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บทคัดย่อ

ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โทรทัศน์เป็นสือ่ สารมวลชนประเภทหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญทัง้ ในแง่ของการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และการโน้มน�ำสังคมในด้านต่าง ๆ ซึง่ สือ่ โทรทัศน์ได้มวี วิ ฒ
ั นาการการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา จวบจนปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุค
ของเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นตัวก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานของสื่อทุกประเภท มีผลท�ำให้ผลิตผลของสื่อโทรทัศน์ใน
ศตวรรษที่ 21 ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีจากระบบแอนาล็อกไปสูร่ ะบบดิจทิ ลั โดยถูกสร้างสรรค์ขนึ้ ให้มคี วามสอดคล้อง
กับแนวความคิดและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารให้สามารถปฏิสัมพันธ์กับสื่อใน
ช่วงเวลาเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ซึ่งผู้รับสารสามารถรับสารจากโทรทัศน์ผ่านเครื่องมือสื่อสารได้อย่างไม่จ�ำกัด โดย
ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสือ่ สารโทรคมนาคม ท�ำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนหรือการ
หลอมรวมกันของสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ ตามการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของคนในสังคมปัจจุบัน
ค�ำส�ำคัญ: การบริหารจัดการ สื่อโทรทัศน์ ศตวรรษที่ 21

ABSTRACT

From past to present television journalism as one. Plays a key role in terms of providing information
and predispose society in various fields. The TV has to evolve with time. Until now, the era of communication
technology that determines the direction of all types of media. In particular, the effect of technological
changes on the TV system from analogue to digital. Making compositions of media in the 21st century were
created to be consistent with the concepts and advanced manufacturing processes. To meet consumer
behavior that can interact with the news media have more than one channel at the same time. The
receivers can communicate through television exposure from unrestricted. Using advanced computer
network technology. And telecommunications Cause assimilation or fusion of different media including
film, television, telephone, radio and computer. According to the use and satisfaction of contemporary
society.
KEYWORDS: Management Television media Century 21st.
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บทความวิชาการ
บทน�ำ

กิจการโทรทัศน์ถือเป็นกิจการที่มีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ เนือ่ งจากโทรทัศน์
เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในหลายด้าน ทั้งด้านการ
ด�ำเนินชีวิต พฤติกรรม ความคิด และความเชื่อ ซึ่งหลังจาก
กิจการโทรทัศน์ได้มีการเปลี่ยนผ่านจากระบบแอนาล็อกไป
สู่ระบบดิจิทัล ได้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่มีความหลากหลายมากขึ้น ปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านความคิด ความเข้าใจที่มี
ต่อสังคมภายนอก อีกทั้งยังมีโอกาสเลือกในสิ่งที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีการส่งเสียงและภาพในระบบสัญญาณ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง
ที่มีความสมจริงอย่างมาก ท�ำให้องค์กรสื่อสารมวลชนใน
หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับ
แนวความคิดและกระบวนการผลิตให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ี
เกิดขึ้นใหม่ ดังนั้นผลิตผลของสื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21
จึงจ�ำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้
สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความหลากหลาย และมี
คุณภาพ รวมไปถึงการสร้างช่องทางการรับข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้
ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ความก้าวหน้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสือ่ สารโทรคมนาคม ท�ำให้เกิดการผสมผสานกลมกลืน
หรือการหลอมรวมกันของสือ่ ต่าง ๆ ทัง้ สือ่ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ภาพยนตร์ และคอมพิวเตอร์ ในการ
สร้างผลผลิตสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ�ำเป็นของ
ประชาชน
ดังนัน้ ในการบริหารจัดการสือ่ โทรทัศน์ของผูป้ ระกอบ
การ ควรให้ความส�ำคัญต่อการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
สร้างสรรค์ผลิตผลให้มีคุณภาพและความหลากหลายของ
เนื้อหารายการ ด้วยการน�ำเสนอผ่านช่องทางที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีสอื่ ต่าง ๆ ทีท่ นั สมัย ให้สามารถตอบสนองกับชีวติ
สังคมสมัยใหม่ ที่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีและสื่อสังคม
(Technology and Social media) มากขึ้น ตลอดจนมี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับการก�ำหนดจ�ำนวนและ
ประเภทช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลตามที่พระราช
บัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2553 ได้กำ� หนดไว้วา่ “โทรทัศน์ในระบบดิจทิ ลั จ�ำนวน
ทัง้ หมด 48 ช่อง ให้แบ่งเป็นช่องรายการบริการชุมชนจ�ำนวน
12 ช่อง ช่องรายการบริการสาธารณะจ�ำนวน 12 ช่อง และ
ช่องรายการบริการทางธุรกิจจ�ำนวน 24 ช่อง ทั้งนี้ได้มีการ
แบ่งช่องรายการบริการทางธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ช่องรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวจ�ำนวน 3 ช่อง ช่อง
รายการข่าวสารและสาระจ�ำนวน 7 ช่อง ช่องรายการทั่วไป
แบบความคมชัดปกติ (Standard Definition : SD) จ�ำนวน
7 ช่อง และช่องรายการทั่วไปแบบความคมชัดสูง (High
Definition : HD) จ�ำนวน 7 ช่อง” ซึง่ ในการบริหารจัดการสือ่
โทรทัศน์ภายใต้บริบทสือ่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะแสดงให้ทราบถึงแนวทางในการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�ำเนินงานด้านสื่อ
วิทยุโทรทัศน์ในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อให้ผู้ประกอบ
การสื่อโทรทัศน์สามารถผลิตรายการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่มีความหลากหลายของบริบทสื่อในยุคปัจจุบัน

ความหมายของวิทยุโทรทัศน์

วิทยุโทรทัศน์ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเสียง
และภาพ โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นวิทยุจากคลื่นเสียงและภาพ
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ออกสู่อากาศหรือส่งเสียงและภาพ
ทางสาย เพื่อส่งสารไปถึงมวลชนที่อยู่ในถิ่นต่าง ๆ โดยตรง
เป็นการส่งสัญญาณไฟฟ้าของภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน
(ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร, 2554)

บทบาทและหน้าที่ของวิทยุโทรทัศน์
ในฐานะสื่อมวลชน

ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร (2546) ได้กล่าวว่า บทบาท
และหน้าที่ของวิทยุโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชน มีดังนี้

