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บทคัดยอ
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศนไทยมีการแขงขันสูงและการพัฒนารายการโทรทัศนใหมคี ณ
ุ ภาพสูงนัน้ สวนหนึง่ เกิด
จากสมรรถนะของบุคลากรในฝายผลิตรายการเปนสำ�คัญ การพัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคใหมีคุณภาพจึง
เปนสาระสำ�คัญที่จะบงชี้ไดถึงคุณภาพของรายการที่เผยแพรใหผูชมทั่วประเทศ ดังนั้น การคนหาสมรรถนะที่จ�ำ เปน
ของบุคลากรที่ผลิตรายการโทรทัศนจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนในประเทศไทย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาองคประกอบของสมรรถนะของฝายผลิตรายการโทรทัศนเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี
2 ชุด คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสำ�หรับสัมภาษณเชิงลึกซึ่งใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ
และแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำ�เปนซึ่งเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยกลุมตัวอยางเปนฝายผลิตรายการ
โทรทัศนประกอบดวย โปรดิวเซอร โครโปรดิวเซอร ครีเอทีฟ จำ�นวน 121 คน การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบสัดสวน
การวิเคราะหขอ มูลใชคา เฉลีย่ คารอยละ วิเคราะหปจ จัย และวิเคราะหความสอดคลองของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ
ผลการศึกษาพบวา องคประกอบสมรรถนะทีจ่ �ำ เปนของฝายผลิตรายการโทรทัศนเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ ไดแก
องคประกอบที่ 1 องคประกอบทักษะการจัดการ ประกอบดวยการวางแผน การสื่อสารและนำ�เสนอ ความรับผิดชอบ
การทำ�งานเปนทีม องคประกอบที่ 2 ดานความคิด ประกอบดวยความคิดรวบยอด ความคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
และองคประกอบที่ 3 ดานกระบวนการผลิต การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางองคประกอบสมรรถนะ
ที่จำ�เปนของฝายผลิตรายการโทรทัศนกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน คือไค-สแควร
เทากับ 113.151 องศาอิสระ (df) เทากับ 85 คา Probability level เทากับ .019 คา X2/ df (CMIN/DF) เทากับ1.347
คา RMR เทากับ .020 คา GFI เทากับ .928 และคา AGFI เทากับ .898 คา RMSEA เทากับ .041 และคา CFI
เทากับ .979 แสดงวา รูปแบบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำ�ดับที่สองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
คำ�สำ�คัญ: 1. สมรรถนะ. 2. ทักษะการจัดการ. 3. กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน.
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Abstract											
Competition is high in the Thai broadcasting television industry. The development of quality television
programmers depends on the competencies of professional producers. The competency development of
production personnel is essential to the quality of a broadcasted program. It is therefore necessary that,
research in required qualifications for producers be part of Thai television program development.		
This research aimed to study the competency factors of staff in the production division. Two research
instruments were used and developed from relevant concepts, theories, and research. An in-depth interview
was used to interview experts in related fields, while a 5-point rating scale questionnaire collected data about
the essential competencies. The samples were 121 production staff selected by stratified random sampling.
The data was analyzed by mean, percentage, factor analysis and the analysis of consistency between the
model and the empirical data.
The research findings indicated that the essential competency factors for production staff, given in order
of importance, were management skills, thinking and production process. The sub-factors of management
skills were planning, communication and presentation, responsibility and team work, and the sub-factors of
thinking were conceptualization, analytical thinking and creative thinking.				
Regarding the test of consistency between the competency model and the empirical data, it was found that
the second-order confirmatory factor analysis model was consistent with the empirical data with Chi-square
= 113.151, df = 85, p = .019, X2/ df CMIN/DF = 1.347, RMR = .020, GFI = .928, AGFI = .898, RMSEA =
.041 and CFI = .979.
Keywords: 1. Competency. 2. Management skills. 3. Production process for television program.
