำงกำรได้ยิน คือมี Big Sign หรือภำษำมือในขนำดใหญ่ หรือกำรใช้แอปพลิเคชัน C-site ซ่ึง
เป็นหนึ่งหมุดส ำคัญในกำรปรับตัวยุค Digital Transformation เพรำะเชื่อว่ำทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ
อยู่ในมือ สำมำรถเป็นนักข่ำว รำยงำนข่ำวได้ ทั้งหมดที่กล่ำวมำน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำง
เนื้อหำ และเพ่ิมช่องทำงกำรสื่อสำรให้ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้ทุกท่ีทุกเวลำ 
 ด้ำนประสิทธิภำพของเทคโนโลยี ไทยพีบีเอส ผลกำรวิจัย พบว่ำ เทคโนโลยีถูก Disrupt 
อย่ำงรวดเร็ว แต่กำรปรับตัวด้ำนเทคโนโลยียังถือว่ำเป็นไปได้ช้ำ เนื่องจำกต้องยึดโยงกับประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร เนื่องจำกบุคลำกรโดยเฉพำะบุคลำกรที่อยู่มำนำนไม่เปลี่ยน Mindset ให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัล ปรับตัวเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสื่อใหม่ ท ำให้กำรปรับตัวในยุค Digital Transformation ของ
ไทยพีบีเอสเป็นไปได้ช้ำ แต่ก็มีควำมพยำยำมปรับตัวในบำงส่วนที่เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้สอดรับกับกำร
ท ำงำนในยุคนี้มำกขึ้น เช่น กำรน ำเทคโนโลยี Robotic Camera มำใช้ในสตูดิโอลดจ ำนวนช่ำงภำพลง
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ไป กำรน ำเทคโนโลยี 4G Live U มำใช้ในกำรรำยงำนข่ำวภำคสนำม แทนกำรน ำรถ OB (Outside 
Broadcasting) ออกไปซึ่งต้องใช้บุคลำกรจ ำนวนมำก เหลือเพียง 2-3 คนเท่ำนัน้ 
 5.1.2 สรุปผลวิจัยผลกระทบของสื่อสำธำรณะจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 
 ผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดของสื่อสำธำรณะจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 คือ กิจกรรม On 
Ground ในภำคเครือข่ำยสื่อสำธำรณะ เนื่องจำกไทยพีบีเอส มียุทธศำสตร์ใหญ่ที่ส ำคัญ คือภำค
เครือข่ำยที่จะต้องลงพ้ืนที่ เข้ำหำประชำชน คอยช่วยติดต่อประสำนงำนแก้ไข เมื่อ COVID-19 ระบำด 
มำตรกำรทำงสำธำรณสุขเข้มงวดเรื่องกำรเดินทำงข้ำมเขต จึงเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบพอสมควร 
แต่ไทยพีบีเอสก็มีกำรปรับตัวจำกผลกระทบ โดยกำรเปลี่ยนพื้นที่สถำนีโทรทัศน์ ให้กลำยเป็นสถำนที่
ฉีดวัคซีนนอกโรงพยำบำล โดยร่วมกับภำคเครือข่ำยโรงพยำบำลเอกชน และส่วนรำชกำรในกำร
ให้บริกำรฉีดวัคซีน เป็น 1 ใน 25 จุดทั่วกรุงเทพมหำนคร 
 ส่วนผลกระทบในเรื่องของกำรท ำงำน ทั้งในแง่ของนโยบำย และกำรบริหำรงำน คือกำร
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน หรือ Work from Home ด้วยควำมเป็นสถำนีโทรทัศน์ต้องมีกำรท ำงำนทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง หลำยส่วนงำนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้ จึงต้องมีกำรวำงมำตรกำรเข้มงวดใน
กำรคัดกรองบุคคลเข้ำออกสถำนีโทรทัศน์ของส่วนงำนที่สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้ แม้แต่ส่วนงำน
ออกอำกำศ เช่น ผู้ประกำศข่ำว หรือผู้สื่อข่ำว ก็สำมำรถปฏิบัติงำนที่บ้ำนได้โดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ที่
ไทยพีบีเอสมีกำรปรับตัวในยุค Digital Transformation ซึ่งผลกำรวิจัย พบว่ำ ผู้บริหำรมองประเด็น
ดังกล่ำวเป็นผลดี ถึงแม้ผลกระทบจำก COVID-19 จะท ำให้กำรท ำงำนยำกข้ึนก็ตำม แต่ท ำให้บุคลำกร
ถูกบังคับให้ต้องใช้เทคโนโลยี เพ่ือให้กำรท ำงำนสำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวกรำบรื่น กำรติดต่อสื่อสำร 
และกำรประชุมองค์กรต่ำง ๆ ก็เปลี่ยนมำใช้กำร Video Conference แทนกำรพบปะเห็นหน้ำ เพื่อ
ลดควำมเสี่ยงในกำรสัมผัสใกล้ชิด ทั้งเทคโนโลยี 4G ลดคน สำมำรถจัดรำยกำรที่บ้ำนคนเดียวได้ 
เทคโนโลยี Robotic Camera ถูกใช้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพจำกเดิมที่มีกำรใช้บ้ำง เพ่ือลดกำรแออัด
ภำยในสตูดิโอ แอปพลิเคชัน C-site ลดควำมเสี่ยงของผู้สื่อข่ำวภำคสนำมที่จะต้องไปรำยงำนในพ้ืนที่
เสี่ยง โดยใช้ข้อมูลจำกภำคประชำชนแทน แตจุ่ดอ่อน คือ ไม่ได้มีกำรเตรียมแผนในอนำคตเมื่อ
สถำนกำรณ์คลี่คลำย ก็จะกลับเข้ำสู่กระบวนกำรท ำงำนเหมือนปกติ 
 ซึ่งผลกระทบจำกกำรระบำดของ COVID-19 ที่ส ำคัญที่สุด คือ เนื้อหำกำรน ำเสนอช่วง
สถำนกำรณ์ COVID-19 ด้วยควำมเป็นสื่อสำธำรณะ จึงมีหน้ำที่ต้องให้ข้อมูลข่ำวสำร และควำมรู้กับ
ประชำชน ไทยพีบีเอสมีกำรปรับผังรำยกำร เพิ่มรำยกำรพิเศษเข้ำไปในผังรำยกำร เพื่อเกำะติด
สถำนกำรณ์ COVID-19 อย่ำงใกล้ชิด ถูกต้อง และแม่นย ำมำกท่ีสุด โดยต้องมีกำรเพ่ิมขั้นตอน
กระบวนกำรตรวจสอบเนื้อหำที่ออกอำกำศให้เข้มข้นมำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 
หำกกำรสื่อสำรผิดพลำดก็อำจสร้ำงควำมตื่นตระหนกให้กับประชำชนได้ ต้องมีกำรน ำเสนอเนื้อหำที่
ให้ประชำชนตระหนักรู้ถึงโรค COVID-19 สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัย และมีสติ เมื่อต้องเผชิญกับ
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ภำวะโรคระบำด เศรษฐกิจ และกำรเมือง นอกจำกนี้ ยังร่วมกับกิจกรรม On Ground คือกำรฉีด
วัคซีนควำมรู้ให้กับผู้ที่มำรับกำรฉีดวัคซีน COVID-19 ด้วยเช่นกัน 
 
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 แบบจ ำลอง The media organization in a field of social forces (McQuail, 2000) 
ตำมภำพท่ี 1.2 กล่ำวถึง กำรแบ่งงำนภำยในขององค์กรสื่อออกเป็นสำมวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่โดด
เด่น ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนเทคนิค และควำมเป็นมืออำชีพ ซึ่งสร้ำงขึ้นโดยมองรูปแบบ
ขององค์กรข่ำวหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ซึ่งถือเป็น Traditional Media แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 4 
ปัจจัยภำยนอกประกอบด้วย ปัจจัยแรก เหตุกำรณ์ ข้อมูล และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยที่ 2 
คือ คู่แข่ง ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักข่ำว สื่อโฆษณำ เจ้ำของธุรกิจ สหภำพแรงงำน ปัจจัยที่ 3 ช่องทำงกำร
