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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการณ์ข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 3) รับรองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศ
ไทย ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560-2564) โดยด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสารหนังสือ ต ารา 
แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ และอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 9 คน (2) วิเคราะห์และร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย โดยการใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR รวมจ านวน 24 
คน (3) ผู้วิจัยด าเนินการจัดเสวนาสร้างสรรค์ปัญญา (Seminar Forum) เพื่อรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) มีผู้เข้าร่วมได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม ข้อมูลด าเนินการ
เก็บรวบรวมระหว่างข้อมูลได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างค
วอไทล์ (interquartile range) และการวิเคราะห์เนื้อหา (context analysis) 

ผลจากการวิจัยพบว่า (1) สภาพการณ์ของการพัฒนาก าลังเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย
พบว่า ขาดการเตรียมการทีด่ีในส่วนทีเ่กีย่วข้อง แต่อาศัยผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกจิแล้วค่อยโยกย้ายพัฒนาก าลังคนภายในและมีการซ้ือบุคลากร
ที่เก่ง บุคลากรที่ดี มีฝีมือ ในต าแหน่งส าคัญได้แก่ เจ้าของสถานประกอบการ นักครีเอทีพ (Creative) นักตัดต่อ (Editor) ผู้ดูแลด้านเสียง (Sound 
Engineer) และผู้ดูแลด้านคอมพิวเตอร์กราฟิค  (Computer Graphic) ในต าแหน่งดังกล่าวสถาบันการศึกษามีหลักสูตรจ านวนน้อยและ
คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ รัฐมนตรีของกระทรวง ผู้ประกอบการ ควรจะมีหน้าที่และรับผิดชอบการพัฒนาก าลังคน (2) จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ท าให้สามารถพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ได้ 4 ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การก าหนดสร้างความร่วมมือรณรงค์
ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 2) กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน 3) กล
ยุทธ์ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการของหน่วยงาน 4) กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสมสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของ
หน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน 5) กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน 6) กลยุทธ์สร้างหลักสูตรการพัฒนา
ก าลังคนที่เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคน 7) กลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน 8) กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาก าลังคน 9) กลยุทธ์วิเคราะห์กระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานพัฒนาก าลังคน 10) 
กลยุทธ์วางแผนและด าเนินงานน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 11) กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาก าลังคน
และ (3) จากการวิจัยในครั้งพบว่ากลยุทธ์ที่น าเสนอมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติและได้เพิ่มตามค าแนะน าของผู้เข้าร่วม
ประชุมในส่วนของวิสัยทศัน์ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาก าลังคนให้สามารถรองรบัอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทลัของประเทศไทย ภายในปี 2564” และ
พันธกิจไว้ว่า “1) สร้างการรับรู้ ความร่วมมือของการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน  5 ปี 
ข้างหน้า 2) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารปละบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน  5 ปี ข้างหน้า 3) การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
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55604908 : Major (Management) 
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MR. PITUK PIRIEW : THE SCENARIO OF WORKFORCE DEVELOPMENT FOR 
SUPPORT DIGITAL TELEVISION OF THAILAND INDUSTRIAL IN THE NEXT 5 YEARS (2016-
2020) THESIS ADVISOR : PROFESSOR NUMCHAI THANUPON, Ph.D. 

This research aimed to 1) study fundamental information of workforce development and competencies of 
manpower in area of Thai’s digital television industrial  2) analysis strategies in term of workforce development and 
competencies of Thai’s digital television industrial 3) Build strategy and policy for workforce and competency of Thai’s 
digital television industrial. The research process including 3 steps (1) study current needs of workforce development  and 
competencies in area of Thai’s digital television industrial from document study from variety source such as text book, 
website, company profiled and in-depth interview with 9 stakeholders (2) Draft strategies policy workforce development and 
competencies in area of Thai’s digital television industrial by using EDFR technique with 24 key stakeholders (3) Arranged for 
seminar forum to confirm and support policy meeting with 17 key stakeholders. 

The research finding of workforce development inside digital television broadcasting industry for Thailand 
are (1) Current situation of workforce development.   are lack of preparation improvement and readiness for business 
growth but in beginning stage use experts from internal organization, rotation and recruit or buy form external organization 
and key position such as director, creative, editor, sound engineer and computer graphic that organization needs workforce 
development and University to open and develop program not enough for digital television and support form key 
stakeholder such as government, Ministry of ICT, education institution and business owner. (2) In regard to an analysis of 
external and internal environment factor that 4 strategies and 11 tactics for workforce development inside digital television 
broadcasting industry for Thailand in next 5 years 1) strategies of establishment in cooperative with promoting core values 
and culture’s workforce development 2) strategies of support and promoting core values, development plan, build 
capability, strengthen continually support 3) strategies of leadership attribute 4) strategies of leadership skill set and 
leadership development program 5) strategies of capability to support skill set 6) strategies of capability to support 
workforce development 7) strategies of learning and improvement 8) strategies of development each department to 
support workforce development 9) strategies of process improvement adjustable information and technology 10) strategies 
of yearly end planning for evaluate, and self assessment 11) The research finding were suggested strategy appropriate and 
feasible to implement in Thai digital television industry and additional suggestion from policy meeting were conclude in 
visionary “To strengthen and develop the human capacity to support Thai digital television industry within year 2021’.  In 
order to complete, all missions 3 recommendations were 1) to create awareness and corporation in human capabilities to 
support Thai digital television industry within next 5 years 2) Development of human resource management capabilities for 
the Thai digital television industry within next 5 years 3) Development in system and technology Thai digital television 
industry within next 5 years. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ได้มาจากการได้รับความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจาก
ศาสตราจารย์ ดร.น าชัย ทนุผล และรองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึง 
รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิไลนุช ดร. 
สันติธร ภูริภักดี กรรมการสอบ ที่ให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท าส่งผลให้ดุษฎีนิพนธ์มีความถูก
ต้องและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รองศาสตรจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต รองคณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตรจารย์ 
จุฑามาศ แก้วพิจิตร อาจารย์ประจ า คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่
เป็นผู้แนะน าเกี่ยวกับทางด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะของมนุษย์  ดร.สิขเรศ 
ศิรากานต์ ซึ่งเป็นผู้ค าแนะน าด้านโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอย่างละเอียด ครบด้าน ครบถ้วน สมบูรณ์  
ดร.ประภาส นวลเนตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดินทร์ ณ 
อยุธยา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.กฤษณ์ เปลื้องประสิทธิ์ ดร.ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑ
รัตน์และขอขอบพระคุณผู้บริหารด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ  ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของ
ประเทศไทย ผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลฯ ขององค์กรต่างๆ และ
จึงขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านให้ความรู้ ค าแนะน า สั่งสอน และประสบการณ์ที่ดี 
มีค่าดังกล่าว ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่ช่วยให้ดุษฎีนิพนธ์มีคุณค่า
ความน่าเชื่อถือทางวิชาการมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบคุณเพ่ือนทุกคนที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระทั่งจบ
การศึกษา รวมทั้งเพ่ือนๆ ของผู้วิจัยทุกคนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและก าลังใจตลอดมา 

ประโยชน์ต่างๆ อันที่เกิดจากดุษฎีนิพนธ์นี้ ขอมอบให้แด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ 
และบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิด ให้การสนับสนุนและก าลังใจด้วยดีเสมอมา 

  
  

พิทักษ์  ไปเร็ว 
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บทที ่1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

 โลกในปัจจุบันได้รับผลกระทบมาจากการเกิดกระแสโลกไม่มีวันหยุด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่

มีผลต่อการบริหารองค์กรไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สภาพสังคม สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการบริหารขององค์กรทั้งสิ้น  (Mohd, Maureen, & 

Anthony, 2011) ไม่เว้นแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่เป็นเกษตรกรรมไปสู่การยุคเศรษฐกิจ

แบบใหม่จะต้องหันมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่างๆ การเพ่ิมผลิตภาพขององค์กร (Margaret & Dani, 

2011) จึงจะมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์องค์กรสร้างความได้เปรียบในธุรกิจที่มีความซับซ้อน (Turley, 

2012) การบริหารองค์กรที่มีความซับซ้อนและยากที่สุดส าหรับนักบริหารจะเป็นเรื่องการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ รักษาบุคลากรที่ดี ที่เก่ง ไว้ให้อยู่กับองค์กรให้มากที่สุด 

ทั้งนี้ต้องดึงดูดบุคลากรที่อยู่ภายนอกองค์กรสนใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กรจะท าอย่างไรให้ เกิดการ

บริหารองค์กรเป็นแบบ อย่างที่ดี (Sheila, Paul R. B., & Richard S. W., 2000) หลายองค์กรมีการ

บริหารองค์กรที่มีแบบแผนสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและบรรลุตามเป้าหมาย การบริหาร

องค์กรจ าเป็นที่จะต้องสร้างความผูกพันสร้างความพึงพอใจสร้างความจงรักภักดีของบุคลากรเพ่ือให้

องค์กรมีผลิตการด าเนินการที่ดีในที่สุดแบบที่มีค ามั่นสัญญาในความรับผิดชอบหน้าที่ของพนักงาน 

(Jeon, 2012)  

 การด าเนินธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นการ

บังคับให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือความอยู่รอดอย่างเลือกไม่ได้และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ด าเนินการทุกอย่างให้การองค์กรยังสามารถด ารงอยู่ต่อไป ในธุรกิจบริการโทรทัศน์ ในโลกนี้ก็มี   

การปรับเปลี่ยน พัฒนา ทางระบบเทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะกับการใช้บริการของผู้รับบริการเกิดความ

พึงพอใจที่สุด ในธุรกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็เป็นธุรกิจที่ต้องด าเนินปรับปรุงเช่นกัน นับตั้งแต่

เกิดสถานีโทรทัศน์ บีบีซี ของประเทศอังกฤษแพร่ภาพออกอากาศสู่ประชาชนอย่างเป็นทางการแห่ง

แรกของโลก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2479 ในประเทศไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในวงการ
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โทรทัศน์ที่เริ่มจากอดีตที่เกิดสถานีโทรทัศน์ส่งออกอากาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 ในสมัยของ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม สถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบ

สัญญาณเสียง สัญญาณภาพ ที่เรียกว่าระบบโทรทัศน์แบบอนาลอกในระบบ PAL (Phase Alternating 

Line) ซึ่งจะมีระบบในโลกปัจจุบันอยู่ 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ PAL (Phase Alternating Line) ซึ่ง

พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาจากชาวเยอรมัน ในปี ค.ศ. 1963 มีจ านวนเส้นในแนวนอน  625  เส้น และเส้นใน

แนวตั้ง 50 เส้น และมีภาพ 25 ภาพต่อวินาที มีผู้ชมอยู่ประมาณ 45.8% 2) ระบบ NTSC (National 

Television Standard Committee) ชาวอเมริกันพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่สมัยแรกๆ และมีการใช้ระบบนี้

เป็นระบบแรกของโลก มีจ านวนเส้นในแนวนอน 525 เส้น เส้นในแนวตั้ง 60 เส้น และมีภาพ 30 ภาพ

ต่อวินาที มีผู้ชมประมาณ 28.7% 3) ระบบ SECAM (Sequentail color with memory) เริ่มใช้ครั้ง

แรกที่ชาวฝรั่งเศสพัฒนาขึ้นมา มีจ านวนเส้นแนวนอน 625 เส้น และเส้นแนวตั้ง 50 เส้น และมีภาพ 

25 ภาพต่อวินาที มีผู้ชมประมาณ 28.7% (เหมือนตะวัน   สุทธิวิริวรรณ, 2559)  

 การด าเนินประกอบธุรกิจทางด้านโทรทัศน์อีกประการที่ต้องด าเนินจะต้องมีใบประกอบ

กิจการ ซึ ่งมี 4  ประเภท ได้แก่  1) ใบอนุญาต โครงสร้างพื้นฐาน (เสาส่งสัญญาณ) หมายถึง 

ใบอนุญาตที่ใช้ในการประกอบกิจการ ในการด าเนินการสร้าง ดูแล บ ารุง รักษา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ของกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน เสา ระบบสาย สายอากาศ  2) ใบอนุญาต 

บริการโครงข่ายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ หมายถึง การส่งระบบที่เชื่อมโยงของกลุ่ม

เครื่องส่ง หรือถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์ยังเครื่องรับ ทั้งเป็นสื่อตัวน าแบบสาย คลื่นความถี่ และ

ตัวน าแบบอ่ืนๆ ได้แก่ รถโมบาย หรือที่เรียกว่า รถถ่ายทอดสัญญาณ 1) ใบอนุญาต ประกอบกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการของสถานีโทรทัศน์หรือกระจายเสียง เพ่ือ

ให้บริการส่งข่าวสารข่าวสารสาธารณะหรือรายการต่างๆไปยังเครื่องรับ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ 

เป็นต้น 2) ใบอนุญาต บริการโปรแกรมประยุกต์ หมายถึง การประกอบกิจการให้บริการเสริมบน

โครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล (จักรีรัตน์ แสงวารี, 2557)  

 การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในปัจจุบันในโลกนี้ปัจจุบันมีจ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ 1) การส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ส่งคลื่นโทรทัศน์ออกไปในอากาศอยู่ในคลื่นความถี่ตั้งแต่ 30 ถึง 3000 

HMz  ประเทศต่างๆ มักจะใช้การส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเป็นหลัก 2) การส่งสัญญาณโทรทัศน์

ผ่านช่องน าสัญญาณ หรือ ผ่านสายเคเบิล เรียกกันว่า เคเบิลทีวี ซึ่งระบบจะส่งสัญญาณไปยังบ้านของ

ผู้ชมผ่านเคเบิลแทนการส่งสัญญาณทางอากาศ เริ่มใช้ระบบนี้เป็นครั้งแรกในโลกเม่ือปี พ.ศ. 2491 เพ่ือ
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แก้ไขปัญหาการรับสัญญาณของพ้ืนที่อยู่ในภูมิประเทศที่เป็นหุบเขา เพราะพ้ืนที่ที่เป็นหุบเขาไม่สามารถ

รับสัญญาณที่ส่งแบบภาคพ้ืนดินได้ด าเนิน เนื่องจากถูกภูเขาบังคลื่น ในปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ประเภทเคเบิลประมาณ 500 สถานี 3) การส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม เป็นการส่ง

สัญญาณโทรทัศน์ผ่าน โดยการน าสัญญาณภาพและเสียงไปยังบ้านของผู้ชมโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็น

คลื่นพาหะ ปัจจุบันมีสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจ านวนมากขึ้น 4) การส่งสัญญาณโทรทัศน์ ผ่าน

อินเตอร์เน็ต สามารถรับชมผ่านจากคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ทีวี  ในปัจจุบันประเทศไทยได้รับ

ความนิยมมากขึ้น ได้แก่ IHERE.TV, VOICETV, JAIDEE.TV เป็นต้น 

 วงการโทรทัศน์ของประเทศไทยนับตั้งแต่เกิดสถานีโทรทัศน์ส่งออกอากาศเมื่อวันที่ 

24 มิถุนายน 2498 ในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม สถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม 

กรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ.2498 ประเทศไทยออกอากาศระบบโทรทัศน์แบบ

ขาว – ด า ครั้งแรกในประเทศไทยโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ในระบบขาวด าที่เขาเรียกว่า ระบบ FCC 

525 เส้น ต่อมาในปี พ.ศ.2510 เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับเปลี่ยนระบบจากระบบขาวด า  

มาเป็นระบบโทรทัศน์สีในระบบ CCIR PAL 625 เส้น ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงและประชาชน

ได้ยินค าว่าโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเมื่อปี พ.ศ.2554  เนื่องจากรัฐบายประกาศนโยบายการปรับเปลี่ยน

จากโทรทัศน์ระบบอนาลอก มาเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัล โดยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ต่อมาปี 

พ.ศ.2555  คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเลือกระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานที่ใช้ออกอากาศโทรทัศน์

ภาคพ้ืนฐาน (Terrestrial TV) ส าหรับประเทศไทย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 

ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งในระบบโทรทัศน์ดิจิทัลในโลกนี้มี 4 มาตรฐาน ได้แก่ 1) มาตรฐาน ATSC 

ย่อมาจาก American Advance Television System ของประเทศสหรัฐอเมริกา 2) มาตรฐาน DVB 

ย่อมาจาก  Digital Video Broadcasting ของสหภาพยุ โรป  3) มาตรฐาน  ISDB ย่อมาจาก 

Integrated Service Digital Broadcasting ของประเทศญี่ปุ่น 4) มาตรฐาน DTMB ย่อมาจาก Digital 

Terrestrial Multimedia Broadcasting ของประเทศจีน ประเทศต่างๆ ในอาเซียนส่วนมากเลือกใช้

มาตรฐานของสหภาพยุโรปสอดคล้องตามข้อตกลงร่วมที่รัฐมนตรีนิเทศอาเซียน (ASEAN Ministers 

Responsible for Information – AMRI) ครั้งที่ 10 ที่มีความเห็นร่วมกันที่ได้ตกลงในครั้งที่ประชุม

ประเทศลาว ก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้ตัดสินใจโดยการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.) ได้ศึกษาและทดลองดิจิทัลทีวีระบบอื่นเปรียบเทียบหลักๆ คือ ระบบ 

ISDB-T ของประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจและศึกษาระบบอื่นของประเทศเกาหลี ประเทศจีน  
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 การด าเนินกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในโลกมีการเลือกใช้ตามความเหมาะสมขอแต่ละ

ประเทศ ซึ่งมีการเริ่มด าเนินการไปแล้วหลายประเทศและในบางประเทศก าลังด าเนินการในประเด็นที่

ส าคัญนั้นต้องเลือกมาตรฐานที่ดีที่สุดส าหรับประเทศของตนเองมีกลุ่มประเทศที่เลือกใช้มาตรฐานของ

โทรทัศน์ดิจิทัล ได้แก่ 1) มาตรฐาน DVB – T ประกอบไปด้วย ประเทศอังกฤษ เลือกใช้มาตรฐาน DVB-T 

เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 และในปัจจุบันก็ได้ยกเลิกโทรทัศน์ระบบอนาลอกไปแล้วตั้งแต่

ปีพุทธศักราช 2555 ประเทศออสเตรเลีย เริ่มใช้ต่อจากประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช 2544 เพ่ิงยกเลิก

โทรทัศน์ระบบอนาลอกเมื่อพุทธศักราช 2556 ที่ผ่านมา ต่อมาอีก 2 ปี ประเทศอิตาลีก็ได้น า

มาตรฐาน DVB-T มาใช้ในปีพุทธศักราช 2546 ปัจจุบันได้เลิกใช้โทรทัศน์ระบบอนาลอกไปแล้วเช่นกัน

ในปีพุทธศักราช 2555 หลังจากนั้นประเทศฝรั่งเศสเริ่มใช้ในปีพุทธศักราช 2547 ยกเลิกการใช้

โทรทัศน์ระบบอนาลอกไป 2554 ซึ่งเป็นการยกเลิกการใช้ก่อนประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป และประเทศ

นิวซีแลนด์เริ่มใช้มาตรฐานนี้เมื่อในปีพุทธศักราช 2550  

  ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยก าหนดเลิกใช้โทรทัศน์ระบบ อนาลอกในปี

พุทธศักราช 2558 2) มาตรฐาน ATSC เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่มีการใช้กันหลายประเทศ ประกอบด้วย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนจากโทรทัศน์ระบบอนาลอกปีพุทธศักราช 2542 ถัดจากประเทศ

อังกฤษเพียงแต่ใช้คนละมาตรฐานเท่านั้นเองปัจจุบันไม่ได้ใช้โทรทัศน์ระบบอนาลอกตั้งแต่พุทธศักราช 

2552 อีกประเทศที่ใช้มาตรฐานนี้คือประเทศเกาหลีใต้ที่เริ่มใช้มาตรฐานนี้ตั้งแต่พุทธศักราช 2544 จน

ปัจจุบันนี้ยังใช้โทรทัศน์ระบบอนาลอกควบคู่กันไปและจะสิ้นสุดการใช้โทรทัศน์ระบบอนาลอกใน

พุทธศักราช 2558 นี้ 3) มาตรฐาน ISDBจะเป็นประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นมาเองใช้เป็นมาตรฐาน

ในประเทศและเปลี่ยนเป็นประเทศที่ 3 ถัดจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะใช้มาตั้งแต่พุทธศักราช 

2543 ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้อีก   4) มาตรฐาน DMB-T/H มาตรฐานนี้ประเทศจีนก็คิดค้นขึ้นมาเป็น

มาตรฐานของประเทศตนเองใช้ภายในประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ก าหนดยกเลิกการใช้

โทรทัศน์ระบบอนาลอก (สุชาติ  สุภาพ, 2556)  

 ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมา

บังคับให้ระบบโทรทัศน์ประเทศไทยต้องเปลี่ยน เพราะประเทศใหญ่ที่เป็นผู้สร้างระบบโทรทัศน์นั้นได้

เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัลกันเกือบหมดทั้ง ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน 

และญี่ปุ่น เมื่อภาพที่ปรากฏเป็นแบบนี้หากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล

ล่าช้า หรือ เมื่อมีระบบโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จะท าให้เกิดผลต่างๆ ตามมาหลายประการ 1) ผู้ประกอบ
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กิจการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ ผู้รับชมโทรทัศน์ จะหาซื้ออุปกรณ์ของโทรทัศน์ระบบอนาลอกได้

ยากและจะหาซื้อไม่ได้ในอนาคต แต่ก็อาจจะมีบ้างก็ได้คงมีราคาที่แพง เพราะอุปกรณ์ต่างๆ ของ

โทรทัศน์ระบบอนาลอกจะยกเลิกการผลิตทั้งหมด และเทคโนโลยีอนาลอกน่าจะไม่สามารถพัฒนา

ต่อไปหรือพัฒนาแข่งกับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ดีกว่า 2) อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวกับโทรทัศน์เป็นระบบ

ดิจิทัลออกมาใหม่เกือบทั้งหมด ดังนั้นโทรทัศน์ระบบอนาลอกจะไม่สามารถท างานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ 

ได้โดยตรง จึงจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์แปลงสัญญาณเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ 3) เมื่อเกิดโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลขึ้นมาหลังจากนั้น 3 – 5 ปีแรกจะเกิดการเติบโตจะท าให้เป็นโอกาสทองของผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ กล่องแปลงสัญญาณ (Set Top Box) ผู้ผลิตโทรทัศน์ และผู้จ าหน่ายโทรทัศน์จะเกิด

ธุรกิจแบบใหม่ๆ ขึ้นมาท่ีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน มีนักจัดการรายหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นในวงการส่งเสริมให้

ธุรกิจมีความคึกคักมากข้ึน ส่วนนักจัดรายการรุ่นเก่าจะหันไปอยู่เบื้องหลัง 

 ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงนี้ประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้การเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบ

อนาลอกไปเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ กลุ่ม ได้แก่           

1) ประชาชนจะได้ประโยชน์จากการมีจ านวนช่องโทรทัศน์ให้ดูฟรีหลายช่องมากขึ้น ชมช่องที่มีความ

คมชัดสูงเพ่ิมขึ้นอีก 4 ช่อง (HDTV) เมื่อออกนอกบ้านจะสามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 

นอกจากนี้เมื่อมีการแข่งขันกันสูงของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์จึงจะน าสิ่งดีๆ มีประโยชน์ สาระ

ให้แก่ประชาชน และเมื่อรายการเก่าๆ จะมีรายการใหม่ๆเข้ามาให้เลือกรับชมมากข้ึน ทางตรงข้ามกัน

ประชาชนต้องรับภาระในการซื้อกล่องรับสัญญาน (SetTopBox) หรืออาจจะซื้อทีวีใหม่ที่มีตัวรับสัญญาณ

อยู่ในเครื่อง อาจจะกระทบต่ออาชีพช่างซอมโทรทัศน์เพราะอนาคตการซ่อมของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล

เป็นการซ่อมแบบยกชุดท าให้ไม่มีการเปลี่ยนซ่อมแบบเล็กๆน้อยๆ ต่อไป 2) ผู้ผลิตโทรทัศน์และร้านค้า

โทรทัศน์จะขายโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่เป็นระบบดิจิทัลได้ในจ านวนมาก ส่วนที่เป็นโทรทัศน์ระบบเก่าก็จะ

ขายไม่ออก 3) รัฐบาลก็จะเป็นที่มีส่วนได้ตรงที่จะสามารถจัดการ พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลจะเสียอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแลโทรทัศน์ 4) กลุ่มหนึ่งที่จะมี

แต่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจากโทรทัศน์ระบบอนาลอกมาเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ได้แก่ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หรือผลิตเนื้อหาจะมีช่องทาง เพ่ือน าเสนอผลงานของตนเองมากขึ้น ถัดมาจะ

เป็นเจ้าของสินค้าต่างๆ จะมีช่องทางในการน าเสนอโฆษณามากขึ้นและโฆษณาได้ตรงกับเป้าหมาย

มากขึ้น ส าหรับประเทศไทยในส่วนของสังคมจะได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่อย่างยุติธรรม เป็นธรรม

มากขึ้น ส่วนการกระจายสถานีโทรทัศน์มีมากขึ้น เป็นสถานีท้องถิ่นไม่ใช่เป็นการจัดยัดเยียดให้ดูข่าว
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จากส่วนกลางเท่านั้นและประการสุดท้ายนั้นวงการศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์จะมีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากตลาดแรงงานด้านวิทยุ โทรทัศน์ โตมากข้ึน และกลุ่มสุดท้ายของการได้ศูนย์เสียผลประโยชน์

อย่างเดียวในครั้งนี้ 5) ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีรายเดิม เนื่องจากมีคู่แข่งเพ่ิมขึ้นอีกหลายราย 

และจะต้องลงทุนเพ่ิมในอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบ

ออกอากาศดิจิทัล นอกจากนี้ยังต้องออกอากาศแบบคู่ขนานของระบบดิจิทัลและระบบอนาลอกไปอีก

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ล าดับต่อมาจะมีผลกระทบจ านวนมากจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประกอบกิจการ

ดาวเทียมทีวีและเคเบิ้ลทวี สุดท้ายที่จะได้รับผลกระทบเพราะต้องรับผิดชอบส่วนนี้คือหน่วยงานที่ท า

หน้าที่ทางด้านดูแลขยะอิเลคทรอนิกส์ เนื่องจากจะมีขยะเกิดขึ้นมากมายจากทั้งอุปกรณ์ที่ใช้กับโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล รวมถึงโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ใช้ไม่ได้แล้ว หากเกิดขึ้นจ านวนมากจะจัดการกับขยะ

เหล่านี้อย่างไร 

 นอกจากนี้ที่กล่าวมานั้นผู้ที่เสียผลประโยชน์อย่างเดียวอย่างผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์

รายเดิม หรือบางสถานีโทรทัศน์ได้มีการปรับตัว เตรียมตัว เข้าสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาเป็น

ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2556 ทาง ช่อง 5 และ ช่อง Thai PBS เริ่มส่งโทรทัศน์

ระบบดิจิทัล โดยสามารถซื้อกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาทดลองใช้กับระบบดังกล่าว 

ส่วนฟรีทีวีในประเทศไทยปัจจุบัน มีจ านวน 6 ช่อง มีจ านวน 3 ช่อง ที่เป็นสถานีโทรทัศน์ของรัฐ ได้แก่ 

ช่อง 5 (กองทัพบก) ช่อง 9 (ของ อสมท.) และช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์) ส่วนอีกจ านวน 2 ช่อง 

เป็นสถานีที่เป็นของรัฐเช่นกัน แต่บริษัทเอกชนได้สัมปทานไปด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ช่อง 3 ซึ่ง อสมท. 