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บทนำ�
ความสำ�คัญของปญหา
องคกรธุรกิจในปจจุบันและในยุคโลกาภิวัฒน
ต อ งเผชิ ญ ความท า ทายในการพยายามที่ จ ะพั ฒ นา
องคกรใหเปนองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High
Performance Organization) อันนำ�ไปสูระดับความ
สามารถในการแขงขันใหสงู กวาคูแ ขงทัง้ ในประเทศและ
ตางประเทศประกอบกับมีการแขงขันดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศอยางมาก จึงเปนเหตุใหองคกรธุรกิจตางๆ ตอง
พยายามเรงปรับตัวเองเพื่อความอยูรอด ปจจุบันการ
ดำ�เนินธุรกิจสือ่ บันเทิงไดพฒ
ั นาไปหลายรูปแบบ เชน ทีวี
ดิจิตอลในโทรศัพทมือถือ, เคเบิลทีวีระบบดิจิตอลแบบ
pay-per-view (PPV), วีดีโอตามความตองการ (video
on demand) (สุพงษ โสธนเสถียร และอิทธิศักดิ์ พลอย
ศิรชิ ล 2551 : 3) นอกจากนี้ สือ่ ดาวเทียมโดยเฉพาะดาน
โทรทั ศ น มี ภ าวการณ แ ข ง ขั น ที่ รุ น แรงและป จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบอยางมากคือ เรื่องเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
ในอนาคต เชน ดิจิตอล เอนเตอรแอ็ดทีฟ ทีวี (Digital
Interactive TV) ซึ่งเปดโอกาสใหผูชมมีทางเลือกและ
แสวงหาเนื้อหาของรายการที่ตรงกับความตองการของ
ตนเอง (Program on demand) ซึ่งสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศนไทยในอนาคตได (ชัยพร ตั้ง
พูลสินธนา 2545 : 6) ผูผลิตรายการฟรีทีวี (Free TV)
ที่ผลิตรายการที่สงทางชองฟรีทีวี ยังตองแขงขันกันเอง
ของผูผ ลิตรายการทีผ่ ลิตรายการแนวเดียวกันกับรายการ
ที่นำ�เขาจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนารูปแบบ
รายการเพื่อใหตรงกับความตองการของผูชมเปนปจจัย
สำ�คัญในการทำ�ใหอตุ สาหกรรมวิทยุโทรทัศนไทยอยูร อด
ในภาวะทีม่ กี ารแขงขันสูงดังกลาวนัน้ ผูผ ลิตราย
การจึงตองมีฝายผลิตรายการที่มีทีมงานคิดสรางสรรค
รายการที่สามารถเขาถึงความตองการของผูชม และ
ในปจจุบันมีบริษัทที่ผลิตรายการไมต่ำ�กวา 200 บริษัท
(เตชิษฐ ยุวดี 2547 : 2) ซึ่งตองผลิตรายการใหไดรับ
ความนิยมเพราะถารายการใดที่ไมไดรับความนิยมจะ
ถูกทางสถานีถอดออกจากผังรายการดังนั้น ผูผลิตตอง
ปรั บ ตั ว ให มี ค วามพร อ มในการผลิ ต และสร า งสรรค
รายการที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ สนองตอบกั บ ผู  ช มรายการ
บริ ษั ท ผู  ผ ลิ ต รายการโทรทั ศ น จำ � เป น ต อ งมี บุ ค ลากร

มืออาชีพที่ทำ�งานในฝายผลิตรายการจำ�นวนมาก เพื่อ
รองรับการผลิตรายการใหมีคุณภาพ (อกนิษฐ มาโนษย
วงศ 2548 : 5) การขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพดาน
ความคิ ด สร า งสรรค ร ายการให ไ ด รั บ ความนิ ย มและ
มีคุณภาพสูงเปนปญหาสำ�คัญของอุตสาหกรรมวิทยุ
โทรทัศนไทย และในงานวิจัยของ ทิมอรธิ ลิกเกต
(Timothy Leggat, 1996 อางใน ชัยพร ตั้งพูลสินธนา
2545 : 20) ไดศึกษาองคประกอบและคุณลักษณะของ
รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพสูงโดยการตั้งสมมุติฐาน
ของรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพเกิดจากความสามารถ
ของนักผลิตรายการที่เปนมืออาชีพ ดังนั้น สมรรถนะ
ของบุคลากรในฝายผลิตรายการที่มีความคิดสรางสรรค
จึงเปนสาระสำ�คัญที่จะบงชี้ไดถึงคุณภาพของรายการ
ที่เผยแพรใหผูชมทั่วประเทศ
ผลการศึ ก ษางานทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข องฝ า ย
ผลิตรายการโทรทัศนในประเทศไทย พบวาปญหาดาน
การบริ ห ารบุ ค คล โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง บุ ค ลากรใน
กลุมงานครีเอทีฟนั้น ดวยธรรมชาติการทำ�งานดาน
สร า งสรรค บุ ค ลากรกลุ  ม นี้ เ ป น ผู  มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน
ความคิดตัวเองเปนอยางสูง ซึ่งในการตัดสินใจในการ
ทำ�งานจะไมเปดรับความคิดเห็นหรือคำ�ชี้แนะจากผูอื่น
และในหมูบุคลากรเองก็ยังมีความแตกตางหลากหลาย
ทั้ ง ในด า นความคิ ด และแนวทางการทำ � งานอี ก ด ว ย
ป ญ หาของการผลิ ต รายการโทรทั ศ น ใ นด า นความ
สามารถในการทำ�งานเปนทีมจึงเปนสิ่งจำ�เปน การ
บริหารงานจึงตองสรางแนวคิดเรื่องการทำ�งานเปนทีม
และต อ งใช บุ ค ลากรที่ ทำ � งานซึ่ ง อุ ทิ ศ ตนให กั บ การ
ทำ�งานเพื่อบรรลุตามเปาหมายขององคกร (กมลา สินธุ
สุวรรณ 2544 : 5) เมื่อมองในระดับองคกรพบวายัง
มีความไมลงรอยระหวางนโยบายขององคกรกับการ
สรางสรรครายการของบุคลากรอยูบอยๆ เชน องคการ
ตองการลดตนทุนในการผลิตรายการ แตบุคลากรฝาย
ผลิตรายการตองการออกแบบรายการที่ตองใชตนทุน
สูงเพื่อใหไดผลงานที่ดีมาออกอากาศซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลกระทบตอผลกำ�ไรของบริษัทเปนตน การบริหาร
บุคลากรกลุม นีจ้ งึ เปนเรือ่ งทีต่ อ งอาศัยทักษะการบริหาร
จัดการเปนสิ่งสำ�คัญยิ่ง (อกนิษฐ มาโนษยวงศ 2548 :
137) ดังนั้น จึงเปนปญหาของฝายบริหารที่ตองจัดการ