เผยแพร่ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชม และปัจจัยสุดท้ำย คือ กำรควบคุมทำงกฎหมำย 
กำรเมือง กลุ่มผู้เห็นต่ำง และสถำบันทำงสังคมอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยได้วิเครำะห์ร่วมกับกลยุทธ์ 7S 
McKinsey Framework และ PESTEL Analysis ซึ่งกลยุทธ์กำรปรับตัวของไทยพีบีเอส ในยุค 
Digital Transformation และ COVID-19 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกมำ พบว่ำ สัมพันธ์กับปัจจัย
ภำยในทั้ง 3 ด้ำน และปัจจัยภำยนอกด้ำนเหตุกำรณ์ ข้อมูล และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม (Environmental) ของ PESTEL Analysis ซึ่งในงำนวิจัยนี้ คือ 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ทีเ่ข้ำมำมีผลกระทบกับกำรปรับตัวขององค์กรสื่อทั่วโลก จำก
สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลำที่นักวิจัยมีควำมเห็นเป็นเอกฉันท์ว่ำ สื่อสำธำรณะใน
ประเทศแถบยุโรป ไม่เคยถูกกดดันทำงกำรเมืองมำกนัก (Iosifidis, 2010 อ้ำงใน Túñez-López, 
Vaz-Álvarez, & Fieiras-Ceide, 2020) แรงกดดันด้ำนงบประมำณและเทคโนโลยี ตลอดจนแรง
กดดันต่อกำรสูญเสียผู้ชม, นวัตกรรม, ควำมเป็นอิสระของบรรณำธิกำร และกำรเปลี่ยนแปลงใน
คุณค่ำกำรให้บริกำรสำธำรณะ (Bonini, 2017 อ้ำงใน Túñez-López, et al., 2020) แต่หำกมองใน
สถำนกำรณ์ของไทยพีบีเอสและสถำนกำรณ์ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอำจจะแตกต่ำงกับสถำนกำรณ์
ในยุโรปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพำะแรงกดดันทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่มีกำรรัฐประหำรของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ หรือ คสช. เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557 และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนดิจิทัลที่
เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วพร้อมกันในปีเดียวกัน คือ กำรเริ่มให้บริกำรทีวีดิจิทัลภำคพ้ืนในช่วงเดือนเมษำยน 
เพียง 1 เดือนก่อนเกิดกำรรัฐประหำรเท่ำนั้น ซึ่งแรงกดดันด้ำนอื่น ๆ ทั้งงบประมำณ เทคโนโลยี กำร
สูญเสียผู้ชม และนวัตกรรม ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจำกต้องเสียเวลำออกอำกำศให้กับรำยกำร
ของคณะรัฐประหำร ช่วง 18.00 หน้ำ ซึ่งเป็นเวลำที่แต่ละช่องเคยสร้ำงเรตติ้งได้สูง และอีกสิ่งที่
เกิดข้ึนแน่นอน คือ ควำมเป็นอิสระของบรรณำธิกำร ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีควำมเปรำะบำงทำง
กำรเมือง ย่อมส่งผลต่อเนื้อหำในกำรน ำเสนออย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงปัจจัยภำยนอกด้ำนช่อง
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ทำงกำรเผยแพร่ ควำมสนใจและควำมต้องกำรของผู้ชม ของ McQuail กับด้ำนเทคโนโลยี 
(Technology) ของ PESTEL Analysis ซึ่งไทยพีบีเอส พยำยำมปรับตัวเข้ำสู่สถำนกำรณ์ดังกล่ำวด้วย
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทำงออนไลน์ YouTube หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ผู้
บัญชำกำรทหำรบกในขณะนั้น ได้ประกำศกฎอัยกำรศึก ยึดอ ำนำจรัฐบำลรักษำกำร และควบคุมกำร
ออกอำกำศของสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสำมำรถออกอำกำศสดทำงออนไลน์เป็นเวลำ 2 ชั่วโมง 6 นำที ก่อน
เจ้ำหน้ำที่ทหำรที่เข้ำควบคุมพ้ืนที่ได้รับค ำสั่งเด็ดขำดให้ไทยพีบีเอสยุติกำรออกอำกำศทันที ซึ่ง
หลังจำกเหตุกำรณ์วันดังกล่ำวไทยพีบีเอสยังคงรำยงำนข่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ จนกระทั่ง คสช. มี
ประกำศเก่ียวกับกำรควบคุมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรทำงสื่อออนไลน์ (อ้ำงใน ประกำศคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ฉบับที่ 12/2557) ตำมมำด้วยประกำศฉบับที่ 17 ให้ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตติดตำม 
ตรวจสอบ และระงับยับยั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องห้ำม (อ้ำงใน ประกำศคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ ฉบับที่ 17/2557) ถือเป็นก้ำวส ำคัญของไทยพีบีเอสที่เริ่มปรับตัวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
 รำยงำนของ World Economic Forum. (n.d.) เรื่องเทรนด์ 4 อย่ำงท่ีส่งผลให้เกิดกำร
ปรับตัวขององค์กรสื่อ ประกอบด้วย ลักษณะของประชำกรที่เปลี่ยนแปลงไป ควำมคำดหวังของ
ผู้บริโภคยุคใหม่ กำรเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศสื่อ และเทรนด์กำรใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมมำกขึ้น กำร
เปลี่ยนแปลงไปสู่ภูมิทัศน์ดิจิทัลท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในด้ำนกำรสร้ำงและกำรบริโภค
เนื้อหำ และองค์กรด้ำนสื่อและควำมบันเทิงควรเริ่มปรับกลยุทธ์ใหม่ตำมควำมเหมำะสม 
(Gopalkrishnan, 2019) สอดคล้องกับงำนวิจัยของ สกุลศรี ศรีสำรคำม และ มำนะ ตรียำภิวัฒน์ 
(2558) ได้กล่ำวถึงกำรเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อใหม่ท ำให้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
สื่อเปลี่ยนแปลงไปใน 3 ประเด็นหลักประกอบด้วย ประเด็นแรก เมื่อเข้ำสู่ยุคดิจิทัลมีผู้ก้ำวสู่ธุรกิจ
โทรทัศน์มำกข้ึน รวมถึงช่องทำงและพ้ืนที่ของกำรน ำเสนอข้อมูลมีไม่จ ำกัด ธุรกิจสื่อจึงต้องบริหำร
จัดกำรให้สถำนีเป็นที่ดึงดูดและต้องกำรมำกกว่ำคู่แข่ง ประเด็นต่อมำ ในยุคดิจิทัลกำรบริโภคสื่อของ
ผู้รับสำร จะสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์และเลือกรับเนื้อหำได้ตำมควำมต้องกำร ท ำให้ต้องวำงแผนกำรผลิต
เนื้อหำที่ตอบสนองผู้รับสำรมำกข้ึน และประกำรสุดท้ำย คือ กระบวนกำรประเมินวัดผลเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งโฆษณำที่วัดมำกกว่ำกำรเข้ำถึง เนื่องจำกต้องดูถึงผลกระทบจำกโฆษณำด้วย แต่ภูมิทัศน์สื่อดังกล่ำว
รองรับเพียงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเท่ำนั้น รวมถึงแบบจ ำลองของ Denis McQuail ที่