ให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัท BEC และ ช่อง 7 ซึ่งทางกองทัพบกให้สัมปทานแก่กลุ่มบริษัท BBTV ส่วน

ช่องสุดท้าย ได้แก่ Thai PBS ขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สุ

ชาติ  สุภาพ, 2556)  

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์จากระบบอนาลอกไปเป็นระบบดิจิทัลครั้งนี้

ประชาชนจะได้เห็นความแตกต่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่เบื้องต้น 3 ประการ ได้แก่ 1) ประชาชนได้ดู

โทรทัศน์ที่มีคุณภาพที่คมชัดมากขึ้นไม่มีภาพที่ซ่าๆ เม็ดๆ ที่ประชาชนเคยได้เห็นจากโทรทัศน์ระบบ

อนาลอกมาก่อน 2) ประชาชนจะได้รับชมช่องรายการแบบฟรีๆ ถึง 48 ช่อง แยกเป็น แบบที่ 1 ช่องที่

ไม่แสวงก าไร มีจ านวน 24 ช่อง ได้แก่ ช่องบริการชุมชนจ านวน 12 ช่อง ช่องบริการสาธารณะ 

จ านวน 12 ช่อง และแบบที่ 2 ช่องธุรกิจ มีจ านวน 24 ช่อง เป็นช่องที่ใช้บริการธุรกิจ จ านวน 24 ช่อง 

และมีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว จ านวน 5 ช่อง ช่อง
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ข่าวสาร สารประโยชน์ต่อสาธารณะ จ านวน 5 ช่อง  ช่องทั่วไป จ านวน 10 ช่อง ช่องทั่วไปที่มีความ

คมชัดสูง (HDTV) จ านวน 4 ช่อง และประการสุดท้าย 3) ประชาชนจะสามารถดูโทรทัศน์คณะ

เคลื่อนที่โดยรับภาพที่มีชัดเจนกว่าระบบอนาลอก เพราะว่าโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเมื่อได้รับสัญญาณก็

จะสามารถชมได้ภาพและเสียงที่คมชัด ไม่มีคลื่นแทรกหรือไม่มีสัญญาณรบกวน และอีกอย่างนั้นคือ

รับสัญญาณไม่ได้   ก็ไม่ระบบโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

 ช่องบริการชุมชน จะเป็นช่องที่สถานีโทรทัศน์ที่มีวัตถุประสงค์บริการชุมชนในบริเวณต่างๆ 

อย่างแท้จริง ด าเนินการโดยชุมชน บริหารจัดการโดยชุมชน ตามความต้องการของสมาชิกของชุมชนนั้น 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 มาตรา 12 ได้

ก าหนดไว้นั้นผู้ขอรับประกอบกิจการรับใบอนุญาตประกอบกิจการชุมชน คุณสมบัติต้องเป็น สมาคม 

มูลนิธิ นิติบุคคลที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

โดยไม่แสวงหาก าไรทางธุรกิจ 

 ช่องบริการสาธารณะ จะเปิดบริการตามพระราชบัญญัติการประกอบการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 1) เพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมการเกษตร และการส่งเสริม

อาชีพอ่ืนๆ สุขภาพ อนามัย กีฬา หรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  2) เพ่ือความมั่นคงของรัฐ 

หรือความปลอดภัยสาธารณะ 3) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภา

กับประชาชน การกระจายข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุน ในการเผยแพร่และให้การศึกษา

แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ คนพิการ คนด้อยโอกาส หรือกลุ่มความสนใจ ที่มี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือบริการข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์สาธารณะ 

 ทั้งช่องบริการชุมชนและช่องบริการสาธารณะเป็นองค์กรที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไร แต่มุ่งเน้น 

ให้ประโยชน์ เพื่อผู้คนส่วนมาก ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ มีความยุติธรรม อย่างเท่าเทียม นับว่าเป็น

สิ่งที่ดีในโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มองเห็นประเด็นเหล่านี้ ซึ่งจากอดีตมีมุมมองนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งก าลัง

จะกล่าวถึงผู้ประกอบกิจการที่ให้บริการช่องธุรกิจ จ านวน  24  ช่อง ที่มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจแบบ

ต้องการก าไรจากการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ก าลังเกิดขึ้นมาใหม่ และอาจจะมี

หลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งของรัฐและเอกชนที่ต้องการประกอบกิจการนี้ เช่น กลุ่มทุนต่างๆ 



  8 

กลุ่มการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ หันมายึดช่องบริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิทัลหรือครองช่อง

รายการหลายช่องแล้วครอบง าความคิดผู้ชมไปได้ เชื่อในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้  

 จากการศึกษาข้อมูลประเทศไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

หากไม่เปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นโทรทัศน์ระบบอนาลอกได้อีกเพราะประเทศ

อ่ืนจะยกเลิกการผลิตสิ่งที่เป็นโทรทัศน์ระบบอนาลอกทั้งหมด และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการ

เตรียมรับกับการเริ่มตันใหม่ของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล มีหน่วยงานก ากับดูแลอย่างดี พิจารณาอุปกรณ์ 

มาตรฐานของโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และต้องดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ทั้งหมด นอกจากนี้ประเด็นของการต้องเตรียมอีกประการนั่นคือบุคลากรที่มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

ทางด้านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและสมรรถนะของคนที่จะปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์กรที่ประกอบ

กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เนื่องจากสภาวะที่ก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เป็นไปตามกระแสโลกจะ

ขาดการพัฒนาก าลังคนในอนาคตจ านวนมากและประเทศไทยจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

 

ปัญหาการวิจัย  

 หน่วยงานเอกชนต่างๆ มีความประสงค์ที่จะเข้ามาประมูลประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลจ านวนมาก ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพ่ือทางธุรกิจ แต่การด าเนินการประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลที่อยู่รอด เจริญเติบโตในธุรกิจนี้หรือไม่จะข้ึนอยู่กับคุณภาพ เนื่องจากผู้ชมมีโอกาสได้เป็นผู้เลือก

ชมมากขึ้นที่มีความหลากหลายของประเภทเนื้อหารายการ และรายการที่มีให้เลือกก็จะมีรายการที่มี

คุณภาพและไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรสนิยมและมุมมองของคน บางมุมของสังคมที่มีอาการไม่

ชอบรายการที่ไม่มีคุณภาพ สาระความรู้ หรือมักเรียกกันว่ารายการขยะ (พนา ทองมีอาคม, 2557) จึง

เป็นปัญหาของการไม่มีทางเลือกที่มีของผู้ของที่จะเลือกได้ท าให้เกิดการเปิดช่องสถานีโทรทัศน์ระบบใหม่ 

เพ่ือช่วยรองรับหลายๆ ประการขึ้นมาและจะมีผู้ประกอบการใหม่ขึ้นมาด าเนินธุรกิจประเภทดังกล่าว

โดยการประมูล 

 หน่วยงานเอกชนที่สามารถประมูลได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมี

หลายองค์กร แต่มีองค์กรที่ผ่านการประมูลได้เพียง 22 องค์กรเท่านั้น ตามจ านวนช่องธุรกิจเพียง

เท่านั้นจะแบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มช่องเด็ก ประกอบด้วย 13.BEC (ช่อง 3) 14.อสมท 15.ทีวีพูล      

2) กลุ่มช่องข่าว ประกอบด้วย 16.TNN 17.ทีวีพูล 18.เดลินิวส์ 19.Spring News 20.Bright TV 

21.Voice TV 22.Nation 3) กลุ่มช่อง SD ประกอบด้วย 23.Workpoint 24.True 25.GMM 26.กรุงเทพ
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ธุรกิจทีวี 27.RS 28.BEC (ช่อง 3) 29.Mono และ 4) กลุ่มช่อง HD ประกอบด้วย 30.อสมท 31.GMM 

32.ไทยรัฐ 33.BEC (ช่อง 3) 34.อมรินทร์ 35.ช่อง 7 36.PPTV และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการประมูล

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีจ านวน 22 องค์กรตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีจ านวน 

2 องค์กรที่ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจดตัลได้มากกว่า 1 ช่อง ได้แก่ BEC (ช่อง 

3)ประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีจ านวน 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเด็ก ช่อง SD และ

ช่อง HD และทีวีพูลประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีจ านวน 2 ช่อง ได้แก่ 

ช่องเด็ก ช่องข่าว 

 จากเหตุการณ์ในปัจจุบันหลังจากท่ีมีการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและสามารถบริหารองค์กรให้อยู่รอด ก้าวหน้า 

ขยายธุรกิจ มีข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจนี้ไม่รอดออกมาแล้วทั้งสาเหตุที่เกิดมาจากต้นทุน

ของการด าเนินกิจการ เนื้อหาของรายการที่ผลิตออกมามีทั้งรายการที่ดี มีคุณภาพและรายการที่ผู้ชม

ได้รับชมแล้วไม่ได้อะไร ไม่แตกต่างจากของเดิมๆ ส าคัญอีกประการคือสปอนเซอร์ที่จะเข้ามาใน

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลยังไม่ค่อยได้รับความนิยมถือว่าเป็นจ านวนน้อย ส่วนบุคลาการที่ มีความรู้ 

ความสามารถขององค์กรที่ด าเนินกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลต่างๆ ส่วนมาก ไม่มีความพร้อม มี

การแย่งตัวบุคลากรมีมากขึ้นเพราะผู้มีประสบการณ์จะเป็นกลุ่มเดิมๆ เป็นที่น่าเชื่อถือจากผู้ชมหรือ

สปอนเซอร์ที่เคยให้บริการหรือเคยเห็นผลงานกันมาก่อนเป็นส่วนใหญ่ (ประวิทย์ มาลีนนท์, 2557) ซึ่ง

สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประธานกลุ่มนักทรัพยากรบุคคลในธุรกิจโทรทัศน์ฟรีทีวี โทรทัศน์

สาธารณะและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงวงการโทรทัศน์จากใช้ระบบอนาลอกมา

สู่ระบบดิจิทัลนั้นมีการเพ่ิมของสถานีโทรทัศน์หรือผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพ่ิมขึ้นมา

เท่ากับว่ามีการเพ่ิมของงานอย่างแน่นอน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเพ่ิมจ านวนบุคลากร แต่ละสถานีนั้น

ย่อมต้องการจ านวนคนที่มากและปัจจุบันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีการซื้อตัว แย่งตัวกัน 

ตลอด เนื่องจากจ านวนคนที่ท างานด้านนี้ที่มีประสบการณ์มีอยู่อย่างจ ากัด แม้ว่าสถาบันการศึกษาเริ่ม

ผลิตมาแต่ก็ไม่สามารถจะน ามาใช้ได้ในทันทีก็ต้องมีการท างานจริง ปฏิบัติกันจริงต้องใช้ระยะเวลานาน

พอสมควรและก็ยังคงการเป็นขาดแคลนแรงงานบุคลากรทางด้านนี้เป็นระยะเวลานานอาจจะเป็น

ปัญหาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางด้านนี้ของอุตสาหกรรมนี้ (สุวัฒน์ บัวอุไร, 2556) ซึ่งจาก

ข้อมูลดังกล่าวจะย้อนกลับไปศึกษาข้อมูลในอนาคตปี 2573 นี้จะเกิดวิกฤติคน การพัฒนาก าลังคน

และอัตราก าลังคนที่จะท างานท ากระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกท้ังหมด (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)  



  10 

 ยุคข้อมูลข่าวสาร หรือบางคนอาจจะพูดว่ายุคดิจิทัลนั ้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับยุค

อุตสาหกรรมที่ผู้น า ผู้บริหาร พนักงานที่มีพัฒนาก าลังคนพอเหมาะและมีสมรรถนะที่ดีจะส่งผลให้

องค์กร ธุรกิจนั้นๆ เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง มีผลประกอบการที่ดี ประสบความส าเร็จ พนักงานภายใน

องค์กรก็จะได้ผลตอบแทน การปฏิบัติอย่างยุติธรรม มีความสุขในการท างาน คุณภาพของชีวิตที่ดี 

ข้อมูลจากที่การหาข้อมูลเชิงประจักษ์จากข้อมูลข่าวสารการศึกษา สนใจ มองเห็นความส าคัญ

ก าลังคนที่เพียงพอ และสมรรถนะของคน (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2556) ดูข้อมูลจากการค้นหาค าว่า 

Human Resource Development ใน google จะมีผลค้นพบประมาณ 91,900,000 รายการ และ

ไปดูข้อมูลที่ google scholar เป็นเอกสารทางวิชาการจะพบ 3,500,000 รายการ ส่วนหนังสือ

วิชาการที่เขียนกล่าวถึงเรื่องสมรรถนะจาก amazon.com ซึ่งเป็นแหล่งขายหนังสือออนไลน์นั้นมี 

40,102 รายการ (ค้นหา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558) องค์กรที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่างกิจการโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลดังข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่รอดหรือล้มเหลวนั้น ในอดีตถึงปัจจุบันนั้นบุคคลที่มี

ความส าคัญต่อความส าเร็จของสร้างองค์กร สร้างสังคม สร้างชาติ นั่นคือ  การพัฒนาก าลังคนที่

เหมาะสมและ ความรู้ ความสามารถบุคลากร หรือ สมรรถนะ ซึ่งจะน ามาสู่การน าความอยู่รอดดังกล่าว 

(พระพรหมคุณาภรณ์, 2545) 

 จากการศึกษาพบว่าในองค์กรมีบุคลาการจ านวนมากแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันไป 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบก็แตกต่างกันไปล้วนมีส่วนผลักดันให้มีผลงาน โครงการต่างๆ ให้แต่ละ

หน่วยงานขององค์กรน าไปปฏิบัติ การร่วมมือกันของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบด าเนินงานให้

องค์กรนั้นเป็นไปตามกฎหมาย กระบวนการที่เหมาะสม ส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี  คนที่ส าคัญต่อ

การปฏิบัติตามนโยบาย ทิศทาง รวมทั้งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นคือ 

การพัฒนาก าลังคนที่เหมาะสมและสมรรถนะของบุคลากร นอกจากนั้นมีส่วนช่วยท าให้สร้างความ

ได้เปรียบให้แก่องค์กร ซึ่งก็มีงานวิจัยสนับสนุนยืนยันว่าการพัฒนาก าลังคน (กฤษนันท์   เลาะห์นับ, 

2555) และด้านสมรรถนะของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีแนวทางการพัฒนาที่แตกต่างกันไป ตามที่

เห็นสมควรว่าเหมาะตามแต่ละองค์กร ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ (ธีระพงศ์ ธนเจริญรัตน์, 

2553)  

 ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลก็มีองค์กรที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่ประกอบกิจการ

ประเภทนี้ในประเทศไทย การบริหารองค์กรให้สามารถประสบความส าเร็จ การอยู่รอดขององค์กรใน

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ก็ยังพบว่าการพัฒนาก าลังคนของ
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องค์กรและสมรรถนะของบุคลากรมีความส าคัญมากเป็นอย่างยิ่งและมีการคาดการณ์กันไว้ว่าจ านวน

ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยจาก 24 ช่อง ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า

คงเหลือให้บริการเพียงไม่กี่ช่อง เมื่อน าข้อมูลมาเพื่อไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินธุรกิจที่

มักจะวัดกันที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ใช้กันโดยอย่างเป็นที่ยอมรับคือคะแนนความนิยม (Rating) ของ

ผู้ชมรายการโทรทัศน์ข้อมูล ณ วันที ่ 15 ตุลาคม 2557 จาก AGB Nielsen Rating พบว่า ผู้ชม

รายการโทรทัศน์พบว่าผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีคะแนนสูงสามารถเรียงล าดับได้ 

อันดับ 1  CH7 ได้ 3.579  อันดับ 2  CH3 ได้ 2.184 และอันดับ 3 CH9 ได้ 0.474 ส่วนผู้ประกิจการ

กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีคะแนนต่ าเรียงล าดับได้ อันดับสุดท้าย  LOCA ได้ 0.006 อันดับ

รองสุดท้าย MCOT Family ได้ 0.007 และ BRIGHT TV ได้  0.008  ซึ่ งการด าเนินธุรกิจของผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจากการดู้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ทาง

นี้มานานและองค์กรเหล่านี้จะมีคะแนนเรตติ้งสูงเนื่องจากมีผู้น า ผู้ บริหาร พนักงานขององค์กรมี

บทบาทในวงการโทรทัศน์เป็นที่ยอมรับของสังคมพร้อมกับสามารถบริการรายการต่างๆ จนได้รับการ

ยอมรับของผู้ชมและแน่นอนที่สุดในวงการโทรทัศน์รายได้ของผู้ให้บริการนั้นปฏิเสธไม่ได้ที่จะพิจารณา

เรตติ้งของรายการหรือสถานีโทรทัศน์ 

 ปัญหาที่พบในปัจจุบันยังไม่หน่วยงานใด องค์กรใด สถาบันใดได้ศึกษาในประเด็นการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศ

ไทยใน 5 ปี ข้างหน้าและการเกิดฟ้องร้องระหว่างเจ้าของผู้ประกอบการกับผู้คุมกฎ เพราะไม่ได้เกิด

ความเข้าใจ ไม่มีความรู้อย่างเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งๆที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากดังข้างต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจและเห็นว่าเหมาะที่จะศึกษาในเรื่องการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

ซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่เป็นผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัล มหาวิทยาลัยที่จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องดังกล่าวเพ่ือรองรับสถานการณ์

ในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง 

 

ค าถามวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจัยนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเป็นแนวทางของการหา

ค าตอบของผู้วิจัย ได้ก าหนดค าถามการวิจัย ดังนี้ 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าเป็นอย่างไร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าควรเป็นอย่างไร 

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าที่เหมาะสมและผ่านจากการประชุมข้อเสนอ

เชิงนโยบายจะเป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

2. เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

3. เพ่ือน าเสนอและรับรองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 

  การศึกษาผู้วิจัยเรื่องนี้ได้ก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

ดังนี้ 

1.1 ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย รวมถึงนโยบาย 

แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลทั้งเอกสาร 

หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ และอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 
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1.2  ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก เมื่อวิเคราะห์เอกสารแล้วผู้วิจัยด าเนินการสอบถามข้อมูล

พ้ืนฐานและความต้องการในด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจากหน่วยงานนักวิชาการ นักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล นักบริหาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองศาสตรจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต 

อาจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ดร.กฤษณ์ เปลื้องประสิทธิ์ คุณสุ วัฒน์ บัวอุไร 

คุณอาจหาญ นิมิตหมื่นไวย์ คุณชมพู พันธุ์ออน และอาจารย์ดีพร้อม เทพหัสดิน ณ อยุธยา โดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) หรือ

จนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

1.3  ผู้วิจัยวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Mckinsey’s 7-S Model จากเอกสาร

หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ และอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ในประเทศไทย เพ่ือด าเนินการ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย  

  ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ผู้วิจัยก าหนดวิธี

การศึกษาไว้คือ การใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR ทั้ง 2 ครั้ง รวมจ านวน 24 คน ซึ่งได้ก าหนด

กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

  ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิของการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

  นักวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติ  

  นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

1. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ทางด้านการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1.1 อาจารย์ประจ าวิชา คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จ านวน 3 คน 

1.2 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 2 คน 
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2. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ในประเทศไทย จ านวน 4 คน ได้แก่  

2.1 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 

2.2 อาจารย์ประจ าวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 2 คน 

2.3 อาจารย์พิเศษ/นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน 

  นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  จะต้องมีคุณสมบัติ  

1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 10 คน  

2. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของผู้ประกอบ

กิจการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 5 คน 

 ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้เมื่อได้กรอบนโยบายที่ได้จากการด าเนินการขั้นตอนที่ 2 แล้ว 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอและรับรอง 1) ข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการด้านการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 2) ร่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน

ประเทศไทย 3) ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยที่เหมาะสม ในที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุม ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ให้

ข้อเสนอแนะ แก้ไข เพ่ิมเติม และรับรองการวิจัยทั้ง 3 ข้อดังกล่าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้  

 นักวิชาการ จะต้องมีคุณสมบัติ  

 นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล   

1. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ทางด้านการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1.1 อาจารย์ประจ าวิชา คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จ านวน 3 คน 

1.2 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 2 คน 

2. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน

ประเทศไทย จ านวน 4 คน ได้แก่  
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2.1 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 

2.2 อาจารย์ประจ าวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 2 คน 

2.3 อาจารย์พิเศษ/นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน 

 นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 จะต้องมีคุณสมบัติ  

1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทน ของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 10 คน  

2. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของผู้ประกอบ 

กิจการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 5 คน 

2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาวิจัย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเข้าไปส ารวจ

และลงภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการการสัมภาษณ์เชิงลึก ณ 

สถานที่ปฏิบัติในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยในเรื่อง “ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า” ได้ศึกษาข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล สถานการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การพัฒนาก าลังคนของ

องค์กร สมรรถนะของบุคลากร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและแนวโน้มด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของคนอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยทศวรรษหน้า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด

ดังต่อไปนี้ 

  แนวคิดเกีย่วกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของคน ได้แก ่ (ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2553) 

(จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) (จิระประภา อัครบวร, 2549: 194-247) (โสภณ ภูเก้าล้วน  และ ฐิติ

วรรณ สินธุ์นอก, 2557: 95-112) (Truss, Mankin, & Kelliher, 2013: 23-38) (Noe, Hollenbeck, 

Gerhart  Barry, & Wright, 2012: 192-268) (Invacevich & Konopaske, 2013: 96-137) (Reily 

& Williams, 2012: 73-83) เป็นต้น  ข้อมูลทั่วไปของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโทรทัศน์
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ระบบดิจิทัลของประเทศไทย ได้แก่ (พนา ทองมีอาคม, 2557) (สุชาติ สุภาพ, 2556) ("

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และโทรคมนาคม," 2553) (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์, 

2551) เป็นต้น 

  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ (สรรชัย เตียวประเสริฐกุล , 2555) 

(สุมิตร สุวรรณ, 2554) (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2555) (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2555)  (Robert S. Kaplan, 

David P. Norton) และ (สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล, 2548) (ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, 2553)  เป็นต้น 

  แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และการวิเคราะห์โครงร่าง (7 S) ได้แก่ 

(สมยศ นาวีการเลิศ , 2549) (Fliesher, Craig S., 2549) (สาคร สุขศรีวงศ์ , 2550: 61-63, 244) 

(ปกรณ์ ปรียากร, 2527: 85) เป็นต้น 

  แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR ได้แก่ (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548) 

(วิโรจน์ สารัตนะ, 2556) เป็นต้น 

4. ขอบเขตด้านเวลา 

 ในการศึกษาข้อมูลและด าเนินการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยเริ่มต้น

ศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2558  - เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2559   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคน  หมายถึง ภาพของการศึกษาในอนาคต เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยในมุมของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรที่จะรอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 

การพัฒนาก าลังคนของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาบุคลากร

ให้เป็นก าลังคนขึ้นมาเพ่ือรองรับและก าหนดกรอบในด้านจ านวนคน ภาระงาน ปริมาณงาน ซึ่ง

พิจารณาตามประเด็นดังกล่าวให้มีความเหมาะสมรวมทั้งเพื่อน าไปสู่กระบวนการสรรหา จ้างงาน 

สวัสดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ พัฒนาบุคลากร และสามารถน าไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งก าหนด

กรอบการพัฒนาก าลังคนไว้ในทศวรรษหน้า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ที่มีระบบ

การส่งสัญญาณในระบบทีวีดิจิทัลและทีวีที่รองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิทัล ให้สัญญาณภาพ

และเสียง ที่มีคุณภาพดีกว่าแบบอนาล็อก และใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

โดยดิจิทัลทีวี จะใช้สัญญาณดิจิทัลที่ถูกบีบอัดและเข้ารหัสที่มีค่าเป็น "0" กับ "1" เท่านั้น ซึ่งในหนึ่งช่วง

คลื่นความถี่จะสามารถน ามาส่งได้หลายรายการโทรทัศน์ พร้อมสัญญาณ ภาพและเสียงที่มี

ความละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้น  

 สมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล หมายถึง คุณลักษณะที่เด่น

กว่าผู้อ่ืนที่อยู่ในแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้แต่ละคนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ผลการปฏิบัติงานที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรืออาจจะดีเป้าหมายที่ก าหนดไว้และสมรรถนะของ

แต่ละต าแหน่งจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งสมรรถนะในการท างานเป็นเครื่องมือ

ของการบริหารจัดการทางด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะ

เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการของงานดังกล่าวผู้บริหารและองค์กรสามารถน าไปใช้ในการสรรหา 

คัดเลือก รักษา การให้ผลตอบแทน รางวัลต่างๆ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ

ความสามารถและบุคลิกลักษณะเฉพาะ พฤติกรรมตรงตามที่ ต าแหน่งก าหนด เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ได้

ตามผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังไว้ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ด้านคือ 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง ด าเนินการในกระบวนการจัดท าแผนงานหรือทิศทางการด าเนิน

ด้านพัฒนาอัตราก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการให้เป็นตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วิธีการ ในขั้นตอนที่ท าการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึง การด าเนินการวิเคราะห์โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อม

ภายในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก จะพิจารณาในมุมของการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย

ต่างๆ ที่จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลได้รับข้อมูลเหล่านี้ ทุกๆ มุมรวมทั้ง

ผลกระทบต่างๆ การเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะ

มีประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ ก าหนดกลยุทธ์ 

และแผนกิจกรรมในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป    
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์ สมาคม 

สมาพันธ์น ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของผู้ประกอบการโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 

2. ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช) จะได้ข้อมูลจากงานวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร

ของผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทาง

และแผนงานต่างๆ ได้ไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลสามารถน าผลการศึกษาด้านการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและการก าลังคนภายในองค์กรต่างๆ 

4. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสามารถน าผลการศึกษาด้านการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหา ให้ตรงกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

5. ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทาง

และแผนงานต่างๆ ให้เหมาะกับองค์กร 
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บทที่  2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 การวิจัยเรื่อง “ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า” เฉพาะกลุ่มของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ผู้วิจัย

ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยและ

แนวทางในการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาก าลังคนหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

3. ข้อมูลทั่วไปของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

4. แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (SWOT) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก (7 S) 

5. แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 

6. งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7. กรอบด าเนินงานการวิจัย 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคน  

 การพัฒนาก าลังคนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นั้นเป็นค าที่ใช้ทดแทนกันได้ 

เพราะที่แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่พัฒนาบุคลากรที่อยู่ในองค์กรนั่นเอง ซึ่งส่วนมากนัก คิด นักพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สถาบันต่างๆ ที่ให้ความหมายหรือนิยามค าว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้  

1. ความหมายของการพัฒนาก าลังคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ส านักเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (2545) ได้ให้ความหมายของ

การพัฒนาก าลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นวิธีการช่วย ให้

พนักงานสามารถพัฒนาตัวเองใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพ่ือให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์
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และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององค์กร โดยพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสายอาชีพ ผู้จัดการ 

หัวหน้างานมีบทบาทช่วยให้พนักงานประสบความส าเร็จในระยะสั้น ระยะยาว  

 โสภณ ภูเก้าล้วน  และ ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (2557) ได้ให้ค าจ ากัดความว่าการพัฒนา

ก าลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของ

องค์กรและทุนมนุษย์เป็นทุนที่ยั่งยืนเท่าที่องค์กรมีอยู่ โดยต้องค านึงถึงเป้าหมายหลักในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์คือ การใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลที่สุดในองค์กรและสร้างขีด

ความสามารถให้กับมนุษย์ไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรอย่างมีดุลยภาพ  

 Reily and Williams (2012) ได้ให้ค านิยามของการพัฒนาก าลังคนหรือการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลว่าปัจจัยที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลของต่อการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะท าให้

ได้เปรียบการแข่งขันต้องพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีการเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ แม้จะเป็น

การพัฒนาอย่างไม่เป็นระบบ ก็ยังดีกว่าไม่มีการพัฒนาบุคลากร 

   จิระประภา อัครบวร (2549) ให้ความหมายของค าว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น

กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความสามารถให้กับพนักงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่ใช้สภาพแวดล้อม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

เพ่ือให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย 1) องค์กรมีผลผลิต ผลิตภาพที่ดีขึ้น 

2) พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ชุมชน สังคมเข้มแข็ง  4) ประเทศชาติ

มีความสงบร่มเย็น มีความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่งการท างานต้องมีนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ต้องท างานร่วมกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์หน้าที่ต่างๆ อย่างมีความสอดคล้องอนาคต (อนันต์ชัย คง

จันทร์, 2557: 50) รวมถึงการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้พนักงานด้วยวิธีทางเลือก

ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในงาน มีส่วนร่วมในผลงาน

ส าคัญๆ ขององค์กร รวมทั้งการแสดงออกให้เห็นว่าองค์กรใส่ใจให้ความส าคัญกับสุขภาพและความ

ปลอดภัยของพนักงาน (บุษกร วัชรศรีโรจน์, 2555: 70) ยังรวมไปถึงการจัดระบบทางความคิด จัดกล

ยุทธ์การสร้างคน เพ่ือให้สอดคล้องกันกันและกันจนท าให้เกิดกระบวนงานที่ช่วยให้ผู้บริหารและ

บุคลากรสั่งสมความรู้ประสบการณ์ของการท างานที่ได้ผลดี (ชาติชาย ณ เชียงใหม่, 2554: 111) ใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นชาวต่างชาติมองว่าเป็นการฝึกอบรมและพัฒนามุ่งเน้นที่ปรับปรุง 

พัฒนาพนักงานทั้งด้านความสามารถและทักษะ ผ่านกระบวนการวางแผนอย่างเป็นระบบพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กร (Invacevich & Konopaske, 2013: 96-137) และ
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเป็นการสร้างให้พนักงานนั้นสามารถท างานให้องค์กรนั้นอย่าง

เต็มที่ ซึ่งก็จะส่งผลการปฏิบัติงานที่ดีต่อองค์กร  (Reilly, Williams, 2554: 73-83) และเป็นการ

พัฒนาความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่มีความส าคัญเพราะความเชี่ยวชาญของมนุษย์มีความส าคัญต่อ          

ขีดความสามารถขององค์กร (Truss et al., 2013: 163) ยังเป็นการเข้าถึงความรู้ ทักษะ พฤติกรรมที่

จะปรับปรุงความสามารถให้เป็นไปตามความคาดหวังของแต่ละงานและความต้องการของลูกค้า 

(Noe et al., 2012: 192-268) มีงานวิจัยที่ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของกรณีการเปิดการค้าเสรีสนับสนุนว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง (กฤษนันท์ เลาะหนับ , 

2555: 1) เป็นไปการพัฒนาคนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

  จากข้อพิจารณาในข้างต้นที่กล่าวมานั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ค านิยามได้ว่า

เป็นกระบวนการที่จะค้นหาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของบุคลากรมาเพ่ือพัฒนาในจุดแข็งของ

พวกเขาให้สามารถแสดงออกซ่ึงผลงานที่ดี โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

2. ประเภทของการพัฒนาก าลังคน 

  การพัฒนาก าลังคนเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินธุรกิจ หากองค์กร

ใดไม่มีการพัฒนาก าลังจะส่งผลให้ธุรกิจตามผู้อ่ืนได้ทัน ไม่สามารถแข่งขันในธุกิจกนั้นอย่างได้เปรียบ 

ยิ่งที่เลวร้ายกว่าที่พบเห็นนั่นคือการที่ไม่ได้พัฒนาก าลังคนและยังไม่สนใจเหมือนการวิ่งไปคนละ

ทิศทางกับเป้าหมายในที่ควรจะเป็นของธุรกิจที่ต้องการเติบโตในประเภทของการพัฒนาก าลังมี

หลายประเภท ดังนี้ 

2.1 การพัฒนาก าลังคนที่มีรูปแบบชัดเจน จะมีการก าหนดรูปแบบที่ชัดเจน ตั้งแต่

ต้นกระบวนการของการพัฒนาก าลังคน การก าหนดชื่อหลักสูตร เนื้อหา วิทยากร สถานที่ รูปแบบ 

และผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคน ในรูปแบบนี้จะก าหนดให้เป็นการพัฒนาก าลังคนอย่างมีรูปแบบ ทุกคน

ที่เข้ารับการพัฒนามาอยู่รวมกันในกระบวนการเดียวกัน 

2.1.1 การพัฒนาก าลังคนที่มุ่งการสร้างความรู้เฉพาะ ความช านาญเฉพาะทางให้แก่   

ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนเป็นการพัฒนาในหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน การพัฒนา

ก าลังคนนั้นเป็นรายบุคคล ผลของการพัฒนาก าลังคนในแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไปตามที่

วางแผน ก าหนดเป้าหมายไว้และจะสามารถช่วยให้การพัฒนาก าลังคนตรงความต้องการมากที่สุด 

เหมาะสมกับแต่ละคนมากที่สุด 
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3. วิธีการพัฒนาก าลังคน 

  เมื่อมาดูวิธีการพัฒนาก าลังคนที่ปฏิบัติกันมานั้นมีหลากหลายวิธีอยู่ที่การพิจารณา 

วิเคราะห์หาสาเหตุ ความเหมาะสม ความเป็นของบุคลากรของแต่ละธุรกิจว่ามีความเหมาะสมใน

วิธีการแบบใด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลดีต่อผลการด าเนินธุรกิจนั้น ซึ่งสามารถสรุปวิธีการ

พัฒนาก าลังคน ได้ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีฝึกอบรมแบบบรรยาย ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม 

ที่สุด เพราะสามารถก าหนดปัจจัยหลายอย่างได้ตามที่ต้องการจะให้เป็นตามเป้าหมายของการพัฒนา

ก าลังคน ในเรื่องหัวข้อ เนื้อหา เวลา งบประมาณ ลักษณะของการบรรยายต้องให้เนื้อหาที่ตรงความ

ต้องการ ผู้ถ่ายทอดต้องมีความรู้เรื่องที่จะบรรยายจริงๆ เพราะถ้าไม่ความรู้จริงแล้วมาถ่ายทอดจะท าให้

วิธีการนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ผลหรืออาจจะล้มเหลวไปเลยและวิธีฝึกอบรมแบบบรรยายนี้จะมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อใช่ร่วมกับวิธีการพัฒนาก าลังคนในวิธีอ่ืนๆ ด้วย 

3.2 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการประชุมและการอภิปราย วิธีการนี้จะเป็นการ