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บริหารบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน ผูบริหารมีหนาที่
ในกำ � หนดเป า หมาย การวางแผน ทำ � ความเข า ใจ
และวิเคราะหปญหา สื่อสาร ภาวะทางอารมณ ความ
สามารถในการกระตุนและดึงทักษะ ความรูของทีมงาน
มาใชใหเกิดประโยชน แมแตสถานีของภาครัฐ ปญหา
การผลิ ต รายการคื อ บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการผลิ ต
รายการ ความไมเขาใจตรงกันในกระบวนการทำ�งาน
เปนทีม ขาดกำ�ลังใจในการทำ�งาน มีขอจำ�กัดเรื่องเวลา
เพราะตองใชความรวดเร็วในการผลิต เพื่อใหสอดคลอง
กับสถานการณและทันตอเวลา (สุทิติ ขัตติยะ 2545 :
2) การผลิตรายการโทรทัศนที่ประสบความสำ�เร็จตอง
มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เชน วัตถุดิบ เครื่องมือ เงินทุน
ขอมูลสารสนเทศ อำ�นาจสั่งการ เวลา และบุคลากรซึ่ง
เปนทรัพยากรหลักที่สำ�คัญตอกระบวนการผลิต ดังนั้น
ทรัพยากรบุคคลถือไดวา เปนหลักและมีคณ
ุ คาอันจำ�เปน
ทีส่ ดุ ของทีมงานผลิตรายการ และดวยบุคลากรแตละคน
ตางมีประสบการณ แรงจูงใจ ทักษะ ความชำ �นาญ
คานิยมเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันไป (ชัยพร ตั้งพูลสิน
ธนา 2545 : 971) ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในฝาย
ผลิตรายการดานสรางสรรครายการเปนสิ่งสำ �คัญซึ่ง
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคใน
แผนฯ 11 ใหความสำ�คัญตอการใชนวัตกรรม ความคิด
สรางสรรคใหน�ำ ไปสูเ ศรษฐกิจสรางสรรค รวมทัง้ ตอยอด
องคความรู ในการสรางมูลคา ตลอดหวงโซอุปทานเปน
พลั ง ขั บ เคลื่ อ นหลั ก สู  เ ศรษฐกิ จ สมดุ ล และยั่ ง ยื น ใน
ระยะยาว (ชูวิทย มิตรชอบ 2553 : 20)
ปญหาดานบุคลากรที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปน
ปญหาสำ�คัญที่สุดดังนั้นการตระหนักถึงความสำ �คัญ
ของคนหรือทรัพยากรมนุษยนี้เปนสิ่งที่ละเลยไมได มี
นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดกลาวไว เชน ไพฑูรย
วิบูลชุติกุล (2540 : 2/2) ไดสนับสนุนใหมีการลงทุนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยกลาวถึงเหุตผลไววา
ทรัพยากรมนุษยสง ผลโดยตรงตอการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตหรือผลิตภาพที่เรียกรวมกันวาเปาหมายการ
ผลิต (Productivity growth) อันเปนปจจัยกำ�หนด
มาตรฐานการครองชีพและขีดความสามารถการแขงขัน
ในตลาดโลก อรุณี เกียระสาร และคณะ (2540 : 3/2-3/3)
ชี้ใหเห็นวา ประเทศไทยกำ�ลังกาวไปสูการพัฒนาการ
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ผลิตที่ใชความรูความเขาใจที่เขมขนขึ้น (Knowledge
Intensive) ระดับการพัฒนานี้เกิดจากการผสมผสาน
ระหวางเทคโนโลยี แรงงานที่มีฝมือ และการพัฒนา
คุ ณ ภาพผู  ป ระกอบการและพนั ก งานควรสอดคล อ ง
กับความตองการของตลาดแรงงานและความสามารถ
ในการแขงขันใหความสำ �คัญตอสมรรถนะทางอาชีพ
(Competency Based) แบบบูรณาการความรูทั้งใน
ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ผสมผสานองค ค วามรู  ส ากล
และความรู  เ ดิ ม ให กั บ ผู  บ ริ ห ารของบริ ษั ท (วุ ฒิ พ ล
สกลเกียรติ 2546 : 7) ปญหาเกีย่ วกับพนักงานทีพ่ บจาก
การศึกษาและปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือนั้น
ปญหาที่สำ�คัญที่สุดคือปญหาในเรื่องการทำ�งาน โดย
เฉพาะการขาดทักษะในการทำ�งาน สงผลตอคุณภาพ
ของงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุปราณี แกว
สีนวล (2547) ที่ศึกษาทัศนะในการประเมินคุณภาพ
ของกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนกลาวสรุปไววา ปญหา
เรื่องคุณภาพคือ ประการแรก การมีเนื้อหาที่มีสาระ
ประโยชนและบันเทิง ประการทีส่ อง ความคิดสรางสรรค
แปลกใหม ประการที่สาม การไดรับการยอมรับจาก
ผูชม ซึ่งบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศนควรตระหนักและ
ไมควรมองขามปญหาเหลานี้ โดยมีงานวิจัยจำ�นวน
มากที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการฝกอบรมทั้งสมรรถนะ
และทักษะทั่วไป เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำ�งาน
เชน การออกแบบรายการขีดความความสามารถใน
งานของบริษัท บางจากปโตรเลียม จำ�กัด ของ ปริญญ
พิชญจิตร (2544) โดยทำ�แบบสำ�รวจเพื่อการศึกษา
ขีดความสามารถ (Job Competency Lists) และทำ�แบบ
สัมภาษณเพื่อหาคุณลักษณะที่ทำ�ใหเกิดการปฏิบัติงาน
ที่สูงกวามาตรฐาน ไดสรุปขีดความสามารถในงานไว
7 ดาน คือ ความมุงมั่นสูความสำ�เร็จ การจัดการงาน
ความสามัคคีและการทำ�งานเปนทีม การคิดวิเคราะห
การสื่อสาร สำ�นึกรับผิดชอบและความนาเชื่อถือ ภาวะ
ผูนำ� งานวิจัยของ วุฒิพล สกลเกียรติ (2546) ไดสราง
รูปแบบของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
พั ฒ นาทั ก ษะสำ � หรั บ ผู  ใ ช แ รงงานในสถานประกอบ
การภาคอุ ต สาหกรรมโดยใช แ นวคิ ด ด า นทั ก ษะของ