กล่ำวมำข้ำงต้น แต่กับสถำนกำรณ์ COVID-19 ที่มำเร่งปฏิกิริยำกำร Transform ของดิจิทัล ส่งผลให้
เกิดกำรกำรปรับตัวของไทยพีบีเอสต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นไปกว่ำเดิม ตำมภำพที่ 4.1 ผู้วิจัยได้วิเครำะห์
ออกมำและพบว่ำ ไทยพีบีเอสมีกำรปรับตัวชององค์กรในยุค Digital Transformation และ COVID-
19 ด้วยกลยุทธ์ 3 ด้ำน คือ 
 5.2.1 กลยุทธ์ด้ำนนโยบำย มีกำรมองเรื่องประสิทธิภำพเป็นหลัก หรือ Performance Base 
และ Provide to Work from Home ปรับรูปแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
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 5.2.2 กลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร (Modulate Structure) 
และใช้เทคโนโลยีมำแทนที่คน (Man Replaced by Technology)  
 5.3.3 กลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำ ที่ต้องเน้นเรื่องกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยและเตือนสติให้
สังคม รวมถึงควำมหลำกหลำยในมิติของเนื้อหำ และช่องทำงกำรน ำเสนอ 
 ซึ่งทั้ง 3 ด้ำนนี้มีควำมเชื่อมโยงกัน โดยเฉพำะผลกระทบในยุค COVID-19 ที่ท ำให้ Digital 
Transformation เกิดเร็วขึ้น ตูนิเซีย-โลเปซ และคณะ (Túñez-López, et al., 2020) กล่ำวถึง
บริบทของกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเร่งด่วนและโดยบังคับ กำรวิเครำะห์เงื่อนไขใหม่ของบทบำทสื่อ
สำธำรณะทีจ่ะเกิดขึ้นหลังสถำนกำรณ์หลัง COVID-19 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อนิสัยของผู้ชม ควำมเชื่อมั่นของผู้ชมต่อสื่อสำธำรณะและเทคโนโลยี โปรแกรมและกำรเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งจะต้องส่งเสริมกำรด ำเนินกำรตำมควำมมุ่งม่ันในกำรบริกำรสำธำรณะ และ
เพ่ือกำรตัดสินใจ ที่ไม่เพียงแต่มุ่งท่ีจะปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์พิเศษที่เกิดขึ้นอย่ำง COVID-19 
เท่ำนั้น แต่ยังรวมถึง เร่งกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่สื่อสำธำรณะแห่งอนำคต ถึงแม้ว่ำรำยงำนกำร
วิจัยดังกล่ำวจะมองสถำนกำรณ์ของสื่อสำธำรณะในยุโรปเป็นหลัก แต่สถำนกำรณ์ปัจจุบันที่กำร
ปรับตัวเข้ำสู่ Digital Transformation เร็วขึ้นด้วยแรงเร่งจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 
เป็นสถำนกำรณ์ที่สื่อมวลชนรวมถึงสื่อสำธำรณะทั่วโลกต้องเผชิญเหมือนกัน เพียงแต่อำจมีบริบทและ
แรงกดดันอ่ืน ๆ ที่แตกต่ำงกัน เปรียบเทียบกับปรำกฏกำรณ์กำรปรับตัวของไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นองค์กร
สื่อสำธำรณะ เริ่มจำกกำรรับบุคลำกรเข้ำมำท ำงำนในสถำนกำรณ์ COVID-19 ไทยพีบีเอสยังคง
ต้องกำรบุคลำกรมำท ำหน้ำที่ทดแทนในส่วนงำนที่ขำดแคลนบุคลำกร แต่เลือกท่ีจะรับคนที่มี
ควำมสำมำรถเป็น Multi-skill มีควำมสำมำรถหลำกหลำยด้ำนรวมถึงมี Digital DNA เพ่ือลดจ ำนวน
คนท ำงำนในแต่ละส่วนงำนลง แต่เน้นประสิทธิภำพของคนท ำงำนมำกข้ึน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำ ในอนำคต
แม้จะไม่มีสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 แล้ว แตก่ำร Transform ของดิจิทัลจะยังคงอยู่ 
และอำจจะไม่ได้กลับไปในควำมเร็วเหมือนยุค Pre-COVID แต่จะมีควำมเร็วที่เท่ำกับยุค COVID-19 
เนื่องจำก ประชำชนได้เห็นแล้วว่ำกำร Transform สำมำรถท ำได้เร็วและดีกว่ำยุค Pre-COVID เสีย
อีก ดังนั้นในยุค Post-COVID เรำอำจเห็นภำพควำมต้องกำรคนท ำงำนที่เป็นดิจิทัลมำกข้ึนในทุก
วงกำร วงกำรสื่อเองก็ต้องกำรทักษะนั้นในตัวบุคลำกรเช่นกันตั้งแต่ก่อนจะมีกำรระบำดของโรค 
COVID-19 ทั่วโลก ดังบทควำมของ บี (Bee, 2017) ที่เผยแพร่ตั้งแต่ก่อนสถำนกำรณ์โควิดถึง 3 ปี 
ระบุว่ำ นำยจ้ำงในอุตสำหกรรมสื่อ จะมองหำผู้ที่มีทักษะด้ำนเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลที่
หลำกหลำย สอดคล้องกับ โกพอลคริชแนน (Gopalkrishnan, 2019) บอกว่ำ ควำมสำมำรถและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จะเปล่งประกำยก็ต่อเมื่อสำมำรถสื่อสำรควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำม
ล้มเหลวในกำรสื่อสำรไม่สำมำรถต่อรองได้ องค์กรสื่อต้องแน่ใจว่ำได้ฝึกฝนทักษะบุคลำกรให้สำมำรถ
เดินต่อไปได้ในทำงสำยสื่อที่เต็มไปด้วยอุปสรรค โดยเฉพำะสื่อสำธำรณะ มีควำมจ ำเป็นมำกท่ีสุดที่จะ
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ปรับตัวเข้ำสู่ยุค Digital Transformation เคอร์แรน (Curran, 2020) ชี้ว่ำวิกฤตกำรณ์ COVID-19 
ท ำให้เกิดกรณีท่ีน่ำสนใจส ำหรับ Digital Transformation ดิจิทัลน ำผู้คนมำรวมกัน และควำม
ต้องกำรของผู้ชมก็พัฒนำขึ้นอย่ำงรวดเร็วเพ่ือให้ทันกับเหตุกำรณ์ในโลก ซึ่งผู้รับสำรคำดหวังว่ำ
เหตุกำรณ์ข้อมูลต่ำง ๆ จะถูกสื่อมำในช่องทำงที่ใช้เทคโนโลยีจะส่งมอบ สถำนกำรณ์นี้จึงกดดันสื่อ
สำธำรณะ เปลี่ยนแปลงและหันเหไปสู่โลกดิจิทัลนี้ให้เร็วที่สุด เพรำะในสถำนกำรณ์ของทั่วโลกตอนนี้ที่
เห็นได้ชัดเจน คือ COVID-19 กำรสื่อสำรถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับ
ประชำชน ซึ่งกำรด ำเนินงำนของไทยพีบีเอส ในกลยุทธ์กำรปรับตัวด้ำนเนื้อหำช่วงสถำนกำรณ์ของ 
COVID-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นวำระเร่งด่วนจ ำเป็นที่ไม่ใช่แค่ไทยพีบีเอส แต่สื่ออ่ืน ๆ ก็มีกำรด ำเนินกำร
เช่นกัน คือ กำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชนในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 
 ดีประชีพ (Diprachip, 2020) เปิดเผยถึงแบบส ำรวจ “กำรปรับตัวของสื่อมวลชนไทยในกำร
ท ำงำนข่ำวช่วงวิกฤต COVID-19” ที่จัดท ำโดย เอ พับลิซิสท์ บริษัทที่ปรึกษำด้ำนประชำสัมพันธ์ ที่ชี้
ว่ำ ร้อยละ 50 ยังคงให้น้ ำหนักกำรเสนอข่ำวทั่วไปเป็นปกติ ร้อยละ 47 น ำเสนอข่ำวเกี่ยวกับ COVID-
19 มำกกว่ำข่ำวอื่น ๆ ร้อยละ 3 ไม่ได้ให้น้ ำหนักเรื่องใดเป็นพิเศษ โดยสื่อมวลชนเองก็มีข้อเสนอแนะ
ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับเนื้อหำของ COVID-19 ว่ำควรมีแหล่งที่มำที่น่ำเชื่อถือ อำทิ จำกแพทย์ หรือ