พัฒนาก าลังคนแบบต้องการให้มีส่วนร่วมวัตถุประสงค์เพ่ือจะให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น สอบถามในประเด็นต่างๆที่เป็นความรู้หรือสิ่งตนเองสนใจ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งส าคัญของวิธีการพัฒนาก าลังคนนี้ผู้น าการอภิปรายต้อง

เป็นผู้ที่มีความรู้ในสิ่งที่จะถ่ายทอดอย่างดี ลึกซึ้งในทุกแง่มุมและสามารถใช้ประสบการณ์ในการดู

ความสอดคล้อง ไหลรื่นของการประชุมและอภิปราย สุดท้ายต้องมีจุดจบสรุปในแต่ละประเด็นของ 

แต่ละเรื่อง จึงจะประสบความส าเร็จ มีประโยชน์สูงสุดทั้งผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนและธุรกิจ 

3.3 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการใช้กรณีศึกษา ถือว่าเป็นการหยิบยกกรณีศึกษา 

ที่ดีทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จมาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนได้ศึกษา 

เพ่ือให้พิจารณาในแง่มุมต่างๆ ของกรณีนั้น ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนนั้น

ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของตนเอง แต่ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคน

จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ระดับหนึ่งจะถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคน

และธุรกิจมากยิ่งข้ึนไป 

3.4 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการแสดงบทบาทสมมุติ จะน าตัวของผู้ที่รับการ

พัฒนานั้นเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์สมมุติที่จะประกอบไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นที่แท้จริงหรือไม่แท้จริงก็

สามารถท าได้ โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนเฝ้ามองสังเกตการณ์ที่สิ่งเกิดขึ้นจากการแสดง
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บทบาทสมมุตินั้น ที่พบว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไร มีหลักการอะไรเข้ามา

ช่วยอธิบายให้มองเห็นผลที่จะเกิดหรือไม่ อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบทบาทสมมุตินั้นเป็นอย่างไร 

พอสังเกตเห็นสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนองการพัฒนาก าลังคนอย่างมีประโยชน์ให้แก่ทุกส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

3.5 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการจ าลองแบบ เป็นการจ าลองเหตุการณ์จริงๆ 

แต่เป็นการย่อส่วนของเหตุการณ์ทุกสิ่งเป็นการท าให้เหมือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงทุกประการและให้

เหมือนจริงมากที่สุดเพ่ือประโยชน์ของผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคน ซึ่งหลังจากนั้นจะให้มีการจ าลอง

การปฏิบัติงานจริงๆของบุคลากรเข้าในพื้นที ่จ าลอง แบบจ าลอง ผู ้รับการพัฒนาก าลังจะเห็น

พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา เมื่อใดที่การจ าลองแบบคล้ายคลึงสถานการณ์จริงมากจะช่วยให้เกิด

การเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ถือว่าวิธีการพัฒนาก าลังคนนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สอนให้ผู้รับการพัฒนาก าลังคน

มีความรู้จริง ติดตัวไปตลอด 

3.6 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการสาธิตและแสดงตัวอย่าง การแสดง ทดลองท า

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก าลังคนได้เห็นในกระบวนการ วิธีการท างาน รายละเอียดต่างๆที่จะเรียนรู้ 

วิธีการนี้ใช้ใช้วิธีการฝึกอบรมแบบบรรยายมาช่วยให้เห็นภาคทฤษฎีก่อน แต่เมื่อมีผู้เข้ารับการพัฒนา

ก าลังคนจ านวนมากๆ จะสาธิตให้เห็นทุกกระบวนการ เพราะจะเกิดประโยชน์มาก 

3.7 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการทดลองการปฏิบัติงาน จะมอบหมายหน้าที่

และความรับผิดชอบให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปฏิบัติงาน โดยก าหนดขอบเขต ควบคุมเวลา การควบคุม

ไว้อย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความเคยชิน สามารถปฏิบัติ งานให้เข้ากับมาตรฐานต่างๆได้ วิธีการนี้

จะต้องมีความละเอียดอ่อนเพราะมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานจริง จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ 

แต่ผลการพัฒนาก าลังคนวิธีนี้ได้ผลจะส่งผลทางที่ดีแก่การด าเนินธุรกิจ 

3.8 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน ต้องการให้ผู้ รับการ

พัฒนาก าลังคนได้เพิ่มทักษะที่ยาก ซับซ้อน ต้องเห็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติงานจริงจึงจะมองอย่างเห็นภาพ 

จึงก าหนดให้มีการพัฒนาก าลังคนในวิธีการฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานไปในเวลาเดียวกัน ผลงานที่ออกมา

จะเห็นได้ว่าเป็นอย่างไรและสามารถเพ่ิมปริมาณงานได้อีกในกรณีที่สามารถผ่านวิธีการฝึกอบรมวิธีนี้

และให้ท าอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องที่จะด าเนินการทั้งด้านเวลา บุคลากร งบประมาณ 

มีประโยชน์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง   
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3.9 การพัฒนาก าลังคนที่ผ่านจากวิธีการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว ผู้รับการพัฒนาก าลังคน

จะได้รับการถ่ายทอดจากผู้สอนโดยตรง เพ่ือให้ได้รับการสอนตั้งแต่เรื่องทัศนคติ แนวความคิดที่มี

ประโยชน์ของผู้สอน เพ่ือน าไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนมากจะเป็นการก าหนดให้ผ่านวิธีการนี้

เฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ และต้องลงทุนสูง และยังมีความเสี่ยงที่สูง 

  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาก าลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

สมรรถนะของคนนั้นต้องมีกระบวนการที่จะช่วยเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร เพ่ือให้

ปฏิบัติงานเป็นไปตามที่ธุรกิจต้องการ ตามเป้าหมายที่ก าหนดด้วยวิธีการพัฒนาก าลังคนที่หลากหลาย

เหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา กระบวนการท างานของธุรกิจและต้องไม่ส่งผลกระทบที่เป็นผลเสีย

ต่อธุรกิจ  

 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปและมอง

ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้การด าเนินธุรกิจนั้นประสบส าเร็จหรือไม่ เพราะถือว่าทุกวันนี้มี

การแข่งขันที่ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ก าหนดเป็นแนวทางด าเนินธุรกิจอย่างมีความพร้อม มีการศึกษา

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้ 

1. ความหมายของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  

  สรรชัย เตียวประเสริฐกุล (2555) ให้ความหมายไว้ว่าการศึกษาด้านกลยุทธ์หรือ

ยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนที่น ามาใช้ เพ่ือก าหนดแผนการท างานด้านต่าง ๆ 

ในระยะยาว อย่างสอดรับกับสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับสิ่งที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด เพ่ือให้องค์กร

ก้าวไปในอนาคต มีการพิจารณาความสามารถขององค์กร และวิเคราะห์ปัจจัย ที่จะก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อองค์กรในอนาคต เพ่ือบอกทิศทางการด าเนินการ และแนวทาง

ปฏิบัติที่จะบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้  

  จักร ติงศภัทิย์ (2549) ให้ค าจ ากัดความว่ายุทธศาสตร์ ยังหมายถึง สิ่งที่ช่วยในการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น มีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น 

ใหญ่ขึ้น มีผลก าไรที่ดี เกิดมีการจ้างงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเชื่อมโยง ผลิตภาพและ

ความสามารถในการแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่ง  
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  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2550) ให้ค าจ ากัดความว่า กลยุทธ์ เป็นการวางแผนแบบกว้างๆ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาว ซึ ่งสามารถมีกลยุทธ์ได้หลายๆ อย่างภายใน

องค์กร สิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นผลของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และมีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร  

  การด าเนินงานภายในองค์กรก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอนขององค์กรเพ่ือให้ประสบ

ความส าเร็จในการแข่งขันโดยจะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละทุกระดับ โดยจะสอดคล้องกันในการ

ปฏิบัติและจะส่งผลถึงความสามารถที่ เหนือกว่าคู่แข่งขัน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2548: 168) ใน

ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า strategy รากศัพท์ภาษากรีกคือ strategos หมายถึงแม่ทัพใหญ่ จะสื่อถึง

ความหมายที่แท้จริงของการมีศิลปการน าทัพ อ านวยการทุกอย่างเกี่ยวกับทัพเพื่อให้ได้รับชนะแก่

ข้าศึกมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนอกจากวงการทหาร ยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ทหารประกอบไปด้วย 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเตรียมก าลัง การวางก าลัง การใช้ก าลัง และการประสานปฏิบัติการ 

ส่วนในภาคธุรกิจจะเปลี่ยนจากค าว่ายุทธศาสตร์ให้เป็นค าว่ากลยุทธ์ ซึ่งจะหมายถึงวิธีการที่จะท าให้

องค์กรเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ วางแผนงานสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (สุมิตร สุวรรณ, 

2554: 13-17) ความส าเร็จของยุทธศาสตร์จะท าให้ไปถึงนั้นต้องหมายถึงวิธีการไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง

เชิงนโยบาย ซึ่งเป็นการเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรและระดับ

ปฏิบัติการก็ต้องสนองตอบวิธีการนั้นเพ่ือไปสู่จุดหมายเดียวกัน (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2555: 62) 

ความส าคัญของการก าหนดกลยุทธ์ตั้งแต่ก าหนดระดับองค์กร และที่ส าคัญถัดมานั้นจะเป็นส่วนที่เป็น

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ จะเป็นการเลือกเอากลยุทธ์ระดับธุรกิจไปบริหารหน่วยงานของตนเองอย่างเหมาะ

ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยจะเน้นในด้านความได้เปรียบในการแข่งขันและองค์กรหนึ่งจะมี

มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับการด าเนินงานของแต่ละองค์กร อยู่ที่ว่าหน่วยธุรกิจใดจะเลือกกลยุทธ์ระดับ

ธุรกิจเพ่ือจะสร้างความได้เปรียบของการแข่งขันที่เหมาะสม (อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2555: 67)  

  ในอีกแง่มุมหนึ่งมองถึงการสร้างความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้และต่อ

กระบวนการในการจัดการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ต่อการเลือกก าหนดกลยุทธ์ ต่องบประมาณ ซึ่ง

จะต้องมีความชัดเจนในการสร้างคุณค่า สร้างกรอบของการท างานที่ผนวกเอาส่วนต่างๆ เข้ามาด้วยกัน 

ควรมีองค์ประกอบ 3 ประการ 1) ทางด้านปริมาณ คือการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการหาความสัมพันธ์

ระหว่างเหตุและปัจจัย 2) การก าหนดเงื่อนเวลา ก าหนดให้เป็นการสร้างคุณค่าให้รู้จักโดยทั่วกันทั้ง 

แบบระยะสั้น แบบระยะกลาง แบบระยะยาว เพื่อสร้างความสมดุลและความยั่งยืน  (Kaplan, 

Norton, สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล , 2548: 385-386) และมีการให้ความหมายแบบสั้นๆ ของค าว่า         
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กลยุทธ์ไว้ว่า เป็นการก าหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรขององค์กรที่สร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันและลดโอกาสความเสียเปรียบเพื ่อใช ้ในการด าเนินงาน ขององค์กรให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ (ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, 2553: 20) 

  จากข้อพิจารณาค าว่ากลยุทธ์จากข้างต้นสามารถสรุปในเบื้องต้นกลยุทธ์คือ การวางแผน

และก าหนดวิธีการไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีทิศทางที่แน่นอน โดยสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กรระยะยาวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสามารถรับกับการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภายนอกได้บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานร่วมมือกัน

ระหว่างระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จึงจะสามารถท าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์  

  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเป็นสิ่งที่ส าคัญ บางหน่วยงานอาจจะไม่เห็นว่า

มีความส าคัญ หรืออาจจะมีการเข้าใจผิดว่าเป็นแผนที่กันไว้ในระยะยาวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น

การท าความเข้าใจว่าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานนั้นมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 1) ให้ความส าคัญต่อ

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรคท่ีเปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็นจุดแข็ง

และจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

กลยุทธ์จะต้องปรับไปตามด้วย 2) เน้นความเชื่อมโยงจากนโยบายลงมาที่ผลลัพธ์และต่อลงมายังผลผลิต

ระยะยาว ซึ่งเป็นตัวเชื่อมไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการและการก าหนดกิจกรรม 3) ให้ความส าคัญกับ

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดท ากลยุทธ์ทุกขั้นตอน นอกจากนี้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะมี

ขั้นตอน ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานเพราะหน่วยงานมีการ

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล้อม 2) การจัดวางทิศทางของหน่วยงาน อาจจะกล่าวถึงพันธกิจ

และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่พบในรูปของ วิสัยทัศน์ เป็นข้อความสิ่งที่แสดงให้

เห็นภาพของหน่วยงานอยากจะเป็นในช่วงเวลาข้างหน้าสัก 5 ปี  ได้มาจากการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและศักยภาพของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สนับสนุนการวิเคราะห์ รูปของ พันธกิจ จะเป็นการแสดงข้อความสิ่งที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรือ

บทบาทที่จะต้องท าในช่วง 5 ปีข้างหน้าเป็นการกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดเอาไว้ และเป้าประสงค์หลักของ

หน่วยงาน จะเป็นข้อความระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจนและผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจโดยตรง (วัฒนา วงศ์เกียรติ, 2555: 55) 
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  จากข้อพิจารณาค าว่าวางแผนกลยุทธ์นั้นจะหมายถึงการเตรียมความพร้อมที่จะท าให้

หน่วยงานมีการศึกษา สนใจสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์ วางทิศทาง ก าหนดภาระงาน ให้สามารถ

ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้า โดยมีมิติที่เอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อม มีการ

เชื่อมโยงกันของงานต่างๆ กับเป้าหมายและส าคัญที่สุดการให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ทุกขั้นตอน 

  จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ไว้หมายถึง กระบวนการ  

เตรียมความพร้อม โดยวางแผนการพัฒนาก าลังคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสมรรถนะของคน

นั้นต้องมีกระบวนการที่จะช่วยเพ่ิมความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากร เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไป

ตามที่ธุรกิจต้องการ ตามเป้าหมายที่ก าหนด ด้วยวิธีการพัฒนาก าลังคนที่หลากหลายเหมาะสมกับ         

ผู้เข้ารับการพัฒนา กระบวนการท างานของธุรกิจและต้องไม่ส่งผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อธุรกิจ  จาก

การวิเคราะห์ วางทิศทาง ก าหนดภาระงาน ให้สามารถตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นการมอง

ไปข้างหน้าไปข้างหน้าอย่างเหมาะสม 

 

ข้อมูลทั่วไปของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 

 การประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาในประเภทบริการ 

ธุรกิจระดับชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ

อนาลอกไปสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากโทรทัศน์ถือว่าเป็น

สื่อที่ส าคัญที่สุดของสังคมไทยมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อนี้ประมาณ 98% และรับชมรายการ

บันเทิงในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะน ามาซึ่งการบริการโทรทัศน์ที่ดีกว่าเดิมทั้งในเชิง

คุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลาย นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนทั่วประเทศไทย 

เมื่อเป็นแบบนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมกับการ

ให้บริการใหม่ ซึ่งอาจจะรวมไปถึงประเด็นทางด้านเทคนิคและการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจะต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลและจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนในครั้งนี้ ประเทศไทยพอมีการเปิดให้บริการ

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลก็จะมีระบบ HDTV ซึ่งมีความชัดสูงตามแผนของกรรมการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จ านวน HDTV มีทั้งหมด 7 ช่อง ซึ่งมีความชัดเจน เป็นการน าไปสู่
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีประโยชน์ ส่วนที่เป็นทีวีดิจิทัลมาตรฐาน (SDTV) ความคมชัดธรรมดาแต่ให้

ภาพ เสียงที่ดีกว่าระบบอนาลอก (สุชาติ   สุภาพ, 2556: 13-26) 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผู้รับผิดชอบได้ปรับระบบบริการ

โทรทัศน์ของประเทศเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

พ.ศ.2551 การให้บริการโทรทัศน์ จึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) บริการสาธารณะ 2) บริการ

ธุรกิจ 3) บริการชุมชน โดยแผนกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะเปิดอนุญาตให้แก่บริการ

สาธารณะและบริการธุรกิจก่อ ส่วนบริการชุมชนจะท าต่อไป  ที่มีความพร้อมทั้งด้านคลื่นความถี่ 

เกณฑ์การก ากับดูแลและโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมขยายครอบคลุมท้องถิ่นทั่วประเทศ เพ่ือให้ตอบสนอง

กับประโยชน์สาธารณะและสอดคล้องกับกฎหมาย กรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ยังไ ด้

แบ่งประเภทของกิจการธุรกิจย่อยออกไปอีก โดยจัดให้มีประเภทย่อยเป็นช่อง ธุรกิจส าหรับเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว จ านวน 3 ช่อง  ช่องธุรกิจประเภทข่าวสาระ 7 ช่อง และช่องธุรกิจทั่วไป 7 ช่อง 

ส าหรับ HDTV จะให้บริการในประเภทบริการธุรกิจทั่วไปทั้งหมดมี 7 ช่อง รวมเป็นโทรทัศน์ประเภท

บริการธุรกิจทั้งหมด จ านวน 24 ช่อง ในส่วนของกิจการสาธารณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์จัดให้มี 12 ช่อง เป็นของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และ

ของนิติบุคคลไม่แสวงก าไร โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความจ าเป็น (พนา ทองมีอาคม, 2557: 1-4) 

 การด าเนินงานของกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่จัดท าการเปลี่ยน

เทคโนโลยีของโทรทัศน์นั้นมีการจัดท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งมีการจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

อยู่ใน 4.6 ที่ว่าด้วยแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนในระบบดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนในระบบ ดิจิทัล มุงเปลี่ยนการรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไปสู

การรับ สงสัญญาณในระบบดิจิทัล เพ่ือใหการใชคลื่นความถี่เปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ตามเจตนา

รมณมาตรา 27 (5) และภาคประชาชนไดใชคลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ไมนอยกวารอยละ 20 ตามมาตรา 49 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 

โดยการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนใน ระบบดิจิทัล  

การสงเสริมการใชโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายรวมกัน   ในแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับ  

สงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล ไดก าหนดวัตถุประสงค 2 ขอ 4 
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แนวทางและ 9 ตัวชี้วัด (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553) 

 ยุ ทธศาสตร์  4.6 แผนยุ ทธศาสตร์ การเปลี่ ยนผ่ าน ไป สู่ การรั บส่ งสั ญ ญ าณ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล  

 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้การใช้คลื่นความถี่ในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับ สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล

ไดอ้ย่างทั่วถึง สัดส่วนของภาคประชาชนที่ไดร้ับการ จัดสรรการใช้คลื่นความถี่อย่างสมดุลเป็นธรรม  

 แนวทาง 

 1) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพ่ือการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ในระบบดิจิทัล โดยสอดคล้องกับแผนแม่บท การบริหารคลื่นความถ่ี เป็นไปตามหลักกติกา สากลและ

พันธกรณีระหว่างประเทศ 2) ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและ โครงข่ายร่วมกันในการประกอบ

กิจการเพ่ือให้สามารถขยายโครงข่ายวิทยุกระจาย เสียงและ วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 3) ก าหนดมาตรการส่งเสริมและแผน สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาด้านกิจการ 

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและ พัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 4) ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนสามารถ รับสัญญาณวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้    

อย่างทั่วถึง ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 

กิจการโทรนาคม เพ่ือประโยชนส์าธารณะ  

 ตัวช้ีวัด 

 1) มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการ รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เปนระบบดิจิทัล 

ภายใน 1 ปี และแผนการเปลี่ยนระบบการ รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบ ดิจิทัลภายใน 2 ป ี

2) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศน์ในระบบ

ดิจิทัลภายใน 2 ปี และ หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ส าหรับการประกอบกิจการ

วิทยุ กระจายเสียงในระบบดิจิทัลภายใน 3 ปี 3) มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
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ในระบบดิจิทัลภายใน 4 ปี 4) มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและ โครงข่ายร่วมกันในการ

ประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน 2 ปี 5) มีฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและ 

โครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนภายใน 2 ปี เพ่ืออ านวย ความ

สะดวกในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกัน 6) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและ 

พัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใน 3 ปี 7) มี

แผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และ ประสานงาน เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 8) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลส าหรับผู้มีรายได้น้อยภายใน 3 ปี 9) มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่

สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ภายใน 5 ปี 

 เป้าประสงค์ส าคัญของยุทธศาสตร์นี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีโครงข่ายและ

วิทยาการกระจาย เสียง โดยมุ่งเป้าที่ประสิทธิภาพการใช้คลื่นความถี่ในระบบดิจิทัล และมุงเน้นให้

ประชาชน  เข้าถึงได้อยางทั่วถึงด้วยวิทยาการด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการ

แต่งตั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะที่ปรึกษาในรูปแบบของคณะอนุกรรมการได้แก ่

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัล โดยมีกลไกการท างานซึ่งเป็นบุคลากรของ กสท. ได้แก่ กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์

และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) และกลุมงาน วิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

(วส.) ในจ านวน 9 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล พบว่า ไม่มีตัวชี้วัดที่ก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่พบว่าใน

ตัวชี้วัดที่ 1 มี กิจกรรมที่ก าหนดให้เสร็จภายใน 1 ปีแรก คือ การมีแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่ง 

สัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็น ระบบดิจิทัลและในส่วนของแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิทัลได ้ก าหนดให้แล้วเสร็จใน 2 ปี 

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5.6 การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณ 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัด 

 1.1 มีนโยบายและ แผนการเปลี่ยนระบบการ รับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ เป็นระบบดิจิทัล

ภายใน 1 ปี 
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 ก าหนดเวลา แล้วเสร็จ 

 ภายใน 1 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการ จัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ โทรทัศน์และวิทยุ ใน ระบบดิจิทัล 

(จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิทัล ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 2) รายงานการประเมินผล

กระทบก่อนการบังคับใช้แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล  

3) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) โครงการจัดหา ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ ระบบดิจิทัล ภายใตค้วามร่วมมือทางวิชาการ - จัดท า TOR เสนอต่อ กสทช. 

และประสานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพ่ือจัดท าความรว่มมือทางวิชาการ 2) รายงาน

การประเมินผลกระทบก่อนการบังคับใช้แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล  

(1) จัดท ารางรายงานฯ (2) เสนอรางรายงานฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯ กสท. และ กสทช. เพ่ือพิจารณา          

(3) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 3) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณ

วิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล (1) จัดท าแนวนโยบายและแผนการเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

และระบบดิจิทัล (2) เสนอแผนการเปลี่ยนผ่านฯ ต่อคณะอนุกรรมการฯต่อ กสท. และ กสทช. เพ่ือ

พิจารณา (3) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (4) พิจารณาการรับฟังความคิดเห็น / ปรับปรุงแก้ไข        

รา่งประกาศ (5) เสนอ กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณารา่ง ประกาศฯ 

 ตัวช้ีวัด 

 1.2) มีแผนการเปลี ่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง เป็นระบบดิจิทัล

ภายใน 2 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 2  ปี 
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 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อน กิจการโทรทัศนแ์ละวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) โครงการจัดหา ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์

และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 2) รายงานการประเมินผลกระทบ          

ก่อนการบังคับใช้แผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิทัล 3) แผนการเริ่ม

กระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิทัล 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือจัดท าแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 

และวิทยุกระจายเสียงไปสู่ระบบดิจิทัลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ - จัดท าขอบเขตโครงการ เสนอ 

ลสทช. ประสาน สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เพ่ือจัดท าความรว่มมือทางวิชาการ 2) รายงาน

ผลการศึกษาการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  (1) ศึกษาและรวบรวม               

ขอมูลการเริ่มให้บริการและมาตรฐานวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลของต่างประเทศ (2) จัดท าข้อเสนอแนะ 

แนวทางการเริ่มกระบวนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัลที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 

(3) เสนอร่างรายงานฯ ต่อ กสท. เพ่ือพิจารณา 3) เสนอแผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง          

ในระบบดิจิทัล (1) จัดท าแนวนโยบายและแผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบ

ดิจิทัล  (2) เสนอแผนการเริ่มการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและร่างประกาศฯ ต่อ กสท. และ 

กสทช. เพื่อ พิจารณา (3) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  (4) เสนอ กสท. และ กสทช. เพื่อพิจารณา 

 ตัวช้ีวัด 

 2.1) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใน 2 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 2 ปี 
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 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัลภายใน 2 ปี 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) ยกร่างประกาศ/หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบ 

กิจการวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 2) เสนอคณะอนุกรรมการฯ และ กสท.เพ่ือพิจารณาและรายงานต่อ 

กสทช. 3) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4) เสนอ กสท.เพื่อพิจารณาและเสนอ กสทช. เพ่ือทราบ 

5) เผยแพร่ร่างประกาศ/ หลักเกณฑ์ฯ ต่อสาธารณและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตัวช้ีวัด 

 2.2) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุ

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภายใน 3 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 3 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุมงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 หลัก เกณ ฑ์และวิธีการอนุญ าตให้ ใช้ คลื่ นความถี่ ส าห รับการประกอบกิ จการ

วิทยุกระจายเสียงในระบบ ดิจิทัล 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) ยกร่างประกาศ/หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 2) เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็น 3) เสนอ            

รา่งประกาศ/ หลักเกณฑ์ฯ ต่อ กสท.เพ่ือพิจารณาและรายงานต่อ กสทช. เพ่ือรับหลักการและ ร่างฯ 
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4) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 5) เสนอ กสท.เพ่ือพิจารณาร่างประกาศ/หลักเกณฑ์ฯ และเสนอ กสทช. 

เพ่ือทราบ 6) เผยแพร่ร่างประกาศ/ หลักเกณฑ์ฯต่อสาธารณและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตัวช้ีวัด 

 3) มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ภายใน 4 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 4 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนและวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 การเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) เปิดรับข้อเสนอโครงการใช้ คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อการทดลองหรือทดสอบ       

เป็นการชั่วคราว 2) พิจารณาขอ้เสนอ โครงการฯ ตามหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวของ     

3) เสนอข้อเสนอโครงการฯ และข้อมูลการพิจารณา เบื้องต้นต่อ กสท. เพ่ือ พิจารณา 4) ปรับปรุง          

แกไข / เพ่ิมเติม ขอมูลของขอเสนอโครงการตามความเห็นชอบของ กสท. 5) เสนอ กสท. เพื่อพิจารณาให้

ความชอบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพ่ือการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว 

 ตัวช้ีวัด 

 4) มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายรวมกันในการประกอบกิจการ

กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์ภายใน 2 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 2 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศนแ์ละ วิทยุ ในระบบดิจิทัล (จส.) 

3) กลุ่มงานวิชาการฯ (วส.) 
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 กิจกรรมคาดหวัง 

 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้

คลื่นความถี่ ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) ยกร่างประกาศ/หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนการใหบริการโครงข่าย

โทรทัศน์ประเภทใช้คลื่นความถี่ภาคพ้ืนดินในระบบ ดิจิทัล 2) เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้

ความเห็น 3) เสนอร่างประกาศ/ หลักเกณฑ์ฯ ตอ กสท.เพ่ือ พิจารณาและรายงานต่อ กสทช. เพื่อรับ

หลักการและร่างฯ 4) รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 5) เสนอ กสท.เพ่ือพิจารณาร่างประกาศ/

หลักเกณฑ์ฯ และเสนอ กสทช. เพ่ือทราบ 6) เผยแพร่ร่างประกาศ/ หลักเกณฑ์ฯต่อสาธารณและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตัวช้ีวัด 

 5) มีฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศัน ์ภายใน 2 ปี เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกัน 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 2 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (คณะ 21) 2) กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 ฐานขอมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) ก าหนดแนวทาง วิธีการ และรูปแบบการจัดท าฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย

ของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้โครงสร้าง

พ้ืนฐานและโครงข่าย ร่วมกัน 2) จัดท าตัวอย่างฐานข้อมูล โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายฯ 3) ปรับปรุง              

แก้ไขแนวทางการ จัดท าฐานข้อมูลฯ 4) รวบรวมข้อมูล 5) จัดท าฐานขอ้มูล 
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 ตัวช้ีวัด 

 6) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนใ์นระบบดิจิทัล ภายใน 3 ปี 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 5 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงาน กสทช. 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) ส ารวจความต้องการของบุคลากร 2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ประกอบที่ตอบ

ความต้องการบุคลากรรายบุคคลได้ 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) ส ารวจความต้องการของบุคลากร 2) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่มีองค์ประกอบที่ตอบ

ความต้องการบุคลากรรายบุคคลได้ 3) พยายามด าเนินการจัดหลักสูตรให้ได้ตามแผนพัฒนามากท่ีสุด 

 ตัวช้ีวัด 

 7) มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเนื้อหาการฝึกอบรม และ/หรือการ

สัมมนา โดยเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 5 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงาน กสทช. 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในหลักสูตรเป้าหมายของบุคลากร  2) วิเคราะห์

ประเมินผลจากแบบส ารวจเพื่อเก็บสถิติ 3) รายงานข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงที่ดีขึ้น 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในหลักสูตรเป้าหมายของบุคลากร 2) วิเคราะห์ประเมินผล

จากแบบส ารวจเพ่ือเก็บสถิติ 3) น าผลการประเมินมาประมวลผล น าเสนอเป็นรายงานข้อเสนอแนะ

เพ่ือการปรับปรุงที่ดีขึ้น 
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 ตัวชี้วัด 

 8) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของบุคลากรโดยเฉลี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ตลอดอายุของแผน 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 4 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงาน กสทช. 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) สร้างแนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลที่อิงอยู่กับมาตรฐานเดียวกันคือผล

ปฏิบัติงาน 2) จัดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีที่ต่อเนื่อง 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) สร้างแนวทางหรือหลักเกณฑ์การประเมินผลที่อิงอยู่กับมาตรฐานเดียวกัน คือผล

ปฏิบัติงาน 2) จัดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีที่ต่อเนื่อง 

 ตัวช้ีวัด 

 9) มีรายงานการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บท

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

 ภายใน 5 ปี 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1) ส านักงาน กสทช. 2) คณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ (คณะ 22) 

 กิจกรรมคาดหวัง 

 1) มีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฉบับที่ 1 2) มี

รายงานติดตามความคืบหน้าปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดในการด าเนินงานตามแผนแม่บท ที่ครอบคลุม

ทั้งมิติเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพพร้อมรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

ทุกงวดครึ่งปี 3) มีแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมที่น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหา หรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานในแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
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โทรทัศน์ 4) มีรายงานความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนแม่บท ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และ

ระดับแผนแม่บทโดยรวม 

 ขั้นตอน/กระบวนการ 

 1) การน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง 

การติดตามความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งใช้การติดตามตัวชี้วัด และ  Milestones 

ตามแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ 2) มีรายงานติดตามความคืบหน้าปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดใน

การด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ที่ครอบคลุมทั้งมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานผลการ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกงวดครึ่งปี 3) มีแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เป็น

รูปธรรมที่น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานในแผนแม่บทฯและ

ยุทธศาสตร์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 4) การเตรียมการเพ่ือจัดท ารายงานความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ 4.) การวางกรอบโครงการรายงานสภาพความเปลี่ยนแปลงของสื่อ 

4.2) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกร่างรายงาน (ส านักกรรมการ

กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556: 156 – 163) 

 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าแผนยุทธศาสตรการเปลี่ยนผานไปสูการรับสงสัญญาณ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัลนั้นไว้หมายถึง กระบวนการ เตรียมความพร้อม ที่มี

การก าหนดความชัดเจนของสิ่งที่เกี่ยวข้องไว้เพ่ือให้ด าเนินงานได้อย่างประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ตามวัตถุประสงค์ การก าหนดเวลา ก าหนดขั้นตอน ก าหนดแนวทาง ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด เพ่ือให้

ปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีต้องการและต้องไม่ส่งผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อ 

 

แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT) และการวิเคราะห์โครงร่าง ( 7’S) 

1. แนวคิดของ SWOT Analysis 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาในความหมายของผู้ที่มักกล่าวถึงบ่อยๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับแนวคิด

ของ SWOT Analysis ไว้ได้ดังนี้ 

  สมยศ นาวีการ (2549) ได้ให้ค านิยามว่า SWOT Analysis  คือ การวิเคราะห์สภาพ

องค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญ

ในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT มีความหมายดังนี้ 1) Strengths หมายถึง จุดแข็ง

หรือข้อได้เปรียบ  2) Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเส ียเปรียบ 3) Opportunities 
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หมายถึง โอกาสที่จะด าเนินการได้ 4) Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการ

ด าเนินงานขององค์การ มีรายละเอียดที่จะกล่าวกับการท า SWOT Analysis ดังนี้ 1) หลักการส าคัญ

ของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจสภาพแวดล้อม 2 ด้าน ได้แก่สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ ่ง เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน เพื่อให้รู ้ตนเอง  (รู้เรา) รู้จัก

สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอก

และภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก

องค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จะมีผลต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ 

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และกิจกรรม

ด า เ น ิน ก า ร ขององค์ กรที่ เห มาะสมต่ อ ไป  2) ประโยชน์ ของการวิ เคราะห์  SWOT ก า ร

วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งของ

องค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนของ

องค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะ

เป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม

จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT  นี้จะใช้

เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่

เหมาะสม 3) ขั้นตอนวิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุม

ขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล

ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์

จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม

หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์  SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้ง

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา

ทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร

แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่

ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ
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ทรัพยากร (MAN MONEY MATERIAL METHOD) ค่านิยมองค์กร รวมถึงการพิจารณาผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลของวิธีการด าเนินการก่อนหน้านี้ 

1.1.1 จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมอง

ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่

องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร   

1.1.2 จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจาก

มุมมองของผู้ที่อยู่ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย 

ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

1.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโดยพิจารณาโอกาสและอุปสรรคทางการ

ด าเนินงานขององค์กรที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น โครงสร้างประชากร ระดับ

การศึกษา อัตรารู้หนังสือ การตั้งถิ่นฐาน การอพยพและการย้ายถิ่น ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง  เช่น พระราชบัญญัติ 

พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและ

พัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการสถานะ

สุขภาพ อัตราการป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพของประชากร พฤติกรรมทางสุขภาพ รวมถึงระบบ

สุขภาพ สภาพแวดล้อมทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ ผลกระทบจากการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น   

1.2.1 โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย

ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการ

ขององค์กรในระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็ง

ขึ้นได ้  

1.2.2 อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก

องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ

แรงกระทบดังกล่าวได้ 
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1.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน 

โอกาส-อุปสรรคจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อม

ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วให้น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส-อุปสรรคต่างๆ 

จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถาน การณ์เช่นนั้น องค์กรควร

จะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบ

ดังนี้  ก. สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่ พ่ึงปรารถนาที่สุด 

เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้นผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 

(Aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาส

ต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่ ข. สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค)  สถานการณ์นี้เป็น

สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหา

จุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive 

strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่

จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที ่น้อยที่สุด ค. สถานการณ์ที ่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์

องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรค

ที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented 

strategy) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้  ง. 

สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย

ต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั ้นแทนที่จะรอ

จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือ ขยายขอบข่าย

กิจการ (Diversification Strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นๆแทน 

   จากการพิจารณาข้างต้นของการวิเคราะห์ SWOT นั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า

คือ การวิเคราะห์หาความช่องว่างของการได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ือการอยู่รอดในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกน าไปสู่การ

ประเมินสถานการณ์แล้วพิจารณาตัดสินใจที่ให้ได้เปรียบในการแข่งขันและมีประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจต่อไป 
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2. กรอบแนวคิด 7s McKinsey 

  กรอบแนวคิด 7s McKinsey เป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจว่าทุกส่วนขององค์กร

ของคุณท างานอยู่ด้วยความสามัคคี  7s McKinsey ได้มีการพัฒนาในต้นทศวรรษ 1980 โดย 

Tom  Peter และ Robert Waterman เป็นสองที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการท างานเป็น

ที่ปรึกษาของ McKinsey & Company ได้น าเสนอแนวคิดการจัดแนวทางการศึกษาไว้ 7 ด้านส าหรับ

ตรวจสอบภายในองค์กรและจ าเป็นที่จะต้องมีความใกล้ชิดกัน ที่ส าคัญนั้นต้องที่ค านึงถึงภายในองค์กร

จึงจะประสบความส าเร็จแนวคิด 7s McKinsey สามารถน ามามาใช้ในหลากหลายของสถานการณ์ที่

มุมมองของการจัดต าแหน่งให้เป็นประโยชน์ส าหรับคุณ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน

ตรวจสอบปัจจัยของแนวโน้มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทในอนาคตจัดหน่วยงานและ

กระบวนการที่จ าเป็นจะต้องควบรวมหรือยุบรวมกันก าหนดวิธีการที่ ดีที่สุดที่จะใช้กลยุทธ์น าเสนอ

แนวคิดของ 7s McKinsey สามารถน าไปใช้เป็นองค์ประกอบของทีมงานหรือโครงการได้เป็นอย่างดี 

ปัญหาของการใช้ทฤษฎีนี้ คือ การน าไปใช้โดยไม่ค านึงถึงวิธีการที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะก าหนด

ขอบเขตของพ้ืนที่ที่คุณจะต้องศึกษา 

  แนวคิด 7s McKinsey เกี่ยวข้องกับ 7 ปัจจัยของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน โดยแบ่ง

ออกเป็นทั้ง “ยากและหนัก” กับ “อ่อนน้อม” ภายในองค์กร องค์ประกอบ “ยากและหนัก” ได้แก่ 

กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ และ องค์ประกอบ “อ่อนน้อม“ ได้แก่ ค่านิยมร่วมกัน โครงสร้าง ทักษะ/

ประสบการณ์การท างาน สไตล์ พนักงาน องค์ประกอบ “ยากและหนัก” จะง่ายต่อการก าหนดหรือ

ระบุวิธีการจัดการโดยตรงและมีอิทธิพลต่อพวกเขา ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ : จะต้องใช้แผนภูมิองค์กรและ

สายการบังคับบัญชาและกระบวนการที่เป็นทางการและใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุน 

องค์ประกอบ “อ่อนน้อม” เป็นสิ่งที่ยากท่ีจะอธิบายและมีความเป็นตัวตนน้อยมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม

องค์กรโดยรวม ซึ่งองค์ประกอบอ่อนมีความ ส าคัญมากต่อองค์กรที่ต้องการจะประสบความส าเร็จ 

องค์ประกอบเฉพาะ : 1) กลยุทธ์จะเป็นการวางแผนด้านการบ ารุงรักษาและการสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง 2) โครงสร้างคือวิธีการก าหนดโครงสร้างขององค์กร  ใครเป็นผู้ที่รายงาน

และรายงานไปถึงใคร 3) ระบบ คือกิจกรรมประจ าวันและวิธีการที่พนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน 

4) สไตล์ : สไตล์ของความเป็นผู้น าของคณะผู้บริหารองค์กร 5) พนักงาน : ความสามารถทั่วไปของ

พนักงานในองค์กร และความพร้อมของพนักงานในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

และ 6) ทักษะ : ทักษะ และความสามารถที่แท้จริงของพนักงานที่ท าให้กับองค์กร ซึ่งการก าหนด
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ค่านิยมร่วมกันในช่วงกลางของแนวคิด 7s McKinsey เป็นรูปแบบที่เน้นว่าค่านิยมที่ก าหนดนี้เป็น

ศูนย์กลางในการพัฒนาทุกองค์ประกอบที่ส าคัญอื่นๆของโครงสร้างองค์กร  เช่น โครงสร้างองค์กร 

กลยุทธ์ ระบบ  สไตล์  พนักงาน และทักษะความสามารถทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่องค์กรถูกสร้างขึ้น

ทั้งหมดและเป็นสิ่งที่ยืนยันที่ดีเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เดิมขององค์กรที่ก่อตั้งขึ้นจากค่านิยมของผู้สร้าง 

3. วิธีการน าแนวคิด 7s McKinsey ไปใช้  

  รูปแบบแนวคิดของ 7s McKinsey จะขึ้นอยู่กับทฤษฎีที่ว่าองค์กรสามารถจะด าเนินการ

กระบวนการทั้ง 7 อย่างของแนวคิด 7s McKinsey โดยที่องค์ประกอบทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง และ

ส่งเสริมร่วมกัน ดังนั้นรูปแบบที่สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยระบุสิ่งที่จะต้องท าได้จริงและปรับปรุง            

ประสิทธิภาพหรือรักษาแนวปฏิบัติในระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในส่วนอ่ืนๆ ไม่ว่า

ชนิดของรูป แบบที่มีการเปลี่ยนแปลง–การปรับโครงสร้างของกระบวนการใหม่, การควบรวมกิจการ

ของหน่วยงานต่างๆในองค์กร, การออกแบบระบบการท างานใหม่, การเปลี่ยนแปลงตัวผู้น า หรือ

รูปแบบสไตล์การท างานของผู้น าและอ่ืนๆ  ซึ่ งรูปแบบ 7s ที่น ามาใช้จ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ

องค์ประกอบขององค์กรและมีความสัมพันธ์ก ัน  เพื ่อให ้แน ่ใจว ่าผลกระทบที ่กว้างของการ

เปลี่ยนแปลงเฉพาะในพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่ก าลังพิจารณาคุณสามารถใช้แบบจ าลอง 7s เพ่ือช่วยในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (จุด A) และสถานการณ์ในอนาคตที่เสนอ (จุด B) และเป็นการ

ระบุช่องว่างและความ ไม่สอดคล้องกันระหว่างจุด A และ จุด B ของพวกเขา ซึ่งมันก็ คือ ค าถามของ

การปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนองค์กรตามแบบจ าลองของ 7s  เพ่ือให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณท างาน

มีประสิทธิภาพและดีเมื่อคุณมาถึงปลายทางที่ต้องการ สิ่งที่เป็นค าถามในใจระยะแรกๆ จะง่ายอย่าง

นั้นจริงหรือไม่ จะดีได้ตามนั้นจริงๆ หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณอาจจะไม่ง่ายที่ทุกคน

สามารถปฏิบัติได้ในทันทีเพราะจะต้องใช้การค้นคว้าจากต าราและกระบวนการวิธีการที่จะทุ่มเทให้กับ

การวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง

แบบจ าลอง 7s เป็นกรอบที่ดีที่จะช่วยให้คุณตั้งค าถามที่เหมาะสม แต่ก็จะไม่ให้ค าตอบทั้งหมด ซึ่งสิ่ง

ที่คุณจะต้องน ามารวมกันด้วยความรู้ที่ถูกต้อง, ทักษะและประสบการณ์  

  การพิจารณาเริ่มต้นของการด าเนินการควรจะก าหนดค าถามที่ถูกต้องและเหมาะสม

และได้พัฒนาเมทริกซ์ในการติดตามวิธีการท างานของ 7s ที่เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกัน เพ่ือช่วย

สนับสนุนค าถามของคุณและจ าเป็นตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรคุณและภูมิปัญญา          

ที่สะสมมาของผู้บริหารและทีมงาน 
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4. การตรวจสอบการใช้ 7s  

  องค์กรจะน า 7s มาใช้การวิเคราะห์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ใช้นั้นมีความ

เข้าใจและตั้งค าถามก่อนเพ่ือจะท าให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งที่เป็นสถานการณ์ A และสถานการณ์ B 

ดังนี้ 

  กลยุทธ์ ประกอบด้วย: 1) กลยุทธ์ของเราคืออะไร 2) วิธีการของกลยุทธ์ตั้งใจที่จะให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของเราท าอย่างไร 3) เรามีวิธีการที่จะรับมือกับแรงกดดันในการแข่งขันอย่างไร 

4) เราจะจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร 5) กลยุทธ์ที่ช่วยปรับปรุง

เกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพแวดล้อมอย่างไร โครงสร้าง ประกอบด้วย 1) บริษัท / ทีมงานแบ่งออกเป็น

อย่างไร 2) ล าดับชั้นของโครงสร้างองค์กรเป็นแบบไหน 3) หน่วยงานต่างๆ มีกิจกรรมประสานงานกัน

อย่างไร 4) สมาชิกในทีมขององค์กรมีการจัดระเบียบวิธีการภายในกลุ่มอย่างไร  5) กระบวนการ

ตัดสินใจและการควบคุมเป็นแบบกระจายอ านาจหรือเป็นแบบรวมศูนย์อ านาจที่ส่วนกลาง 7) อะไรคือ

สิ่งที่เราควรจะต้องท าให้มันเกิดขึ้น 8) เส้นทางสายการติดต่อสื่อสารภายในการองค์กรเป็นอย่างไร 

9) มีระบบหรือวิธีการที่ชัดเจนหรือไม่ ระบบ ประกอบด้วย 1) อะไรคือระบบหลักท่ีใช้ท างานในองค์กร 

มีอะไรบ้าง มีการพิจารณาทางการเงินและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลร่วมทั้งการสื่อสารและ

การจัดเก็บให้เป็นระบบหรือไม่ 2) มีระบบที่จะใช้ควบคุมหรือไม่ วิธีการที่พวกเขาจะใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลเป็นอย่างไร 3) กฎระเบียบการควบคุมภายในและกระบวนการที่ใช้เพ่ือให้เกิดการติดตาม 

คืออะไร ค่านิยมร่วมกัน ประกอบด้วย 1) ค่านิยมหลักท่ียอมรับร่วมกันมีอะไรบ้าง 2) วัฒนธรรมของ

ทีมงาน / ของทั้งองค์กร คือ อะไร 3) มีวิธีการอะไรที่จะท าให้ค่านิยมแข็งแกร่ง 4) อะไร คือ ค่านิยม

พ้ืนฐานที่ องค์กร / ทีมงาน สร้างร่วมกัน สไตล์ ประกอบด้วย 1) วิธีการมีส่วนร่วมในการจัดการ/

ลักษณะความเป็นผู้น าคืออะไร 2) มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพและความเป็นผู้น าของผู้บริหาร หรือไม่             

3) พนักงาน/สมาชิกในทีมของหน่วยงานภายในองค์กร มีแนวโน้มที่จะแข่งขันกันหรือไม่ 4) จะมีทีมงาน  

ที่ท างานจริงๆ ภายในองค์กร หรือพวกเขาเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยในองค์กร  หรือไม่  พนักงาน 

ประกอบด้วย 1) อะไรระบุต าแหน่ง หรือความเชี่ยวชาญพิเศษส าหรับเป็นตัวแทนของทีม 2) อะไร

เป็นตัวระบุต าแหน่งที่จ าเป็นขององค์กร 3) มีช่องว่างของความต้องการด้านคุณสมบัติพนักงานที่

จ าเป็น หรือไม่ และทักษะ ประกอบด้วย 1) อะไรคือ ทักษะที่แข็งแกร่งที่แสดงทักษะความช านาญ

ของบริษัทและทีมงาน 2) มีพนักงานที่ขาดทักษะความช านาญ ประมาณเท่าใด 3) องค์กร/ทีมงานที่
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รู้จักกันดีและเป็นที่ยอมรับว่าดี  คือ อะไร 4) พนักงานในปัจจุบัน / สมาชิกในทีมมีความสามารถใน

การท างาน หรือไม ่5) ทักษะและวิธีการติดตาม ประเมินผล เป็นอย่างไร 

  จตุพล ชูจันทร์ (2553) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบ ประกอบด้วย 

ดังนี้ 1) เริ่มต้นด้วยค่านิยมร่วมกันของคุณ พวกเขาสอดคล้องกับโครงสร้างกลยุทธ์ของคุณและระบบ

หรือไม่ ถ้าไม่, อะไรที่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแแปลง 2) มองเข้าไปที่องค์ประกอบหลักขององค์กร มีวิธีการอ่ืนๆ 

ที่จะสนับสนุนหรือไม่ ระบุ อะไรที่จ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 3) มุมมองถัดไปที่องค์ประกอบอ่ืนๆ 

ที่ไม่แข็งกระด้างในองค์กร อะไรเป็นองค์ประกอบที่ยากและต้องการแรงสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง  

พวกเขาท างานอย่างใดอย่างหนี่งเพ่ือให้การสนับสนุนคนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่   ถ้าไม่, 

อะไรที่จ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง 4) ในขณะที่คุณก าลังปรับหรือจัดต าแหน่งขององค์ประกอบที่คุณ

จะต้องใช้บ่อยขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนและหลังจากนั้นให้มีการวิเคราะห์วิธีการที่จะส่งผลกระทบต่อ

องค์ประกอบอื่นๆและการจัดต าแหน่งของพวกเขา รวมทั้งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับเปลี่ยน

และความคุ้มค่าของการปรับเปลี่ยนมันจากเดิม การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม สามารถใช้เทคนิคต่าง 

ๆ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ เทคนิค SWOT Analysis ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก, 

รูปแบบ McKinsey’s 7-S Model ใช ้ว ิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และรูปแบบ

สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) เป็นรูปแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กร ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ด้วยการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ

จากทรัพยากรภายในและสมรรถนะในการใช้ทรัพยากร และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ด้วยการประเมินโอกาสและอุปสรรคขององค์การจากสภาวะภายนอก ทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมทั่วไป

และสภาพแวดล้อมของตัวงานจากภายนอกที่เอ้ือประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ 

ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จขององค์การ ส าหรับรายละเอียดและขอบเขตของค่าว่า  SWOT นั้น  

  ปกรณ์ ปรียากรณ์ (2542) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT Analysis ไว้ดังนี้ จุดแข็ง 

หรือจุดเด่น (Strengths: S) การพิจารณาสภาวการณ์ที่เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยภายในองค์กร ที่

สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน หรือเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานให้สูงกว่าองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้

การด าเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มบรรลุถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการจุดอ่อนหรือจุดด้อย 

(Weaknesses: W) หมายถึง การพิจารณาสภาวการณ์ที่องค์กรหรือปัจจัยภายในองค์กรที่สร้างความ

เสียเปรียบในเชิงแข่งขัน หรือท าให้ศักยภาพในการด าเนินงานด้อยกว่าองค์กรอ่ืน ๆ ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
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ขององค์กรมีแนวโน้มไม่บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โอกาส (Opportunities: 

O) หมายถึง การพิจารณาผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรมีการ

เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ การมีความได้เปรียบในเชิง

แข่งขัน การเพ่ิมขึ้นของลูกค้าหรือผู้รับบริการ หรือความต้องการการบริโภคสินค้าและบริการ อุปสรรค

หรือภัยคุกคาม (Threats: T) หมายถึง การพิจารณาผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานขององค์กร หรือเป็นสิ่ง

คุกคามที่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบในเชิงแข่งขัน หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ด้วยเทคนิค SWOT Analysis แล้ว จึงด าเนินการประมวลข้อมูลทั้งสองด้านเข้าด้วยกันเพ่ือสรุป

ความสัมพันธ์แบบแมททริกซ์ของปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ด้วยการ

ประมวล SWOT Matrix น าไปสู่การวางกลยุทธ์ 4 แนวทาง ได้แก่ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 

เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งประสานกับความได้เปรียบในโอกาส 2) กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือ

พัฒนา (WO Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้ความได้เปรียบในโอกาสมาปิดจุดอ่อน 

3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยใช้จุดแข็งหลบหลีกข้อจ ากัด 

4) กลยุทธ์เชิงรับหรือหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด (WT Strategies) เป็นการก าหนดเป้าหมาย โดยระมัดระวัง

จุดอ่อนและหลบหลีกข้อจ ากัด 

  ส าหรับรูปแบบ McKinsey’s 7-S Model เป็นกรอบปัจจัยการบริหาร 7 ด้าน ที่ใช้ใน

การประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร เพ่ือสร้างความสมดุลของปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง 7 ด้าน ที่มีผลต่อการ

บรรลุความส าเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (สมยศ 

นาวีการ, 2541: 109) โดยการตรวจดูปัจจัยต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างละเอียดว่ามีการประสานความ

สอดคล้องภายในองค์กร (Organization Alignment) หรือไม่ ซึ่งถ้าปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร

ไม่ประสานสอดคล้องหรือไม่สนับสนุนการด าเนินการของส่วนอ่ืน ๆ หรือมีความบกพร่อง ย่อมส่งผลให้

การด าเนินการในส่วนอ่ืน ๆ สะดุด ติดขัด และไม่สามารถด าเนินการส่วนต่าง ๆ ตามกลยุทธ์ที่ก าหนด 

(สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 244) ซึ่งตามแนวคิด 7-S นี้มิได้ให้กลยุทธ์องค์การเน้นหนักเฉพาะกลยทุธ์

ทางธุรกิจหรือเน้นด้านโครงสร้างมากเกินไป แต่ให้เน้นถึงปัจจัยด้านบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ที่

เป็นผู้ปฏิบัติงานให้มีดุลยภาพระหว่างกัน โดยกรอบแนวทางการบริหารองค์การนี้  Anthony Athos 

แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ได้ริเริ่มคิดค้นขึ้น และต่อมาบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชื่อว่า 

McKinsey ได้ดัดแปลงเป็นรูปแบบการบริหารแบบหนึ่งที่เรียกว่า 7-S ซึ่งเป็นการเน้นการบริหารใน
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ปัจจัยต่าง ๆ 7 ด้านพร้อมกัน ไก่แก่ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) แบบการ

บริหาร (Style) 4) ระบบงาน (System) 5) พนักงาน (Staff) 6) ทักษะ (Skill) 7) ค่านิยมร่วม (Shared 

Value) ซึ่งทั้ง 7-S เหล่านี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์การบริหาร ที่สามารถปรับให้มี 

ดุลยภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Software ได้แก่ แบบการบริหาร (Style) ระบบงาน (System) 

พนักงาน (Staff) ทักษะ (Skill) และค่านิยมร่วม (Shared Value) ซึ่งหากองค์กรใดเน้นกลยุทธ์การ

บริหารที่มุ่งเน้นคนและกระบวนการปฏิบัติงานหรือวัฒนธรรมขององค์กรก็จะให้ความส าคัญกับปัจจัยใน 

Software มากกว่า Hardware นั่นเอง (Richard & Anthony, 1981)  

  กลยุทธ์การบริหารแบบ 7-S นี้ ที่ได้ศึกษานั้นผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่า

การบริหารในส่วนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร หรือที่เป็นความรู้สึกและบรรยากาศในการปฏิบัติงาน

ทั่วไปนั้นคือ การให้ความส าคัญกับส่วนที่เป็นความคิดหรือดุลพินิจของผู้ปฏิบัติ รวมทั้งความนึกคิด

ทางอารมณ์ที่เป็นส่วนสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งหากมีการกระตุ้นให้ตื่นตัว เกิดความพึงพอใจและมี

ความคล่องตัวตลอดเวลาแล้ว จะท าให้การสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ  เกิดขึ้นได้ง่าย ผลที่ตามมาก็คือ การปรับตัว

ให้สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็จะกระท าได้อย่างรวดเร็วไปด้วย ดังนั้น การจัด

สภาพแวดล้อมในการท างานให้ผู้ปฏิบัติมีอิสระและคล่องตัวที่สุด จึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้บริษัท

ประสบผลส าเร็จจากประสิทธิภาพงาน ผลผลิต คุณภาพบริการ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดข้ึนได้เสมอ 

(ธงชัย สันติวงษ์, 2533: 48-49) ในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ในการศึกษาพบว่าจึงมีความจ าเป็นต้อง

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร อย่างละเอียด ซึ่งรูปแบบ McKinsey’s 7-S Model จะใช้ใน

การตรวจสอบปัจจัยการบริหาร 7 ด้าน ได้แก่ 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้าง (Structure) 3) 

แบบการบริหาร (Style) 4) ระบบงาน (System) 5) พนักงาน (Staff) 6) ทักษะ (Skill) 7) ค่านิยมร่วม 

(Shared Value) ให้มีการประสานความสอดคล้องกันภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดกลยุทธ์

การบริหารมีการค านึงถึงดุลยภาพในการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์กรและน าไปสู่ความส าเร็จของ

องค์กร 

  สภาพแวดล้อมมหภาค (Macro Environment) จะกล่าวอย่างครอบคลุมสภาพแวดล้อม

ทั่วไปที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อองค์กรทุกองค์กรในสังคม ไม่ใช่ส่งผลกระทบเฉพาะองค์กรใดองค์กร

เดียวเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio culture) เช่น ค่านิยม

ของสังคม อัตราการอ่านออกเขียนได้ มาตรฐานทางการศึกษา ความใส่ใจด้านสุขภาพ ปัญหาต่าง ๆ          

ทางสังคม 2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
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ประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราเงินเฟ้อ อัตรา ค่าจ้างขั้นต่ าดุลการค้า            

3) สภาพแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย (Political & Legal) เช่น ความมั่นคงทางการเมือง 

นโยบายรัฐบาล กฎหมายต่าง ๆ 4) สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology) เช่น เทคโนโลยี

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก และเทคโนโลยี อ่ืน ๆ 5) 

สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น องค์กากรค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ข้อตกลงเปิด

เสรีทางการค้า การรวมกลุ่มพันธมิตรทางการค้า ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ( International) 

(Dalf, 2006) ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหภาคเป็นรูปแบบหนึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์กร โดยองค์กรแต่ละแห่งจะได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม มหภาคแต่ละ

ประเภทแตกต่างกัน ซึ่งสภาพแวดล้อมบางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง เช่น อัตรา

ดอกเบี้ย กฎหมายแรงงาน และกฎหมายภาษี ในขณะที่บางประเภทอาจส่งผลกระทบโดยอ้อม เช่น 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีสูง ก็อาจหมายถึงขนาดของอุตสาหกรรมมีโอกาส

ขยายตัวสูงขึ้น หรือหากมีความไม่มั่นคงทางการเมือง รัฐบาลขาดเสถียรภาพ ก็อาจส่งผลให้ธุรกิจ

ชะลอการตัดสินใจลงทุนออกไปเพื่อลดความชัดเจนทางการเมืองของประเทศ เป็นต้น ซึ่งหากผู้บริหาร

องค์กรธุรกิจใดสามารถวิเคราะห์หรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมมหภาคได้ ก็จะ

มองเห ็นโอกาสในการประกอบธุรกิจได้มากขึ ้น เช่น เมื ่อเห็นแนวโน้มของสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพของประชาชน ก็ย่อมมองเห็นโอกาสทางธุรกิจด้านอาหาร

บ ารุงสุขภาพ สถานให้บริการออกก าลังกาย หรือธุรกิจโรงพยาบาล ส่วนการมองเห็นสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่ส่งผลกระทบในทางเสียประโยชน์ต่อองค์กร ก็จะสามารถวางแผนเพ่ือเตรียมพร้อมและ

ปรับตัวรองรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน เช่น กรณีประเทศไทยท าข้อตกลงเขต

การค้าเสรีกับบางประเทศ ท าให้ไทยต้องลดอัตราภาษีศุลกากรในสินค้าประเภทต่าง ๆ ลงตาม

ข้อตกลงนั้น จึงจ าเป็นต้องพัฒนาธุรกิจตนเองให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมแข่งขันกับคู่แข่งที่มี

ศักยภาพในต่างประเทศได้ (สาคร สุขศรีวงศ์, 2550: 61-63) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กรเช่นกัน ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่  1) ด้านสังคม (Social) คือ เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา อายุ เพศ ประชากร รูปแบบการใช้ชีวิตและค่านิยมในสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

คือ ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภาวะการค้าและการผลิตทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ 3) ด้านการเมือง 

(Political) คือการติดตามการท างานของรัฐบาลและกระบวนการทางรัฐสภา หรือความเคลื่อนไหวทาง

การเมืองของประเทศและท้องถิ่น 4) ด้านเทคโนโลยี (Technology) คือ ศึกษาถึงความก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น การเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ กระบวนการผลิตใหม่ ๆ วัสดุใหม่ ๆ และวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งภายใต้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนี้ มีเกณฑ์ที่จะใช้

เพื่อติดตามสภาพแวดล้อมแต่ละด้านอยู่ 3 เกณฑ์ คือ 1) ชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ  ต่อเนื่องและติดตามได้ เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น

ระบบ    แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงทีละอย่างโดยไม่สัมพันธ์กันและคาดหมายได้ยาก เรียกว่า เป็นการ

เปลี่ยนแปลงทีละส่วนซึ่งขาดความต่อเนื่อง 2) ณ ระดับที่สูงขึ้นไป กว่าการดูการเปลี่ยนแปลง เรียกว่า 

การประเมินพลังผลักดันต่าง ๆ (Driving Force) ที่เกิดขึ้น เป็นการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงปัจจัยแต่ละ

หัวในแต่ละด้าน เช่น ด้านสังคม อาจดูที่อัตราการเกิด การแต่งงาน หรือด้านเศรษฐกิจอาจดูถึงการ

เติบโตของการน าเข้า การเพ่ิมอัตรารายได้ประชาชาติ เป็นต้น ซึ่งพลังผลักดันที่ เกิดขึ้นอาจมี

ผลกระทบซึ่งกันและกัน หรืออาจก่อผลกระทบในทางขัดแย้งเสริมหรือแยกไปคนละเรื่องก็ได้ 3) การ

คาดคะเนแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เป็นการวิเคราะห์ติดตามจากปัจจุบันว่าในอนาคตจะ

เป็นไปในทางใด และจะเกิดผลต่อการด าเนินงานขององค์การหรือต่อปัจจัยอ่ืนในทิศทางใดบ้าง เช่น 

การคาดคะเนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นต้น (ธงชัย สันติวงษ์, 2533: 130) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมมหภาค

หรือรูปแบบสภาพแวดล้อมวงกว้าง (Macro Environment) ดังกล่าว จึงท าให้สามารถวิเคราะห์หรือ

คาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อองค์กรโดยละเอียดรอบด้าน 

ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และด้านระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

องค์กรโดยตรงและโดยอ้อม  ทั้งในด้านดีและด้านเสีย โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลดี

ต่อองค์กรก็คือ โอกาส (Opportunities) ที่จะท าให้องค์กรได้รับประโยชน์และสร้างความก้าวหน้าต่อ