ฟลด (Field) รูปแบบการฝกอบรมดานอาชีพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ แบงค (Blank) และ โรทเวล (Rothwell)
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ซึง่ ผลการวิจยั ได 3 องคประกอบคือ ปจจัยในการจัดการ
การเรียนรู ทักษะที่จำ �เปน และขั้นตอนการจัดการ
ฝกอบรมทักษะ การที่เขาใจถึงพฤติกรรม ทักษะ ความ
สามารถและสมรรถนะที่พิเศษของตำ�แหนงงานยอม
นำ�ไปสูผลลัพธที่ดีที่สุด
จากขอเท็จจริงดังกลาว ทำ�ใหผูวิจัยเกิดแนวคิด
ทีจ่ ะศึกษาสมรรถนะในฝายผลิตรายการโทรทัศนเพือ่ นำ�
ผลการคนพบมาพัฒนาบุคลากรดานนีใ้ หมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น การเขาใจถึงสมรรถนะที่จำ�เปนของฝายผลิต
รายการโทรทัศนจะเปนประโยชนตอวิชาชีพนี้ ซึ่งใน
ปจจุบนั องคกรตางไดนำ�แนวคิดเรือ่ งสมรรถนะประยุกต
ใชในองคกร เพราะเชื่อวา สมรรถนะที่แฝงอยูในตัว
บุคลากรขององคกรนั้นเองที่จะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ
สำ�เร็จขององคกร (นิสดารก เวชยานนท 2549 : 10) ซึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะจากบทความของ แมคแคล
แลนด (McClelland) ในป ค.ศ.1973 เรื่อง “Testing of
Competence rather than Intelligence” ไดเสนอให
คนหาความสามารถของบุคคลมากกวาคนหาแตเฉพาะ
ความเฉลียวฉลาด โดยทำ �การวิจัยแยกบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ
พอใช แลวทำ�การศึกษาบุคลากรทั้งสองกลุม มีการ
ทำ�งานที่แตกตางกันอยางไร ผลสรุปไดวา บุคลากรที่มี
ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ดี มี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว า สมรรถนะ
(Competency) ซึ่งแนวคิดนี้ไดเผยแพรอยางรวดเร็วจน
มีงานวิจัยที่ใชแนวคิดหลายงาน ไดแก เมสรแคนแลน
(McLagan) ในป ค.ศ.1983 โบยาตซิส (Boyatzis) ใน
ป ค.ศ.1982, สเปนเซอร และ สเปนเซอร (Spencer and
Spencer) ในป ค.ศ.1993 ยูริช (Ulrich) ในป ค.ศ.1996
และวิลเลี่ยม เจ. โรทเวล (William. J. Rothwell) ใน
ป ค.ศ. 1996
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมาย
สำ � คั ญ ในการศึ ก ษาสมรรถนะที่ จำ � เป น ของฝ า ยผลิ ต
รายการโทรทัศนเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาศักยภาพและ
การปฏิบตั งิ านตลอดจนพัฒนามาตรฐานของบุคลากรใน
บริบทของไทยของวิชาชีพสื่อโทรทัศนอันจะตอบสนอง

และสรางการยอมรับของประชาชนในสังคมไทยทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงคของงานวิจัย
เพื่อศึกษาและคนหาองคประกอบสมรรถนะที่
จำ�เปนของบุคลากรฝายผลิตรายการโทรทัศน
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี 2 ชุ ด คื อ
แบบสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า งสำ � หรั บ สั ม ภาษณ
เชิงลึก สัมภาษณผเู ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วของจำ�นวน
9 ทาน และแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำ�เปน
ซึ่งเปนแบบมาตราสวน 5 ระดับ โดยกลุมตัวอยางเปน
ฝายผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวย โปรดิวเซอร
โครโปรดิวเซอร ครีเอทีฟ จำ�นวน 121 คน การสุม
ตัวอยางใชวิธีสุมแบบสัดสวน การวิเคราะหขอมูลใช
คาเฉลี่ย คารอยละ วิเคราะหปจจัย และวิเคราะหความ
สอดคลองของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ ศึ กษา
ประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูผลิตรายการโทรทัศน
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนจำ�นวน 6 หนา
และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 20 นาที
คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับ
สวนบุคคลของผูต อบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ และตำ�แหนง ซึง่ เปนแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบรายการ (Check list)		
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นสมรรถนะที่
จำ�เปนของบุคลากรฝายผลิตรายการโทรทัศน ซึ่งผูวิจัย
พัฒนาขึ้นเอง โดยมีแนวคำ�ถามประเด็นสำ�คัญเชน ดาน
ความคิดสรางสรรค ความคิดวิเคราะห ทักษะการจัดการ
เปนตน

43

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555

การวิเคราะหขอมูล

แผนภูมิที่ 1

จากแผนภูมิที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ
เรียงตามน้ำ�หนักสัมประสิทธิ์เสนทางไดดังนี้
จากผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
ลำ � ดั บ ที่ 2 ดั ง กล า วข า งต น สามารถสรุ ป ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากจำ�นวนกลุมตัวอยางที่เปนบริษัท
ที่ผลิตรายการโทรทัศนจำ�นวน 15 บริษัท ไดผลการ
วิเคราะหองคประกอบ 3 องคประกอบ โดยองคประกอบ
ดานความคิดจะประกอบดวย 3 องคประกอบยอย
องค ป ระกอบด า นทั ก ษะการจั ด การประกอบด ว ย 4
องคประกอบยอย และองคประกอบดานกระบวนการ
ผลิต โดยเรียงตามน้ำ�หนักสัมประสิทธิ์เสนทาง ดังนี้