นักวิชำกำร และควรมีกำรแนบค ำแปลศัพท์เฉพำะทำงไปด้วยทุกครั้ง หรือประเด็นเกี่ยวกับ New 
Normal ของแต่ละธุรกิจ ควรน ำเสนอเนื้อหำข้อมูลหรือควำมคิดเห็นของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรฝ่ำ
วิกฤต แผนฟื้นฟู กลยุทธ์เชิงปฎิบัติ เพื่อปรับตัวสู้กับสถำนกำรณ์ COVID-19 ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
ด้ำนเนื้อหำของไทยพีบีเอส ที่เน้นเรื่อง Content for Safety Culture & Conciousness และ 
Customization ด้วยกำรสร้ำงเนื้อหำที่หลำกหลำยเข้ำถึงประชำชนในหลำยช่องทำงมำกขึ้นใน
สถำนกำรณ์วิกฤต ธิตินันท์ แว่นแก้ว (ม.ป.ป.) กล่ำวถึง 6 แนวทำงรอดของอุตสำหกรรมสื่อและ
บันเทิงในยุค COVID-19 เกี่ยวกับควำมคำดหวังของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมำกข้ึน ที่ไม่ได้ต้องกำรเพียงแค่
เนื้อหำทั่วไป แต่ยังต้องกำรประสบกำรณ์เฉพำะที่มำพร้อมกับเนื้อหำด้วย เช่น กำรอ่ำนหนังสือบน
แท็บเล็ต นอกจำกจะต้องกำรอ่ำนเนื้อหำแล้ว หลำยคนยังต้องกำรที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น ๆ ผ่ำนทำงชมรมหนังสือออนไลน์ที่สำมำรถโต้ตอบได้ ฉะนั้น ผู้ประกอบกำร
สื่อและบันเทิงต้องตอบโจทย์ควำมต้องกำรแฝงของผู้บริโภคเหล่ำนี้ด้วยกำรน ำเสนอรูปแบบเนื้อหำที่
เชื่อมโยงกับบริกำรใหม่ ๆ เสมอ ท ำให้สื่อต้องหันกลับมำมองผู้รับสำรเป็นสิ่งส ำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยพีบี
เอสพยำยำมเข้ำถึงผู้รับสำรที่หลำกหลำย ไม่ว่ำจะมีผู้ให้บริกำรโซเชียลมีเดียรำยใหม่เข้ำมำส ำนักสื่อ
ใหม่ก็จะมีกำรศึกษำ หำกคุ้มค่ำในกำรลงทุนก็จะกระโดดเข้ำไปร่วมแข่งขันด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นหนึ่ง
ในกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำ คือสร้ำงควำมหลำกหลำยในช่องทำงที่น ำเสนอ ประเด็นนี้หำกน ำมำเชื่อมโยง
กับปัจจัยภำยนอกด้ำนช่องทำงกำรเผยแพร่ ที่มีผลต่อองค์กรสื่อตำมแบบจ ำลองของ แม็กเควลล์ 
(McQuail, 2000) ที่ผู้วิจัยตั้งไว้เป็นแนวทำงส ำหรับกำรศึกษำ รำยงำนเรื่อง Pulling the future 
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forward: The entertainment and media industry reconfigures amid recovery PwC 
Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024 ที่ บอลเฮำส์ และ เชำว์ (Ballhaus & 
Chow, 2020) ระบุว่ำ หลังกำรระบำดของ COVID-19 เพียงไม่กี่เดือน พฤติกรรมผู้บริโภคสื่อ
เปลี่ยนไปเนื่องจำกกำรหยุดอยู่บ้ำน Digital Disruption บำงส่วนที่จะเกิดขึ้นในอนำคตกลับมำถึงก่อน 
อย่ำงเช่นเทคโนโลยี 5G ในหลำยประเทศ ได้รับผลกระทบจำก COVID-19 เป็นสองเท่ำ ในกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำน 5G ซึ่งกำรระบำดของ COVID-19 ยังท ำให้เห็นถึงข้อจ ำกัดในปัจจุบันและ
ศักยภำพของกำรเชื่อมต่อในอนำคต และควำมต้องกำร 5G ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน แต่ในมุมของผู้ใน
บริกำรมองว่ำมีอีกภำรกิจที่เร่งด่วนกว่ำ คือ กำรรักษำควำมยืดหยุ่นของเครือข่ำยที่มีอยู่เพ่ือให้แน่ใจว่ำ
กำรให้บริกำรจะมีควำมต่อเนื่อง เพรำะสถำนกำรณ์ของ COVID-19 กำร Work from Home สิ่งที่มี
กำรใช้งำนมำกข้ึนคือ Video Conference ที่ต้องกำรควำมต่อเนื่องและสัญญำณท่ีเสถียร มำกกว่ำ
ควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อ ยิ่งมองในสถำนกำรณ์ของสื่อและเทคโนโลยีที่สื่อมวลชนใช้ คือ เทคโนโลยี 
4G ซึ่งผู้วิจัยเองเป็นบุคลำกรที่ท ำงำนในสื่อสำธำรณะ จึงเห็นภำพของกำรใช้งำนสัญญำณอินเทอร์เน็ต
ที่ต้องใช้ทั้งควำมเร็ว ควำมต่อเนื่อง และสัญญำณท่ีเสถียร ในกำรส่งภำพและเสียงที่มีควำมคมชัดสูง 
เพ่ือให้มีคุณภำพในระดับที่ออกอำกำศในสถำนีโทรทัศน์ดิจิทัลได้ 
 ในแนวทำงของกลุยทธ์ด้ำนเนื้อหำ ที่ไทยพีบีเอสพยำยำมท ำหน้ำที่ในฐำนะสื่อสำธำรณะ คือ 
กำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเปิดพื้นที่ให้บริกำรฉีดวัคซีนประชำชน โดยใช้ทั้งรูปแบบของ On Air 
Online และ On Ground เพ่ือเน้นให้เข้ำถึงผู้บริโภคมำกที่สุด โดยยึดถือควำมคิดเห็นของ
สำธำรณชนเป็นที่ตั้ง มีกำรค ำถำมถึงสถำนกำรณ์ COVID-19 ว่ำพิสูจน์อะไรได้ โดยบอกว่ำผู้ชมหันมำ
ใช้สื่อบริกำรสำธำรณะ (Public Service Media) ในเนื้อหำที่น่ำเชื่อถือเชื่อถือได้และมีคุณภำพสูงมำก
ขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงช่องทำง On Demand และ Streaming (Curran, 2020) สอดคล้องกับ เนลเส็น 
(Nielsen, 2021) กล่ำวถึงสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 เป็นเวลำที่กำรวำงแผนและกรอบ
กำรท ำงำนของสื่อ ต้องให้กลับมำ Focus ที่ผู้บริโภค เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 บรรทัดฐำน
ของสื่อแบบเดิม ๆ ถูกโยนทิ้งไป จำกพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว แม้กำรกำรใช้สื่อ
พุ่งสูงขึ้นในช่วงกำรล็อกดำวน์จำกกำรระบำดในระลอกแรก แต่หลังจำกนั้นไม่นำนก็กลับเป็นปกติ แต่
สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ ส่วนแบ่งของเวลำที่ผู้รับสำรใช้กับแพลตฟอร์มและช่องทำงต่ำง ๆ ถูกแบ่งไปใน
หลำยช่องทำงมำกข้ึน ดังนั้น แผนงำนของสื่อจึงต้องรองรับควำมไม่แน่นอน ควำมลื่นไหล และสิ่งที่ไม่
คำดฝัน ใช้กรอบกำรท ำงำนที่ยืดหยุ่นและต่อเนื่องส ำหรับกำรวำงแผนสื่อ สอดคล้องกับทฤษฎีกำรใช้
ประโยชน์และควำมพึงพอใจที่แสดงให้เห็นว่ำข่ำวสำรจำกสื่อมวลชนมีอิทธิพลกับผู้รับสำรหรือ
ประชำชนอย่ำงมำก กำรที่ผู้รับสำรนั้นไม่ได้ใช้สื่อตำมที่ผู้ส่งสำรก ำหนดมำให้ แต่มีกำรเลือกใช้สื่อ 
(Media Use) ตำมควำมต้องกำรของตัวเอง ตำมสภำพควำมเป็นจริงและตำมควำมสำมำรถของตัวเอง 
ขั้นตอนกำรเลือกใช้สื่อและใช้สำรจะมีกำรคัดเลือกในทุกข้ันตอน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกเข้ำถึง เลือก
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กำรเปิดรับ เลือกรับรู้ เลือกตีควำม เลือกจดจ ำ และเลือกน ำไปใช้หลังรับสำร (กำญจนำ แก้วเทพ, 
2542 อ้ำงใน ศิริพร วชิรโสวรรณ, 2563) ยิ่งในสถำนกำรณ์ของ COVID-19 ผู้คนเสพเนื้อหำข่ำวมำก