องค์กร และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกใดที่ส่งผลเสียต่อองค์กรก็คืออุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) 

ที่องค์กรจะต้องเตรียมรับมือและป้องกันหรือแก้ไข เพ่ือให้สามารถปรับตัวและรักษาองค์กรให้ด ารงอยู่

ต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้การก าหนดกลยุทธ์การบริหารองค์กรมีความครอบคลุมองค์ประกอบภายนอกที่

ส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร 

  การพิจารณาข้อความที่กล่าวมาข้างต้นการวิเคราะห์ 7s สามารถให้ค าสรุปได้ว่า 

การวิเคราะห์ 7s คือการวิเคราะห์ที่แบบมีจุดเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของการบริหารขององค์กร

เพ่ือใช้ในการตัดสินใจส าหรับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างเกี่ยวข้องกันท าอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

4
7 
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มีแบบแผนที่ชัดเจน โดยในการวิเคราะห์ 7s จะช่วยท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ได้ เมื่อน าไปตัดสินและปฏิบัติ 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

 การวิจัย EDFR เป็นการวิจัยอนาคต (Futures Research) มีความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่าอนาคต

เป็นเรื่องที่สามารถท าการศึกษาได้อย่างเป็น ระบบ ความเชื่อของมนุษย์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน

อนาคต มนุษย์จึงสามารถสร้างอนาคตได้ ทั้งนี้จุดมุ่งหมายของการวิจัยในอนาคตมิใช่การท านายที่ถูกต้อง 

แต่เป็นการส ารวจเพ่ือศึกษาแนวโน้มที่เป็นไปได้ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ เพื่อที่จะหาทางท า

แนวโน้มที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นและขจัดแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ให้หมดไปหรือลดน้อยลง การวิจัย

อนาคตจึงมีประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจในการปฏิบัติที่จะน าไปสู่การ

สร้างอนาคตอันพึงประสงค์ 

 เทคนิคการวิจ ัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) นี้       

ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน ประจ าภาควิชาสารัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น

ผู้พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic 

Futures Research) และเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกัน เป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดี

ของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้าด้วยกันทั้งสองเทคนิคช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละเทคนิคได้

เป็นอย่างดี การวิจัยแบบเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) เป็นเทคนิค

วิธีการวิจัยอนาคตที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อ พ้ืนฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่ง

ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคนิคการวิจัยที่รวมเอาจุดเด่นหรือข้อดีของเทคนิค EFR และเทคนิค Delphi เข้า

ด้วยกัน การรวมข้อดีของสองเทคนิคดังกล่าว เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR และเทคนิค 

Delphi เข้าด้วยกัน โดยหลักการเทคนิค EDFR คล้ายๆกับเทคนิค Delphi เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธี

ให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้นโดยในรอบแรกของการวิจัยจะใช้การสัมภาษณ์แบบเทคนิค 

EFR ที่ปรับปรุงแล้ว หลังจากสัมภาษณ์ในรอบแรกผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วสร้างเป็น 

เครื่องมือ ซึ่งมักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบตามรูปแบบของเทคนิคเดลฟาย 

   ลักษณะของงานวิจัย มีดังนี้  

1. เป็นวิจัยที่เป็นพหุมิติ หลายเรื่องหลายปัญหาเกี่ยวข้องกัน ปัญหาจะกระทบกันหมด 

นโยบายจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น Multi – Dimensional ฉะนั้นเมื่อเอ่ยถึงการวัดก็จะเกิดความ

หนักใจ เพราะหลายตัวแปรหลายปัญหา 
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2. เป็นการวิจัยที่มุ่งการพิจารณาข้อสรุปที่ใช้หลักเหตุผลที่สอดคล้องกับข้อมูล คือ มีลักษณะ

เป็น Inductive and Empirical เพราะการก าหนดนโยบายต้องมีที่มาและมีข้อมูลประจักษ์สนับสนุน  

3. เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญท าแล้วต้องดูผู้ใช้ที่ส าคัญจึงจะไม่มีปัญหาว่า

ไม่ตอบสนองผู้ใช้  

4. เน้นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้เพราะนโยบายทุกอย่างต้องมีการจัดกระท า (Manipulate) 

หากจัดกระท าไม่ได้ไม่สามารถท าอย่างอ่ืนต่อไปได้  

5. การวิจัยพวกนี้ต้องยอมรับคุณค่าและอ านาจในการตัดสินใจของผู้วิจัยเราจะบีบบังคับ

ให้ตัดสินใจไม่ได้หน้าที่ผู้วิจัยคือให้เขาได้รับข้อมูลผู้บริหาร เขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ได้คุณค่าของผู้วิจัย

อยู่ที่ความชัดเจนของจุดยืนที่เราสนใจและต้องยอมรับอคติที่ผู้วิจัยมีด้วย  

  ประเภทของการวิจัย 

 ประเภทของการวิจัยขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง 

1. ใช้แหล่งของนโยบาย แบ่งได้ 3 ประเภท 

1.1 เป็นนโยบายมาจากหัวหน้างาน นักวิจัยหาข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ 

เรียกว่า Advocacy Research วิจัยเพ่ือการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่การตัดสินใจของนักบริหารมักจะ

เป็นประเภทนี้ ซึ่งประเภทนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องนโยบาย เป็นประเภท ไม่ดีนัก แต่ก็ยังมีผู้น ามาใช้ 

1.2 เป็นวิจัยเรื่องใด ๆ และไม่เกี่ยวกับนโยบายแล้วน ามาคิดพิจารณาก าหนดนโยบาย

โดยนักวิจัย คือ วิจัยเรื่องแล้วมาสัมมนาว่าน่าจะวิจัยเรื่องนั้น ๆ เรียกว่า จินตนาการ คือ อาศัย

จินตนาการกับผลการศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบายวิจัยประเภทนี้ยังคงใช้ในระดับนานาชาติ 

1.3 นโยบายเป็นผลจากการวิจัย แต่บางครั้งผู้บริหาร นักวิจัยประเภทที่ 1 ทนไม่ได้ 

ผู้ใช้ส่วนมากจะเป็นประเภทที่ 2 และมักกล่าวว่าท าออกมาได้มีระเบียบวิธี เช่น บอกว่าต้องการนโยบาย

จากผลการวิจัยไม่ตรงพวก Ethnographic, Delphi นี่คือเทคนิคการวิจัยที่สามารถสร้างนโยบายได้

โดยไม่ต้องใช้จินตนาการ การมองงานวิจัยในประเภทนี้น่าสนใจมากกว่ามีแหล่งที่มาจากไหน 

2. ใช้เรื่องที่ศึกษา แบ่งตามเรื่องที่ศึกษาได้เป็น 4 ประเภท คือ 

2.1 ศึกษาตัวนโยบาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาความเสมอภาค 

แผนพัฒนาอุดมศึกษาว่านโยบายมาจากแนวคิดใด สาระ และ Implication ของนโยบายนั้นเป็น

อย่างไร และสามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ว่าเน้นอะไร ต่อเนื่องอะไร แต่ผู้ศึกษาต้องมีความรู้พ้ืนฐาน

เพียงพอ   
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2.2 การวิเคราะห์เชิงความเหมาะสม และผลที่คาดหวังของนโยบายประเภทนี้ต้องมี

การศึกษา วิเคราะห์ และมีการพิจารณาความเหมาะสม 

2.3 ศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อดูว่านโยบายที่ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติ

อย่างไรบ้าง มีตัวแบบในการน านโยบายไปปฏิบัติหลายแบบ เช่นการเมือง เอาการเมืองน าการน าโดย

หลักวิชาทางการบริหาร น ารูปแบบของการน าไปใช้ เพื่อทราบว่าผลเป็นอย่างไรนั้นท าได้หลายวิธี เช่น 

น ารูปแบบดังกล่าวมาเป็นตัวน าในการศึกษา อาจศึกษารูปแบบในการน านโยบายทางการศึกษาของ

ไทยไปปฏิบัติ เพ่ือดูว่ารูปแบบทางการเมืองหรือทางวิชาการสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ 

2.4 ศึกษานโยบายประเภทไม่มีใครศึกษา ว่าผลของนโยบายที่เกิดขึ้นมากนัก  

Methodology ที่ใช้เป็นแบบ Evaluative Research เรื่องนโยบายเป็นเรื่องน่าสนใจมาก แต่มักไม่ได้

รับก าลังใจในการศึกษาทั้ง ๆ ที่เมื่อศึกษาไปแล้วจะพบความคิดหลาย ๆ อย่าง แต่หากสามารถสรุปได้ว่า 

ในการวิจัยเชิงนโยบาย ต้องใช้วิธีการวิจัยหลาย ๆ แบบ เป็นพหุวิธี มักไม่มีวิธีวิจัยเดี่ยว ๆ ยกเว้น

การศึกษาบางประเภท จึงมีวิธีเดียวบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่มักใช้หลายวิธี 

  ขั้นตอนการท าวิจัย EDFR  

 เทคนิคการวิจัย EDFR เป็นเทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหว่างเทคนิค EFR 

(Ethnographic Futures Research) กับเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกันขั้นตอนของ EDFR คล้ายคลึง

กับวิธีการของเดลฟาย (Delphi) แต่มีการปรับปรุงวิธีให้มีความยืดหยุ่นและมีความเหมาะสมมากขึ้น 

ซึ่งอาจสรุปได้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1. การก าหนดและเตรียมตัวกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมาก เพราะผู้เชี่ยวชาญเป็น

ผู้ให้ข้อมูลที ่น่าเชื่อถือ ผู ้วิจัยต้องติดตามกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญเป็นการส่วนตัว อธิบายจุดมุ่งหมาย

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการวิจัย เวลาที่ใช้โดยประมาณ และประโยชน์ของการวิจัยย้ าถึงความจ าเป็นและ

ความส าคัญของผู้เชี่ยวชาญ 

2. สัมภาษณ์ (EDFR รอบที่ 1) ลักษณะการสัมภาษณ์และขั้นตอนคล้ายกับ  EFR แต่ 

EDFR มีความยืดหยุ่นมากกว่า ผู้วิจัยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการสัมภาษณ์รอบที่ 1 อาจยึดรูปแบบ 

EFR กล่าวคือ เริ่มสัมภาษณ์จากภาพอนาคตทางที่ดี (Optimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคต

ทางที่ไม่ดี (Pessimistic Realistic Scenario) ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือให้

ผู้เชี่ยวชาญคิดในหลายแง่มุม ซึ่งเป็นการมองในแง่บวกก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบ และความเป็นไป

ได้มากที่สุด นอกจากนั้นการสัมภาษณ์แบบ EDFR มีความยืดหยุ่นมาก หากผู้วิจัยต้องการข้อมูล
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เพ่ิมเติมก็สามารถสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการได้ โดยการผนวกเข้ากับการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญล าดับต่อไป หรืออาจแบ่งการสัมภาษณ์เป็นช่วง ๆ ก็สามารถท าได้ 

3. วิเคราะห์/ สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ สังเคราะห์

เพ่ือเขียนแนวโน้มในแบบสอบถาม 

4. สร้างเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและยากที่สุดของการวิจัยด้วย 

เทคนิคนี้ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมารวมกัน ตัดทอนข้อความที่ซ้ ากันหรือ

ตัดส่วนที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยที่ก าหนดไว้ ออกไป โดยการหาถ้อยค าที่ครอบคลุมข้อความ

ทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามรักษาถ้อยค าของผู้ให้สัมภาษณ์ไว้ให้มากที่สุด การเขียนควรเป็นภาษาที่สั้น 

กะทัดรัด โดยพยายามรักษาความหมายเดิมของผู้เชี่ยวชาญให้มากที่สุด เขียนแนวโน้มเพียงประเด็น

เดียวใน 1 ข้อ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้ผู้เชี่ยวชาญเกิดความสับสนในประเด็นนั้น ๆ 

5. ท า EDFR รอบที่ 2, 3 การน าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และน าแบบสอบถาม          

มาวิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือท าการจ าแนกข้อมูล หาฉันทามติ  (Consensus) ในการท า EDFR 

รอบที่  2 และ 3 ในรอบนี้ ผู้ เชี่ ยวชาญแต่ละท่ านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ  (Statistical 

Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมโดยหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิส ัย

ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยค าตอบเดิมของตนเองแล้วขอให้

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ 

        จ านวน รอบของการท าวิจัย EDFR ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย งบประมาณ เวลา และ

ก าลังคนของการวิจัย ทั้งนี้พิจารณาจากค าตอบที่ได้ว่ามีความเป็นเอกพันธ์แล้วหรือยัง มี Homogeneity 

ของค าตอบหรือมีฉันทามติ (Consensus) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษามากพอแล้ว

หรือยัง 

6. เขียนภาพอนาคต การน าผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งโดยทั่วไปถือตามเกณฑ์ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ  ค่ามัธยฐาน 

(Median) ที่ 3.5 ขึ้นไป และพิจารณาความสอดคล้องของค าตอบ โดยพิจารณาจาก Interquartile 

Range (Q3-Q1) ไม่เกิน 1.5 การเขียนภาพอนาคตไม่เขียนเป็นวิชาการมากไป คือ คนทั่วไปที่อ่านค่า

แล้วเข้าใจได้ง่าย (วิโรจน์ สารัตนะ, 2556: 12-13) 
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  จากข้อพิจารณาจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นงานวิจัยอนาคต EDFR เป็นเทคนิคการวิจัย

ที่มุ่งตอบสนองจุดมุ่งหมายและความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคตมากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน 

เป็นการวิจัยที่รวมเอาเทคนิค EFR และ Delphi เข้าด้วยกัน ขั้นตอนต่าง ๆ ของ EDFR คล้ายกับ 

Delphi โดยขั้นตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบ EFR และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้ว

สร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบสอบถามแล้วส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาฉันทามติ 

(Consensus) ซึ่งมักจะท า 2-3 รอบ หลังจากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวโน้มที่มีความ

เป็นไปได้มากและมีความสอดคล้องทางความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปและเขียนเป็นภาพ

อนาคต  

 

งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  ผู้ศึกษาวิจัยได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยและให้

เห็นภาพรวมในการจัดท าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ดังนี้ 

พิทักษ์ ไปเร็ว (2550) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  

สู่องค์กรนวัตกรรม กรณีศึกษา : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2) ศึกษากระบวนการของการไปสู่การ

เป็นองค์กรนวัตกรรม จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าการพัฒนาก าลังคนนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

การพัฒนาก าลังคนมีบทบาทส าคัญ ซึ่งจะมีหลายๆ บทบาทที่จะด าเนินการ รวมถึงบรรยากาศของ

และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาก าลังคนนั้นสุดท้ายจะส่งผลให้มีการสร้างสิ่งที่

เป็นความใหม่  นวัตกรรม เมื่อต้องการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจจ าเป็นอย่างยิ่ งต้องสร้าง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างาน 

พิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าที่มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อ     

ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้น าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาล

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การก าหนดคุณลักษณะของผู้น านั้นจะท าให้การด าเนินงานทั้งผลงาน
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และการพัฒนาคน สมรรถนะของบุคลากรส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ กลยุทธ์การสร้าง

หลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร และแนะน าให้มีการประยุกต์ใช้รูปแบบภาวะผู้น าในแต่ละประเภท แต่ละอุตสาหกรรม

ให้แบบเฉพาะของตนเองจะเป็นประโยชน์สูงสุด 

บุญเลิศ เต๊กสงวน (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ

จัดการความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้

เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ

ให้องค์กรที ่ม ีการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในงานจะต้องมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการพัฒนา ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ โคงสร้างองค์กรที่เหมาะสม 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ในองค์กร บรรยากาศเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ 

พนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและ

ท างานเป็นทีมในเป้าหมายเดียวกัน 

สุทธิ สินทอง (2555) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการผลิต

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบ

การจัดการความรู้ 2) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในกระบวนการผลิตส าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม จากการวิจัยในครั้งนี้มีผลการวิจัยพบว่าปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาบุคลากรและองค์กรนั้นคือการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง โดย

จะต้องก าหนดกลยุทธ์วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน 

ธัญญาทิพย์ พิชิตการค้า (2557) ได้วิจัยในครั้งนี้เรื่องการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้

ในอุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการแบ่งปัน

ความรู้ในแต่ละประเภท 2) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ในอุตสาหกรรมฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ 

จากการผลการวิจัยพบว่าระบบการเรียนรู้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบและจะส่งผลถึงความส าเร็จของการ

พัฒนาบุคลากรและมีหลายปัจจัย เช่น การจัดการความรู้ การฝึกอบรม การสัมมนา การแบ่งปันความรู้ 

มีส่วนส่งเสริมให้เกิดประสบความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร โดย จะก าหนดกลยุทธ์การ

พัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 
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ธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง (2557) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ส าหรับธุรกิจ

ระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมโตรเลียมและปีโตรเคมี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือ 

1) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของธุรกิจ  2) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ส าหรับ

ธุรกิจระบบป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรมโตรเลียมและปีโตรเคมี  จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร สมรรถนะนั้นผู้บริหารให้ความส าคัญต่อระบบและพัฒนา

ให้สอดคล้องกับองค์กร พร้อมสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ ระบบการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

ให้อยู่กับองค์กรและหากต้องการความส าเร็จของการจัดการความรู้นั้นจะต้องทุ่มเท ลงทุน กับ

โครงการที่จะด าเนินการอย่างจริงจังและผู้บริหารจะต้องให้ความมั่นใจแก่คณะท างานดังกล่าว   

นันทนา ชวศิริกูลฑล (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารส าหรับ

ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งเพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารส าหรับผู้บริหาร 

2) ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการบริหารส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบเพ่ือเตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากการวิจัยพบว่าการพัฒนาหลักสูตรและวางโครงการ

ฝึกอบรมเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรนั้นเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร โดย

ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ 

ความเข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น 

บุญเชิด บุตรอินทร์ (2557) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างรูปแบบเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการในการ

เตรียมความพร้อมรองรับบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้

เพ่ือศึกษาการสร้างรูปแบบในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรต่างชาติในอุตสาหกรรม

ซอฟแวร์ จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการจัดการวัฒนธรรม ค่านิยม จะช่วยสร้างให้บุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองมากขึ้นและจะมีประโยชน์ทั้งตนเองและองค์กร ส่วนของกลยุทธ์การส่งเสริมการสร้าง

ค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ

อย่างต่อเนื่อง 

ประสิทธิ์ ฉัตรแสงอุทัย (2557) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรธุรกิจ

ในประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้บริหาร 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กร ผลการศึกษาพบว่าการก าหนดหลักสูตร
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ของการพัฒนาผู้น าควรก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กร โดยก าหนด

กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร มี

ข้อแนะน ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพจะต้องก าหนดให้เหมาะสมกับความคาดหวังของผู้บริหาร 

ความพร้อมของผู้บริหาร ซึ่งแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

จะต้องมีความถูกต้อง แม่นย า จึงจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริง 

วนพรรษ เพชรมณี (2557) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบการจ าโดย 

กฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางความจ า ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจ าโดยกฎแห่งความ

สมบูรณ์ 2) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบการจ าโดยกฎแห่งความสมบูรณ์ออนไลน์ที่ส่งเสริม

การบูรณาการทางความจ า ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากการศึกษาในครั้งนี้

พบว่าการประเมินผลการเรียนและระบบการรับข้อเสนอที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยนั้นจะ

ท าให้ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนรู้ได้รวดเร็ว แนะน าให้มีการเพ่ิมน าระบบออนไลน์มาช่วย

ในกระบวนการพัฒนาก าลังคนของแต่ละงานอย่างเหมาะสม  

อนันต์ ธรรมชาลัย (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมปีโตรเคมี วัตถุปรสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมปีโตรเคมี จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า การส่งเสริมด้านค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็น

ปัจจัยเสริมต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ นอกจากนี้รูปแบบ

การจัดการความรู้ของแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน การด าเนินการในรูปแบบการจัดการต้อง

มีการด าเนินการอย่างเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม น าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  

อรรววรร โกมลรัตน์วัฒนะ (2557) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร

ระดับสูงในการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของคน 2) ศึกษาพัฒนา

ขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า

การพัฒนาขีดความสามารถที่จะท าให้เกิดการพัฒนานั้นมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ในงาน 

ทักษะด้านการบริหาร ทักษะการบริการและการสื่อสาร บุคลิคภาพส่วนบุคคล ความรู้รอบตัว 

บุคลิกภาพการบริหารอารมณ์  
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อนุรักษ์ ไกรยุทธ (2557) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม

โรงแรมในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจ 2) ศึกษา

การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าการ

ประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นต้องวางแผนจะน ามาใช้อย่างไรผ่านการประชาสัมพันธ์

ช่องทางต่างๆ เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและมองเห็นประโยชน์ในการน ามาใช้ช่วยเหลือสนับสนุน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้นด้วย โดยก าหนดกลยุทธ์การจัดท าระบบการรับ

ข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากร

ในหน่วยงาน 

ขวัญชนก ใจเสงี่ยม (2558) ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล

ช่องวอยซ์ทีวี วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

2) ศึกษาการพัฒนาก าลังคนของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล จากผลการวิจัยพบว่า การมุ่งสู่การใช้

เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัล เพ่ือจะสนับสนุนช่วยในการพัฒนาก าลังคนให้สมรรถนะในการ

ท างานและด้านอ่ืนๆ ไปด้วย รวมถึงการจะน าเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัลมาช่วยใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

ฐิตินันท์ บุญภาพ คอมมอน (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุค

ดิจิทัลหลอมรวม วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารจัดการสื่อโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลหลอมรวม     

2) ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์หรือพัฒนาก าลังคนนั้นมีโอกาสที่ท าให้การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่จะสามารถฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่จะเปิดให้ในอนาคตที่จะใช้

ความรู้ การเปิดรับ ทัศนคติที่ดีต่อโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและจะเป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิตอล 

สถาบันวิจัยและที่ให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2559) ได้วิจัยเกี่ยวกับเรื่อง 

โครงการศึกษาผลการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ   

1) ศึกษาการมีความรู้ รับรู้ ในเรื่องการเปิดให้บริการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 2) ศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับ

ทัศนคติที่ดีต่อโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่เปิดให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในหลายๆ ด้านของอุตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่
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จะสามารถส่งเสริมให้การพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างๆ กันไปและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องที่จะเปิดให้ในอนาคตที่จะใช้ความรู้ การเปิดรับ ทัศนคติที่ดีต่อโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

เหมือนตะวัน สุทธิวิริวรรณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม

ของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือ

ศึกษาการรับรู้ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการต่อดิจิทัลทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผลของการวิจัยพบว่าในส่วนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรนั้นยังไม่มี

ความชัดเจนและมีรายละเอียดชัดเจนไม่มีทิศทางไปในทางเดียวกันเลยในภาพรวมซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง

จะต้องมีการก าหนดทิศทางต่างๆอย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่า

ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยนั้น

เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาก าลังคน

และการพัฒนาก าลังคนที่มีความพร้อมทางสมรรถนะที่จะปฏิบัติงาน รองรับการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลโดยมีการจัดการของกระบวนการพัฒนาก าลังคนอย่างเหมาะสม 

รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ น ามาเป็น

เครื่องมือเสริมในการแข่งขันทางด้านการพัฒนาก าลังคน ซึ่งจะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

 
กรอบด าเนินงานการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบด าเนินงานวิจัยเรื่อง “ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า” ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบด าเนินงานการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน 

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานสภาพการณ์และความต้องการในพัฒนาก าลังคนเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์

และร่างยุทธศาสตร์ในการก าลังคนและความต้องการในพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า และขั้นตอนที่ 3 ประชุมเสวนาสร้างสรรค์

ปัญญาเพ่ือรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ความต้องการในพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบด าเนินงานการวิจัย

1.การศกึษาข้อมูลพื้นฐานและความตอ้งการ
ด้านการพัฒนาก าลังคนเพือ่รองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศนร์ะบบทวีีดิจทิัลของประเทศไทยใน 5 
ปี ข้างหน้า 
 1.1.วิเคราะห์เอกสาร 
  1.2.การสัมภาษณ์เชิงลึก 
  1.3.วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 
 
 
 
 

วิเคราะห์ด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรบั
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัลของ
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ใช้วิจัยเชิงอนาคต
เทคนิคEDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) 
1.แบบสอบถามในรอบที่ 1 แบบปลายเปิด 
2.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure) 3.แบบสอบถามที่พัฒนามาจากครั้ง
ที่ 2 สถิติที่ใช้ Median, IQR 
 
 
 

การน าเสนอและรับรองเชิงนโยบาย ( Policy 
Meeting ) ในการจัดท าภาพอนาคตก าลังคน
การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศนร์ะบบทวีีดิจทิัลของประเทศไทยใน 5 
ปี ข้างหน้า ก าหนดผูเ้ข้ารว่มเป็นผู้มีสว่นได้เสีย
จ านวน 17 คน 
- เครือ่งมอื ใช้การจัดประชมุ 

- การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 

แนวคิดที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
1.แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาก าลงัคนหรอืพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
   - รายงานผลการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช เรื่อง การ
น าเสนอรูปแบบการพัฒนาก าลังคนด้านการศกึษาคณิตศาสตร์, 
สุวัฒนา อุทัยรัตน,์ 2539 : 7 

  - ทิศทางการวางแผนก าลงัคนเพื่อรองรับการอ านวยความ
ยุติธรรมในทศวรรษหนา้ม, จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย, 2541 : 14 
  - ส านักงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรือน, 2553 : 1 
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ โสภณ ภูเก้าล้วน, ฐิติวรรณ    
สินธ์ุนอก, 2557 : 47-51 
  - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ ชาติชาย ณ เชียงใหม,่ 2554 
: 111 
2.แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธ์และยทุธศาสตร ์

 - ยุทธศาสตร์ในโลกดิจิทลั, สรรชัย เตียวประเสริฐกลุ, 2555 

: 70-71 

 - ยุทธ์ศาสตร์การบริหารผลด าเนนิงาน, จักร ติงศภัทิย,์ 2549 

: 15 

 - การจัดการแผนที่กลยุทธ์, เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2550 : 

54 

 
3.ข้อมูลทั่วไปของนโยบาย แผน และยทุธศาสตร์เก่ียวกับ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 
  - ทีวีดิจิทัลดีกว่าทีวีแบบเดิม, สุชาติ   สุภาพ, 2556 : 13-26 
  - ทีวีดิจิตัลไม่รู้ไม่ได้แล้ว, พนา ทองมีเจือ, 2557 : 1-4 
  - ส านักกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และโทรคมนาคมแหง่ชาต,ิ 2556 : 156 – 163 

 
4.แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มใน (SWOT) และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (7S) 
  - จตุพล ชูจันทร์. 2553 : 144-145 
  - การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก, ปกรณ์ 
ปรียากรณ์. 2542 : 131 
  - รูปแบบ Mackinsey’s 7s Model, สาคร สุขศรีวงศ์, 
2550 : 244 

5.แนวคิดเก่ียวกับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
  - เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research, ดร. จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2522  
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บทที่ 3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “ภาพอนาคตของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า” มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความ

ต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 

5 ปี ข้างหน้า  2) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์แนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 3) ประชุมหาข้อเสนอเชิง

นโยบายในแนวทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) 

ร่วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi  Futures  Research) โดยใช้

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary) ซึ่งก าหนดให้ ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่

จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ และโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ และโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 

analysis ) ประกอบด้วย ขั้นตอนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 

ขั้นตอนในด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  จึงก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้  3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษา ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งก าหนดวิธีการศึกษาไว้คือ ใช้เทคนิค

การวิจัยอนาคต EDFR ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 24 คน 
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 ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยจัดการประชุมเพ่ือรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ใน

การจัดท าร่างและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 17 คน ซึ่งสามารถสรุป

ขั้นตอนการวิจัย ได้ดังแผนภูมิที่ 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงขั้นตอนในการวิจัย 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั กระบวนการ ผลที่ได้ 

ขั้นตอนที่  1   เพื่อศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความตอ้งการด้าน
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล 

 

ขั้นตอนที่  2  ร่างยุทธศาสตร์ด้าน
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัล 
อัตราก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล 

ขั้นตอนที่  3   น าเสนอและรับรอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 

ปี ข้างหน้า 
 

ข้อมูลพื้นฐานในด้านการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีี

ดิจิทัล 
 

เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต  EDFR 
ทั้ง 2 ครั้งรวม 24 คน 

จ านวน  2 รอบ 
 

Policy Meeting 
 

การวิเคราะห์เอกสาร                  
( Documentary  Analysis) การ
วิเคราะห์ SWOT  Analysis   และ   

McKinsey’s 7-S Model 
 

ได้ร่างยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีี

ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทย

ใน 5 ปี ขา้งหน้า 
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 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่เก่ียวกับการพัฒนาก าลังคน
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า รวมถึงนโยบาย 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางด้านสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลทั้งเอกสาร 
หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ และอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ต่างๆ 

1.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
การศึกษาในครั้งนี้  ซึ่งเครื่องมือส าหรับการวิจัยในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   ผู้วิจัยใช้แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการศึกษาวิจัยการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือใช้
วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง 

   ส่วนที่ 1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 
   ส่วนที่  2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการวิจัยโดยให้ครอบคลุม

เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเก่ียวกับการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 

1.1.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยน าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ภาษาและการวัดประเมินผล เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้
และน ามาหาค่า IOC (Index  of  Item  Objective Congruence) ของแบบสอบถาม โดยก าหนด
เกณฑ์พิจารณาคือ 

   เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน + 1 
   ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
   เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -  1 
   การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้

ในการศึกษาความต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ค านวณตามสูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 

2543: 117) 
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IOC  =  ∑R 

          N 

   ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

   N  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

   ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC 
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index  of  Item  Objective  Congruence) ของผู้ เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOC ได้ค่า 1.00  และปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับรายละเอียดของค าถามให้มีความชัดเจน
สามารถสื่อความหมายได้ง่ายและน าแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ววิเคราะห์เอกสาร 

1.1.3 การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
   ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง และโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จากเอกสาร หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อต่างๆ และ Internet ต่างๆ ด้วย
ตนเอง  

1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์

เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้มาจาก เอกสาร นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ แนวทาง และ
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ในประเทศไทย ทั้งเอกสาร หนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อต่างๆ และ Internet ต่างๆ 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
  ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการในด้านการพัฒนา

ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า โดย

ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานดังกล่าวจากหน่วยงานของนักวิชาการ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (กลุ่มเป้าหมาย)      

  กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก ก าหนดให้เป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) และโดยวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Technique) 

หรือจนข้อมูลอิ่มตัว (Saturated Data) ประกอบด้วย 
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   ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิของการการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
   นักวิชาการ มีคุณสมบัติ  
   นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์

ระบบดิจิทัล   
1. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านการจัดท ายุทธศาสตร์

ทางด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร จ านวน 5 คน ได้แก ่
1.1 อาจารย์ประจ าวิช า  คณะทรัพยากรมนุษย์  สถ าบันบัณฑิต     

พัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 3 คน 
1.2 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 2 คน 

2. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 4 คน ได้แก่  

  2.1 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 
  2.2 อาจารย์ประจ าวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 2 คน 
  2.3 อาจารย์พิเศษ/นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน 

   นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   มีคุณสมบัติ  

1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 10 คน ได้แก่  

2. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของ
ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 5 คน 

  1.2.2 เครื่องมือที่ใช้  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก      

   การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้  
  ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ เชิงลึกและน า

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา ความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
และข้อค าถามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หลังจากนั้นน าแนวทางสัมภาษณ์เชิงลึกมาปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรียบร้อยแล้วเพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าถามจากนั้นน าไปทดลองใช้
กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและผู้ประกอบกิจการผลิตรายการ
โทรทัศน์ สุดท้ายน ากลับมาปรับปรุงก่อนที่จะน าไปใช้จริงในภาคสนาม และใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ส าหรับการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความ
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ถูกต้องและเชื่อถือได้ (Valid and Reliable) ซึ่งจะแสดงการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ โดยการหาข้อมูลจากหลายฝ่ายหรือใช้วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นเดียวกัน 
จนกระทั่งผลของความคิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจและ
รู้สึก โดยหลักการวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้         
1) การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory 
Triangulation) 3) การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triamgulation) 
(นรินทร์ สังข์รักษา, 2557: 252)  

    การสร้างเครื่องมือคุณภาพ 

    ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับ

ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดท าร่างและยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า โดยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยการ

ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย หน่วยงานของนักวิชาการ นักวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล นักบริหาร

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย มีดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ก าลังคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ นโยบายเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การวิแคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอก เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

2. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัย  

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัล การวางแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ นโยบายเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การวิแคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR มาประมวลเพ่ือ

ก าหนดเป็นโครงสร้างและขอบเขตของเครื่องมือโดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา โดยขอ

ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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3. ผู้วิจัยได้ปรึกษาการสร้างหรือก าหนดประเด็นของเครื่องมือการวิจัยเชิง
คุณภาพ แต่ละประเภททั้งการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
หลังจากนั้นน าประเด็นที่สร้างเสร็จน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง 

4. ผู้วิจัยน าเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ละประเภทที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปด าเนินการเก็บข้อมูล 

    ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1. ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 
2. การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลในประเทศไทย ในแต่ละด้าน 
2.1 ปัจจุบันการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เป็นอย่างไร 
2.2 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
2.3 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้าน

ความรู้ทางวิชาการ (Knowledge) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย
อีก 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.4 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะ
เฉพาะทาง (Skill) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี 
ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.5 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านมนุษย
สัมพันธ์ (Human Relation) และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่จะปฏิบัติงานของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.6 แนวโน้มหรือทิศทางในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.7 คิดว่า บุคคล กลุ่ม องค์กรใดที่ควรจะมีบทบาทหรือรับผิดชอบในการ

ดูทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน

ประเทศไทย เพราะเหตุใด 

3. การจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยในปัจจุบัน 
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4. แนวทางและการจัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

5. กิจกรรมและการจัดการในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

6. แนวทางและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  1.2.3 การรวบรวมข้อมูล  

  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก การบันทึก MP3 การอัดเทปบันทึกเสียง และการ

จดบันทึกภาคสนาม (Field Note) รวบรวมโดยการถอดเทป / MP3 ถอดประเด็นต่างๆ ไปพร้อมกัน

ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ผู้วิจัยด าเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบลงภาคสนาม โดยให้มีความ

ยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่สัมภาษณ์ให้มีความเหมาะสมและมีการบันทึกเสียงใน

การตอบค าถามด้วยดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนและ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลตามวัตถุประสงค์และค าถามในการวิจัยผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวม

ข้อมูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การสังเกตและจดบันทึก (Observation and field–note) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมี

แนวค าถาม เป็นค าถามแบบปลายเปิดใช้เป็นแนวทางการพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นผู้วิจัยน ามา

สรุปประเด็นตามแนวค าถาม 

     ผู้วิจัยได้ผลการด าเนินการวิจัยทั้ง 3 วิธีและได้ข้อมูลเพื่อผู้วิจัยน าไปเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนหรือทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ต่อไป 

    ผู้วิจัยพิจารณาหลังจากได้เก็บมูลครบแล้ว โดยตรวจสอบข้อมูลที่ ได้มาว่า

เพียงพอหรือไม่ โดยดูจากการอิ่มตัว ความซ้ าๆ กันหรือเหมือนกันของข้อมูลที่เป็นตัวก าหนดว่า

เพียงพอหรือไม่ และผู้วิจัยตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าข้อมูลนั้นตอบปัญหาข้อมูลการวิจัยหรือไม่ 

ถ้าได้ข้อมูลไม่ตรงกันต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริง เป็นอย่างไร จึงได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า (Data Triangulation) ซึ่งมีวิธีการดังนี ้
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2. ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล โดยการตรวจสอบ

แหล่งที่มา ซึ่งพิจารณาในเรื่องแหล่งข้อมูล แหล่งสถานที่ แหล่งเวลาที่ให้ข้อมูลนั้นๆ ถ้าต่างคน 

ต่างสถานที่ ต่างเวลาจะได้ข้อมูลหรือไม่แหล่งบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่ง 

ต่างเวลากันไป จากการซักถามผู้ปฏิบัติงาน เปลี่ยนไปถามข้อมูลเดิมจากผู้ให้ข้อมูลหลักดังกล่าว  

3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ วิธีการในการหาข้อมูลในแต่ละหัวข้อเพ่ือให้ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

คือ ผู้วิจัยใช้การเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันและผลของข้อมูลที่เก็บมาได้นั้นเหมือนกันแสดงว่าข้อมูล 

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้การสังเกตควบคู่ไปกับการซักถามและผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่

เกี่ยวข้องประกอบด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด 

  1.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

มีรายละเอียด ดังนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาก าลังคน

หรือทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

ครั้งนี้ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเนื้อหา (Descriptive Analysis) เป็นหลัก ซึ่งจะปรากฏใน

รูปแบบการวิเคราะห์เอกสารจะเป็นการอ่านจับใจความและบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล เนื้อหาส่วนนี้

จะเก่ียวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและผลงาน ที่ผ่านมา และผู้วิจัยด าเนินการการวิเคราะห์

ผลจากการสัมภาษณ์และการสังเกตุจะเป็นการอ่านจากบันทึกภาคสนามและการถอดเทปหลังการ

สัมภาษณ์ ส าหรับข้อมูลบางส่วนเป็นการยกข้อความที่เป็นตอนส าคัญที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงเพ่ือเป็น

การสนับสนุนสาระส าคัญของการวิเคราะห์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์การพัฒนาก าลังคนหรือ

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  จากการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนา

ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า สรุป

ออกมาเป็นแผนภูมิที่ 3 

 
 
 
 



  70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการวิจัย 
 

    แผนภูมิที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
     ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์  SWOT Analysis และ Mckinsey’ s 7-S Model การ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

1.3 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย  

1.3.1 วิธีด าเนินการ  
 ผู้วิจัยด าเนินการโดยวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Mckinsey’ s 7-S 

Model จากเอกสารพระราชบัญญัติ ประกาศ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ และโครงการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการ พัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย  

    เอกสาร  
    ผู้วิจัยใช้เอกสารพระราชบัญญัติ ประกาศ นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ 

และโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลในประเทศไทย 

 

สร้างแนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

น าแนวทางการสัมภาษณเ์ชิงลึกไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา  (Content Validity) 

 

สัมภาษณ์ระดับลึกเกี่ยวกับการพฒันาก าลังคนและสมรรถนะบคุลากรของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย 

ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางสัมภาษณร์ะดับลึกผูเ้กี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศนร์ะบบดิจิทัลในประเทศไทย 
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1.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจัยใช้แบบการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ Mckinsey’ s 7-S Model  
 

ตารางที่ 1 สรุปขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อูลพ้ืนฐานและความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ/สถิติ 

1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และความต้องการด้าน
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล
ของประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้า 

   

1.1 วิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary 
Analysis) 

พระราชบัญญัติ ประกาศ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและโครงการ
พัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะของบุคลากร
อุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทลั 

แบบวิเคราะห์เอกสารที่
สร้างขึ้นใช้การวิเคราะห์
เอกสาร (Content 
Analysis) 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก สัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth Interviews) 
จ านวน 9 คน หรือจน 
ข้อมูลอิ่มตัว 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะของ
บุคลากรอตุสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 

แนวทางการสัมภาษณ์เชิง
ลึก ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 

1.3 การวิเคราะห์ ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก 
 
 
 

วิเคราะห์ SWOT 
Analysis, Mckinsey’s  
7-S Model 

พระราชบัญญัติ ประกาศ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและโครงการ
พัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะของบุคลากร
อุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทลั 

แบบวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ,Mckinsey’s  
7-S Model 
ใช้การวิเคราะหเ์นื้อหา 
(Content Analysis) 
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 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า  

1. วัตถุประสงค์เพ่ือร่างยุทธศาสตร์ในด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  1.1 วิธีด าเนินการ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR (Ethnographic Delphi  

Futures  Research) จ านวน 24 คน จ านวน 2-3 รอบ โดยก าหนดขั้นตอนไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

   1.1.1 ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสาร 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและได้กลุ่มเป้าหมายผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

   ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิของการการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

   นักวิชาการ มีคุณสมบัติ  

   นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์

ระบบดิจิทัล   

1. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านการจัดท ายุทธศาสตร์

ทางด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร จ านวน 5 คน ได้แก ่

1.1 อาจารย์ป ระจ าวิช า  คณะทรัพยากรมนุษย์  สถาบัน บัณฑิต         

พัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 3 คน 

1.2 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 2 คน 

2. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 4 คน ได้แก่  

  2.1 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 

  2.2 อาจารย์ประจ าวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 2 คน 

  2.3 อาจารย์พิเศษ/นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน 

   นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   มีคุณสมบัติ  

1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทน ของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 10 คน  

2. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของ

ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 5 คน 
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  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้ก าหนด ดังนี้ 

   1.2.1 แบบสัมภาษณ์รอบท่ี 1  
    ผู้วิจัยด าเนินการก าหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้ แนวคิดการพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าและร่าง
แนวทางยุทธศาสตร์ที่ควรจะเป็นซึ่งจะก าหนดเป็นแนวทาง กลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า เป็นอย่างไรและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
ที่เหมาะสมและผ่านจากการประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายจะเป็นอย่างไร โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 24 คนหรือจนข้อมูลอ่ิมตัว (Saturate Data) โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection)   

 แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดังนี้ 
1. ปัจจุบันการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย เป็นอย่างไร 
2. ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 
2.1 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านความรู้

ทางวิชาการ (Knowledge) ที่จะปฏิบัติงานอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน   
5 ปี ข้างหน้าข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.2 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านทักษะ
เฉพาะทาง (Skill) ที่จะปฏิบัติงานอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้าควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.3 ความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านมนุษย
สัมพันธ์ (Human Relation) และความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่จะปฏิบัติงาน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.4 แนวโน้มหรือทิศทางในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด 

2.5 คิดว่า บุคคล กลุ่ม องค์กรใดที่ควรจะมีบทบาทหรือรับผิดชอบในการ
ดูทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน
ประเทศไทย เพราะเหตุใด 
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3. การจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยในปัจจุบัน 

4. แนวทางและการจัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

5. กิจกรรมและการจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

6. แนวทางและยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมของการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  การรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจาก การบันทึก MP3 การอัดเทปบันทึกเสียง และ

การจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) รวบรวมโดยการถอดเทป / MP3 ถอดประเด็นต่างๆ ไปพร้อม
กันในระหว่างการรวบรวมข้อมูล  

   การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
1.2.2 แบบสัมภาษณ์รอบที่ 2-3 ผู้วิจัยด าเนินการก าหนดให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดย

ออกแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง จ านวน 24 คน จ านวน 2 ครั้ง ก าหนดให้การสัมภาษณ์รอบที่  1 
ใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure) โดยใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
นั้นสามารถตอบได้เต็มที่ ซึ่งผู้วิจัยได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับการ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าตาม
รูปแบบของ EFR เริ่มจาก Optimistic Realistic Scenario (OR), Pessimistic Realistic Scenario 
(P-R) และ Most probable Scenario (M-P) เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ได้แก่ ภาพอนาคตด้านบวก 
ภาพอนาคตด้านลบ และภาพของแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดในอนาคตโดยมีแนวทางและเนื้อหา 
ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและภูมิหลังของประชากรที่ศึกษา 
    ส่วนที่ 2  เนื้อหาประเด็นตามแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าและทิศทางการ
พัฒนาไปในอนาคต ใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างสัมภาษณ์ (Semi – Structure) 
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 1.2.3 การสร้างเครื่องมือรอบที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือรอบที่ 2 หลังจาก  
ที่ได้ข้อมูลจากการแบบสอบถามรอบที่ 1 แบบค าถามที่เป็นปลายเปิดน ามา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
น ามาจัดหมวดหมู่ใหม่เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยก าหนดให้มีเนื้อหาดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ 
    ส่วนที่ 2  สถานการณ์แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยปัจจุบัน 
    การวิจัยในครั้งนี้รูปแบบค าถามนั้น ผู้วิจัยใช้เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งก าหนดตามความจริงที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ดังนี้ 
     5 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่เห็นด้วยมากที่สุด 
     4  หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่เห็นด้วยมาก 
    3 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่เห็นด้วยปานกลาง 
    2 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่เห็นด้วยน้อย 
    1 หมายถึง ระดับความเป็นจริงที่เห็นด้วยน้อยที่สุด 
    ส่วนที่  3  แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทยทศวรรษหน้า 
    5 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เป็นจริง มากที่สุด 
    4  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เป็นจริง มาก 
    3 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เป็นจริง ปานกลาง 
    2 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เป็นจริง น้อย 
    1 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้น/เป็นจริง น้อยที่สุด 

  การรวบรวมข้อมูล  
  รอบที่ 1 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการน าส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายไปรับคืน ภายใน 3 สัปดาห์ด้วยการโทรนัดหมาย 
  รอบที่ 2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการนัดหมาย

ล่วงหน้าและสัมภาษณ์ บันทึกการสัมภาษณ์ด้วยการอัดเทป เพ่ือข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลในรอบที่ 3  

   การวิเคราะห์ข้อมูล  
  การศึกษาวิจัยการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าในครั้งนี ้ใช้วิธีการเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) อย่างมีล าดับขั้นตอน 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
2. วิเคราะห์ทิศทางของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าโดยการหาค่ามัธยฐาน (Median) และพิสัยระหว่าง   
ควอไทส์ (Interquatile Range = IQR) และการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละของภาพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

   เกณฑ์การแปลผล 
    การวิจัยนี้มีการแปลผล ผู้วิจัยได้แปลผลจากค่าทางสถิติในแต่ละส่วน ได้แก่ 
ค่าคะแนนมัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquatile Range = IQR) การพิจารณา
เกณฑ์ความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ และการพิจารณาทิศทางแนวโน้มในอนาคตตามล าดับ ดังนี้ 

   การแปลความหมายของคะแนนค่ามัธยฐาน (Median) 
    ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 4.50 – 5.00 หมายถึง โอกาสทีจ่ะเกิดขึ้นจริงมากที่สุด 
    ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 3.50 – 4.49 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนจริงมาก 
    ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 2.50 – 3.49 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงปานกลาง 
    ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 1.50 – 2.49 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนจริงน้อย 
    ค่าคะแนนมัธยฐานตั้งแต่ 1.00 – 1.49 หมายถึง โอกาสที่จะเกิดข้ึนจริงน้อยที่สุด 
    ส าหรับเกณฑ์ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ผู้วิจัยได้พิจารณาเกณฑ์
ในระดับ ปานกลาง มาก และมากที่สุด คือค่าคะแนน ตั้งแต่ 3.50 คะแนนขึ้นไป ในการแปลผลเพ่ือ
น าเสนอข้อมูล  
    การแปลความหมายของค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquatile Range = 
IQR)   
    ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquatile Range = IQR) ที่มีค่าไม่มากกว่า 
1.5 แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน 
    ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (IQR) ที่มีค่ามากกว่า 1.5 แสดงว่าความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546: 36)    
    การแปลความหมายของ มัธยฐาน (Median)   

    ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquatile Range = IQR) แสดงให้เห็นถึงความ
สอดคล้องของความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ดังนี้ (ละเอียด แจ่มจันทร์ 
และกนิพันธุ์ ปานณรงค์, 2540: 11-15) 
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    IQR มีค่า 0.00 – 0.99 แสดงว่าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้อง
อย่างยิ่ง 

    IQR มีค่า 1.00 – 1.99 แสดงว่าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้อง 
    IQR มีค่า 2.00 – 2.99 แสดงว่าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความค่อนข้างสอดคล้อง 
    IQR มีค่า 3.00 – 5.00 แสดงว่าค าตอบของผู้เชี่ยวชาญมีความไม่สอดคล้อง 

   การพิจารณาความเป็นไปได้ 
1. ค่ามัธยฐาน (Median) ของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อภาพ

อนาคตของข้อความแปลความหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (มานิดา  มณีอินทร์, 2547: 
58-59) 

   กลุ่มต่ า ได้แก่ กลุ่มที่มีค่ามัธยฐานต่ ากว่า 3.50 แสดงว่าข้อความนั้นมีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้ไม่สูงพอที่จะเป็นแนวโน้มอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งแบ่งเป็นดังนี้ 

1. ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 หมายความว่า ข้อความนั้นมีโอกาสที่จะ
เป็นไปได้น้อยท่ีสุด 

2. ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 1.50 - 2.49 หมายความว่า ข้อความนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้น้อย 

3. ค่ามัธยฐานต่ ากว่า 2.50 - 3.49 หมายความว่า ข้อความนั้นมีโอกาสที่
จะเป็นไปได้ปานกลาง 

   กลุ่มสูง ได้แก่ กลุ่มที่มีค่ามัธยฐานสูงกว่าหรือเท่ากับ 3.50 จะหมายความ
ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าข้อความนั้นมีค่าของโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงพอที่จะเป็นภาพอนาคต 
ที่เก่ียวกับแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
ของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าซึ่งแบ่งเป็นดังนี้ 

1. ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 หมายความว่า ข้อความนั้นมีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้มาก 

2. ค่ามัธยฐานอยู่ในช่วง 4.50 – 5.00 หมายความว่าข้อความนั้นมีโอกาส
ที่จะเป็นไปได้มากที่สุด 

2. ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (Interquatile Range = IQR) การแปล
ความหมายของพิสัยระหว่างควอไทส์ มีดังนี้ 

2.1 ข้อความใดมีค่าของพิสัยระหว่างควอไทส์ (IQR) ที่ค านวณได้มีค่าน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
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อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความ
นั้นสอดคล้องกันหรือได้รับฉันทามติ (Consensus)  

2.2 ค่าพิสัยระหว่างควอไทส์ (IQR) ที่ค านวณได้ขอมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความ
นั้นไม่สอดคล้องกันหรือไม่ได้รับฉันทามติ (Consensus)  

 
ตารางที่ 2 สรุปขั ้นตอนที ่ 2 การร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน เพื ่อรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
 

วัตถุประสงค ์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิต ิ

2.เพื่อวิเคราะห์การการ
พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้า 

เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต
เทคนิค EDFR 
(Ethnographic Delphi 
Futures Research) 

1.หน่วยงานนักวิชาการ 
2.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาก าลังคน สมรรถนะและ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
3.หน่วยงานเอกชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1.รอบที่ 1 แบบสอบถาม :แบบ
ปลายเปิด 
2.รอบที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง(Semi-structure)  
3.รอบที่ 3 แบบสอบถามที่พัฒนา
มาจากแบบสัมภาษณ์รอบที ่2 ใช้
สถิติ Median, IQR  

รอบที่ 1  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) 

1.หน่วยงานนักวิชาการ 
2.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาก าลังคน สมรรถนะและ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
3.หน่วยงานเอกชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รอบที่ 1 แบบสอบถาม :แบบ
ปลายเปิด 

รอบที่ 2  ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi- 
structure) 
 

1.หน่วยงานนักวิชาการ 
2.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาก าลังคน สมรรถนะและ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
3.หน่วยงานเอกชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รอบที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง(Semi-structure)  

รอบที่ 3 
 
 
 
 
 

การใช้แบบสอบถามที่
พัฒนามาจากแบบ
สัมภาษณ์รอบที่ 2 

1.หน่วยงานนักวิชาการ 
2.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาก าลังคน สมรรถนะและ
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
3.หน่วยงานเอกชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

รอบที่ 3 แบบสอบถามที่พัฒนามา
จากแบบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ใช้สถิต ิ
Median, IQR 
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 ขั้นตอนที่ 3 ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยด าเนินการประชุมเพื่อน าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิง
นโยบาย (Policy Meeting) ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

1. วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการเพ่ือน าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy 
Meeting) ในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 
5 ปี ข้างหน้า 

2. วิธีด าเนินการ  
2.1 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือเรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
2.2 ผู้วิจัยด าเนินการจัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย 
2.3 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
3. กลุ่มเป้าหมาย  

 จากการที่ได้ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าในขั้นตอนที่ 2 นั้น น ามาสู่กระบวนการในขั้นตอนที่ 3           
ที่ผู้วิจัยจะจัดประชุมเพ่ือน าเสนอในที่ประชุมให้ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข เพ่ิมเติม
และรับรองยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลขอ ง
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ทั้งหน่วยงาน
นักวิชาการ นักวิชาการด้านการพัฒนาก าลังคนและ สมรรถนะ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หน่วยงาน
วิชาการต่างๆ หน่วยงานเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จ านวน 24 คน ดังนี้ 

 ผู้วิจัยก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิของการการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
 นักวิชาการ มีคุณสมบัติ  
 นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล   

1. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ทางด้านการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร จ านวน 5 คน ได้แก ่

1.1 อาจารย์ประจ าวิชา คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จ านวน 3 คน 

1.2 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 2 คน 
2. อาจารย์ที่สอนหรือตัวแทนและศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลใน

ประเทศไทย จ านวน 4 คน ได้แก่  
2.1 อาจารย์ประจ าวิชา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน 
2.2 อาจารย์ประจ าวิชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จ านวน 2 คน 
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2.3 อาจารย์พิเศษ/นักวิชาการอิสระ จ านวน 1 คน 
 นักบริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีคุณสมบัติ  

1. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 10 คน  

2. กรรมการผู้จัดการหรือผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือตัวแทนของผู้ประกอบ
กิจการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย จ านวน 5 คน 

  การรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้การบันทึกเสียการประชุมและน ามาเรียบเรียงและสรุปเป็นแนวทาง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้า ที่สมบูรณ ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในขั้นตอนการน าเสนอและรับรอง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้าด้วยการจัดประชุม (Policy Meeting) 

 
ตารางที่ 3 สรุปขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอและรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครื่องมือ/สถิติ 

เพื่อน าเสนอและรับรอง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(Policy Meeting) ใน
การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาก าลังคนเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
ของประเทศไทยใน 5 ปี 
ข้างหน้า 

การจัดประชุม (Policy 
Meeting) ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จ านวน 24 คน 

1.หน่วยงานนักวิชาการ 
2.นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านพัฒนาก าลังคน 
สมรรถนะและโทรทัศน์
ระบบดิจิทัล 
3.หน่วยงานนักบริหาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.เครื่องมือการจัดประชุม 
2.การวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis)  
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บทที่  4  

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่องภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 ปี  ข้างหน้า (พ.ศ.2560 - 2564) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

สภาพการณ์ข้อมูลพ้ืนฐานและการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 3) รับรองยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.

2560-2564) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ระบบดิจิทัลในประเทศไทย วิเคราะห์เอกสาร 

(Documentary Analysis) จากเอกสารหนังสือ ต ารา แผ่นพับ สื่อชนิดต่างๆ และอินเทอร์เน็ตผ่าน

เว็บไซต์ต่างๆ ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์และร่างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย โดยการใช้เทคนิคการวิจัยแบบอนาคต EDFR  

ส่วนที่ 3 ผลการรับรองของผู้เข้าร่วมเสวนาสร้างสรรค์ปัญญา (Seminar Forum) เพ่ือ

รับรองข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการศึกษาเรื่อง ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560 - 2564) โดยน าเสนอผลของ

การศึกษาแยกตามประเด็น ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการณ์และความต้องการด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในประเทศไทย  

1. การวิจัยเอกสาร 

      ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์
และศึกษาเรื่อง การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
ที่ได้ด าเนินการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) มีมาจากแนวคิด 
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวที่ได้น าเสนอไว้    

     ดังนั้นผู้วิจัยได้น ามาสรุปเป็นภาพรวมในการใช้ประโยชน์ของแนวคิด ทฤษฎี ข้อมูล
สนับสนุน และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลของประเทศไทย โดยสรุปแนวทางการศึกษาไว้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 สรุปแนวทางการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ประโยชน์ 

ประเด็นที่เกี่ยวกับ

เอกสาร แนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

แนวทางการศึกษา 

สนับสนุน ปัญหา

และวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 

พัฒนากรอบ

แนวคิด 

ในการวิจัย 

การด าเนินการ

วิจัยขั้นตอนท่ี 

1 

การด าเนินการ

วิจัยขั้นตอน   

ที่ 2 

สนับสนุนการ

อภิปราย

ผลการวิจัย 

การวิจัยเชิงอนาคต √ √ √ √ √ 

แนวคิดเกี่ยวกับการ

พัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะ 

 √   √ 

ข้อมูลทั่วไปของ

นโยบาย แผน และ

ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ

โทรทัศนร์ะบบดิจิทลั

ของประเทศไทย 

√  √   

งานวิจัยและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้อง 
    √ 
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1.1 ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานและการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยและการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร จากการศึกษาสภาพการณ์และข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ พบว่า 

1.1.1 การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนไปสู่การรับและส่งระบบดิจิทัล 
  สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เริ่มจากการประมูลคลื่นความถี่โทรทัศน์เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ในประเภทบริการ
ธุรกิจระดับชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบ
อนาลอกไปสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากโทรทัศน์ถือว่าเป็น
สื่อที่ส าคัญที่สุดของสังคมไทยมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อนี้ประมาณ 98% และรับชมรายการ
บันเทิงในชีวิตประจ าวัน การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะน ามาซึ่งการบริการโทรทัศน์ที่ดีกว่าเดิมทั้งในเชิง
คุณภาพ ปริมาณ และความหลากหลาย นับว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนทั่วประเทศไทย 
ซึ่งมีความจ าเป็นดังกล่าวประชาชนทุกคนจะต้องมีความเข้าใจ เตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
กับการให้บริการใหม่ หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจทั้งในมุมของการให้บริการ
แก่ประชาชนและยังต้องให้ความรู้ทางด้านเทคนิค การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชนในครั้งนี้  
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ใน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) 
พุทธศักราช 2551 เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในครั้งนี้ เมื่อเปิดให้บริการระบบทีวีดิจิทัลก็จะมี
ระบบ HDTV ที่มีความคมชัดสูง เป็นการน าไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีประโยชน์ จ านวนทั้งหมด 7 
ช่อง ส่วนทีวีดิจิทัลมาตรฐาน (SDTV) ความคมชัดธรรมดาแต่ให้ภาพ เสียงที่ดีกว่าระบบอนาลอก การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่จัดท าการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ของโทรทัศน์นั้นมีการจัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ อยู่ใน 4.6 ยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบอนาลอกเป็นการ
รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา 27 (5) และภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ตามมาตรา 49 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ โดยการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล การส่งเสริมการโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายร่วมกันในแผน
ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
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ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 2 ข้อ 4 แนวทาง และ 9 ตัวชี้วัด (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553) 

 
ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัล 
 

วัตถุประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด 

1.เพื่อให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดให้
ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถี่ใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ตามที่กฎหมายก าหนด 
2.เพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ระบบดิจิทลัได้ย่างทั่วถึง สัดส่วนของ
ภาคประชาชนท่ีได้การจดัสรรการใช้
คลื่นความถี่อย่างสมดลุเป็นธรรม 

1) อนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพ่ือการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล โดยสอด
คลองกับแผนแมบทการบริหารคลืน่
ความถี่ เปนไปตามหลักกติกา สากล
และพันธกรณีระหวางประเทศ  
2) สงเสริมการใชโครงสรางพื้นฐาน
และ โครงขายรวมกันในการประกอบ
กิจการเพื่อใหสามารถขยายโครงขาย
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใน
ระบบดิจิทลัไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3) ก าหนดมาตรการสงเสรมิและแผน 
สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาดาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทร
ทัศนในระบบดิจิทลั ตามวตัถุประสงค
ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
กิจการโทรนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ  
4) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุ โทรทัศนในระบบดจิิทัลได
อยางทั่วถึง  
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ตารางที่ 5 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัล (ต่อ) 

วัตถุประสงค์ แนวทาง ตัวชี้วัด 

  6) มีมาตรการสงเสริมสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณรับ
สัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทร
ทัศนในระบบดิจิทัล ภายใน 3 ป  

7) มีแผนสื่อสารประชาสัมพันธและ 
ประสานงาน เพื่อใหขอมูลขาวสาร 
ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับ
ภาคสวนท่ีเกี่ยวของอยางตอเนื่อง  

8) มีมาตรการสงเสริมสนับสนุนอุป
กรณรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
วิ ท ยุ โท รทั ศ น ใน ระ บ บ ดิ จิ ทั ล
ส าหรับผูมีรายไดนอย ภายใน 3 ป  

9) มีจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญที่
สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดจิ ิ
ทัลไดไมนอยกวารอยละ 80 ภายใน 
5 ป 

ที่มา: พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553. 