บทบาทของวิทยุโทรทัศน์

1. บทบาทในการเป็นภาพสะท้อนของสังคม
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถเป็นภาพ
สะท้อนของสังคมได้ โดยท�ำหน้าที่รายงานความเป็นไปใน
สังคมบนพื้นฐานของความเป็นจริง ในขณะที่ท�ำหน้าที่เป็น
ภาพสะท้อนของสังคมนัน้ วิทยุโทรทัศน์จำ� เป็นต้องตรวจตรา
และตรวจสอบความเป็นไปในสังคมด้วยว่ามีอะไรผิดปกติ
เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีก็ต้องรายงานให้สังคมได้รับรู้อย่างทัน
ท่วงทีเช่นกัน
2. บทบาทในการเป็นตัวแทนของคนทุก ๆ กลุม่ ใน
สังคม
สังคมวิทยุโทรทัศน์ตอ้ งสามารถสะท้อนความคิดเห็น
ทีแ่ ตกต่างกันของคน หรือกลุม่ คนในสังคมโดยมีการน�ำเสนอ
ข่าวสาร เรือ่ งราว หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ บนพืน้ ฐานของ
ความส�ำคัญที่เท่าเทียมกัน แทนที่จะน�ำเสนอแต่เฉพาะ
ข่าวสาร เรือ่ งราว หรือเหตุการณ์ทเี่ ป็น “กระแสหลัก” แต่เพียง
อย่างเดียว
3. บทบาทในการสร้างสาธารณมติ
ค�ำว่า “สาธารณมติ” หมายถึง ความคิดเห็นและ
ทัศนคติของกลุ่มสาธารณมติที่มีต่อประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การสร้างสาธารณมติจึง
เป็นการสะท้อนให้เห็นความรูส้ กึ นึกคิดของกลุม่ คนในสังคม
วิทยุโทรทัศน์สามารถสร้างสาธารณมติได้โดยการหยิบยก
ประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มาพู ด ถึ ง และเปิ ด โอกาสให้
สาธารณชนได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหานัน้ อย่าง
เท่าเทียมกัน

หน้าที่ของวิทยุโทรทัศน์

1. หน้าที่ของวิทยุโทรทัศน์ในการให้ข่าวสาร
1.1. คุ ณ ลั ก ษณะของวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ใ นการให้
ข่าวสาร มีดังนี้
		 1) ความฉับไวในการเสนอข่าวสาร เป็นความ
จ�ำเป็นเนื่องจากจะท�ำให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว หากข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารที่ต้องการการ
แก้ไขจะท�ำให้ผู้รับสารสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที เช่น การแจ้งข่าว ภยันตราย หรือข่าวสารในยาม
ทีบ่ า้ นเมืองอยูร่ ะหว่างการจลาจล การแจ้งข่าวสารอย่างทัน
ท่วงทีจะช่วยให้คนรับรู้เหตุการณ์และปฏิบัติตามค�ำสั่งหรือ
ค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที
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		 2) ความน่าเชื่อถือในการเสนอข่าวสารทาง
วิทยุโทรทัศน์เกิดจากความรูส้ กึ เหมือนได้รว่ มอยูใ่ นเหตุการณ์
ได้สมั ผัสเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จากภาพข่าว ซึง่ ผูร้ ายงานข่าวมีผล
ต่อความน่าเชื่อถือของข่าว โดยการใช้น�้ำเสียง ภาษา การ
แต่งกาย กิริยาท่าทาง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา
ของข่าว
		 3) การเข้าถึงผู้รับสาร การเข้าถึงผู้รับสาร
จึงไม่ใช่ปัญหาของวิทยุโทรทัศน์อีกต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน
ประชาชนแทบทุกครัวเรือนมีสอื่ วิทยุโทรทัศน์ไว้ในครอบครอง
1.2 หน้าที่ของวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสนอข่าวสาร
		 1) การสอดส่องตรวจตรา สือ่ มวลชนมีหน้าที่
จับตาดูความเปลี่ยนแปลง หรือความเป็นไปของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม เพื่อดูแลสังคมให้อยู่ในระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
		 2) การกลั่นกรองข่าวสาร ข่าวสารที่เราได้
รับทางวิทยุโทรทัศน์นนั้ ไม่ใช่เนือ้ ข่าวทัง้ หมด แต่เป็นแค่สว่ น
หนึง่ ซึง่ ได้รบั การเลือกสรรมาแล้วจากบรรณาธิการข่าว หรือ
หัวหน้าข่าวและนักข่าวว่าข่าวใดเป็นข่าวทีม่ คี วามเหมาะสม
ที่จะน�ำเสนอและเสนอในลักษณะใดแก่มวลชนและเสนอ
ในลักษณะใด การกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อมวลชนนี้ ท�ำให้
สื่อมวลชนถูกมองว่าเป็นนายทวารข่าวสาร (Gate keeper)
ทีค่ วบคุมประตูทางออกของข่าวสารก่อนเดินทางผ่านสือ่ ไป
สูม่ วลชน ดังนัน้ หน้าทีใ่ นการให้ขา่ วสารของสือ่ วิทยุโทรทัศน์
จึงเป็นหน้าที่หลักซึ่งมีความส�ำคัญมาก ดังนั้นต้องกระท�ำ
ด้วยความระมัดระวัง เที่ยงตรง และน�ำเสนอด้วยความเป็น
กลาง ไม่บิดเบือนหรือลดความน่าเชื่อถือของข่าวด้วยการ
ท�ำให้เนื้อหาของข่าวมีลักษณะของความเป็นเรื่องบันเทิง
หรือนาฏกรรมมากจนเกินไป
2. หน้าทีข่ องวิทยุโทรทัศน์ในการแสดงความคิดเห็น
2.1 การให้ความคิดเห็น ประเภทของรายการใน
การให้ความคิดเห็น ได้แก่ รายการวิจารณ์ รายการวิเคราะห์
สถานการณ์และประเด็นปัญหาต่าง ๆ รายการทีใ่ ห้ความคิด
เห็นนี้เป็นรายการที่มีการแสดงความคิดเห็นของผู้ด�ำเนิน
รายการและผูร้ ว่ มรายการ ท�ำให้สาระทีผ่ ฟู้ งั ผูช้ มได้รบั อย่าง
แท้จริงไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาของข่าว แต่เป็นความคิดเห็นที่มี
การน�ำเสนอในรายการนั้น

บทความวิชาการ
2.2 การเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชน
ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกในสังคมได้แสดงความคิดเห็นผ่าน
สื่อมวลชนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เสนอข้อมูลและหาวิธีแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป โดยเฉพาะปัญหาสังคม เวทีแสดงความ
คิดเห็นมี 3 ลักษณะ ดังนี้
		 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิด
เห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการเชิญมา
แสดงความคิดเห็นในรายการหรือการสัมภาษณ์
		 2) เป็นช่องทางในการร้องทุกข์ของประชาชน
ซึง่ มักจัดท�ำในลักษณะของรายการขนาดสัน้ ทีใ่ ห้ผเู้ ดือดร้อน
เป็นผู้น�ำเสนอเรื่องราวด้วยตนเองทั้งภาพและเสียง เพื่อให้
ปัญหาเหล่านัน้ เป็นปัญหาของชาวบ้านจริง ๆ ซึง่ มีหลายครัง้
ทีป่ ญ
ั หาเหล่านีไ้ ด้รบั การแก้ไขและสนองตอบจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
		 3) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิด
เห็น บางครั้งสื่อมวลชนไม่ได้ถามประชาชนโดยตรงว่ามี
ความคิดเห็นต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดอย่างไร แต่การแสดงความ
คิดเห็นหรือการตัง้ ประเด็นค�ำถามในรายการสามารถเป็นตัว
กระตุ้นให้สังคมมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนั้นได้ เช่น การที่รายการ
วิเคราะห์ข่าวหยิบยกประเด็นทางการเมืองขึ้นมาถกเถียง
อภิปราย อาจมีผลต่อผูร้ บั สาร และสร้างความเป็นสาธารณะ
โดยท�ำให้กลุ่มคนที่เปิดรับสารในเรื่องเดียวกันมีความสนใจ
ร่วมกัน และมีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อประเด็นดังกล่าว