1. ทักษะการจัดการ มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
เทากับ .99 ประกอบดวย องคประกอบยอยการวางแผน
(.82) องคประกอบยอยการสื่อสารและนำ�เสนอ (.80)
องคประกอบยอยความรับผิดชอบ (.76) องคประกอบ
ยอยการทำ�งานเปนทีม (.72)
2. ด า นความคิ ด มี ค  า สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส น ทาง
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เทากับ .86 ประกอบดวย องคประกอบยอยความคิด
รวบยอด (.82) องคประกอบยอยความคิดวิเคราะห (.79)
องคประกอบยอยความคิดสรางสรรค (.66)
3. กระบวนการผลิต มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง
เทากับ .82 ประกอบดวย ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ (.81) มีความรู
ดานอื่นๆที่นอกเหนืองานดานครีเอทีฟ เชน การตลาด
กฎระเบียบ เปนตน (.73) นำ�ความรูที่หลากหลายมา
ประยุกตใชในการผลิตรายการโทรทัศน (.72) มีความรู
ในกระบวนการผลิตรายการ เชน สัมภาษณ ติดตอ
ประสานงาน ถายทำ� ตัดตอ (.63) มีการใฝหาความรูแ ละ
แสวงหาขาวสารอยูเสมอ (.55) เปนคนชางสังเกตสิ่งที่
เกิดขึ้นรอบตัวและสามารถนำ�เรื่องราวเหลานั้นมาเปน
แนวคิดผลิตรายการโทรทัศนได (.59) มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เชน internet
e-mail Google (.57) มีความเขาใจในรูปแบบของ
รายการที่ตนเองผลิต (.48)
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบสมรรถนะที่จำ�เปนของฝาย
ผลิตรายการโทรทัศน
องคประกอบสมรรถนะที่จำ�เปนของฝายผลิต
รายการโทรทัศน ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก
สามารถเรียงตามน้ำ�หนักสัมประสิทธิ์เสนทางไดคือ
- องคประกอบดานทักษะการจัดการ
มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .99 ประกอบ
ดวย 4 องคประกอบยอย ไดแก การวางแผน การสือ่ สาร
การทำ�งานเปนทีม และความรับผิดชอบความสามารถ
ในการวางแผนอยางรัดกุมและมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจน
จะชวยลดคาใชจายในการดำ�เนินการไดขณะที่ทักษะ
ดานการสื่อสารนับเปนหัวใจของธุรกิจดานสื่อโทรทัศน
ที่ไมเพียงแตจะตองสื่อสารกับผูชมเทานั้นแตยังตอง
สือ่ สารภายในทีมงานและตองประสานงานกับผูเ กีย่ วของ
อื่นๆ ในกระบวนการผลิตรายการ และเนื่องจากธุรกิจ
ดั ง กล า วส ง ผลกระทบทางสั ง คมในวงกว า งความ
รั บ ผิ ด ชอบจึ ง เป น สิ่ ง สำ � คั ญ และผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในที่สุดแลวจะยอนกลับมาสูบริษัท องคกร และตัว
ผู  ทำ � งานเองผู  ผ ลิ ต รายการควรตระหนั ก ถึ ง ความ
รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า วสรุ ป ได ว  า ในอั น ที่ จ ะให ก ารผลิ ต
รายการโทรทัศนเปนไปดวยดีควรสงเสริมใหวงการสื่อ
โทรทัศนตระหนักถึงความสำ�คัญของทักษะการจัดการ
เหลานี้
- องคประกอบดานความคิด
มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .86 ประกอบ
ดวย 3 องคประกอบยอย ไดแก ความสามารถในการ
ความคิ ด รวบยอด การคิ ด วิ เ คราะห และความคิ ด
สรางสรรค คุณสมบัตเิ หลานี้มคี วามสำ�คัญในการพัฒนา
หรือสรางสรรครายการโทรทัศนความสามารถในการ
คิดรวบยอดและความคิดสรางสรรคจะชวยใหสามารถ
จัดการกับขอมูลและประสบการณที่หลากหลายทั้งของ
ตนเองและทีมงานเพือ่ นำ�มาใชเปนพืน้ ฐานการจิตนาการ
และสรางเปนรูปแบบรายการใหมๆ ไดขณะที่ความ
สามารถในการคิดวิเคราะหจะชวยตัดสินความเปนไป
ไดและแนวทางการนำ �ผลของการคิดจินตนาการนั้น
ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

วิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ การตอบสนองต อ ผู  ช มที่ เ ป น กลุ  ม
เปาหมายเห็นไดวาการคิดรวบยอดมีความสำ�คัญมาก
เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนในการทำ�งานกอนที่จะตองคิด
สรางสรรคและคิดวิเคราะหแนวคิดคูข นานของ เอ็ดเวิคด
เดอโบโน แสดงใหเห็นวาการคิดรวบยอดตองอาศัย
กระบวนการที่ชวยใหบุคคลที่มีแนวความคิดแตกตาง
หลากหลายสามารถคิดในแนวทางเดียวกันไดในแบบ
หมวกสีเดียวกันกระบวนการแบบหนึ่งเรียกวา “การ
ระดมความคิ ด ” (brainstorming) ตามที่ เ สนอโดย
ออสบอร ดังนั้น ถาตองการตอบสนองยุทธศาสตร
ที่ สำ � คั ญ ต อ การพั ฒ นาการผลิ ต รายการโทรทั ศ น ใ น
ประเทศไทย อันไดแก การผลิตรูปแบบรายการใหมๆ
ที่มีความโดดเดนกระบวนการที่ควรนำ�มาพิจารณาก็คือ
การระดมความคิดนี้
- องคประกอบ ดานกระบวนการผลิต
มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ .82 เรียงลำ�ดับ
ความสำ�คัญ ดังนี้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเ สมอ นำ�ความรูท หี่ ลากหลาย
มาประยุกตใชในการผลิตรายการโทรทัศน มีความรู
ดานอื่นๆ ที่นอกเหนืองานดานครีเอทีฟ เชน การตลาด
กฎระเบียบ เปนตน เปนคนชางสังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว
และสามารถนำ�เรื่องราวเหลานั้นมาเปนแนวคิดผลิต
รายการโทรทัศนได มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการสืบคนขอมูล เชน internet e-mail Google มีการ