ขึ้น จำกรำยงำน “The Media, Entertainment and Culture Industry’s Response and Role 
in a Society in Crisis” ของ เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum, 2020) บอกว่ำ 
ผู้บริโภคหันมำเปิดรับข่ำวสำรที่เกี่ยวกับ COVID-19 มำกขึ้นจำกโทรทัศน์แห่งชำติ และช่องทำงที่
ให้บริกำรข่ำวสำรโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย หำกมองในตัวไทยพีบีเอสพยำยำมใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน C-
site เพ่ือให้ผู้รับสำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรที่ตัวเองสนใจและใช้ประโยชน์ได้ และหำกในอนำคตมี
ช่องทำงให้เลือกเปิดรับมำกข้ึน มีคนท ำคอนเทนต์เพ่ิมมำกขึ้น และเทคโนโลยีกำรสื่อสำรสะดวก
รวดเร็วขึ้นอีก ผู้รับสำรก็ยิ่งมีตัวเลือกเยอะขึ้นไปอีก ส่วนแบ่งในกำรรับสำรก็จะกระจำยตัวออกไป กำร
ใช้ประโยชน์จำกทฤษฎีข้ำงต้น หำกไทยพีบีเอสจะก้ำวให้ทันยุคดิจิทัลหลัง Post-COVID ก็ควรจะ
ปฏิบัติตำมแนวทำงของ เบอร์คีย์ (Burkey, 2013) บอกว่ำ กำรท ำสื่อของผู้สื่อข่ำวในยุคดิจิทัล
ผู้สื่อข่ำวต้องรู้ถึงศักยภำพของตัวเองในอุตสำหกรรม และก้ำวสู่ทุกควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่หยุดยั้ง 
เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง หรือแรงกระเพ่ือมใดท่ีอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตก็ตำม 
 เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum, 2020) ยังกล่ำวถึง พันธกิจของ
อุตสำหกรรมสื่อในกำรให้ควำมรู้ (to educate) เนื่องจำกโรงเรียนถูกปิด ผู้คนจ ำนวนมำต้องพ่ึงกำร
เรียนทำงไกล หรือเรียนจำกที่บ้ำนมำกขึ้น อย่ำในประเทศจีน Alibaba เปิดตัวแอปพลิเคชัน 
DingTalk ส ำหรับเปิดช่องทำงกำรสื่อสำรเพ่ือกำรศึกษำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย เช่นเดียวกับสื่อสำธำรณะ
ในอังกฤษที่ใช้ช่อง BBC ออกอำกำศหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนส ำหรับทุกเพศทุกวัย เมื่อย้อนกลับมำ
มองใน Field ของไทยพีบีเอส นี้ กสทช. ได้อนุมัติให้ เปิดตัว “ALTV ทีวีเรียนสนุก” ในช่องโทรทัศน์
ดิจิทัลทีวี ช่องหมำยเลข 4 โดยมีรำยกำรที่เป็นกำรเรียนกำรสอนตำมแต่ละระดับชั้นเหมือนใน
ห้องเรียน ร่วมกับรำยกำรที่ให้ควำมรู้นอกห้องเรียน เปิดพ้ืนที่กำรเรียนรู้อื่น ๆ นอกเหนือจำกในต ำรำ 
ซึ่งผลตอบรับในแง่ของเรตติ้ง อำจจะไม่ได้สูงมำกนัก แต่หำกมองถึงควำมจ ำเป็นในกำรเรียนกำรสอนที่
บ้ำนผ่ำนระบบดิจิทัลทีวี และระบบออนไลน์ ก็ถือว่ำเป็นอีกบทบำทหนึ่งที่สื่อสำธำรณะจะต้องให้
ควำมรู้กับสังคม 
 กลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำที่มีควำมส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งในแง่ของ Customization หรือควำม
หลำกหลำยทำงเนื้อหำ ที่ไทยพีบีเอสด ำเนินกำร คือกำรสร้ำงควำมบันเทิง และจรรโลงใจให้สังคมผ่อน
คลำย สอดคล้องกับ ตูนิเซีย-โลเปซ และคณะ (Túñez-López, et al., 2020) ที่ระบุว่ำ เนื้อหำ
เกี่ยวกับควำมบันเทิงก็มีควำมส ำคัญในช่วงเวลำที่กิจกรรม ธุรกิจ เศรษฐกิจต่ำง ๆ ต้องหยุดชะงัก ท ำ
ให้ผู้ชมมีเวลำว่ำงเพ่ิมข้ึน ในสถำนกำรณ์แบบนี้ ผู้ชมจึงไม่ได้ต้องกำรแค่ข้อมูลข่ำวสำร แต่ยังต้องกำร
ควำมบันเทิง ซึ่งทั้ง 2 ด้ำน ถือเป็นบทบำทที่สื่อสำธำรณะต้องด ำเนินกำร นอกจำกนี้ หำกมองไปถึงใน
อนำคต แม้กำรระบำดจะจบลงและวิกฤตด้ำนสำธำรณสุขคลี่คลำยแล้ว แต่วิกฤตที่จะยังคงด ำเนิน
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อย่ำงต่อเนื่องคือ ปำกท้องและปัญหำเศรษฐกิจ กำรคอยเตือนสติ และช่วยประชำชนหำทำงออก ตำม
กลยุทธ์กำรปรับตัวด้ำนเนื้อหำ เป็นสิ่งที่ไทยพีบีเอสจะต้องด ำเนินกำรต่อ เพรำะถือเป็นหนึ่งในหน้ำที่
และพันธกิจของสื่อสำธำรณะที่มีต่อสังคม แต่วิกฤตต่ำง ๆ ที่สร้ำงควำมเครียดให้กับสังคม บทบำท
ของสื่อสำธำรณะ จึงต้องสร้ำงควำมผ่อนคลำยในสังคมให้มีก ำลังใจในกำรด ำเนินชีวิตต่อไป 
 สิ่งที่ท ำให้กระบวนกำรท ำงำนและกำรเปลี่ยนแปลงข้ำงต้นง่ำยขึ้น และสำมำรถลดจ ำนวน
คนท ำงำน คือ กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมคล่องตัวเพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ
เป็นอันดับต้น ๆ ในกำรปรับตัวสู่ยุค Digital Transformation ดังที่ เทคซอส (Techsauce, 2019) 
ชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่พบเจอมำกท่ีสุด คือ หลำยบริษัทพยำยำมจะลงทุนและผลักดันด้ำนเทคโนโลยี แต่
ไม่ได้เตรียมพร้อมในกำรปรับโครงสร้ำงองค์กรและบุคลำกรให้เข้ำกับยุคของดิจิทัล ซึ่งไทยพีบีเอสเอง
เล็งเห็นถึงจุดนี้ แต่ด้วยควำมที่เป็นองค์กรขนำดใหญ่จึงต้องทยอยปรับเป็นบำงส่วน และน ำร่องด้วย 
CBU หรือศูนย์ยุทธศำสตร์เนื้อหำ ที่พยำยำมปรับให้องค์กรมีควำมคล่องตัว และมีควำมชัดเจนใน
เนื้อหำของแต่ละศูนย์ฯ เพ่ือสอดรับกับ Digital Transformation สอดคล้องกับกำรวิจัยของ เกศินี 
บัวดิศ (2555) ให้แนวควำมคิดในกำรก ำหนดรูปแบบโครงสร้ำงขององค์กร (Organization 
structure) ตำมรูปแบบที่ 3 คือ แบ่งโครงสร้ำงองค์กำรตำมภำรกิจเฉพำะ (Functional 
organization) แต่ละหน่วยงำนจะมีเจ้ำหน้ำที่ในฝ่ำยต่ำง ๆ ครบแต่เน้นตำมภำรกิจของงำนที่ท ำ 
โดยเฉพำะในยำมวิกฤต “วิกฤตได้แสดงให้เห็นถึงกำรขำดโครงสร้ำงที่มีประสิทธิภำพ และขั้นตอน
กระบวนกำรท ำงำนทีจ่ ำเป็นในสังคมดิจิทัล” (Cerezo, 2020 อ้ำงใน Túñez-López, et al., 2020, 
หน้ำ 2) แต่ทั้งนี้ เพียงกำรปรับโครงสร้ำงเท่ำนี้อำจจะยังไม่พอส ำหรับสื่อสำธำรณะ ภำพที่จะท ำให้เห็น
ควำมคล่องตัวเป็นรูปธรรม และแสดงถึงว่ำองค์กรพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตลอดเวลำ คือ กำรผสำน
ส่วนต่ำง ๆ ภำยในองค์กรเข้ำมำท ำงำนร่วมกัน เช่น คนที่เป็นคนท ำ Content ของแต่ละส ำนัก หรือ
ศูนย์ฯ สำมำรถไปทดแทน หรือสลับเวรกับส ำนักอ่ืน ๆ ได้ไม่ตำยตัว หรือแม้กระทั่งไปทดแทนช่ำงภำพ 
หรือตัดต่อได้ในบำงวัน นอกจำกองค์กรจะเกิดควำมคล่องตัวแล้ว ยังสอดคล้องไปกับกลยุทธ์ 
Performance Base สร้ำงบุคลำกรเดิมให้มี Multi-skill 
 ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อครั้งนี้ภำพที่เห็น คือ กำรใช้สื่อออนไลน์มำเป็นส่วนหนึ่งในกำร
ใช้ชีวิตมำกขึ้น ทั้งกำรท ำงำน ติดต่อสื่อสำร แม้กระทั่งในไทยพีบีเอสเองได้มีกำรเปลี่ยนรูปแบบกำร
ท ำงำนเป็น Work from Home ที่ต้องปรับตัวเพรำะต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงและ
พบปะผู้คน ซึ่งผลกระทบที่มำกท่ีสุดแต่มองอีกมุมก็เป็นผลดี คือ กำรถูกสถำนกำรณ์บังคับให้ต้อง
ปรับตัวมำใช้เทคโนโลยี ที่บุคลำกรหลำยคนโดยเฉพำะผู้บริหำรยุคเก่ำไม่มีควำมคุ้นชิน รวมถึง
ผลกระทบต่อสถำนที่ท ำงำนที่ต้องมีกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อตลอด เช่นเดียวกับสถำนีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่มีนโยบำยเพ่ือควำมปลอดภัยจำกเชื้อ COVID-19 ทั้งกำรฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อใน
อำคำรส ำนักงำนและสตูดิโอ จัดให้มีประกันสุขภำพจำกเชื้อไวรัส COVID-19 แก่พนักงำนและ
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นักแสดง นโยบำยให้พนักงำนท ำงำนจำกที่บ้ำน หรือ Work from Home Policy ลดกำรที่พนักงำน
ต้องเดินทำงและใช้บริกำรรถสำธำรณะ (ช่อง 3 ค านึงถึงสุขภาพพนักงานและสังคม ร่วมสกัดเชื อไวรัส 
COVID 19, ม.ป.ป.) ค ำท่ีมีกำรพูดถึงในกำรด ำเนินชีวิต หรือกำรท ำงำนในยุค COVID-19 คือ ค ำว่ำ 
New Normal ซึ่งจำกกำรวิจัยพบว่ำ ในอนำคตเม่ือสถำนกำรณ์คลี่คลำย ไทยพีบีเอสก็จะกลับมำ
ท ำงำนในสภำวะปกติ ซึ่งเม่ือเกิดภำพกำรท ำงำนแบบ Work from Home แล้วผู้วิจัยมองว่ำ แม้จะ
กลับเข้ำสู่สภำวะปกติ แต่ในบำงส่วนงำนโดยเฉพำะส่วนงำนออนไลน์ก็ยังสำมำรถท ำงำนที่บ้ำนต่อได้
ให้สอดรับในยุค Digital Transformation ทีทุ่กวันนี้ผู้บริโภคต้องกำรช่องทำงท่ีสะดวก และสำมำรถ
เข้ำถึงจำกท่ีไหนหรือเม่ือไหร่ก็ได้ กำรใช้งำนบริกำรวิดีโอผ่ำนอินเทอร์เน็ต (OTT Video) วิดีโอเกม
และสตรีมมิ่ง ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำกในช่วงล็อกดำวน์ (ธิตินันท์ แว่นแก้ว, ม.ป.ป.)  แลว้เหตุใด
บุคลำกรหรือคนท ำงำนที่มี Digital DNA จะไม่สำมำรถท ำงำนแบบ Anytime Anywhere ได้เช่นกัน 
ซึ่งสำมำรถสร้ำง Work Life Balance ได้ เพียงแต่องค์กรต้องวำงแผนและก ำหนดกรอบกำรท ำงำนที่
รอบด้ำน สนับสนุนเครื่องมือที่ให้กำรท ำงำนของบุคลำกรสะดวกมำกข้ึน เพ่ือให้ Performance ของ
งำนยังด ำเนินไปตำมเป้ำหมำยที่องค์กรวำงไว้ได้ อำจเริ่มต้นจำกนโยบำยกำรวัดผลของไทยพีบีเอสที่มี
กำรน ำร่องใช้ OKR แทน KPI ในส่วนที่เป็น CBU ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้ำนกำรวำงกลยุทธ์ของ 
มอนท์โกเมอรี (Montgomery, 2018) ที่ให้น ำ OKR มำใช้ในกำรวัดผล เนื่องจำก OKR จะท ำให้เกิด
ควำมสอดคล้องไปในทำงเดียวกัน และกำรสื่อสำรในองค์กรด้วยกำรเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยของทั้งองค์กรเข้ำกับวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแต่ละทีม 
 ปฏิเสธไม่ได้ว่ำ ไทยพีบีเอสเป็นองค์กรขนำดใหญ่ และที่ส ำคัญเป็นองค์กรสื่อที่มี
สถำนีโทรทัศน์แบบ Broadcasting ที่ยังคงต้องมีกำรผลิตเนื้อหำเพ่ือออกอำกำศทำงโทรทัศน์อยู่ 
บำงส่วนงำนอำจจะไม่สำมำรถท ำงำนที่บ้ำน หรือ Work from Home ได้ รวมถึงสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของ COVID-19 กำรลงพ้ืนที่ท ำข่ำวที่เป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกท ำให้พยำยำมหยิบเอำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ มำใช้ร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เข้ำถึงผู้บริโภค
ให้ได้มำกท่ีสุด ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีมำแทนที่คน ซึ่งไม่ใช่เพียง COVID-19 เท่ำนั้น แต่กำรใช้
เทคโนโลยียังเป็นส่วนส ำคัญในกำรก้ำวเข้ำสู่ยุค Digital Transformation ด้วยเช่นกันซึ่งในภำพกำร
ปรับตัวของไทยพีบีเอส อำทิ ในสตูดิโอมีกำรใช้ Robotic Camera เช่นเดียวกับสตูดิโอของ
สถำนีโทรทัศน์ BBC ซึ่งเป็นสื่อสำธำรณะของอังกฤษ ไมจ่ ำเป็นจะต้องมีช่ำงภำพคอยควบคุมกล้องอยู่
ตลอดเวลำ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำร ซึ่งไทยพีบีเอสเองก็มีกำรน ำเทคโนโลยี 4G มำใช้ใน
กำรออกอำกำศเพ่ือลดจ ำนวนคน หรือให้สำมำรถ Work from Home ได้ “หำกมีบำงอย่ำงที่เรำได้
เรียนรู้ในช่วงปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำก กำรผลิตถูกบังคับให้ย้ำยจำกสตูดิโอไปกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน ผู้แพร่
ภำพกระจำยเสียงต้องกำรเครื่องมือที่คุ้มค่ำ ท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่นและง่ำยส ำหรับคนเดียวใน
กำรด ำเนินกำร”, Bob Caniglia ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย Blackmagic Design และมีกำรพยำยำม
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พัฒนำทักษะบุคลำกรให้มีควำมรู้เรื่องเทคโนโลยี 5G ซึ่งตรงกับแนวโน้มที่ บอลเฮำส์ และ เชำว์ 
(Ballhaus & Chow, 2020) พูดถึงกำรเข้ำสู่ยุค 5G ที่บำงประเทศเริ่มมีกำรใช้เทคโนโลยีดังกล่ำวแล้ว 
ซึ่งท ำให้กำรรับส่งข้อมูลมีควำมเร็วที่เพ่ิมมำกขึ้น และสำมำรถเข้ำถึงเนื้อหำปริมำณมำก เช่นเดียวกับ 
โกศล อนุสิม (2555) กล่ำวว่ำ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ได้สร้ำงนวัตกรรมใหม่ ๆ แก่สื่อมวลชน 
โดยเฉพำะในด้ำนเทคนิคที่เครื่องมือเครื่องใช้ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน 
รำคำถูกลง ประสิทธิภำพดีขึ้น 
 ผลกระทบอีกทำงหนึ่งกับกำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้บุคลำกรในสถำนกำรณ์ของ COVID-19 
ตำมแบบจ ำลอง The media organization in a field of social forces ของ Denis McQuail ที่
ระบุถึงปัจจัยภำยนอกด้ำน Competitors, News/information agencies, Advertisers, Owners 
and Unions ที่มำเป็นแรงกดดันให้กับองค์กรสื่อ ซึ่งสหภำพแรงงำนกลำงสื่อมวลชนเป็นอีกหนึ่ง
องค์กรที่มีควำมเคลื่อนไหวและออกแถลงกำรณ์ มำตรกำรควำมปลอดภัยส ำหรับนักข่ำวและช่ำงภำพ