ความส�ำคัญของสื่อโทรทัศน์
ในศตวรรษที่ 21

สื่อโทรทัศน์ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการรับ
ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลที่สามารถรองรับ
บริการมัลติมเี ดียใหม่ ๆ มากยิง่ ขึน้ โดยประชาชนสามารถรับ
บริการที่หลากหลายกว่าเดิม เช่น การบริการเสริมลักษณะ
โต้ตอบ (Interactive) ได้แก่ วีดิทัศน์ตามค�ำขอ (VDOon-Demand) โทรทัศน์เคลื่อนที่ (Mobile TV) โทรทัศน์
อัจฉริยะ (Smart TV หรือ Internet TV) รวมทั้งประชาชน
จะมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระ สะดวก
และรวดเร็วจากบริการใหม่ ๆ อาทิ การกระจายข้อมูล (Data
broadcasting) ระบบเตือนภัยทางโทรทัศน์ (Emergency
warnings) นอกจากนี้จากการที่มีช่องรายการเพิ่มมากขึ้น

จึงก่อให้เกิดการแข่งขันในการสร้างรายการที่มีคุณภาพ
มีเนือ้ หารายการทีน่ า่ สนใจ เป็นประโยชน์ น�ำมาซึง่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมอีกด้วย ซึ่งการปรับเปลี่ยน
โทรทัศน์สู่ระบบดิจิทัล ยังสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศได้โดยตรง โดยจะน�ำไปสู่การลงทุนโครงข่ายระบบ
ดิจทิ ลั การผลิตอุปกรณ์เครือ่ งรับ และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เนือ้ หารายการ (Content) และบริการ
แบบใหม่ (Interactive Services) น�ำมาซึ่งการยอมรับจาก
ต่างชาติ และความน่าสนใจในการลงทุนจากต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเครื่อง
รับโทรทัศน์ระบบแอนาล็อกและระบบดิจิทัลแล้ว พบว่า
โทรทัศ น์ระบบดิจิทัล ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่น้อ ยกว่ า
ท�ำให้ช่วยประหยัดพลังงานของชาติ อีกทั้งยังเป็นการน�ำ
เอาทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (สุวทิ ย์ สาสนพิจติ ร์,
2557)
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เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลมีการแข่งขัน
ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการลงทุนอย่างมากเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
แก่องค์กรของตน โดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหายังคงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความได้เปรียบของการแข่งขัน ซึ่ง
รูปแบบในการแข่งขันในธุรกิจสื่อโทรทัศน์นั้น ผู้ประกอบ
การต้องวางต�ำแหน่งและทิศทางของช่องรายการให้ชัดเจน
โดยต้องมีการปรับผังรายการเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายการที่เป็น
ที่นิยม ตลอดจนพัฒนาและน�ำเสนอเนื้อหาใหม่ด้วยการ
ผลิตและคัดสรรเนื้อหารายการที่ดีมีคุณภาพ หรือรวมกลุ่ม
พันธมิตรในการผลิตและซือ้ เนือ้ หา โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ทยี่ งั อ่อนแอต้องรีบหาแนวทางทีช่ ดั เจน โดยหากลุม่
ผู้ชมเฉพาะส�ำหรับช่องตัวเองเพื่อสร้างฐานผู้ชม เช่น การใช้
กลยุทธ์ในการท�ำให้เกิดช่องทางธุรกิจต่อยอดจากเดิมในรูป
แบบการรับชมหลายหน้าจอ การใช้โซเชียลมีเดียในการสร้าง
การมีส่วนร่วม การผลิตเนื้อหาที่หลากหลายน่าสนใจ และ
ต้องมีการผลิตเพื่อเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่อง
ทางเพิม่ รายได้อกี ทางหนึง่ (ศุทธนุช ผาสุก และคณะ, 2559)
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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แนวคิดการบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่
21 จึงเป็นแนวคิดส�ำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
ของกิจการโทรทัศน์ ที่เน้นในเรื่องของการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจแพร่กระจายข่าวสารที่
ต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคสือ่ คือการเข้าถึงเนือ้ หา
ของรายการโทรทัศน์ทุกประเภทด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานที่ใดก็ตาม นั่นหมายความว่าพวกเขาเหล่านั้น
สามารถติดตามและบริโภคเนื้อหาจากสื่อโทรทัศน์ในหลาย
ช่องทางด้วยอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น เครือ่ งรับโทรทัศน์
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบสมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์พกพาประเภทแทปเล็ท ซึง่ อุปกรณ์แต่ละชนิดมีการ
เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่แตกต่างกัน เช่น ผ่านสายเคเบิ้ล
สายโทรศัพท์ เครือข่ายไร้สายทัง้ ในระบบ WiFi 3G และ 4G ซึง่
นอกจากสื่อโทรทัศน์ในยุคปัจจุบันจะมีจ�ำนวนช่องรายการ
และเครื่องมือรับสื่อที่หลากหลายแล้ว ผู้ให้บริการสื่อยัง
จ�ำเป็นต้องแข่งขันกันในเรื่องแหล่งของเนื้อหาทางเลือกอื่น
ๆ ประเภทโซเชียลเน็ตเวอร์ค เช่น จากเฟสบุ๊ค (Facebook)
ยูทูป (Youtube) และไลน์ (Line) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน
สามารถผลิตเนื้อหาได้เองด้วยทางเลือกที่แปรเปลี่ยนตาม
ความคาดหวัง มีคุณภาพ ความแม่นย�ำ และความน่าเชื่อถือ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นความท้าทายของผู้ใช้ที่เปิดโอกาส
ให้สามารถเป็นผู้รายงานข่าวหรือสร้างสรรค์เนื้อหาด้วย
เทคโนโลยีใกล้ตัวของตนเองได้ (ธาม สถาปนศิริ, 2557)

การปรับตัวด้านการบริหารจัดการของ
กิจการสื่อโทรทัศน์

แนวทางการปรับตัวด้านการบริหารจัดการองค์กร
ของกิจการสือ่ โทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21 ให้มคี วามสอดคล้อง
กั บ เปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง
ผู้บริหารองค์กรถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ต้องก�ำหนดแนวทาง
การปรับตัวด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรของ
กิ จ การสื่ อ โทรทั ศ น์ ใ ห้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยมี
แนวทางในการบริหารจัดการ 2 แนวทาง (ฐิตนิ นั บ.คอมมอน,
2559) ได้แก่
1. การเลือกสรรบุคลากรใหม่ ๆ ทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะ
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาร่วมงานในองค์กร
2. การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กบั พนักงาน
เก่าที่มีอยู่เดิม แต่ส�ำหรับในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถปรับ
ตัวได้ ผู้บริหารจะใช้วิธีการมอบหมายงานด้านอื่นที่เหมาะ
สมให้กับบุคลากรรุ่นเก่า
องค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คือ องค์กร
ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หา (Content Provider) โดยอาจมีการปรับ
ตัวก่อนล่วงหน้ามาระยะเวลาหนึ่งแล้ว และพบข้อสังเกตที่
ส�ำคัญว่าผู้น�ำองค์กรเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเป็นคน
ปิดช่องว่างด้านเทคโนโลยีขององค์กร ซึ่งผู้บริหารต้องเป็น
ผู้น�ำด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ดังนั้นผู้บริหารคือหัวใจส�ำคัญในการน�ำพาองค์กร
ให้อยู่รอดด้วยการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติที่เหมาะ
สมกับทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่ ทั้งทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
และทรัพยากรด้านมนุษย์ ดังที่อธิบายได้ด้วยแนวคิดด้าน
ทรัพยากรขององค์กร (Resource-based View: RBV)
โดย Barney and Hesterly (อ้างถึงใน Mierzejewska,
2011) ที่มองว่าแต่ละองค์กรมีทรัพยากร (Resource)
ที่โดดเด่น เป็นกลุ่มของทรัพยากรที่จะพัฒนาการท�ำงาน
ตามกลยุทธ์ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารองค์กรต้องพยายาม
ค้นหาให้พบทรัพยากรและทักษะของบุคลากรที่โดดเด่น
เหล่านี้ รวมทั้งต้องปกป้ององค์กรจากอุปสรรคปัญหาด้าน
ข้อมูลความรู้ ซึง่ ผูบ้ ริหารองค์กรสือ่ โทรทัศน์ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ด้านสื่อดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพการท�ำงาน
ของบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ สื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ มี
วิวัฒนาการไปตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี

แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การด้ า นเนื้ อ หา
รายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัลหลอมรวม

เทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นนวัตกรรมอันเป็นอาวุธทาง
กลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหมายถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์
แบบใหม่ ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นศักยภาพขององค์กรที่
ได้รับการพัฒนาและจะมีผลเชื่อมโยงไปยังด้านการเงินและ
ผลประกอบการ Franke and Schreier (2002) ศึกษา
พบว่า อินเตอร์เน็ตจะน�ำมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะที่ Saksena
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and Hollifield (2002) ได้ศึกษาพบโครงสร้างองค์กร
ภายในของหนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาทีใ่ ช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาบรรณาธิกรข่าวออนไลน์ซึ่งถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือวิธีการท�ำงานแบบใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
กระบวนการท�ำงานในห้องข่าวของไทยรัฐทีวี ที่มีการน�ำ
ระบบเทคโนโลยีทั้งที่ได้จากการซื้อและระบบที่พัฒนาขึ้น
เองมาใช้ผสมผสานในการพัฒนาระบบห้องข่าว รวมทั้งมี
การผลิตเนือ้ หาเดียวกันในหลายรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับช่อง
ทางการออกอากาศ

ต้องสร้างความแตกต่างในกระบวนการผลิต เพือ่ ให้สามารถ
ยกระดับขององค์กรและสามารถด�ำรงคุณค่าในงานไว้ได้
(ฉัตรชัย ตะวันธรงค์, 2559)
ดังนั้นผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์จึงหันมาให้ความ
ส� ำ คั ญ ต่ อ สื่ อ ใหม่ ใ นการน� ำ มาต่ อ ยอดและบู ร ณาการใน
เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งที่
ผู้บริหารขององค์กรน�ำมาประยุกต์ใช้ แต่ในขณะเดียวกัน
ผูบ้ ริหารก็ตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการต่อความ
ถูกต้องด้านเนื้อหาไปพร้อม ๆ กับความรวดเร็วในการน�ำ
เสนอด้วย

เทคโนโลยีในการผลิตรายการโทรทัศน์
ในศตวรรษที่ 21

ภาพที่ 1 การพัฒนาระบบห้องข่าวเสมือนจริงของไทยรัฐทีวี
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/417484

เนื่องจากคุณภาพการผลิตมีความส�ำคัญอย่างมาก
ในการสร้างความแตกต่าง ดังนั้นการบริหารจัดการสื่อ
โทรทัศน์ในปัจจุบันผู้ผลิตต้องให้ความส�ำคัญและมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเนือ้ หาการผลิตเพือ่ ให้มคี วามแตกต่างจาก
เนือ้ หาทีผ่ ลิตโดยภาคประชาชน เนือ่ งจากประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยเข้ามามีบทบาทอย่างมากและมีส่วนร่วมในวิชาชีพ
สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์เป็นอย่างมาก สิ่งที่ต้องค�ำนึง
ถึงก็คือประชาชนก็สามารถผลิตสื่อและเนื้อหารายการของ
ตนเองได้ทงั้ หมด ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการสือ่ โทรทัศน์จงึ จ�ำเป็น