ใฝหาความรูและแสวงหาขาวสารอยูเสมอ มีความรูใน
กระบวนการผลิตรายการเชน สัมภาษณ ติดตอประสาน
งาน ถายทำ� ตัดตอ มีความเขาใจในรูปแบบของรายการ
ที่ตนเองผลิต
แตในกระบวนการคิดดานความคิดสรางสรรค
จะถูกทาทายในการนำ�ไปสูการสรางนวัตกรรมเพราะ
ความคิ ด สร า งสรรค เ ป น การนำ � เสนอแนวทางใหม ๆ
ดังเชน เอ็ดเวิรด เดอโบโนกลาวถึงเกมทางวิชาการไว
นาสนใจวามหาวิทยาลัยในอนาคตนาจะมุงสอนทักษะ
ตางๆ ไดแก ทักษะดานขอมูล คือ วิธีคนหาขอมูลที่ตอง
การจากสารพัดแหลง รวมทั้งจากแหลงขอมูลดิจิทัล
หนังสือ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทักษะการคิด คือ
วิธีคิดในเชิงวิเคราะห คิดสรางสรรค คิดในเชิงปฏิบัติ
และคิดในเชิงออกแบบ ทักษะเรื่องคน คือ วิธีตกลงกับ
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คนอื่น รับมือกับคน เขาใจคน ทักษะทางวิชาชีพ คือ
ทักษะซึ่งเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกทำ�
การที่ตองการเปนคนที่สรางสรรคนั้นสิ่งสำ�คัญ
ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการคิดสรางสรรคไดคือ การ
พัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดสรางสรรค ในงานวิจัย
พบวา คุณลักษณะของครีเอทีฟไดกลาวถึงการเปน
คนชางสังเกต ชางจดจำ� การชอบตั้งคำ�ถามในสิ่งตางๆ
ชอบใฝรู การคนควาหาขอมูล เกรียงศักดิ เจริญวงศศกั ดิ์
(2546) ไดกลาวถึงองคประกอบสำ�คัญของการพัฒนา
ทางการคิดสรางสรรค โดยการสรางทัศนคติที่เอื้อตอ
การที่เอื้อตอการสรางสรรค โดยใชแนว “ขอหาม” และ
“ขอปฏิบัติ” เปนหลักใหปรับใชในชีวิตประจำ�วันโดยมี
9 ตอง ที่จำ�เปนตองพัฒนาใหเกิดขึ้น และ 9 อยา หรือ
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ไดแก ตองที่ 1 ตองคิดแงบวก อยาที่
1 อยาคิดแงลบ ตองที่ 2 ตองลองหัวเดียวกระเทียมลีบ
อยาที่ 2 อยาชอบพวกมากลากไป ตองที่ 3 ตองเปดรับ
ประสบการณใหม อยาที่ 3 อยาปดตนเองในวงแคบ
ตองที่ 4 ตองลงแรง บากบั่น มุงความสำ�เร็จ อยาที่ 4
อยารักสบาย ทำ�ไปเรื่อยๆ ตองที่ 5 ตองกลาเสี่ยง
อยาที่ 5 อยากลัว ตองที่ 6 ตองอดทนตอความคลุมเครือ
อยาที่ 6 อยาหมดกำ�ลังใจเมื่อไมพบคำ�ตอบ ตองที่ 7
ตองเรียนรูจากความลมเหลว อยาที่ 7 อยาทอใจกับ
ความผิดพลาดตองที่ 8 ตองชะลอการตัดสินใจ อยาที่ 8
อยาละทิง้ ความคิดใดๆ จนกวาจะพิสจู นไดวา ไรประโยชน
ตองที่ 9 ตองกลาเผยแพรผลงานแหวกวงอยาที่ 9
อยากลัวการเผยแพรผลงาน
สมรรถนะดานความคิดจะเปนพื้นฐานสำ�คัญใน
การพัฒนาบุคลากรที่ผลิตรายการโทรทัศน ทั้งความคิด
รวบยอด ความคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค
เราตองเรียนรูวิธีคิดและกลาที่ใชประโยชนจากความคิด
เหลานี้ สมรรถนะดานความคิดจะนำ�ไปสูการสรางสรรค
งานใหมๆ ทีด่ กี วา หรือชวยใหเราคนพบสิง่ แปลกใหม ซึง่
เมื่อนำ�มาประกอบกับการคิดวิเคราะห การคิดรวบยอด
และการคิดในมิติอื่นๆ เพื่อกลั่นกรองความเปนไปได
ความคิดเหลานั้นจึงถูกนำ�มาใชไดอยางเหมาะสมและ
สามารถแกไขปญหาไดตรงประเด็น สมรรถนะดาน
ความคิดจะนำ�ไปสูการพัฒนา ทั้งทางพัฒนาสติปญญา
ของตนเอง การพัฒนางานดานการผลิตรายการโทรทัศน
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และการพัฒนางานทางโทรทัศนที่รับผิดชอบตอสังคม
2. รูปแบบโครงสรางองคประกอบสมรรถนะ
ที่จำ�เปน
จากผลการวิเคราะหองคประกอบลำ�ดับที่สอง
(Second Order Factors Analysis) โดยมีเปาหมาย
เพื่อนำ�ไปสูการยืนยันวา สมรรถนะที่จำ �เปนทั้งสาม
องคประกอบหลัก แปดองคประกอบยอย ซึง่ ประกอบดวย
องคประกอบดานความคิด (ความคิดสรางสรรค ความคิด
รวบยอด ความคิดวิเคราะห) องคประกอบดานทักษะ
การจัดการ (การวางแผน การสื่อสารและนำ�เสนอ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ การทำ � งานเป น ที ม ) องค ป ระกอบด า น
กระบวนการผลิต ซึ่งเปนกระบวนการของความรอบรู
ผลจากการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
ลำ�ดับที่สองพบวา สมการโครงสรางของการวิเคราะห
องค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ สองหลั ง ปรั บ ปรุ ง ตั ว
แบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คือ ไดคา
ไค-สแควร เทากับ 113.151 องศาอิสระ (df) เทากับ 84
คา Probability level เทากับ .019 คา RMR เทากับ
.020 ซึ่งเขาใกล 0 คา X2/df (CMIN/DF) เทากับ 1.347
คา GFI เทากับ 0.928 และ คา AGFI เทากับ 0.898 ซึ่ง
เปนคาที่สูงกวา 0.8 และเขาใกล 1.00 และคา RMSEA
เทากับ 0.041 และคา CFI เทากับ .979 สอดคลองกับ
วิตันและคณะ (Wheaton et al., 1977) ไดเสนอวา คา
X2/ df (CMIN/DF) ควรมีคาไมเกิน 5 สอดคลองกับ
โลเล็น (Bollen 1989 : 257-258) ไดเสนอวา คา RMR ควร
มีคา ต่�ำ กวา .08 สอดคลองกับ แม็คแคลลัม (MacCallum,
Browne and Sugawara 1996) ไดเสนอวา คา RMR
ควรมีคา ต่�ำ กวา .08 และสอดคลองกับ ฮู และเบ็นทเลอร
(Hu & Bentler 1999) ไดเสนอวา คา CFI ควรมีคา