ภำคสนำม ในสถำนกำรณ์วิกฤตกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน
ข้อที่ 3. จัดหำอุปกรณ์ป้องกันชีวิตที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้งำนได้จริงและเพียงพอต่อช่ำงภำพและ
นักข่ำวทุกคน ส ำหรับกำรลงพ้ืนที่เสี่ยงภัย อำทิ หน้ำกำกป้องกันใบหน้ำ หน้ำกำกป้องกันระบบ
ทำงเดินหำยใจ ชุดเสื้อกันฝน และถุงมืออนำมัย (ยำง) และข้อที่ 4. สนับสนุนอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูงเพื่อใช้ในกำรส่งภำพและข่ำว ที่สำมำรถใช้งำนสื่อสำรทำงไกลได้ทุกสถำนที่ (สมำคม
นักข่ำวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2563) ซึ่งถือเป็นผลกระทบที่องค์กรสื่อได้รับในช่วง COVID-
19 ต้องรับฟังและน ำมำปฏิบัติตำม ซึ่งผู้วิจัยเห็นควำมเชื่อมโยงระกว่ำงสถำนกำรณ์ COVID-19 และ
กำรเรียกร้องในกำรให้องค์กรสื่อต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมปลอดภัยมำกขึ้น เพรำะสิ่ง
ที่ส ำคัญที่สุดขององค์กรสื่อที่ถือเป็น Product คือเนื้อหำ กลยุทธ์ทำงเนื้อหำ หำกเรำต้องกำรสร้ำง 
Content for Safety Culture ผ่ำนกำรท ำหน้ำที่รณรงค์ (Mobilize) ต้องกำรโน้มน้ำวใจให้คน
จ ำนวนมำกกระท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหร้อม ๆ กันในช่วงเวลำหนึ่ง (พงษ์ วิเศษสังข์, 2557, หน้ำ 100)  
ตูนิเซีย-โลเปซ และคณะ (Túñez-López, et al., 2020) มองว่ำสื่อถือเป็นบริกำรที่จ ำเป็นต่อ
ประชำกรในช่วงวิกฤตโลกที่เกิดจำก COVID-19 ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรและผลกระทบของกำร
แพร่ระบำดได้กลำยเป็นประเด็นส ำคัญ ควบคู่ไปกับควำมสนใจในกำรถ่ำยทอดบรรทัดฐำน และควำม
จ ำเป็นในกำรส่งเสริมกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอนำมัย เพ่ือเปลี่ยนนิสัยของสังคมและปรับ
พฤติกรรมเหล่ำนั้นให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่สำมำรถช่วยหลีกเลี่ยงกำรติดเชื้อได้ เพรำะฉะนั้น จะ
เห็นว่ำในบทบำทของสื่อสำธำรณะ จึงจ ำเป็นจะต้องรณรงค์ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับประชำชนในกำร
สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยขึ้นตำมแนวทำงกำรปรับตัวกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยวิเครำะห์ออกมำเช่นกัน 
นอกจำกนี้ บทเรียนกำรระบำดของ COVID-19 ครั้งนี้ อำจเป็นแนวทำงกำรวำงกลยุทธ์ของเนื้อหำใน
อนำคตด้วย บทบำทของสื่อมวลชนในระดับโลกจะเห็นส ำนักงำนลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติแห่ง
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สหประชำชำติ หรือ UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) ที่พยำยำม
เผยแพร่เนื้อหำ และให้ควำมรู้กับประชำชนล่วงหน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อำจจะเกิดขึ้น 
ซึ่งไม่ได้หมำยควำมเฉพำะโรคระบำด แต่ภัยธรรมชำติ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ หรือ 
Climate Change ก็เป็นอีกส่วนส ำคัญท่ีจะต้องสร้ำงกำรรับรู้และรณรงค์ให้ประชำชนช่วยกันหยุดยั้ง
ภัยพิบัติท่ีอำจเกิดขึ้น “ปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่ำภัยพิบัติเป็นเรื่องท่ีจัดกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องรอให้
ภัยเกิดข้ึนก่อน” (กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, 2557) 
 ดังนั้น กำรพร้อมที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำกท่ีสุดส ำหรับสื่อ
สำธำรณะ ทั้งกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบำย ที่ต้องวำงแผนเผื่อต้องเผชิญเหตุกำรณ์คล้ำยกับ 
COVID-19 เกิดข้ึนในอนำคต กำรเปลี่ยนแปลงเชิงบริหำร ที่ต้องมีควำมคล่องตัว และพร้อม
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลำ น ำเทคโนโลยีมำใช้งำนกำรท ำงำน และกำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้ำนเนื้อหำ ที่
ต้องปรับให้เข้ำถึงตรงใจผู้รับสำรในแต่ละกลุ่มมำกยิ่งขึ้น แม้ว่ำในปัจจุบันจะมีช่องทำงโซเชียลมีเดีย
ต่ำง ๆ มีข้อมูลให้เปิดรับมำกขึ้น แต่ผลวิจัยของ กำซีโร รโีปเยซ (Casero-Ripollés, 2020) เผยให้เห็น
ว่ำ COVID-19 แสดงให้เห็นถึงขีดจ ำกัดของโซเชียลมีเดียไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรแทนที่สื่อเดิม 
โดยเฉพำะสื่อสำธำรณะ กำรเปิดรับข้อมูลส ำคัญในช่วงวิกฤตสุขภำพ โซเชียลมีเดียยังมีควำมน่ำเชื่อถือ
ต่ ำกว่ำ และมีข่ำวปลอม หรือ Fake News จ ำนวนมำกเกี่ยวกับโรค COVID-19 สอดคล้องกับ สเปค 
(Speck, 2020 อ้ำงใน Túñez-López, et al., 2020) ในงำนวิจัยดังกล่ำว ชี้ให้เห็นถึงช่องข่ำว
โทรทัศน์เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก และโดยทั่วไปแล้วจะเป็น
แหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเป็นอันดับสองรองจำกกำรอัปเดตของรัฐบำล ข้อมูลของรัฐบำลอย่ำงเป็น
ทำงกำรถือเป็นแหล่งข้อมูลที่น่ำเชื่อถือที่สุดในสเปน สหรำชอำณำจักร และฝรั่งเศส ในขณะที่ชำว
เยอรมันและอิตำลีพึ่งพำข่ำวทีวีมำกขึ้น ซึ่งข่ำวปลอมเป็นคนละควำมหมำยกับกำรให้ข่ำวผิดพลำด 
หรือ False News แต่แน่นอนว่ำโซเชียลมีเดียที่ผู้วิจัยกล่ำวมำ ไม่ได้หมำยควำมรวมถึงช่องทำงกำร
สื่อสำรดิจิทัล หรือโซเชียลมีเดีย ของสื่อที่เป็น Traditional Media ที่ถูกควบคุมโดยองค์กรสื่อดั้งเดิม
อยู่แล้ว แต่หมำยควำมถึงข้อมูลที่ประชำชน หรือคนท่ัวไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย โดยปรำศจำก
แหล่งอ้ำงอิงและกำรตรวจสอบ 
 ตูนิเซีย-โลเปซ (Túñez-López, et al., 2020) กล่ำวถึงแนวโน้มด้ำน Digital 
Transformation ในอนำคต ซึ่งเป็นผลเนื่องมำจำกกำรระบำดของ COVID-19 ว่ำ “The different 
technical and technological needs that corporations have experienced during this 
crisis may encourage the interest of public television in generating innovation 
ecosystems through media accelerators, a trend that was already being perceived in 
the European PSM and which may provide solutions and new ideas to cover possible 
technological or content gaps in the future.” 