ปัจจุบนั ธุรกิจโทรทัศน์ดจิ ทิ ลั เป็นธุรกิจทีก่ ำ� ลังเติบโต
และมีการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
จะต้องมีการวางแผนในการลงทุนที่รัดกุม เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรและช่องรายการของตนเอง
โดยเฉพาะการลงทุนในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้อง
ส่งโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างเนื้อหา
ให้มีคุณภาพและน่าสนใจ อันจะส่งผลให้การผลิตรายการ
โทรทัศน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการรองรับ
การขยายตัวทางธุรกิจดังกล่าว จึงเน้นการผลิตรายการ
โทรทัศน์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ทุกระดับ ดังนั้นในการเลือกใช้เทคโนโลยีส�ำหรับการผลิต
รายการโทรทัศน์จึงต้องเป็นระบบที่มีความทันสมัยและ
เป็นมาตรฐานเดียวกับที่สถานีโทรทัศน์ระดับโลกนิยมใช้ใน
การพัฒนาห้องส่งโทรทัศน์ (สันทัด ทองรินทร์, 2553) ดังนี้
1. ระบบห้องส่งเสมือนจริง (Virtual Studio)
เป็นระบบที่ท�ำการจ�ำลองฉากถ่ายท�ำรายการเสมือนขึ้นมา
ส�ำหรับรายการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องส่งส�ำหรับรายการ
ข่าวหรือรายการอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ก�ำกับสามารถปรับแต่งและ
แก้ไขฉากส�ำหรับแต่ละรายการได้อย่างอิสระตามจินตนาการ
อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการปรับแต่ง
ฉากส�ำหรับรายการเหล่านั้นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น สถานี
โทรทัศน์ดิจิทัล PPTV HD ได้มีการน�ำเอาระบบห้องส่ง
เสมือนจริงเข้ามาใช้ในส่วนรายการทีผ่ ลิตเอง ส่วนเทคโนโลยี
ที่ได้น�ำมาใช้คือ Orad ซึ่งเป็นระบบ Virtual Studio และ
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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Software ส�ำหรับการสร้าง Immersive Graphics ระบบ
Touch Screen, 3D graphic Power wall ทีส่ ถานีโทรทัศน์
ระดับโลกนิยมใช้ในการพัฒนาห้องส่ง เช่นเดียวกับสถานี
ESPN และสถานี MSNBC ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานี
Channel 4 ในประเทศอังกฤษ สถานี RTL และ DW TV
ในประเทศเยอรมนี สถานี Rai ในประเทศอิตาลี สถานี TV3
ในประเทศสเปน สถานี Fox ในประเทศไต้หวัน สถานี ESPN
ในประเทศสิงคโปร์ และสถานี Phoenix ในประเทศฮ่องกง
ซึง่ ข้อมูลระบบ Video Graphic ของ Orad ทีใ่ ช้ในช่อง PPTV
มีดังนี้ (pptvthailand.com, 2016)
1) Virtual Studio with Robotics Systems
เป็นเทคโนโลยีการสร้างฉากเสมือนจริง ทีใ่ ห้ผใู้ ช้งานสามารถ
สร้างฉากตามจินตนาการได้ โดยในห้องส่งมีแค่ฉากสีเขียว
หรือสีน�้ำเงินเท่านั้น
2) Immersive Graphic and Augmented
Reality เป็นเทคโนโลยีที่ให้เราสามารถสร้างเหตุการณ์
จ�ำลองต่างๆ โดยใช้งาน 3D Graphic ในการสร้างฉาก
เหตุการณ์และตัวละครจ�ำลองต่าง ๆ ซึง่ จะท�ำให้ผรู้ บั ชมข่าว
เข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น
3) Power wall เป็นเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้งาน
สามารถสร้างงานกราฟิกต่าง ๆ หรือฉาก ลงบนจอ LED
ขนาดใหญ่ เพื่อให้รายการเหล่านั้นดูน่าสนใจมากขึ้น
4) Interactive Systems เป็นเทคโนโลยีที่ให้
ผู้ด�ำเนินรายการสามารถเล่าเรื่อง หรือ รายงานข่าวต่างๆ
โดยการใช้ระบบ Touch Screen กับจอ LED ขนาดใหญ่
หรือสามารถใช้ iPad เป็นตัวควบคุมงานกราฟิกต่าง ๆ ที่อยู่
บนจอ LED ได้อย่างง่ายดาย
5) On Air Graphics ระบบกราฟิกของ Orad
จะช่วยให้เราสามารถสร้างงานกราฟิกต่าง ๆ เช่น Logo
Lower Third เพื่อช่วยให้หน้าจอของช่องดูทันสมัย และมี
Interactive อยู่ตลอดเวลา
2. ระบบสารสนเทศการจัดการสือ่ (MAM : Media
Asset Management) เป็นระบบในการใช้ Software
บริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นสื่อดิจิทัล (Media file) ใน
รูปแบบต่าง ๆ ตามเงื่อนไข หรือกระแสงาน (Workflow)
ระบบงานครอบคลุมถึงการจัดการระดับองค์กร รูปแบบ
สื่อดิจิตอล ที่เน้นไปทางด้านวีดิโอและเสียง เป็นระบบที่
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับองค์กรสื่อที่จะน�ำมาใช้ ตัวอย่างในการน�ำ
เอาระบบเหล่านี้มาใช้ในการท�ำงาน เช่น สถานีโทรทัศน์ที่
ฝ่ายผลิตรายการ ถ่ายคลิปวีดีโอ (Footage) แล้วท�ำการ
จัดเก็บไฟล์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ (Ingest) จากนั้นแชร์ไฟล์ให้กับ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต (Share Storage)
อาทิ งานตัดต่อ งานสนับสนุน งานเขียนบทส�ำหรับรายการ
โทรทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ โปรดิวเซอร์สามารถเข้าถึงไฟล์
และเลือกรูปแบบไฟล์ที่ตนต้องการมาใช้งาน รวมไปถึง
ขั้นตอนในการตรวจสอบ (Censor) ด้วยการค้นหาวีดิโอ
คลิปที่ท�ำได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดระยะเวลาในการท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมือ่ ท�ำงานเสร็จก็สามารถจัดท�ำ
ข้อมูลรายละเอียดของไฟล์ (Cataloging) นั้น เพื่อจัดเก็บ
ไฟล์รายการเข้าไปทีร่ ะบบฐานข้อมูล (Archive) แล้วจัดตาราง
ออกอากาศ (BMS) จากไฟล์รายการทีท่ ำ� เสร็จเรียบร้อยพร้อม
ทีจ่ ะออกอากาศ (Automation Play out) ซึง่ รูปแบบเหล่านี้
เป็นการสร้างกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดค่า
ใช้จ่าย เสริมความคล่องตัวในการท�ำงาน ลดความซ�้ำซ้อน
ของงาน และลดปริมาณการท�ำงานของคน ทัง้ นีก้ ารออกแบบ
กระแสงาน (Workflow) ก็ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ร ะบบ

ภาพที่ 2 ระบบ Media Asset Management
ที่มา : http://weeratapwutti.blogspot.com/2014/12/
media-asset-management-mam.html)
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สารสนเทศการจัดการสื่อ (Media Asset Management)
ท�ำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (ภาสกร เรืองรอง
และคณะ, 2557)
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมในรายการ
โทรทัศน์ โฮโลแกรม (Hologram) ได้มาจากเทคนิคโฮโลกราฟี
(Holography) ซึ่งโฮโลแกรม หมายถึง กระบวนการสร้าง
ภาพโฮโลแกรมที่เป็นภาพ 3 มิติ โดยเป็นภาพที่บันทึกลง
บนฟิล์มหรือแผ่นเคลือบด้วยสารส�ำหรับบันทึกแสง ซึ่งผ่าน
เทคนิคการบันทึกด้วยการใช้แสงที่มีหน้าคลื่นสอดคล้องกัน
(Coherence) เช่น แสงเลเซอร์ และเมื่อถูกส่องสว่างอย่าง
เหมาะสม จะแสดงให้เห็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ ซึ่งโฮโลก
ราฟีเป็นเทคนิคที่ช่วยให้สนามของแสง โดยทั่วไปผลิตผล
ของแหล่งก�ำเนิดแสงที่กระเจิงออกจากวัตถุจะได้รับการ
บันทึกและสร้างขึ้นใหม่ในภายหลัง และเมื่อสนามของแสง
ที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมเปลี่ยนเป็นปัจจุบันนั้นจะไม่มีอีกต่อไป
อันเนือ่ งมาจากการขาดหายไปของวัตถุทเี่ ป็นต้นฉบับดัง้ เดิม
หลักการของโฮโลแกรม เป็นภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ
ใช้หลักการสร้างภาพให้มกี ารแทรกสอดของแสงทีม่ ากระทบ
รูปภาพ โดยการฉายแสงเลเซอร์จากแหล่งเดียวกัน แยกเป็น
2 ล�ำแสง โดยล�ำแสงหนึ่งเป็นล�ำแสงอ้างอิงเล็งตรงไปที่
แผ่นฟิลม์ อีกล�ำแสงหนึง่ เล็งไปทีว่ ตั ถุและสะท้อนไปยังฟิลม์
แสงจากทั้งสองแหล่งจะถูกบันทึกไว้บนฟิล์มในรูปแบบของ
การแทรกสอด (Interference Pattern) ซึง่ มองไม่คล้ายกับ
รูปของวัตถุต้นแบบ ก่อให้เกิดภาพเสมือน (Virtual image)
ขึน้ มาตามมุมของแสงทีม่ าตกกระทบ ท�ำให้ตาของเรารับแสง
อีกด้านหนึ่งของแผ่น Hologram เกิดเห็นภาพ 3 มิติขึ้น
การสร้ า งโฮโลแกรมแบ่ ง ออกเป็ น 2 ขั้ น ตอน (ปั ท มา
รอดพิทักษ์, 2556) ดังนี้
1) การบันทึกภาพ (Recording of image) เป็นการ
บันทึกแถบการสอดแทรกเชิงซ้อน (Complex interference
patterns) ซึ่งเกิดจากที่แต่ละแสงเลเซอร์ 2 ล�ำแสงซ้อนทับ
กันอยู่ (Superposition) แถบการสอดแทรกเชิงซ้อนนีจ้ ะถูก
บันทึกไว้บนฟิล์มถ่ายรูป (Photographic film)
2) การสร้างภาพ (Reconstruction of image)
เป็นการสร้างภาพ 3 มิติ ขึ้นจากแผ่น
ดังนั้นการประยุกต์ใช้โฮโลแกรมในการผลิตรายการ