มากกวา .90 แสดงวา รูปแบบโมเดลมีความสอดคลอง
เชิงประจักษ และเปนการยืนยันไดวาองคประกอบดาน
ความคิด องคประกอบดานทักษะการจัดการ องคประกอบ
ดานกระบวนการผลิตเปนองคประกอบสำ�คัญในการ
อธิบายสมรรถนะที่จำ�เปนไดอยางแทจริง
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย พบว า สมรรถนะที่
จำ�เปนของฝายผลิตรายการโทรทัศนจากการคนควา

สมรรถนะที่จำ�เปนของฝายผลิตรายการโทรทัศน
สมานใจ ขันทีทาว

การสัมภาษณ และแบบสอบถาม สามารถแบงสมรรถนะ
ได 3 องคประกอบไดแก ดานความคิด ดานทักษะการ
จัดการ และดานกระบวนการผลิต โดยกลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามไดใหคะแนนของ องคประกอบทักษะ
การจัดการมีน้ำ�หนักมากที่สุด รองลงมาไดแก องค
ประกอบดานความคิด และสุดทายเปนองคประกอบดาน
กระบวนการผลิต
เนื่องจากคนสวนใหญมีความเห็นวา ครีเอทีฟ
ตองมีความคิดเปนปจจัยสำ�คัญในการสรางสรรคงานการ
ผลิตรายการ ในการออกแบบสอบถามผูวิจัยจึงใหความ
สำ�คัญกับสมรรถนะดานความคิดมากที่สุด โดยพัฒนา
คำ�ถามในสวนความคิดวิเคราะหและความคิดรวบยอด
โดยอาศัยพืน้ ฐานจากแนวคิดของโรทเวลและโบยาตซสิ
รวมถึงอาศัยพืน้ ฐานจากขอมูลการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญ
ซึ่งใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพัฒนาแบบ
สอบถามเสร็จสิ้น จึงไดน�ำ ไปสอบถามฝายผลิตรายการ
โทรทัศน และไดรับแบบสอบถามกลับมาจำ�นวน 212
ฉบับ เมือ่ นำ�มาคำ�นวณทางสถิตกิ ลับพบวาองคประกอบ
สมรรถนะด า นความคิ ด มิ ไ ด มี น้ำ � หนั ก มากที่ สุ ด
องค ป ระกอบที่ มี น้ำ � หนั ก มากที่ สุ ด เป น องค ป ระกอบ
สมรรถนะทักษะดานการจัดการ
การสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญชวยใหคำ�อธิบาย
วาเหตุที่องคประกอบดานความคิดมิไดมีน้ำ�หนักมาก
เทาที่คาดหวัง เนื่องจากความคิดสรางสรรคอยางเดียว
มิใชองคประกอบที่เพียงพอ มีหลายคนที่มีความคิด
สร า งสรรค ดี แ ต มิ อ าจนำ � มาปฏิ บั ติ จ ริ ง ได ความคิ ด
สรางสรรคที่สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือการผลิต
รายการไดตองมาจากประสบการณ และประสบการณ
นี้ไดมาจากกระบวนการทำ�งาน ซึ่งตองอาศัยทักษะ
การจัดการ การวางแผน การสื่อสารและนำ�เสนอ ความ
รับผิดชอบ การทำ�งานเปนทีม การคิดวิเคราะห ความ
คิดรวบยอด ความรูต า งๆ ในกระบวนการผลิต และความ
รอบรูรอบตัว ประสบการณจะชวยเสริมกระบวนการ
คิด ทำ�ใหความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ
รายการที่สามารถตอบสนองตอกลุมผูชม กลุมลูกคา
รวมถึงกระบวนการผลิตรายการ ความคิดสรางสรรคนี้
จึงสามารถนำ�ไปสูการปฏิบัติไดจริงและเปนที่ยอมรับ
จึงสามารถพัฒนาใหบรรลุผลสำ�เร็จได

ผลการวิจยั เรือ่ ง สมรรถนะทีจ่ �ำ เปนของฝายผลิต
รายการโทรทัศน สามารถสรุปขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะดานวิชาการ สมรรถนะทีจ่ �ำ เปน
ของฝายผลิตรายการพอจำ�แนกได ดังนี้ ดานทักษะการ
จัดการ ความคิด ความรูในกระบวนการผลิต สามารถ
วางรากฐานใหกบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีจ่ ะบมเพาะ
ดานเหลานี้ โดยเอ็ดเวิรด เดอโบโน ไดบรรยายในการ
ประชุ ม ใหญ ข องอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว โลกที่ ซึ่ ง
จัดที่กรุงเทพฯ กลาววา ในยุคดิจิตอล มหาวิทยาลัย
ลาสมัยแลว เพราะความมุงหมายดั้งเดิมมหาวิทยาลัย
คื อ การถ า ยทอดความรู  แ ละข อ มู ล จากอดี ต ให แ ก
นักศึกษาในปจจุบัน มาถึงยุคดิจิตอล ใครๆ ก็หาขอมูล
ทุกอยางทีต่ อ งการโดยไมจ�ำ เปนเขามหาวิทยาลัย อาชีพ
ใหมคอื “แหลงบริการขอมูล” อยากไดขอ มูลอะไร แคตดิ ตอ
วาจางเขาคนใหก็เรียบรอย มหาวิทยาลัยทุกวันนี้จึง
ควรมุงสอนทักษะในดานความคิด ทักษะการออกแบบ
ทักษะเรื่องคน และทักษะจำ�เปนดานอื่นๆ ดังนั้น ควรมี
หลักสูตรการพัฒนาดานความคิด วิธีคิดในเชิงวิเคราะห
คิดสรางสรรค ความคิดรวบยอดทีเ่ ปนการสรุปจากขอมูล
ที่หลากหลาย คิดในเชิงปฏิบัติ และคิดในเชิงออกแบบ
ในการพั ฒ นาด า นความคิ ด โดยมี พื้ น ฐานการ
เรียนรูกระบวนการผลิต การฝกนักศึกษาใหมีนิสัยเปน
คนชางสังเกต จดจำ�สิ่งรอบขางเพื่อใชเปนขอมูลในการ
ผลิตงานดานโทรทัศน การเปนผูสนใจในเทคโนโลยี
ใหมๆ เสมอ เปนคนใฝรู มีความรอบรูเรื่องตางๆ เพื่อ
เปนขอมูลในการตอยอดของความคิดสรางสรรค
2. ขอเสนอแนะดานวิชาชีพ เปนเครื่องมือชี้วัด
สมรรถนะเพือ่ นำ�ไปสูก ารเสริมสรางสมรรถนะดานทักษะ
การจัดการและดานความคิด การสรรหาบุคลากร
3. ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการฝกอบ
รม โดยการวางแผนการอบรมโดยใช แ นวทางของ
แบงค พัฒนาในดานทักษะการจัดการและดานความคิด
โดยสามารถแบงออกเปน 2 ระยะกำ�หนดขั้นตอน 12
ขั้นตอน ดังนี้
ระยะที่ 1 เปนการอธิบายคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคลากรที่ทำ�งานดานครีเอทีฟในการผลิตรายการ
โทรทัศน ในดานทักษะการจัดการและดานความคิด โดย
จัดเปนขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ตำ�แหนงครีเอทีฟ เปนตำ�แหนงที่ผลิต