 
    จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ

การก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม พุทธศักราช 2553 นั้น 
ก าหนดเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัล มี 2 วัตถุประสงค์ ที่กล่าวถึงการใช้เคลื่อนความถี่ท่ีมีประสิทธิภาพและให้ทั่วถึงเป็นธรรม
ใรทุกภาคส่วน มี 4 แนวทาง ได้แก่การอนุญาตให้ใช้เคลื่อนความถี่ การใช้โครงข่ายและการขยาย
โครงข่ายของระบบทีวีดิจิทัล การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรนาคมและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ใน
ระบบดิจิทัลไดอยางทั่วถึง มี 9 ตัวชี้วัด ที่กล่าวถึงดังนี้ การมีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการ
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รับสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนเปนระบบดิจิทัล การมีหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่
ส าหรับการประกอบกิจการวิทยุ โทรทัศนในระบบดิจิทัล การเริ่มรับสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล หลักเกณฑการใชโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายรวมกันในการประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์การมีฐานขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานและโครงขายของผูประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก าหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตอุปกรณรับสัญญาณวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล ก าหนดแผนสื่อสารประชาสัมพันธ
และประสานงาน เพื่อใหขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของ 
อยางตอเนื่อง ก าหนดมาตรการสงเสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
ในระบบดิจิทัลส าหรับผูมีรายไดนอย ก าหนดจ านวนครัวเรือนในเมืองใหญที่สามารถรับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในระบบดิจิทัล แต่ในมุมของการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลทั้งที่เป็นส่วนของผู้รับผิดชอบโดยตรง ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์  
ผู้ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตยังไม่การกล่าวถึงในยุทธศาสตร์
ข้างต้น จะมีเพียงส่วนหนึ่งกล่าวถึงกองทุนวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์รับส่งสัญญาณมากกว่าการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดังกล่าว  

 การให้บริการโทรทัศน์จะให้บริการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) บริการ

สาธารณะ 2) บริการธุรกิจ 3) บริการชุมชน ในรูปแบบการส่งสัญญาณ มี 2 ระบบ ประกอบด้วย ระบบ

การส่งสัญญาณแบบอนาลอกและระบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล ขณะนี้ยังด าเนินการควบคู่การ

ออกอากาศไปทั้งสองระบบในบางสถานีโทรทัศน์     
 

ตารางที่ 6 ช่องรายการเด็กและเยาวชน 

เลขช่อง ช่องรายการ บริษัท/ หน่วยงานรัฐ 

4 ช่องไทยพีบีเอสเด็ก HD ไทยพีบีเอส 

13 ช่อง 13 แฟมิลี ่(ช่อง 3) บีอีซี-มัลติมเีดีย 

14 อสมท. คิดส์ แอนด์ แฟมิลี ่ อสมท. 

15 ไทยทีว ี ไทยทีวี ในเครือทีวีพูล 

ที่มา: พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553. 
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    จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่าช่องสถานีโทรทัศน์ที่ส่งระบบทีวีดิจิทัลของประเทศ 

ประเภทช่องรายการเด็กและเยาวชน มีจ านวน 4 ช่อง  ได้แก่ ช่อง 4 ช่องไทยพีบีเอสเด็ก ช่อง 13 

บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3) ช่อง 14 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง 15 บริษัท ไทยทีวี 

จ ากัด ในเครือทีวีพูล ซึ่งในช่อง 15 นี้ ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ได้ปิดกิจการไปแล้วและพบว่ามีการ

แบ่งช่องที่มีผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ จ านวน 2 ช่องและผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์

ที่เป็นของภาคเอกชน จ านวน 2 ช่อง  
 

ตารางที่ 7 ช่องรายการข่าวและสาระ 
เลขช่อง ช่องรายการ บริษั ท/ หน่วยงานรัฐ 

1 ททบ.5 HD กองทัพบก 

2 สทท.11 HD กรมประชาสัมพันธ ์

3 ช่องไทยพีบีเอส HD ไทยพีบีเอส 

16 ทีเอ็นเอ็น ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค 

17 โมก้า ไทยทีวี ในเครือทีวีพูล 

18 นิวส์ ดีเอ็น บรอดคาสท์ ในเครือเดลินิวส ์

19 สปริงนิวส ์ สปริงนิวส์ เทเลวิช่ัน 

20 ไบร์ท ทีว ี 3เอ มาร์เก็ตติ้ง 

21 วอยซ์ ทีว ี วอยซ์ ทีวี 

22 ทีเอ็นเอ็น เอ็นบีซี เน็กซ์ วิช่ัน 

ที่มา: พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553. 
 

   จากตารางที่  7 จะเห็นได้ว่าช่องสถานีโทรทัศน์ที่ส่งระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศ ประเภทช่องรายการข่าวและสาระ มีจ านวน 10 ช่อง ได้แก่ ช่อง 1 ช่องททบ. 5 ช่อง 2 

ช่องสทท 11 ช่อง 3 ช่องไทยพีบีแอส ช่อง 16 บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ที่เอ็นเอ็น) ช่อง 17 

บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ในเครือทีวีพูล ช่อง 18 บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จ ากัด  เครือเดลินิวส์ (New) 

ช่อง 19 สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น (Spring News) ช่อง 20 บริษัท 3เอ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (Bright TV) ช่อง 
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21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (Voice TV) ช่อง 22 บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ในเครือเนชั่นและ

พบว่ามีการแบ่งช่องที่มีผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ที่เป็นของรัฐ จ านวน 3 ช่องและผู้ประกอบการ

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นของภาคเอกชน จ านวน 7 ช่อง  

 

ตารางที่ 8 ช่องรายการทั่วไปความคมชัดมาตรฐาน (SD) 

เลขช่อง ช่องรายการ บริษัท/ หน่วยงานรัฐ 

23 เวิร์ค พ้อยท์ ไทย บรอดคาสติ้ง 

24 ทรูฟอร์ย ู ทรู ดีทีที 

25 แกรมมี ่25 จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทลั ทีวี 

26 นาว 26 แบงคอก บิสสิเนส บรอกแคสติ้ง 

27 ช่อง 8 อาร์.เอส เทเลวิช่ัน 

28 ช่อง 3 SD บีอีซี-มัลติมเีดีย ในเครือ ช่อง 3 

29 โมโน โมโน บรอดคาซท ์

ที่มา: พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553. 

 

 จากตารางที่ 8 จะเห็นได้ว่าประเภทช่องรายการทั่วไปความคมชัดมาตรฐาน 

(SD) มีจ านวน 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง 23 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (Work point) ช่อง 24 บริษัท 

ทรู ดีทีที จ ากัด (True4You) ช่อง 25 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด (Grammy25) ช่อง 26 

บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอกแคสติ้ง จ ากัด ในเครือเนชั่น (NOW26) ช่อง 27 บริษั อาร์.เอส 

เทเลวิชั่น จ ากัด (ค่ายอาร์เอส) ช่อง 28 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

ช่อง 29 บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (MONO) และพบว่าจ านวน 7 ช่องนี้เป็นของผู้ประกอบการ

สถานีโทรทัศน์ที่เป็นของภาคเอกชนทั้งหมด 
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ตารางที่ 9 ช่องรายการทั่วไปและความคมชัดสูง (HD) 

เลขช่อง ช่องรายการ บริษัท/ หน่วยงานรัฐ 

30 อสมท. HD อสมท. 

31 วัน  จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดจิิทัล ทีวี 

32 ไทยรัฐทีวี ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท ์

33 ช่อง 3 HD บีอีซี-มัลติมเีดีย ในเครือ ช่อง 3 

34 อมรินทร์ ทีวี อมรินทร์ เทเลวิช่ัน 

35 ช่อง 7 HD กรุงเทพโทรทัศน์และวิทย ุ

36 พีพีทีวี บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง 

ที่มา: พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และการก ากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม, 2553. 

 

 จากตารางที่ 9 จะเห็นได้ว่าประเภทช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) มี

จ านวน 7 ช่อง ช่อง 30 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (MCOT) ช่อง 31 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล 

ทีวี จ ากัด ช่อง 32 บริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ในเครือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (Thairath TV) 

ช่อง 33 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 34 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น 

จ ากัด (Amrin TV) ช่อง 35 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง7) ช่อง 36 บริษัท บางกอก 

มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PPTV) พบว่าจ านวน 7 ช่องนี้มีผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ที่เป็น

ของรัฐ เพียง จ านวน 1 ช่อง 

 เมื่อผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ได้เริ่มด าเนินการธุรกิจนั้นสิ่งที่จะสะท้อนให้

เห็นถึงอนาคตและความอยู่รอดซึ่งมีความส าคัญมาจากรายได้จากการขายเวลาโฆษณาต่างๆ ที่ผ่านมา

ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์จะต้องมีความนิยมในรายการต่างๆ ที่เรียกว่า เรตติ้ง และพบว่ามีข้อมูล

ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงเรตติ้งของสถานีโทรทัศน์ 

สถานีโทรทัศน ์ เรตต้ิง สถานีโทรทัศน ์ เรตต้ิง 

ช่อง 7 HD 3.579 ไทยทีว ี 0.032 

ช่อง 3 HD 2.184 พีพีทีวี 0.031 

อสทม. HD 0.474 ช่อง 3 แฟมิลี่ 0.022 

เวิร์ค พ้อย 0.366 สปริงค์นิวส ์ 0.022 

ททบ 5 HD 0.321 ช่อง 3 SD 0.021 

ช่อง 8 0.267 นิวส์ 0.019 

ช่องไทยพีบีเอส HD 0.237 อมรินทร์ ทีว ี 0.015 

สทท.11 HD 0.294 แกรมมี่ 25 0.011 

โมโน 0.128 วอยซ์ ทีว ี 0.010 

ทรูฟอร์ย ู 0.094 นาว 0.009 

ไทยรัฐ ทีวี 0.084 ไบร์ท ทีว ี 0.008 

วัน 0.046 อสมท. คิดส์ แอนด์ แฟมิลี ่ 0.007 

นาว 0.046 โลก้า 0.006 

ทีเอ็นเอ็น 0.032   

ที่มา: บริษัทจัดเรตติ้งของรายการโทรทัศน์ Nielsen 

 

  จากตารางที่ 10 จะเห็นได้ว่าเรตติ้งของสถานีโทรทัศน์ที่แสดงถึงความนิยม

ในสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมีคะแนนความนิยมที่ด าเนินการจัดโดยบริษัทจัดเรตติ้งรายการ

โทรทัศน์ อันดับ 1 ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 สี HD ได้รับคะแนนความนิยมสูงสุดถึง 3.579 

อันดับ 2 ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD ได้รับคะแนนนิยม 2.184 และอับดับ 3 ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ 

อสมท. HD ได้รับคะแนนความนิยมสูงสุดถึง 0.474      
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานและความต้องการด้านการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย เชิง

คุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือที่จะสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่แท้จริงก่อนที่จะด าเนินการพัฒนา

ก าลังก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 

สรุปจากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้        

2.1 ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศ 
    จากค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1 พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานและความ

ต้องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 
ดังนี้ 
   การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่า
เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นั้นเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบ
ดิจิทัลมานานกว่า 20 ปีแล้ว เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่จะพบว่ายุค 1G 2G 3G และ 
4G ไปเรื่อยๆตามพัฒนาการของเทคโนโลยี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะส่งผลถึงบุคลากร
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จะต้องปรับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นสาเหตุ ปัญหา และอุปสรรค 
ดังนั้นจึงต้องเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรให้ทันกับเทคโนโลยี ในช่วงระยะเวลาแรกของการก้าว
เข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยังไม่มีความพร้อมในครั้งนี้มากนักจะออกมาในรูปแบบของ
การซื้อตัวให้เงินเดือน ค่าตอบแทน ต าแหน่งที่สูงกว่าเดิม ปรากฎการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบุคลาการ 
มีใหเ้ห็นช่วงเริ่มต้นนี้มีหลายองค์กรที่ประสบปัญหาด้านบุคลากร เช่น สถานีโทรทัศน์สปริงค์นิวส์ เป็นต้น 
การพัฒนาเรื่องบุคลากรยังไม่เห็นอย่างเด่นชัด แต่เป็นช่วงของการใช้บุคลากรให้เป็นตาม “Put the 
right man in the right job” ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในงานนั้นๆ 
ไปด ารงหน้าที่นั้นเหมาะสมที่สุด  

   นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมว่า การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในภาพรวมไม่มีความพร้อมที่เป็นทางด้านสตูดิโอที่เป็นระบบความชัด (HD) จะต้องมาพร้อม
กับระบบความชัด (HD) เช่นกัน ถ้าไม่พร้อมกันจะไม่มีประโยชน์เลยในประเด็นนี้ ส่วนทางด้าน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังไม่ค่อยมีความพร้อม สถาบันการศึกษายังเตรียมบัณฑิตที่จะออกมาไม่มากนัก  
แต่บัณฑิตท่ีส าเร็จออกมาแล้วมีความสามารถมากกว่าเดิมขอชื่นชม เพราะสามารถท าได้หลายอย่างใน
การปฏิบัติงาน เช่น ออกไปถ่ายท ารายการ ถ่ายภาพได้ ท าคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้ ตัดต่อภาพเองได้ 
ลงเสียงเองได้ จนสามารถถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ได้เลย และที่เห็นได้ชัดในการ
ถ่ายทอดสดฟุตบอลจะเห็นความก้าวหน้าของการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิค อินโฟกราฟฟิค เป็นต้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของบุคลากรสถานีโทรทัศน์ในระบบทีวีดิจิทัล   



  92 

   และอธิบายสภาพการณ์ดังว่า ต าแหน่งที่ส าคัญๆ ที่มีการเปลี่ยนงานกันเป็นประจ า
มีการแย่งตัว ซื้อตัว ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ ที่มีบทบาท ความอยู่รอดของผลประกอบการ
สถานีโทรทัศน์ต่างๆ 2) นักครีเอทีพ (Creative) 3) เจ้าหน้าที ่ควบคุมเสียง (Sound Engineer)       
4) เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor) 5) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer Graphic) ประเด็นนี้ กสทช. 
ควรเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนมาใช้ระบบทีวีดิจิทัล 
   คุณภาพรายการโทรทัศน์ของอุตสาหกรรมระบบทีวีดิจิทัลที่แพร่ภาพออกอากาศ 
สิ่งที่เห็นคือ ภาพ เสียง ความคมชัด ตามระบบการส่งสัญญาณในระบบทีวีดิจิทัลสามารถด าเนินการได้ 
แต่จะขึ้นกับอุปกรณ์การรับสัญญาณนั้นจะสามารถรับสัญญาณได้ได้หรือไม่ เช่น โทรทัศน์เป็นรุ่นเก่า
ไม่สามารถรับความคมชัดได้ (HD) ส่วนที่ส าคัญนั่นคือเนื้อหารายการ ไม่ได้ให้ความส าคัญของปริมาณ
รายการ แต่ต้องเน้นทางด้านคุณภาพของรายการที่มีความสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย1) บุคลากรของ
รายการ 2) ชุด 3) ฉาก 4) เสียง 5) คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เมื่อผลิตรายการโทรทัศน์ออกมาแล้วเผยแพร่
ออกอากาศไปสูสายตาผู้ชมนั้นจะวัดที่มีคะแนนความนิยมที่สูง หรือเรียกว่า เรตติ้งสูง แต่ในความเป็นจริง
ในรายการที่มีคุณภาพดี แต่ไม่ได้รับคะแนนความนิยมไม่สูง เช่น รายการสารคดีของสถานีโทรทัศน์
ต่างๆ ที่เห็นได้ของ สถานีโทรทัศน์ เอ็นบีซี ก็จะไม่สะท้อนกันระหว่างคะแนนความนิยมกับคุณภาพ 
ในประเทศไทยก็เช่นกันรายการสารคดีท่ีมีประโยขน์ไม่ได้รับความนิยม 

2.2 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลในประเทศไทยในแต่ละด้าน จากการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้ 

2.2.1 ภาพรวมของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า  

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยหน่วยงานที่เป็นจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของการก้าวเข้าสู่โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยัง
ไม่ได้มีแผนงานที่ชัดเจน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมนี้ต้องการให้
มีการพัฒนาอย่างแน่นอน สถาบันศึกษาต้องวางแผนผลิตบัณฑิตให้ออกสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมในทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ โดยอาศัยการบูรณาการระหว่าง
ความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในงานนั้นเข้ามาร่วมพัฒนา
หลักสูตรการสร้างความพร้อมบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลส่งต่อยังสถาบัน
ศึกษาต่างๆ อย่างเป็นระบบ หากมองไปจะยังไม่พบเลยการสนับสนุนสถาบันศึกษา แม้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีงบประมาณจ านวนมากก็ตาม จะมีเพียงการจัดสัมมนาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งๆ การสนับสนุน
ทุนวิจัยทางด้านอุปกรณ์มากกว่าการพัฒนาก าลังคน สรุปว่ายังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่เตรียม
ความพร้อมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในความเห็นมองว่าควรสนับสนุนให้สถาบันศึกษามีทุนการวิจัย
พัฒนาก าลังคนทางด้านนี้และสนับสนุนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
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ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยก าหนดเป็นงบประมาณการสนับสนุนอย่างมีแบบแผน นอกจากนี้
ต้องร่วมมือกับหน่วยงาน สมาคม สมาพันธ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

    ผู้ให้ความเห็นทุกคนได้ให้ความเห็นอย่างเดียวกันว่าภาพรวมของการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยนั้นมียังไม่มี
การเตรียมแผนงานก่อนเริ่มต้องการเปลี่ยนเทคโนโลยี ก าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจนก่อนเรื่องอ่ืนๆ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน การเงิน ผู้ชมรายการ ผู้คุมกฎ กสทช. และบุคลากรขององค์กร
ประเทศไทย ต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนความคิด (Paradigm change) กสทช.จะต้องลงทุนที่จะเปลี่ยน
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ จัดตั้งกองทุนที่พัฒนาบุคลากร ทุนวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม อย่างต่ าควร
ก าหนดไว้ประมาณ 5% ของเงินงบประมาณท้ังหมด 

2.2.2 การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า  

    การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างทันที่จะให้ทันต่อการด าเนินธุรกิจไปได้อย่าง
ทันเวลา จะต้องพัฒนาผู้ที่เก่ียวข้องกันไปพร้อมๆกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

1. ผู้ประกอบการควรมีความรู้ ความสามารถ ในรายละเอียดของธุรกิจ
โทรทัศน์แบบเชิงลึก รู้ถึงข้อกฎหมายทุกๆ ประเด็น เพราะจะมีส่วนส าคัญต่อการบริหารธุรกิจ สิ่งที่
ส าคัญอีกประการหนึ่งต้องมีความรู้ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผู้ชมคอยตัดสิน
ในความนิยมของรายการ แน่นอนสุดท้ายเมื่อความนิยมได้คะแนนความนิยมสูงจะมีรายได้จากการผลิต
รายการโทรทัศน์ทีดี สุดท้ายปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารธุรกิจนั้นคือ บุคลากร ที่เรียกว่า “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล”ที่เน้น 3 กระบวนการ สรรหา รักษา และการพ้นสภาพของบุคลากร รู้ในเทคโนโลยี
ของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่สร้างความได้เปรียบในธุรกิจจะต้องสนใจ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถบริหารบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ถูกปรับ เสียภาษีเยอะหรือเสีย
เงินอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งมักจะเป็นจุดรั่วไหลของการเงิน มีความสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ 
เพราะจะได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากความสร้างสรรค์คือสิ่งได้เปรียบในธุรกิจนี้   

2. ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์มีส่วนที่ใกล้เคียงกับการความเป็น
เจ้าของสถานีโทรทัศน์หรือผู้ประกอบการ แต่จะเน้นหลักๆ 3 ความรู้ ความสามารถหลักในความเข้าใจ
ในธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในเชิงลึก มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ทุกประเด็น เพื่อไม่ให้มีผลต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ แพร่ภาพ
ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์และที่ส าคัญที่ต้องเน้นย้ าได้แก่การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ไม่ผิดต่อ
กฎหมาย ศีลธรรม จารีตประเพณีของบ้านเมือง  
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3. นักครีเอทีพ จะต้องมีความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการที่ดีมีประโยชน์
แก่สังคม สามารถสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ความสามารถท่ีส าคัญต่อต าแหน่งนี้
ต้องมีเทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ จะมีความได้เปรียบเมื่อมีเนื้อหารายการที่ดี อีกประการที่ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ ต้นทุนการผลิตรายการโทรทัศน์จะท าให้ช่วยอุดรอยรั่วต้นทุน
การผลิตรายการโทรทัศน์  

4. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
ที่มีหน้าที่ในการตัดต่อ เสียง ภาพสวย ร้อยเรียงเนื้อหาต่างๆ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในงานของตนเอง 
มีความรู้ทางเทคนิคใหม่ในงานตนเอง เพื่อจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพทั้งผลงานและต้นทุนของ
การผลิตรายการโทรทัศน์ พอมีความรู้ทางด้านการบริหารต้นทุนยิ่งจะท าให้มีก าไรเพ่ิมมากขึ้น ความรู้
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านดิจิทัลต้องน ามาช่วยในงานอย่างต่อเนื่อง  

2.2.3 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลประเทศได้อีก 5 ปีข้างหน้า สามารถสรุปได้ดังนี้ 

    ด้านเทคนิควิชาการ (knowledge) และทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (entertainment context skill) เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะจะมีความจ าเป็นของ
ท างานในวงการนี้ ทุกคนในวงการควรได้รับการพัฒนาทันทีที่จริงควรมีการจัดดังกล่าวก่อนที่จะ
ด าเนินการเปิดก่อนให้บริการในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมากกว่าการเปิดให้บริการแล้วพูดถึงการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะดังกล่าวข้างต้น แต่มองว่าทางเทคนิควิชาการนั้นควรมีความรู้ด้านการ
จัดการธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การบริหารงานบุคคลและองค์กร การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ข้อสัญญาต่างๆ ของธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การมองภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมของธุรกิจ 
มีความทักษะที่สามารถท าได้หลากหลาย (Multi – Skill) การมองภาพอนาคตของทุกมุมในธุรกิจ
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ส่วนทางด้านทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ประกอบด้วย
มีความรู้ ทักษะที่ตรงกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล มีทักษะที่เป็นนักปฎิบัติทางด้านโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลผสมกับการเป็นการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีอย่างน่าเชื่อถือ มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเองมากกว่าเป็นการผลิตรายการโทรทัศน์ที่เลียนแบบของผู้อ่ืนและทักษะของการสร้างสรรค์
รายการแบบที่ดีกว่าปกติ (Exclusive) เหตุผลที่ต้องพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพราะใน
ปัจจุบันการปฏิบัติงานยังคงเป็นแบบเดิมๆ ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะเฉพาะจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ช่วยให้คุณภาพของการผลิตรายการโทรทัศน์จะไปสู่สายตาผู้ชม ในมุมมองว่าการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรนั้นควรเริ่มทันทีแม้ว่าจะมีการเปิดให้บริการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลไปแล้วก็ตาม  
สิ่งที่ส าคัญของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์จะเป็นการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ลูกค้าภายนอกองค์กรในสายอาชีพนี้
จะมีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงและความเป็นส่วนตัวจะสูงด้วยที่เกี่ยวข้องกับการท างานนั้นจ าเป็นที่
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ต้องพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ที่มีมุมมองความเข้าใจในความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารค่าตอบแทน
ค่าจ้างในอาชีพ การบริหารความแตกต่างในความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้าง รักษา ขวัญและให้ก าลัง
บุคลากรในสายอาชีพ และเข้าใจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

2.2.4 หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า สรุปได้ดังนี้ 

    หน่วยงาน กสทช. ควรเป็นผู้มีบทบาทและความรับผิดชอบในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 
5 ปีข้างหน้า รวมถึงทิศทางต่างๆ เพราะการก ากับดูแลการเริ่มต้นของอุตสาหกรรมมาจากการดูแล 
รับผิดชอบ คือ กสทช. โดยตรงมากที่สุด เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนจึงควรเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ ก าหนดทิศทาง 5 ปีข้างหน้า มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรที่ได้มาจากการประมูลช่องโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล จึงควรเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทิศทาง 
โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 1) กสทช. หารือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก าหนด
บทบาทและทิศทางบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เพราะมีทิศทางที่ชัดเจนที่ออกมาจาก 
กสทช. 2) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบคุลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลของประเทศไทยนับตั้งแต่เปิดบริการในการประมูลสถานีโทรทัศน์เพ่ือประกอบการเริ่มให้
ความส าคัญเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และมุ่งเน้นการด าเนินงานทุกวิธีเพ่ือความอยู่รอดของกิจการตนเอง แม้จะ
ละเลยไปบ้างแต่ไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านี้และดีขึ้นอย่างเป็นล าดับ อย่างไรก็ตามสถานประกอบการสถานีโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลยังต้องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร เพ่ือให้มีผลดีต่อผลการปฏิบั ติงาน
ขององค์กร ส่วนที่ส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะอย่างต่อเนื่องนั้นสถาบันการศึกษายังมี
การเปิดหลักสูตรที่จะมาพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลโดยตรงจ านวนน้อย แม้จะผลิตออกบัณฑิตออกมาจ านวนน้อยแต่จะมีคุณภาพค่อนข้าง
จะสูงกว่าอดีต เพราะมีความรู้ ความสามารถในการท างานได้หลายอย่างในขณะที่ปฏิบัติงานที่สังเกต
ได้จากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามาปัจจุบันนี้สามารถท าได้ทั้งถ่ายท าบันทึกรายการโทรทัศน์ ตัดต่อ ท า
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพ่ือรายงานข่าวหรือรายงานแบบสั้น ไๆด้เลย คุณภาพของผู้สอนหรือสถาบันการศึกษา
ควรก าหนดให้มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาท่ีพร้อมเปิดหลักสูตร
ทางด้านโทรทัศน์ทางด้านโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล คุณภาพที่ผลิตบัณฑิตออกมานั้นที่กล่าวมานั้นถือว่า
มีจ านวนเพียงพอ แต่ต้องมีการเพ่ิมความรู้ ความสามารถให้เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้นเอง ขอให้การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะในด้านการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ความรู้ในด้าน
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการผลิต
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รายการโทรทัศน์ในทุกๆมิติ การบริหารเวลาให้ทันต่อการด าเนินธุรกิจไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อ
การส่วนร่วมและมีการท างานด้วยการปรับปรุง พัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
คุณภาพของสถาบัน ผู้สอนนั้นจะต้องเปลี่ยนมุมมองการสอนคนที่อยู่สถาบันจากมีความรู้เพียงอย่างเดียว
ต้องสามารถปฏิบัติให้ผู้เรียนนั้นได้ลงมืออย่างแท้จริง เนื่องจากบัณฑิตที่ผลิตออกไปนั้นจะสะท้อนถึง
คุณภาพของสถาบันศึกษาและผู้สอน 

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ หน่วยงานกองเจ้าหน้าที่  ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ายพัฒนาบุคคลจะเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในงานดังกล่าว รวมถึงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร  ในส่วนใหญ่จะด าเนินการดังนี้  1) การพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะต้องการพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงก่อนเท่านั้น จึงปรากฎการพัฒนาออกมาใน
รูปแบบ On the job training ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเท่านั้นก่อนเป็นอันดับแรก 2) ระยะต่อมา
ด าเนินการวางแผนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ปฏิบัติงานของตนเอง
อย่างเป็นระบบ โดยเลือกด าเนินการในบางระบบต าแหน่งงาน บางหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุม
และทั่วทั้งองค์กร 3) ระยะของการพัฒนาด้านต่างๆ มีการวางแผนอย่างเป็ยระบบ เพ่ือรองรับความ
เจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมและมีการดูแลแผนความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
4) ไปศึกษาดูงานบริษัทฯ ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่ งไปที่ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันเป็นส าคัญ (วันที่ 14 สิงหาคม 2558) 

2.2.5 อุปสรรคของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

    การอธิบายของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 2 ได้พูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานและ
ความต้องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน
ประเทศไทย สรุปได้ว่า  

    อุปสรรคของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบที่ดิจิทัลในปัจจุบันสาเหตุเกิดมาจากไม่มีความชัดเจนที่มาจากผู้ริเริ่มหรือผู้คุมกฎ 
กสทช. ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญเรื่องนี้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ไม่มีการแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสม การขาดความสามารถ ขาดทักษะ ด้านเทคนิค นอกจากนี้ไม่มีการประเมินความพร้อม
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะรองรับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แนวทางแก้ไขควรให้ความส าคัญการพัฒนาด้าน นักครีเอทีพ 
และ ด้านเทคนิค (Technical) ให้เหมาะสมและด าเนินการอย่างทันทีและมองสอดคล้องกันในสภาพ
การแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในระดับ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์,  
นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที ่ต ัดต่อ , เจ้าหน้าที ่ควบคุมเสียง และ เจ้าหน้าที ่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 



  97 

ต้องการคนเก่ง ซื้อความส าเร็จ ซื้อเวลา เพราะสถานประกอบการต้องการน าองค์กรไปสู่ทางลัดใน
ประสบความส าเร็จ สาเหตุเพราะการเข้าสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเกิดจากการมองเห็น
โอกาส ส่วนผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจดตอลมองคุณภาพรายการนั้นมีคุณภาพมากข้ึนกว่าเดิม 
เนื้อหามีความหลากหลาย แต่ในการถ่ายความคมชัดสูงยังไม่ได้แตกต่างจากเดิมไม่มีการเตรียมความ
พร้อมการจัดเตรียมฉาก อุปกรณ์ต่างๆ แต่มีทิศทางไปในแนวโน้มที่ดีได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนมา
เป็นโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล   

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยมองว่ามีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมยังยืนยันว่าต้องเริ่มพัฒนาอย่างเร่งด่วน
และทันทีเพราะมองเป็นเรื่องที่จ าเป็น มองด้านคุณภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลที่มีคุณภาพพอที่จะปฏิบัติงานและปริมาณเพ่ิมขึ้นจะมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาทาง นักครีเอทีพ 
และทางเทคนิค และยังมองไปในทิศทางเดียวกันว่าเริ่มทันทีในทุกเรื่องทั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการเงิน 
ผู้ชมรายการโทรทัศน์ ผู้คุมกฎ (กสทช.) และบุคลากรขององค์กรประเทศไทย เนื่องจากบุคลากรที่มี
ปัญหาเมื่อท าปฏิบัติงานจะประสบแต่ปํญหาอย่างต่อเนื่องตลอด มุมมองที่ต้องดูปรับในการประเมิน
ศักยภาพของผู้ประมูลช่องต่างๆของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลด้วย ผู้ชมควรมีความฉลาดในการ
รับชมซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้กล่าวถึงประเด็นนี้สร้างความร่วมมือของผู้คุมกฎ (กสทช.) 
ร่วมมือกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลให้ความรู้การใช้สื่ออย่างทันสื่อ “ให้รู้เท่าทันสื่อ
และสารสนเทศ” (Media Literacy and Information Literacy) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ส าหรับเจ้าของ
ผู้ประกอบการและ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ต้องรีบพัฒนาตนเองเพ่ือให้สามารถอยู่รอดให้ได้
ต้องให้ความส าคัญต่อรายการที่มีผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้เจ้าของผู้ประกอบการและ
ผู้อ านวยการจะต้องผลักดันให้สถานีโทรทัศน์ เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์ สร้างสังคมในเชิงบวกอาจจจะ
เรียกได้ว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในอุดมคติ นักครีเอทีพ , เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่
ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิคต้องลงมือพัฒนาโดยทันทีและให้เร็วมากที่สุด ทุกส่วน
ต้องมาปรึกษากันในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถช่วยด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี สร้างมุมมองที่ดีใน
สังคม สร้างจินตนาการที่ดีแก่สังคม ไม่ผลิตรายการที่ไม่เหมาะสมออกมา ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ตอบสนอง
คะแนนความนิยมของช่อง ของรายการเท่านั้น  