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 ควำมต้องกำรด้ำนเทคนิคและเทคโนโลยีในช่วงวิกฤต อำจกระตุ้นควำมสนใจของโทรทัศน์
สำธำรณะในกำรสร้ำงระบบนิเวศนวัตกรรม ซ่ึงสื่อสำธำรณะในยุโรป มองเห็นถึงแนวโน้มเหล่ำนี้แล้ว 
และอำจให้แนวทำงแก้ไขและแนวคิดใหม่ ๆ ที่ครอบคลุม ช่องว่ำงทำงเทคโนโลยีหรือเนื้อหำในอนำคต 
กลับมำมองสื่อสำธำรณะของไทย หรือไทยพีบีเอส วิกฤต COVID-19 ถือเป็นแรงเร่งให้ปรับตัว
เช่นเดียวกัน หำกสื่อสำธำรณะมีกำรปรับตัว และคงควำมน่ำเชื่อถือไว้ ก็จะสำมำรถแข่งขันกับองค์กร
สื่ออ่ืน ๆ ในภำวะวิกฤตได้ ตูนิเซีย-โลเปซ (Túñez-López, et al., 2020) กล่ำวถึง สถำนกำรณ์ของ
สื่อสำธำรณะในยุโรปตำมมุมมองของผู้เชี่ยวชำญ คือ โทรทัศน์แบบดั้งเดิมต้องเร่งปรับรูปแบบกำรแพร่
ภำพเข้ำสู่โลกออนไลน์ และปรับกลไกกำรผลิตเป็นรูปแบบทำงเทคนิคและมำตรฐำนเฉพำะส ำหรับกำร
แพร่ภำพทำงเว็บ ซ่ึงไม่มีกำรพยำกรณ์ท่ีแน่ชัดว่ำแนวโน้มกำรปรับตัวในลักษณะนี้จะด ำเนินต่อไปเมื่อ
สถำนกำรณ์ COVID-19 สิ้นสุดหรือไม่ แต่พวกเขำพิจำรณำว่ำกำรปรับตัวและกำรออกแบบรำยกำร
ในช่วง COVID-19 เป็นแบบอย่ำงที่แสดงว่ำมันเป็นไปได้ที่จะสร้ำงเนื้อหำที่ประสบควำมส ำเร็จโดยไม่
ต้องลงทุนเงินจ ำนวนมำก และเป็นไปได้ที่จะแทนที่กำรผลิตทำงเทคนิคโดยเน้นที่คุณค่ำทำงอำรมณ์
และควำมเห็นอกเห็นใจ 
 แม้แต่องค์กรสื่อท่ีเป็นภำคธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงตั้งแต่ช่วงยุค Digital 
Transformation ที่มีกำรแบ่งเค้ก ส่วนแบ่งค่ำโฆษณำกระจำยออกไปยังหลำยสื่อมำกยิ่งขึ้นดังท่ี ชมพู่ 
(Chumpoo, 2021) กล่ำวว่ำ องค์กรควรเริ่มศึกษำ ปรับตัว หำวิธีทำงท่ีจะลองน ำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ปรับใช้งำนกับองค์กรมำกขึ้น และพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง ไม่อย่ำงนั้นอำจถูกกลืนหำยไปกับ 
Digital Transformation ดังนั้น เมื่อมำเจอวิกฤตกำรณ์ COVID-19 ระบำดอีก เม็ดเงินโฆษณำจำก
เดิมที่ลดลงในช่วง Digital Transformation อยู่แล้ว ยิ่งลดลงไปอีกเพรำะธุรกิจอ่ืนที่จะมำซื้อเวลำ
โฆษณำ ก็ไม่มีรำยได้ในกำรซื้อเวลำ หรือหน้ำหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกัน แน่นอนว่ำในยุค Digital 
Transformation ทุกสื่อต้องปรับตัวโดยเฉพำะสื่อ Commercial แต่วิกฤต COVID-19 ก็เป็นสิ่งที่ท้ำ
ทำยว่ำสื่อกลุ่มนี้จะไปรอดหรือไม่ท่ำมกลำงเม็ดเงินที่ลดลงไปมหำศำล และได้รับผลกระทบโดยตรง
จำกวิกฤตครั้งนี้ แต่สื่อ Commercial ก็ยังมีควำมพยำยำมยืนอยู่ข้ำงประชำชน น ำเสนอข่ำวและตีแผ่
ควำมจริง ทั้งในแของกำรน ำเสนอที่สะท้อนไปถึงภำคนโยบำยของประเทศ หรือแม้กระทั่งท ำกิจกรรม 
On Ground ที่ถึงแม้บำงครั้งเป็นกำร CSR แต่ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในวิกฤตครั้งนี้จริง ๆ ซึ่งเป็นหน้ำที่
โดยตรงของสื่อสำธำรณะ หำกไม่เห็นควำมส ำคัญ ไม่ปรับตัวและท ำส่วนนี้สังคมก็อำจไมเ่ห็นคุณค่ำ
ของสื่อสำธำรณะ และควำมต้องกำรให้มีสื่อสำธำรณะด ำรงอยู่ต่อไปในสังคมไทยก็จะหำยไป
เช่นเดียวกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน ำไปปรับใช้กับองค์กร 
 กำรปรับตัวของไทยพีบีเอสในยุค Digital Transformation และ COVID-19 จำกผลกำรวิจัย 
เห็นได้ถึงกำรปรับตัวที่สอดคล้องกับทิศทำงของทั่วโลก แต่สิ่งที่ยังต้องมีกำรวำงแผน คือ เรื่องของ
เทคโนโลยีที่ยังคงมีกำรพัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่อง World Economic Forum ได้ท ำกำรวิเครำะห์และ
คำดกำรณ์ว่ำ ในอนำคตจะเกิด Digital Transformation จำกกำรพัฒนำของเทคโนโลยีผ่ำน 
Smartphone และ Social Media ในช่วงปี 2025-2030 โดยจะส่งผลต่อรูปแบบของสื่อใหม่ใน
อนำคต ทั้งขั้นตอนกำรผลิตสื่อ (Production) กำรเผยแพร่ผลงำนไปยังผู้รับสื่อ (Distribution) และ
วิธีกำรบริโภคสื่อ (Viewing) ทั้งนี้ในอนำคตผู้ผลิตสื่อจะสำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงอิสระ โดยไม่
ต้องผ่ำนบริษัทตัวกลำงอีกต่อไป ซึ่งน่ำจะเป็นเทรนด์ใหม่หลังจำกหมดยุคกำรระบำดของ COVID-19 
 นอกจำกนี้ ผู้วิจัยเห็นว่ำ ในช่วงที่มีสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 หรือหำกมีโรค
อุบัติใหม่ หรือภัยพิบัติอ่ืน ที่กระทบต่อกำรด ำเนินชีวิต และต้องมีกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท
ส ำคัญในกำรท ำงำน ควรจะใช้โอกำสในกำรปรับ Mindset ของคนท ำงำน และเพ่ิมองค์ควำมรู้ด้ำน
ดิจิทัลเข้ำไปฝัง Digital DNA ที่ปัจจุบันองค์กรยังมองว่ำ Mindset ของคนท ำงำนปัญหำในกำรก้ำวเข้ำ
สู่ยุคดิจิทัล แต่ยังไม่มีแรงผลักจำกทั้งฝั่งนโยบำย และฝั่งบริหำร ควรใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำกข้ึน 
 สิ่งที่ไทยพีบีเอสยังขำดอยู่ คือ กำรมองภำพรวมซึ่งผู้ให้สัมภำษณ์มองเรื่องควำมคุ้มค่ำท่ีจะ
ให้กับสังคม แต่ควำมรู้สึกที่จะต้องแข่งขันกับสื่ออ่ืน ๆ หรือควำมอยำกเอำชนะด้ำนเรตติ้ง หรือจ ำนวน
ผู้ชมยังน้อยอยู่ ทั้งที่สัญญำสัมปทำนคลื่นดิจิทัลทีวีจะหมดลงในอีก 7 ปีข้ำงหน้ำ อำจจะเป็นควำมไม่
คุ้มค่ำที่ผู้บริหำรมีกำรพูดถึง ซึ่งอำจเป็นเหตุให้ถูกระงับเงินบ ำรุงองค์กรได้ ดังนั้น จึงควรตั้งเป้ำหมำย
ในกำรแข่งขันกับสื่ออ่ืน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบจริยธรรมของสื่อสำธำรณะ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัย 
 งำนวิจัยเรื่อง “กำรปรับตัวขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย
ในยุค Digital Transformation และ COVID-19” มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลขณะที่สถำนกำรณ์ 
COVID-19 ทั่วโลกยังไม่คลี่คลำย ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่ำกำรศึกษำผลกระทบของไทยพีบีเอสในยุค 
COVID-19 นั้น จ ำเป็นจะต้องศึกษำอีกครั้งหลังจำกกำรระบำดจบลง และองค์กรมีกำรปรับตัวเข้ำสู่
สภำวะกำรท ำงำนแบบปกติใหม่ (New Normal) 
 กำร Transform ของดิจิทัล และเทคโนโลยี โดยเฉพำะช่วงกำรระบำดของ COVID-19 ถือว่ำ
เป็นตัวเร่งให้เร็วขึ้น ในช่วงปลำยปี 2564 และเมื่อสถำนกำรณ์กลับมำปกติกำร Transform อำจจะ
หยุดเท่ำนี้ หรือมำกกว่ำนี้อีกเท่ำตัว ต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติม รวมถึงโมเดลกำรปรับตัวของ
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สถำนีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสตำมภำพที่ 4.1 อำจจะต้องเพ่ิมประเด็นกำรปรับตัวยุค Post-COVID19 ซ่ึง
จะน ำไปสู่แนวทำงกำรท ำวิจัย และกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยของไทยพีบีเอสในอนำคต 
 ทั้งนี้ งำนวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่ำกลุ่มตัวอย่ำงสัมภำษณ์เชิงลึกนั้น ตอบปัญหำวิจัยได้เพียง
ครอบคลุมทุกปัญหำวิจัย แต่มุมมองเป็นมิติภำพรวมใหญ่ขององค์กร แต่ยังขำดในมิติของผู้ปฏิบัติงำน 
ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดกำรกำรปรับตัวไปในทิศทำงที่ผู้บริหำรวำงไว้ ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะว่ำ 
ควรมีกลุ่มตัวอย่ำงจำกผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ เพ่ือควำมสมบูรณ์ของงำนวิจัยมำกขึ้น 
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