รายการโทรทัศน
ขั้นที่ 2 ควรมีประสบการณในฝายผลิตไมนอย
กวา 1 ป มีความรูดานคอมพิวเตอร
ขั้นที่ 3 งานในตำ�แหนงครีเอทีฟ การวางแผน
การทำ�งานเปนทีม การสื่อสารนำ�เสนอ
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะหงานและเพิ่มเติมความรูใน
งานที่จำ�เปนไดแก สมรรถนะดานความคิดรวบยอด
การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรค
ระยะทีส่ อง เปนระยะการพัฒนาโปรแกรมการฝก
อบรม เพื่อชวยใหพนักงานเปนพนักงานที่มีสมรรถนะ
ที่ตองการ โดยมี 8 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 5 เขียนวัตถุประสงคของผลการปฏิบัติ
งานที่ตองการ ไดแก ความคิดวิเคราะห พนักงานคิด
ไดเปนขั้นเปนตอน จัดเรียงลำ�ดับงานไดชัดเจน
ขั้นที่ 6 จัดลำ�ดับงาน โดยเริ่มจาก ความรูใน
กระบวนการผลิตวา มีความรอบรูขอมูลตางๆ มากนอย
เพียงใด นำ�ขอมูลที่หลากหลายเหลานั้นสามารถมาสรุป
เปนกรอบความคิดไดหรือไม เมือ่ มาสรุปไดแลวสามารถ
จัดเรียงเปนขัน้ เปนตอนโดยจะวางแผนการผลิตอยางไร
ถ า ต อ งการให ง านมี ค วามแปลกใหม ไ ม ซ้ำ� ใครจะคิ ด
สรางสรรคงานนั้นไดอยางไร
ขั้นที่ 7 พัฒนาแบบสอบผลการปฏิบัติงาน โดย
ใหคิดหนังตัวอยางไมเกิน 5 นาทีโดยมีหัวขอกำ�หนดไว
เชน ตนไมใหญใหอะไรกับเรา
ขั้นที่ 8 พัฒนาขอสอบโดยใชวิธีใหเขียนเปน
ภาพวาดแตละขั้นตอน
ขัน้ ที่ 9 พัฒนาแนวทางการเรียนรู โดยใหต�ำ แหนง
โปรดิวเซอร บอกวิธีคิดและใหทำ�ตามโจทยที่ใหไว
ขั้ น ที่ 10 ให ร วมการตั ด สิ น ทั้ ง โปรดิ ว เซอร
ครีเอทีฟ ผูร วมอบรมวา งานชิน้ ใดไดรบั การยอมรับมาก
โดยใชดานความคิดสรางสรรคเปนเกณฑชี้วัด
ขั้นที่ 11 นำ�สูการพัฒนาระบบการเรียนรู
ขั้นที่ 12 นำ�วิธีการนี้ไปฝกอบรมกลมุครีเอทีฟที่
ทำ�งานนอยกวา 1 ป และประเมิผล
4. ข อ เสนอแนะด า นการพั ฒ นาองค ก รโดย
การนำ � กรอบสมรรถนะมาเป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ให เ กิ ด
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ประโยชนแกองคกร โดยฝายทรัพยากรมนุษยสามารถ
นำ�ประเด็นองคประกอบสมรรถนะดานความคิด ดาน
ทักษะการจัดการ ดานความรูกระบวการผลิตมาพัฒนา
เพือ่ สรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการความคิดสรางสรรค
ของบุคลากรในองคกรเพราะเปาหมายของสมรรถนะที่
นำ�มาใชในองคกรนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดบุคลากร
ที่มีความรู ทักษะ ความคิดสรางสรรคที่จะชวยนำ�พา
องคกรใหเปนองคกรทีม่ สี มรรถนะสูง (High Performance
Organization)
5. ขอเสนอแนะดานการวางแผนการบริหาร
ทรัพยกรมนุษยใน 5 สวน ไดแก
		 5.1 สรางเกณฑในการจายคาตอบแทนโดย
ใชแนวทางดานสมรรถนะดานทักษะดานการจัดการโดย
เรียงความสำ�คัญการวางแผนการทำ�งาน การสือ่ สารและ
นำ�เสนอ ความรับผิดชอบ และการทำ�งานเปนทีม
		 5.2 การนำ�องคประกอบสมรรถนะมาใชใน
องคกรจะชวยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเด็นของ
ทักษะการจัดการ โดยองคประกอบยอยไดแก การ
วางแผนการทำ�งาน การสื่อสารและนำ �เสนอ ความ
รับผิดชอบ และการทำ�งานเปนทีม องคประกอบเหลานี้
จะเปนตัวชี้วัดวา พนักงานสามารถพัฒนาตนเองใหได
มาตรฐานเหลานี้หรือไม สามารถปฏิบัติงานไดตาม
กรอบองค ป ระกอบเหล า นี้ ห รื อ ไม ถ า ส ว นไหนที่ ยั ง
ไมไดมาตรฐาน ฝายทรัพยากรบุคคลจะไดสรางกรอบ
การอบรมเพื่อพัฒนาไดถูกตอง
		 5.3 ความรู  เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะที่ จำ � เป น
เหลานี้มีประโยชนในการบริหารงานบุคคล เนื่องจาก
สามารถใช กำ � หนดคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค ข อง
ครีเอทีฟใหชัดเจน นอกจากนี้ ยังชวยใหเขาใจเกี่ยวกับ
ปจจัยตางๆ ที่สงเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
เหล า นั้ น เพื่ อ นำ � สมรรถนะที่ จำ � เป น เหล า นี้ ม าใช
ประโยชนมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการทำ�การวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะ
ป จ จั ย ที่ น  า สนใจที่ พ บจากการวิ จั ย ได แ ก ผู  นำ �
แรงบันดาลใจจากบุคคลในองคกร วัฒนธรรมองคกร

สมรรถนะที่จำ�เปนของฝายผลิตรายการโทรทัศน
สมานใจ ขันทีทาว

คิดที่สรางเปนภาพ ซึ่งความคิดในแบบตางๆ เหลานี้
จะพัฒนาเปนสมรรถนะดานความคิดอันจะเปนกลไก
สำ�คัญ ในการสรางมูลคาเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ซึง่ สอดคลอง
กับนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหความคิดสรางสรรค
เป น ตั ว จั ก รสำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทย

ความผูกพันกับองคกร สภาวะแวดลอมในองคกร เปนตน
2. ศึกษาสมรรถนะที่เปนปจจัยสงผลตอการ
ทำ�งานที่มีประสิทธิภาพสูง (High Preferment)
3. ศึกษาสมรรถนะดานความคิดสรางสรรคทนี่ �ำ
ไปสูก ารสรางนวัตกรรม การคิดนอกกรอบ ความคิดดาน
บวก ความคิดแบบหมวกหกใบ ความคิดกลยุทธ ความ
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