โทรทั ศ น์ แ ละภาพยนตร์ จึ ง เป็ น การปฏิ วั ติ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศจากสื่อเก่าในระบบแอนาล็อก ไปสู่สื่อใหม่ใน
ระบบดิจทิ ลั ด้วยระบบเครือข่ายความเร็วสูง ระบบประมวล
ผลและหน่วยความจ�ำที่มีขนาดใหญ่ รวมไปถึงเทคโนโลยี
ควบคุมสัญญาณผ่านดาวเทียม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอย่างไร้ขีดจ�ำกัด ซึ่งผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่
ผ่านมา ท�ำให้เกิดเทคโนโลยีโฮโลแกรม หรือเทคโนโลยีสร้าง
ภาพ 3 มิติ ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสุดไฮเทค โดยเฉพาะ
ในวงการวิทยาศาสตร์และภาพยนตร์ Sci-Fi อย่างเช่น ฉากการ
สือ่ สารแบบโฮโลแกรมในภาพยนตร์เรือ่ ง Star Wars สงคราม
จักรวาล และเคยถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ในวงการโทรทัศน์ เมือ่ ปี
พ.ศ. 2551 จากการรายงานข่าวของส�ำนักข่าว CNN โดยได้
ทดลองใช้เทคนิคโฮโลแกรมรายงานข่าวเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีโฮโลแกรมยังถูก
น�ำมาพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระยะไกล
ระหว่างบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถโต้ตอบแบบตัว
ต่อตัวเสมือนมีตัวตนอยู่จริงได้

ภาพที่ 3 การใช้ Hologram ในแวดวงบันเทิงและโทรทัศน์
ที่มา : https://www.dek-d.com/education/35745/
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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แนวคิดเทคโนโลยีก่อกวน

ฐิตนิ นั บ.คอมมมอน (2559) กล่าวว่า แนวคิดเทคโนโลยี
ก่อกวน (Disruptive technology) หมายถึง นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่สร้างตลาดและมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เทคโนโลยี และส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disrupt) ต่อตลาด
ของผลิตภัณฑ์เดิม รวมทั้งอาจจะท�ำให้ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
แบบเดิม ๆ ล้มหายตายจากไป ซึ่งต่างจากนวัตกรรมทั่วไป
ทีอ่ าจจะเพียงช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ เพิม่ คุณภาพของสินค้า
หรือลดต้นทุนกระบวนการผลิตแบบเดิม ซึ่งเทคโนโลยีใหม่
เหล่านีอ้ าจจะไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ลา่ สุด โดยอาจจะเป็นสิง่ ที่
มีอยูแ่ ล้วแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบของตลาดบาง
อย่าง เช่น คุณภาพ ประสิทธิของกระบวนการผลิต ต้นทุน
หรือราคา ที่ท�ำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีเงื่อนไขที่เหมาะสม
จนเป็นที่นิยมของตลาด โดยเกิดขึ้นจากกระบวนการที่
เทคโนโลยีใหม่ส่งผลกระทบต่อ เทคโนโลยีเดิมอย่างรุนแรง
จึงถือว่าไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในอดีต และ
จะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต บางคนเรียกกระบวนการนี้ว่า
การท�ำลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction) ที่จะ
ท�ำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มี
คุณภาพและตอบสนองตรงตามความต้องการมากขึ้น

ผลกระทบของสื่อดิจิทัล
ในฐานะเทคโนโลยีกอ่ กวนต่อสือ่ โทรทัศน์

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีถือเป็นแรงขับที่
ส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อ และได้น�ำมาซึ่งความ
ท้าทายอันใหญ่หลวงในทุกภาคส่วนของสือ่ Kung (2007) ได้
อธิบายว่า สือ่ เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมส่วนน้อยทีต่ อ้ งประสบ
กับปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า “เทคโนโลยีกอ่ กวน (Disruptive
Technologies)” โดย Day and Schoemaker (2000)
ได้ให้ความหมายของค�ำว่า เทคโนโลยีกอ่ กวน นีว้ า่ หมายถึง
นวัตกรรมที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Science-based
Innovation) และมีศักยภาพในการสร้างสิ่งใหม่ ๆ หรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์นี้ คือ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์แบบสือ่ สารสองทาง
หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ เหล่านีถ้ อื เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยี
การสื่อสารที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีศักยภาพอย่างเห็นได้ชัดใน
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดิมของอุตสาหกรรมสื่อที่มีอยู่
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ฐิตินัน บ.คอมมมอน, 2559) ดังนี้

1. ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้

คณิต คุณาวุฒิ (2558) ผูบ้ ริหารองค์กรในกลุม่ บริษทั
ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความเห็นว่า ดิจิทัลเป็นเรื่องเทคนิคของ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยน
แปลงต่าง ๆ ดังนี้
1) การให้ประโยชน์กับผู้ใช้และผู้ประกอบการสูง
หากมีความเข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด
2) เกิดการใช้งานหลายรูปแบบ (Multiple Use)
เช่น ดูผา่ นสมาร์ทโฟน ดูได้หลายจุด ในราคาทีป่ ระหยัดและ
คมชัดกว่าเดิม
3) ประโยชน์ในด้านการจัดเก็บข้อมูล จากเดิม
ระบบแอนาล็อกทีใ่ ช้พนื้ ทีใ่ นการจัดเก็บมาก ปัจจุบนั สามารถ
บีบอัดข้อมูลเข้าไปเก็บได้ในกล่องใบเดียวหรือในเซิร์ฟเวอร์
ซึ่ ง ช่ ว ยประหยั ด งบประมาณขณะเดี ย วกั น ช่ อ งทางการ
ออกอากาศที่เพิ่มมากขึ้นก็เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสามารถ
ผลิตเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างไปยังกลุม่ ผูช้ มทีห่ ลากหลายได้มากขึน้

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลส่ง
ผลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในทุกกลุม่ โดย ศิวะพร ชมสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ให้ทัศนะว่า
สื่อดิจิทัลไม่ใช่แค่เป็นโทรทัศน์แต่หมายถึงเทคโนโลยีที่
เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
การเปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยได้กล่าวว่า “เมื่อ 12 เดือน
ที่แล้วเราพูดกันเรื่องเด็กวัยรุ่นไม่ดูโทรทัศน์แบบเฟิร์สกรีน
(First Screen) แต่ดูจอที่สอง (Second Screen) เช่น ผ่าน
สมาร์โฟน หรือแทปเล็ต แต่มาวันนี้กลายเป็นว่า ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุเองก็ดูผ่านจอที่สองด้วย เพราะมีลูกหลาน
ในบ้านช่วยสอนให้ใช้เทคโนโลยี และยังสามารถดูย้อนหลัง
ได้ ในช่ ว งเวลา Prime Time คื อ ช่ ว งเวลาที่ มี ผู ้ ช ม
มากที่สุดในช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. ได้ท�ำให้ช่วงเวลา
จาก Prime Time กลายเป็นช่วงเวลา My Time การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงส่งผลต่อการวางแผนการโฆษณา
และมีผลกระทบมากและเร็วกว่าทีค่ ดิ ” (ศิวะพร ชมสุวรรณ,
2559)

บทความวิชาการ
3. ผลกระทบด้านธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาด
เนื่องจากธุรกิจสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันกันสูงมาก
ในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้สื่อดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาแย่งชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดของธุรกิจโทรทัศน์ทำ� ให้เกิดปรากฏการณ์
ที่เรียกว่า “การกินเนื้อพวกเดียวกันเอง (Cannibalism)”
ซึ่งในที่นี้หมายถึงการแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและ
รายได้กันเองในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องปรับตัวตาม
ความเปลี่ยนแปลง และสามารถน�ำสื่อดิจิทัลสมัยใหม่มา
ผสมผสานสร้างมูลค่าให้กบั เนือ้ หารายการผ่านช่องทางการ
เผยแพร่ในสื่อใหม่ เพิ่มรายได้จากโฆษณาในการดูผ่านจอที่
สอง (Second Screen) เช่น แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ส�ำหรับผู้รับสารในศตวรรษที่ 21

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) มีองค์ประกอบ
ส�ำคัญดังนี้
1. การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy)
ประกอบด้วย
1.1 การเข้าถึงและการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านเวลา) และเกิดประสิทธิผล
(แหล่งข้อมูลสารสนเทศ) และ ประเมินสารสนเทศได้อย่าง
มีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น
1.2 การใช้ แ ละการจั ด การสารสนเทศ (Use
and Manage Information) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์และตรงกับประเด็นปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้น สามารถจัดการกับสารเทศได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่ง
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลาย และมีความรู้พื้นฐานที่จะ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศตามกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมทีม่ ี
ปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน
2. การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ประกอบด้วย
2.1 ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ (Analyze
Media) โดยเข้าใจวิธีการใช้และการผลิตสื่อเพื่อให้ตรงกับ
เป้าประสงค์ทกี่ ำ� หนด สามารถใช้สอื่ เพือ่ ตอบสนองต่อความ
แตกต่างของปัจเจกชน รูค้ ณ
ุ ค่าและสร้างจุดเน้น รูถ้ งึ อิทธิพล

ของสื่อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ
และมีความรู้พื้นฐานที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตามกรอบแห่ง
คุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้าน
2.2 ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ สร้ า งสรรค์
(Create Media Products) โดยมีความรูค้ วามเข้าใจต่อการ
ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้
สือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความแตกต่างในเชิง
วัฒนธรรมอย่างรอบด้าน
3. การรู้ทันไอซีที (ICT: Information, Communication and Technology Literacy) ประกอบด้วย
ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อ
การวิจยั การจัดการองค์กร การประเมินและการสือ่ สารทาง
สารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์
PDAs Media Players ในการสื่อสารและการสร้างเครือ
ข่าย รวมทัง้ การเข้าถึงสือ่ ทางสังคม (Social Media) ได้อย่าง
เหมาะสม และมีความรูพ้ นื้ ฐานในการประยุกต์ใช้ ICT ได้ตาม
กรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมทีม่ ขี อ้ มูลหลากหลายรอบด้าน
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การเกิ ด ขึ้ น ของสื่ อ ใหม่ (New media) อย่ า ง
อินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ท�ำให้
สื่อมวลชนต้องปรับตัวในการท�ำงาน และการสื่อสารเพื่อ
เข้าถึงมวลชนในลักษณะที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก
ซึง่ เป็นยุคทีม่ วลชนกลายมาเป็นผูผ้ ลิตเนือ้ หาสือ่ หรือ “User
Generated Content” ท�ำให้การสร้างภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน
ไป เพราะทุกวันนีส้ อื่ ทีม่ อี ทิ ธิพลในการก�ำหนดข้อมูลข่าวสาร
ของโลกคือสื่อใหม่ ประเภทเว็บฟอรั่ม กระดานสนทนา
อินสตาแกรม โซเชี่ยลแคม ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรือยูทูป
ทีก่ ลายมาเป็นตัวแปรหลักในการขับเคลือ่ นประเด็นข่าวสาร
ของโลก
ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2557) ได้กล่าวว่า ผู้ใช้หรือ
ผูร้ บั สารก�ำหนดความรู้ (UGC : User Generated Content)
คือ 1) เนื้อหาที่ใช้ 2) ผู้ใช้ทั่ว ๆ ไปเป็นคนธรรมดา 3) ใครก็
ผลิตหรือสร้างสรรค์ขนึ้ มาได้ 4) ตีพมิ พ์ เผยแพร่ผา่ นเครือข่าย
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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สื่ออินเทอร์เน็ต 5) เป็นที่เปิดกว้างและมีส่วนร่วมจากทุก
คนในสังคม โดยชุมชนเหล่านี้ได้กลายมาเป็น“สนามแห่ง
ความรู้” (Knowledge field) แห่งใหม่ ที่นักโฆษณาและ
นักการตลาดต้องการครอบครองพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ทัง้ การโฆษณา
สินค้าและบริการ รวมทั้งการแสวงหาไอเดียใหม่ในการน�ำ
เสนอความคิดเห็นตอบกลับของผูใ้ ช้งาน หรือความคาดหวัง
ความต้องการอนาคตของผู้ใช้ สามารถรู้ว่าอะไรที่ทันสมัย
และอะไรที่ไม่สามารถตอบสนองการด�ำเนินชีวิตได้ในยุค
ปัจจุบันในสายตาของลูกค้าจริง ๆ ซึ่งผู้ใช้เหล่านี้ได้กลายมา
เป็นผูก้ ำ� หนดความรู้ ความไม่รู้ พวกเขาจะเป็นผูก้ ำ� หนดวาระ
ข้อมูลข่าวสารของสังคม ดังนัน้ วันนี้ “ชาวเน็ต” (Netizens)
กลายมาเป็นผู้มีอิทธิพลตัวจริง
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ธาม เชื้อสถาปนศิริ (2557) ได้กล่าวว่า ภูมิทัศน์สื่อ
(Media Landscape) หมายถึง การพิจารณา ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ เส้นเวลา ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ผ่านช่อง
ทางสื่อ ลักษณะเนื้อหาสื่อ และการสังเกตว่าใครกลายเป็น
ผู้มีอ�ำนาจหลักในสนามการสื่อสารนั้น ๆ ว่าแท้จริงแล้วใคร
กันที่เป็นเจ้าของสื่อนั้น ซึ่งการวิเคราะห์ภูมิทัศน์สื่อ มีหลัก
ในการวิเคราะห์ดังนี้
1. รูปแบบการสื่อสาร เป็นการสังเกตว่าการสื่อสาร
เริม่ ต้นทีใ่ ด ถ้าเป็นการสือ่ สารในยุคเริม่ ต้นการสือ่ สารจะเริม่
ต้นจากผูส้ ง่ สารหรือสือ่ มวลชนเอง (Sender) แต่ถา้ เป็นการ
สื่อสารในรูปแบบสื่อใหม่ ก็จะสื่อสารจากผู้ใช้งาน (Users)
หรือที่เรียกว่า ผู้ใช้เป็นผู้ผลิตเนื้อหาสาร (User generated
content)
2. กลุม่ เป้าหมายการสือ่ สาร ในยุคสือ่ สารมวลชนเรา
เรียกหรือค�ำนึงถึงผู้รับสารปลายทางว่าเป็น “กลุ่มมวลชน”
(Mass) ซึ่งในยุคแรกนั้นสื่อจะนึกถึงมวลชนในลักษณะกลุ่ม
ก้อนเดียวกัน เหมือนกันทั้งหมด เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก
เยาวชน คนมีการศึกษาสูง กลาง ต�ำ่ หรือจัดกลุม่ ตามศาสนา
อาชีพ เชื้อชาติ หรือกระทั่งฐานระดับรายได้ เหล่านี้คือการ
ก�ำหนดลักษณะร่วมของผู้รับสารที่เหมือนกัน หรือมองว่า
เนื้อแท้ของผู้รับสารในกลุ่มประชากรศาสตร์เหมือนกันก็จะ
มีทัศนคติ พฤติกรรม และความต้องการเหมือนกันทั้งหมด
(Homogeneous group) แตกต่างจากการสือ่ สารในสือ่ ใหม่
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีผ่ รู้ บั สารจะมีหน้าตาในสังคม มีฐานคิดว่าเป็นปัจเจกชนทีม่ ี
ความต้องการ ความคาดหวัง หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ปัจจัยเรื่องเพศ วัย การศึกษา รายได้ อาจมิใช่ตัวก�ำหนดว่า
พวกเขาจะคิดเหมือนกันอีกต่อไป การสื่อสารในยุคสื่อใหม่
จึงมีฐานคิดว่า ผู้คนเป็นปัจเจกและมีลักษณะความต้องการ
และความสนใจแตกต่างกัน
3. ช่องทางการสือ่ สาร เมือ่ วิเคราะห์จากสือ่ ในปัจจุบนั
ที่มีการหลอมรวมเข้าหากัน ซึ่งมาจากการรวมกันระหว่าง
ระบบสื่อโทรทัศน์วิทยุ (ภาพและเสียง) สื่อโทรคมนาคม
(โทรศัพท์และเสียง) และสื่อคอมพิวเตอร์ (อินเทอร์เน็ต)
ซึ่งรวมเข้ากันเป็นสื่อใหม่รูปธรรมที่เกิดขึ้น คือ สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social media) ที่สังคมกลายมาเป็นชุมชน
เสมือนจริง โดยมีผคู้ นเชือ่ มต่อกันด้วยข้อมูลข่าวสารทีม่ าจาก
ชีวิตประจ�ำวัน ความคิด ความเห็น อารมณ์ ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ กิจวัตรประจ�ำวัน
ดังนั้นภูมิทัศน์สื่อในปัจจุบันภายใต้การหลอมรวม
ของสื่ อ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต อย่ า งมากมายมี ก าร
เติบโตด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีประชากรอีกกว่าครึ่ง
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
ท�ำให้เกิดช่องว่างทางการสือ่ สาร (Digital Divide) ซึง่ สวนทาง
กับอัตราการเติบโตของการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบดิจทิ ลั โดยผูผ้ ลิตอุปกรณ์
ในปัจจุบันเริ่มมาเป็นผู้ให้บริการด้วยการหลอมรวมด้าน
โทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เข้าด้วยกัน ท�ำให้ผใู้ ช้บริการสามารถอยูบ่ นเครือข่ายเดียวกัน
ได้ ส่งผลให้ห่วงโซ่คุณค่าของอินเทอร์เน็ตมีความเปลี่ยน
แปลงไป โดยเฉพาะผูใ้ ห้บริการเนือ้ หาซึง่ ไม่ได้มเี พียงบทบาท
เดียว แต่สามารถก้าวข้ามไปสูก่ ารบริการในจุดอืน่ เพิม่ มากขึน้
โดยไม่มเี ส้นแบ่งทีช่ ดั เจนระหว่างรูปแบบการให้บริการ ส่งผล
ให้ในท้ายที่สุดผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการหลอมรวมสื่อก็
คือผู้บริโภคหรือผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อมวลชนที่ไม่
อาจละเลยเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ได้ เนื่องจากมีความเชื่อม
โยงถึงกันในด้านข้อมูลข่าวสารมากผ่านทางหน้าจออุปกรณ์
การสื่อสารอันทันสมัย ที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ของผูใ้ ช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ความแข็ ง แกร่ ง ของผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ ทั้ ง มุ ม มองด้ า นกิ จ การ
กระจายเสียงและโทรคมนาคม ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา

บทความวิชาการ
ดิจิทัลอีโคโนมี่ท่ีมีการระบุเรื่องการสร้างสังคมคุณภาพที่
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างชาญ
ฉลาด และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการใช้สื่อเพื่อ
สร้างรายได้และลดรายจ่ายของครอบครัว ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ป็นไป
ได้สำ� หรับการหลอมรวมสือ่ คือศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ของผู้ใช้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้าน
การพัฒนาคนให้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ชาญฉลาด
ในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

บทสรุป

การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการองค์กรสื่อ
โทรทัศน์ถอื เป็นหัวใจส�ำคัญในการบริหารจัดการสือ่ โทรทัศน์
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องมีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพือ่ บริหารนวัตกรรมต่าง ๆ ด้วยวิธกี ารทีแ่ ตกต่าง
กันตามบริบทของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ผู้บริหารยัง
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ รูปแบบการ
สือ่ สาร และการเป็นผูน้ ำ� ของตนให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงใน
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารแข่งขันสูงของอุตสาหกรรมสือ่ โทรทัศน์
ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
จะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรมีแนวทางในการท�ำงานที่
ชัดเจน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อน
ภายใต้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในศตวรรษที่ 21 ได้ และการปิดช่อง
ว่างทางเทคโนโลยีระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ รวมทั้ง
ให้ความส�ำคัญต่อการจัดการองค์กรสือ่ โทรทัศน์ดว้ ยการจัด
อบรมความรู้และทักษะเชิงเทคโนโลยีให้กับบุคลากรอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ สิง่ เหล่านีผ้ บู้ ริหารขององค์กรต้องมีการวางแผน

และใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล เช่น
การท�ำแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยใช้การวิจัยเป็น
เครื่องมือในการวางแผน พัฒนา และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กรสื่อโทรทัศน์ใน
ศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ในยุคศตวรรษที่ 21 เป็น
รูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถส่งผ่านได้
หลายช่องทางโดยอาศัยเทคโนโลยีสื่อที่มีอยู่อย่างหลาก
หลาย ผู้เขียนจึงขอแสดงทัศนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
สื่อโทรทัศน์ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบ
การสื่อโทรทัศน์ในฐานะผู้ส่งสาร และผู้บริโภคสื่อในฐานะ
ผู้รับสาร คือ ผู้ประกอบการสื่อโทรทัศน์ควรยึดหลักทักษะ
วิชาชีพ (Career Skills) ในท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
ด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์
การเป็นผูส้ ร้างหรือผูผ้ ลิต (Productivity) มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Responsibility) และมีความเชือ่ ถือได้ (Accountability) ในส่วนของผู้บริโภคสื่อนั้นจะต้องยึดหลักทักษะ
ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะในการแก้ปญ
ั หา
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications
Information and Media Literacy) และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม 2560
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