    การกล่าวได้ในมุมมองที่แตกต่างของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 2 ได้กล่าวว่าการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 
ปีข้างหน้าที่ว่าเจ้าของผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจ (Entertainment Knowledge) ที่การด าเนิน
ธุรกิจและส่วนที่ไหนที่ไม่เข้าใจก็ต้องไปศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งต้องไปท าความเข้าใจกับผู้คุมกฎ (กสทช.) 
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ในรายละเอียดต่างๆ ด้านทักษะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment Context 
Skill) มีมากข้ึนส่งผลให้มีรายการดีมีจ านวนเยอะขึ้น   

    นอกจากนี้ยังได้เห็นว่ามีความสอดคล้องระหว่างผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1 องค์กรที่
ต้องมีบทบาทหรือรับผิดชอบดูแล ก ากับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้าข้าง จะต้องเป็นผู้คุมกฎ (กสทช.) 
เป็นเจ้าภาพและหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเข้ามีส่วนร่วมและรีบเร่งประสานทุกหน่วยงานที่มีส่วนได้
เสียอย่างมีแผนงานรองรับ เพื่อให้การด าเนินงานนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 5 มุมมองของผู้ให้ข้อมูลท่าน
ที่ 2 ว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะที่ผลิตออกมาจากสถาบันการศึกษามีจ านวนเพียงพอแต่
ไม่ได้ตรงกับที่ต้องการจริงๆ ที่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมี
ขยายตัวอย่างมากและขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาที่คุณสมบัติ
แบบหลากหลายทักษะ (Multi – Skill) เพ่ิมมากขึ้นสามารถท างาน ใช้ความรู้ ใช้ทักษะประกอบกัน
เป็นคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาสู่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและที่ส าคัญอีกประการ
นั่นคือคุณภาพของสถาบัน ผู้สอนที่ผลิตก าลังคนปรับตัวอย่างเยอะในทุกภาคส่วนจะต้องมีความรู้
กระบวนความคิดของผู้สอน สถาบันการศึกษาและต้องปรับสามารถในวิชาชีพ  

    กล่าวเสริมในเรื่องการจัดท ากิจกรรมการพัฒนาก าลังคนว่า การจัดการใน
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นคือฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ พัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนาควรพิจารณา
เนื้อหา วิชาการ และลงมือปฏิบัติจริง ให้โอกาสได้ทดลอง เปิดโอกาสให้เรียนรู้ในสถาบันการศึกษาให้มี
การจัดสหกิจศึกษาซึ่งจะได้ทั้งทุกฝ่ายทั้งสถาบันการศึกษา นักศึกษา และสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการ 
“WIN-WIN-WIN” (วันที่ 30 สิงหาคม 2558) 

    การอธิบายเพ่ิมของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 3 ให้ข้อมูลที่แตกต่างจากทั้ง 2 ท่านใน
ส่วนที่ว่าอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลในประเทศไทยว่า บุคลากรในการผลิตรายการทีวีไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรที่เป็นฝ่ายผลิตรายการ
โทรทัศน์ (Production Department) นักครีเอทีพ ก็มีความสามารถดีและสามารถแข่งขันกับต่างชาติ
ได้และบางอย่างยังสามารถท าได้มากกว่าด้วย แต่ได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับผู้ให้ความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้ให้ความเห็นท่านที่ 1, 2 ที่มองเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลว่าในสถาบันการศึกษามีหลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนทางด้านนี้ ภาครัฐที่
เกี่ยวข้องยังไม่มีในรูปธรรมที่จะมารับผิดชอบให้ปรากฎชัดเจนมากขึ้นจนมาถึงปัจจุบัน ที่เห็นได้ชัด
มากขึ้นเรื่อยๆคือภาคเอกชนที่มีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้กับบุคลากรของตนเองอยู่แล้ว 
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    กล่าวถึงการการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยว่าควรเริ่มด าเนินการได้ทันที ส าหรับเจ้าของผู้ประกอบการก็
ควรต้องพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถมากกว่าปัจจุบัน แต่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะท าอะไรได้เพราะ
เจ้าของหรือนายทุนไม่มีใครอาสาเข้าไปช่วยและพัฒนาได้มากนัก ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์  
ก็ต้องพัฒนาแต่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ แล้วแต่ส่วนมากการคัดเลือก การพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะขึ้นกับความพอใจของเจ้าของหรือนายทุนเป็นผู้พิจารณาเอง นักครีเอทีพ , เจ้าหน้าที่ตัดต่อ 
จะต้องให้มีประสบการณ์มากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น เพ่ิมให้เกิดความช านาญในงานที่รับผิดชอบ 
เครื่องมือที่ดูและให้มากกว่าเดิม ในต าแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟ
ฟิค ยังมีบุคลากรในด้ายนี้ค่อข้างน้อย จึงรีบเร่งพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศระบบทีวีดิจิทัล  

    นอกจากนี้ยังมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1,2 ในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลว่าด้านวิชาการสอนให้คนคิด
สร้างสรรค์และท าเพ่ือสังคมมากยิ่งขึ้น ด้านทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลให้เพ่ิม
การปฏิบัติให้มากขึ้นมีความสามารถต้องการบูรณาการไปยังส่วนอ่ืนๆได้ด้วย ด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จะ
ปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลท าให้คนท างานได้มากกว่า 1 หน้าที่ 1 รายการ 
และสามารถท างานได้มากกว่ารายการโทรทัศน์และรีบด าเนินการในทันที 

    ความเห็นสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1,2 ว่าการพัฒนาก าลังคนที่ผลิต
ออกมาจากสถาบันการศึกษามีอย่างเพียงพอ คุณภาพของบุคลากรที่ผลิตออกมนั้นมีคุณภาพแตกต่างกันไป
อยู่ที่ศักยภาพและความสนใจของนักศึกษา ส่วนสถาบันการศึกษา ผู้สอนที่จะผลิตก าลังคนนั้นดีแล้ว 
และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ (วันที่ 17 กันยายน 2558) 

    การอธิบายเพ่ิมเติมของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 4 ความเห็นที่แตกต่างไปในการให้
ข้อมูลสิ่งที่เป็นปัญหาส าคัญเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่ได้อยู่ใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจึงสามารถให้ความเห็นจากมุมมองทั่วไปเท่านั้ นไม่สามารถให้
ความเห็นในเชิงลึกได้ ดังนี้ หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีไม่มากนักท า
ให้ผู้เรียนจ านวนไม่มากนักได้รับโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มี
คุณภาพเหล่านี้ หลักสูตรหลายหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์ สื ่อสารมวลชนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือ
หละหลวมด้านการรักษาคุณภาพ ในด้านคุณภาพของเรียนที่ด้ายลง ความสามารถในการสื่อสารลดลง  

    ความสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1,2 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า มีความจ าเป็นและ
ควรเริ่มด าเนินการทันที ส าหรับเจ้าของผู้ประกอบการ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ท นักครีเอทีพ, 
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เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ว่านอกเหนือจากทักษะทาง
เทคนิคที่เกี่ยวกับงานแล้วควรต้องเน้นเรื่อง “จรรยาบรรณ” ของสื่อที่ดีลความรู้ในเรื่อง “เนื้อหา” ของ
เรื่องนั้นๆที่ท าสื่อ คือไม่ใช่รู้เฉพาะแบบ (Form) หรือ รูปแบบ (Format) แต่ต้องรู้ Content ด้วย (วันที่ 
17 กันยายน 2558) 

    นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5 มีความสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1,2,3,4 
ในปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบันว่า ผู้คุมกฎ (กสทช.) มีความคาดหวังที่จะให้ด าเนินการเปลี่ยนมาเป็น
ระบบทีวีดิจิทัลทั้งหมด สาเหตุเกิดจากการไม่ได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ 
(Soft Skill) แต่จะมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาอุปกรณ์ ขาดการวางแผน กลยุทธ์ทางด้านคน จึงมองแนวทาง 
การแก้ไข ก าหนดเป็นนโยบายสร้างขีดวามสามารถและสมรรถนะของบุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล หลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์มีความเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หน่วยงานที่
ต้องรับผิดชอบร่วมกันของผู้คุมกฎ (กสทช.) กระทรวง สถาบันการศึกษาต่างๆ นอกจากนี้ต้องให้
ความสนใจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต้องเป็นผู้น าทางด้านนี้ในภูมิภาคนี้  

    การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้แก่เจ้าของผู้ประกอบการ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ นักครีเอทีพ, 
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ไม่ได้เตรียมแผนงานไว้ถือว่า
เป็นการท างานแบบวุ่นวาย การเตรียมความพร้อมของส่วนต่างๆ จะซื้อตัวเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์   
มีการสร้างบุคลากรค่อนข้างน้อย มีเหตุมาจากการเอาตัวรอดของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  

    มีความสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 1,2,3,4,5 ที่ว่าสภาพการแข่งขันแย่ง
ซื้อตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับผู้อ านวยการผลิตรายการ
โทรทัศน์ นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เพราะ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับได้ทันเวลา จึงใช้กลยุทธ์การซื้อตัวมาร่วมงาน 
ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองเพ่ือความอยู่รอดของทุกคนขององค์กร  

    และผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 5 ยังเห็นสอดคล้องกันว่าปัจจุบันประเทศไทยต้องมีการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเพราะยังไม่มีการ
พัฒนาอย่างเป็นแบบแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทุกต าแหน่งต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพเหมือนสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์บีบีซี สถานีโทรทัศน์
ซีเอ็นเอ็น ต้องให้ทุกภาคส่วนมองเห็นว่าต้องมี “ฝีมือ” จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
ทางด้านนี้ยิ่งเพ่ือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
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    กล่าวเพ่ิมเติมในว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านเทคนิค
วิชาการ (Knowledge) ด้านทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment 
Context Skill) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี
ข้างหน้า ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากขึ้น เรียนรู้ในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมากขึ้น เพราะมีความอิสระ 
เสรีมากขึ้น การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยีก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ต้องเริ่มการพัฒนาเลยทันที นอกจาก
การพัฒนาในทักษะ เทคนิค ยังมีด้านที่ต้องพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Relation) ต้องเริ่มพัฒนาในทันทีเช่นกัน เนื่องจากให้การท างานร่วมกันอย่างมีความราบรื่น
เพราะบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้มักจะมีความเป็นตัวตนสูง (EGO) และมีความศิลปินสูงมาก (Artist) 
ดังนั้นต้องเข้าใจวิธีคิดแบบบูรณาการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปิน เข้าใจวัฒนธรรมของ
องค์กรที่ปฏิบัติ ต้องเรียนรู้และเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี
ข้างหน้า ควรก าหนดไว้ความก้าวหน้าในสายอาชีพไว้อย่างชัดเจน (Career Landscape) ซึ่งก าหนดไว้
เป็นกระบวนเรียนรู้ หากมองอาจจะไม่ส าคัญมากแต่มีความจ าเป็น ด าเนินการอย่างทันที   สอดคล้อง
กันผู้ให้ข้อมูลกับท่านอื่นๆ องค์กรที่จะมีบทบาทและรับผิดชอบในการดูแลทิศทางการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้าจะ
เป็นการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้คุมกฎ (กสทช.) ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา สมาคม สมาพันธ์ต่างๆ ก าหนดทิศทางร่วมกัน (วันที่ 23 กันยายน 2558) 

    นอกจากนี้ ได้ กล่ าวถึ งว่ าในการพัฒ นาก าลั งคนที่ ผลิ ตออกมาจาก
สถาบันการศึกษา องค์กร จ านวนที่ผลิตออกมานั้นมีจ านวนเพียงพอ คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา
จะมีความสามารถมากขึ้นจากที่ได้รับชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากการ
ชมถ่ายทอดฟุตบอล มีความคมชัด กราฟฟิคต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น ส่วนของผู้สอน สถาบันที่
ผลิตบัณฑิตก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามต้องให้มีคุณภาพเท่าทียมกับต่างประเทศ
เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์บีบีซีและสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็น และการพัฒนาก าลังคนส่วนใหญ่เป็น
ฝ่ายพัฒนาองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ จ านวนที่ผลิตออกมานั้นถ้าเทียบกับจ านวนงานที่มีในองค์กรนั้น   
ถือว่าเพียงพอแต่ต้องพัฒนาอีกต่อไป  

    กิจกรรมหรือการจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบันผู้ประกอบการนั้นมีการรับผิดชอบโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมออกมาในรูปแบบฝึกอบรม จัดท าแผนฝึกอบรม 
พัฒนาพนักงาน มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาองค์กรและให้ผู้คุมกฎ 
(กสทช.) เป็นผู้ให้งบประมาณร่วมในการพัฒนาดังกล่าว ที่ผ่านมาได้เห็นที่ชัดเจนได้แก่ สถานีโทรทัศน์
ไทยรัฐทีวีที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA) “Human 
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Resources Development by NIDA” จัดท าโปรแกรมการพัฒนาหน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯ 
พ้ืนฐานของงานทรัพยากรบุคคล (HR Fundamental)  ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Development) แผนงานพัฒนารายบุคคล (Individual Development Program) สถานีโทรทัศน์
เนชั่นทีวี มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรให้เป็นสถานีโทรทัศน์ในระดับบนของ
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรอย่างจริง เห็นได้ว่าภายในสถานีโทรทัศน์หรือเจ้าของ
ผู ้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมหรือการจัดการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources 
Department) และควรจะรวมมือกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel 
Management Association of Thailand)  เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรอย่างเหมาะสม  (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) 

    นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 6 ยังได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าปัญหาด้านการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร รวมถึงอัตราการลาออกของบุคลากรเป็นผลให้
ความต้องการด้านบุคลากรสูงกว่าจ านวนบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงเกิด
การแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและเปลี่ยนสถานที่ท างานบ่อย จึงเป็นสาเหตุของการ
ต้องการบุคลากรและปัญหาการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะดังกล่าว ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีตัวเลือก
มากขึ้น ประกอบกับความต้องการเพ่ิมอัตราค่าจ้างรายเดือน ส าหรับแนวทางแก้ไขต้องเข้มงวดใน
กระบวนการสรรหามากขึ้น เพื่อให้ได้คนที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง และต้องการ
ความก้าวหน้าในอาชีพในหน้าที่ควบคู่ไปกับบริษัทเท่านั้นไม่ใช่เข้ามาเพ่ือเพ่ิมอัตราเงินเดือนอย่างเดียว 
การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เจ้าของผู้ประกอบการไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ปัญหารหลักๆ คือคนไม่มิ่งยังมีอัตราการเข้า – ออกที่สูง การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรจึงท าให้ขาดความต่อเนื่องและเกิดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าเพราะผลลัพธ์ที่คาดหวังยังไม่เกิดขึ้น 
สภาะการแย่งชิงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่กล่าวข้างต้นมีการแย่งชิงสูงมากและแย่งชิงกัน
แบบต่อเนื่องเนื่องจากความต้องการด้านแรงงานมีมากกว่าจ านวนบุคลากรที่มีความสามารถใน
อุตสาหหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล คุณภาพของรายการโทรทัศน์ในมุมมองของผู้ชมเห็นว่าเนื้อหา 
รูปแบบรายการที่น าเสนอของแต่ละช่องดูคล้ายๆกันหมดเนื่องจากข้อจ ากัดเรื่อง นักครีเอทีพ  ของ
บุคลากรของแต่ละช่องที่แยกๆกันไปอยู่แต่ละช่องและคิดบนพ้ืนฐานเดดิมว่าแต่ละช่องต้องผลิตเนื้อหา
และรูปแบบรายการที่เป็นมาตรฐานยังไม่กล้าที่จะคิดแตกต่างจากเดิม  

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างพัฒนาเพราะปัจจุบันสถาบันการศึกษายังคงพัฒนาบุคลากร
ในสายงานด้านโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง แต่ที่เหมาะสมควรหาความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิตที่
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สถานีโทรทัศน์ต้องการ ขาดแคลนมีต าแหน่งไหนบ้างหรือให้สถานประกอบการไปมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบหลักสูตร เพ่ือจะได้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายงานด้านครีเอทีพ
และโมชั่น กราฟฟิค เป็นต้นและรีบด าเนินการอย่างเร่งด่วนเร็วที่สุดและควรด าเนินการจัดคะแนน
ความนิยมที่เชื่อถือได้และไม่ผกขาดโดยเอกชนรายใดรายหนึ่งและ ผู้คุมกฎ (กสทช.) รีบแก้ไขปัญหาต่างๆ 
อย่างจริงจังเพ่ือผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงทีวีดิจิทัลอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ให้มีก าไรจากการลงทุนตามระยะเวลาที่พยากรณ์ไว้ ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า  เจ้าของผู้ประกอบการ ผู้อ านวยการผลิต
รายการโทรทัศน์ควรก าหนดทิศทางของสถานีให้ชัดเจนและแตกต่างจงมีอัตลักษณ์ของตนเอง
นอกจากนี้ควรก าหนดให้ผู้ประกอบการหนึ่งมีเพียงหนึ่งสถานีเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความแตกต่างและ
คุณค่าที่ผู้ชมจะได้รับ นักครีเอทีพ ในช่องต่างๆ ไม่มีความแตกต่างๆ ต้องให้มีการพัฒนาที่มีความ
แตกต่างกันเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอ ความแตกต่างระหว่างสถานีจะมีมากขึ้น ซึ่งผู้ชมก็
จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไป แต่ปัจจุบันมีจ านวน นักครีเอทีพ ที่เก่งเพียงพอ ขาดแคลนอย่างมาก
และก็มีการหันไปท างานเป็นผู้ปฏิบัติงานอิสระ (Freelance) ผู้รับจ้างผลิต (Outsources) มากขึ้นทุกวัน  
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ก็เช่นเดียวกันขาดแคลนคนที่เก่งอย่างมาก ทางสถาบันการศึกษาควร
ปรับหลักสูตรจากเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designer) มาเป็นเจ้าหน้าที่ออกแบบ
เคลื่อนไหว (Motion Graphic) ให้มากขึ้นและเร่งด่วนที่สุด เพ่ือรองรับงานผลิตรายการโทรทัศน์ที่
ต้องการบุคลากรเป็นจ านวนมาก 

    ความสอดคล้องในด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรทางด้าน
วิชาการ (Knowledge) ด้านทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment 
context skill) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี
ข้างหน้าควรมีความรู้และทักษะในทุกต าแหน่ง ควรมี นักครีเอทีพ  มากขึ้น เพ่ือสร้างคุณค่า ความ
แตกต่างและข้อได้เปรียบในการสร้างสรรค์งานโดยทางสถาบันการศึกษาต้องเริ่มด าเนินการทันทีที่จะ
กระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ได้โอกาสเรียนรู้และแสดงความสามารถทางด้าน นักครีเอทีพ ด้วยการออกแบบ
หลักสูตรใหม่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ได้รับการยอมรับในด้าน 
นักครีเอทีพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ควรพัฒนาทักษะทางด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืน การวางตัว บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับนักศึกษา เพ่ือลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
องค์กรภายหลังเมื่อต้องเข้ามาท างาน ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนอย่างมากเนื่องจากคนไทยเรา
ท างานไม่เป็นทีม เทื่อต้องมาท างานร่วมกันจึงไม่สามารถปรับตัวได้ จนส่งผลให้หนีปัญหาด้วยการ
ลาออกทั้งๆ ที่อายุงานเฉลี่ยไม่ถึง 1 ปี ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ควรเข้าใจการออกแบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและควรท าให้สั้นที่สุด เพ่ือรองรับเด็ก
รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง แต่มักจะชอบผลลัพธ์ระยะสั้นมากกว่า จึงควรออกแบบให้ตรงกับช่วงของ
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บุคลากร  สถานประกอบการควรพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพ่ือจะได้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ 
แต่ทั้งนี้ส าหรับบางหลักสูตรที่ทุกสถานีฝึกอบรมหรือพัฒนาคล้ายๆกัน ควรมีหน่วยงานราชการ 
รัฐบาลมาช่วยด าเนินการให้ ผู้คุมกฎ (กสทช.) เป็นต้น  

    ความเห ็นที ่แตกต ่างที ่ให ้การจ ัดการพ ัฒนาก าล ังคนที ่ผล ิตออกมา
สถาบันการศึกษามีจ านวนยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ผลิตออกมายังขาดคุณภาพและคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ ซึ่งเรื่องนี้ทางสถาบันการศึกษาควรเปิดโอกาสให้
สถานประกอบกิจการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบและร่วมผลิตคุณภาพบัณฑิตตั้งแต่ต้น จากท่ีได้
กล่าวมาจ านวนบุคลากร บัณฑิตที่ผลิตออกมามีสมรรถนะยังมีไม่จ านวนเพียงพอ ต้องพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะของบุคลากรที่ผลิตออกมาในเบื้องต้นมีทักษะที่สามารถปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ทันที 
ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้อะไรใหม่ เนื่องจากได้ศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัยมาก่อน แล้ว 
นอกจากนี้เรื่องวินัยและการท างานเป็นทีมเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากที่ทางสถาบันการศึกษาควร
ปลูกฝังเรื่องเหล่านี้เป็นส าคัญ 

    มีความเห็นสอดคล้องกันในกิจกรรมหรือการจัดการในการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบันสถานประกอบ
กิจการควรเป็นผู้ที่พัฒนาบุคลากรของตนเองเป็นหลัก แต่ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ เช่นกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานฯ ควรเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาในหลักสูตรที่เป็นพ้ืนฐานทั่วไปด้วย (วันที่ 8 ตุลาคม 2558) 

    ยังมีการกล่าวเพ่ิมเติมจากผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 7 ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบันหมายถึงการพัฒนาก าลังคนได้ไม่ทันต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สาเหตุเกิดจากการเพิ่มช่อง รายการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนของประเทศไทยเพ่ิมเป็นอย่างมากจ าเป็นต้องรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆอย่างร่งด่วน ประกอบกับบางต าแหน่งต้องการองค์ความรู้จ าเพาะ 
(Specific Knowledge) และมีค่อนข้างจ ากัดในตลาดแรงงาน จึงเกิดการแย่งแรงงานฝีมือกันอย่างดุเดือด
เพ่ือให้ทันต่อความต้องการทางธุรกิจ โดยยังไม่มีการวางแผนระยะยาวในการพัฒนาในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร ผลที่ได้จากปัญหาดังกล่าวก็คือ เมื่อมีความจ าเป็นต้องรับ
พนักงานในต าแหน่งต่างๆ อย่างเร่งด่วน บางครั้งไม่สามารถระบุคุณสมบัติของพนักงานให้ตรงกับงาน
ที่ต้องปฏิบัติได้ การให้ความรู้แก่พนักงาน เช่น การฝึกอบรมทักษะต่างๆ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 
พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมกลับไม่ได้รับผิดชอบในต าแหน่งงานที่น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้งาน 
ในทางกลับกันพนักงานที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมกลับต้องมาปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานนั้นแทน         
งานบางอย่างพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ 
เช่น พนักงานลาป่วย หรือลาออกจากบริษัท แนวทางแก้ไข คือ หลังจากที่มีการจ้างงานเร่งด่วน 
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องค์การจ าเป็นต้องวางแผนระยะยาวเพ่ือพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร โดยการก าหนด
ตัวแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของพนักงานเพ่ือเป็นกรอบของเส้นทางการฝึกอบรม 
(Training Road Map) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
และการวางแผนอาชีพพนักงาน (Career Development Plan) 

    การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเด็น
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้แก่ เจ้าของผู้ประกอบการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วยการ
แย่งตัวบุคลากรจากองค์กรอื่น การใช้ที่ปรึกษาในระบบให้กับองค์การเนื่องจากอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยยังถือว่าใหม่มาก หลายๆองค์การเพ่ิงเกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นการพัฒนาการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วยการ On the job training การมีที่ปรึกษาหรือ Executive Coach 
มาช่วยในการดึงศักยภาพของผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ออกมาให้มากที่สุด เพราะงานการผลิตที่
ต้องเร่งรีบและแข่งขันท าให้ไม่สามารถที่จะไปฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบทางการได้ นักครีเอทีพ 
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วยการดูงานที่ก าลังอินเทรนด์ของโลกเป็นตัวอย่างหรือที่เรียกว่าการ
เกาะกระแส เพ่ือต่อยอดการผลิตผลงานความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจ 
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือน ามาใช้ในการท างานจริง เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วย
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกอบรมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อน ามาใช้ในการท างานจริง เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพ่ือน ามาใช้ในการท างานจริง 

    สภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลกรที่มี
สมรรถนะ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์คือผู้ที่ควบคุมภาพรวมของการผลิตทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็น
บุคคลที่ส าคัญที่ส าคัญมากๆ ของรายการนั้นๆ อักทั้งปัญหาด้านการผลิตเริ่มมีมากข้ึนเรื่อยๆ ประกอบ
กับการแข่งขันกันทางธุรกิจที่สูงมาก จึงท าให้ต าแหน่งดังกล่าวมีสภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรกัน
สูงมาก นักครีเอทีพ สภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุลากรกันอยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุผลเพราะขาดบุคลากร
ที่ย้ายองค์การสามารถใช้สมรรถนะทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่เดิมไปต่อยอดในองค์การใหม่ 
กลายเป็นความคิดสร้างสสรค์ใหม่ส าหรับองค์การใหม่เปรียบเสมือน เหล้าเก่าในขวดใหม่ เพราะ
องค์การใหม่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจได้เช่นกัน ส าหรับองค์การเดิม
เดิมที่สูญเสียบุคลากรก็เลือกสรรหาพนักงานมาใหม่มากกว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
พนักงานที่มีอยู่เดิมที่ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน โดยกลุ่มเป้าหมายคือการแย่งตัวบุคลากรเช่นกัน 
แต่จะมีทางเลือกเพ่ิมเติมคือเด็กรุ่นใหม่ที่ค่อนข้างมีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย 
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ สภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยเหตุเพราะการท างาน
ของ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ และ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมการผลิต (Producer) เป็น            
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ผู้ควบคุมงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ ผู้ควบคุมการผลิตแล้ว ผู้ควบคุมการผลิต  ถูกแย่งตัวบุคลากร
มากกว่า เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค สภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรกันอยู่ในระดับสูง เพราะมี
พนักงานส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะลาออกไปรับงานเป็นผู้ปฏิบัติงานอิสระแทน จึงให้บุคลากรที่
ท างานประจ าส านักงานขาดแคลน  

    คุณภาพของรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในมุมของผู้ชมอยู่ ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากจ านวนช่องที่ขยายเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากเมื่อเทียบกับระบบเดิม บุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถจึงผลิตไม่ทันความต้องการของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยักษ์ใหญ่ของระบบเดิม
ที่ได้รับสัมปทานจึงยังคงมีความได้เปรียบในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพกว่าเจ้าใหม่ที่เกิด
ขึ้นมา 

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น 1) On the job training พัฒนาบุคลากร
โดยการลงมือปฏิบัติจริง 2) อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการท างาน ประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้นเนื่องจากจ านวนช่องเยอะแต่บุคลากรที่มีคุณภาพยังมีจ านวนน้อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในภายภาคหน้าและการพัฒนาก าลังคนมีความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการทันที เนื่องจากบุคลากรจะต้องใจโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีดิจิทัลมากยิ่งข้ึน การผลิตรายการโทรทัศน์จะมีการใช้งบประมาณที่สัมพันธ์กับต้นทุนรายการ รายได้
รายการจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจ ศึกษาเพ่ิมเติม การพัฒนาผู้ชมรายยังไม่มีการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ชม แต่จะมองกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของผู้ชมมากขึ้นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์อย่างตรง
ความต้องการ ผู้คุมกฎ (กสทช.) จะควบคุมทุกอย่างให้เป็นตามกฎการออกอากาศทุกๆด้านทั้งระบบ
สัญญาณ คุณภาพเนื้อหารายการต้องมีไม่ผลกระทบต่อสังคม หากมองแล้วบุคลากรขององค์กร
ประเทศไทยบุคลากรเป็นก าลังผลิตรายการที่ส าคัญมากดังนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  

    นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 ยังให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับท่านที่ผ่านๆ มา
เพ่ิมเติมว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน
ประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 1) เจ้าของผู ้ประกอบการต้องพัฒนาด้าน เศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge Economy) ที่ ต้ อ ง พ่ึ งพ าความรู้ที่ อ ยู่ ใน ตั วคน  (Tacit Knowledge) เพ่ื อส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือสร้างทุนทางสังคม
ให้แข็งแกร่ง 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ ต้องมีการสร้างการสืบทอดต าแหน่งของตนเอง 
(Successor) โดยก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเพราะปัญหาด้านการผลิตรายการ
เริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสาเหตุเพราะการแข่งขันที่สูงมากจึงเสี่ยงต่อการสูญเสียพนักงานไป
ให้กับบริษัทคู่แข่งในอัตราค่าจ้างที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับความร้ ความสามารถที่พนักงานดังกล่าว
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สะสมมาตั้งแต่เริ่มเข้ามาท างาน เพราะว่าการสะสมความรู้ ความสามารถ ไม่สามารถท าในช่วงเวลาอันสั้น 
3) นักครีเอทีพ การพัฒนาสภาวะแวดล้อม (Creative Ecology) เพ่ือดึงดูดให้ นักครีเอทีพ Talent 
เข้ามาร่วมผลิตผลงานที่สร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งกว่าระบบพนักงานประต าแบบเดิม โดยเฉพาะ
มื่อวัตถุดิบในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ คือ ข้อมูล ข่าวสาร ที่หลากหลายและกว้างขวางเกินกว่า
ทรัพยากรที่จ ากัดของบริษัท ดังนั้นองค์กรจึงควรเปิดกว้างและสามารถสร้างเครือข่ายข้อมูล และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย เพราะทรัพยากรข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ ยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่มพูน                
ยิ่งแลกเปลี่ยนก็ยิ่งเฉียบคม 4) เจ้าหน้าที่ตัดต่อ การวางแผนการพัฒนาให้เป็นทักษะหลากหลาย เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นต าแหน่ง ผู้ควบคุมการผลิต ได้ในอนาคตด้วยการก าหนดให้ผู้ควบคุมการผลิต เป็น           
พ่ีเลี้ยง (Mentor) หรือโค้ช (Coach) ให้กับ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เพ่ือพัฒนา ดึงศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนา
คิดต่อยอดงานได้ ไม่ใช่แค่เพียงท าตามสั่งของผู้ควบคุมการผลิต  เท่านั้น 5) เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง 
ด าเนินการพัฒนาแบบ ทักษะหลากหลาย ด้วยการท าการติดตาม (Job Shadow) หรือ การหมุน
เปลี่ยนต าแหน่งงาน (Job Rotation) ให้พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทักษะในห้องถ่ายรายการ 
(Studio) และถ่ายทอดสด (Live) ให้มีเพ่ิมขึ้นยังเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่
พนักงานๆไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ 6) เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค พัฒนาโดยก าหนดการ
พัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ทั้งการฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน เพ่ือ
พัฒนาทักษะองค์ความรู้จ าเพาะ (Specific Knowledge) ของแต่ละบุคคลให้ทันต่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่และทันต่อกระแสของโลกในอุตสาหกรรมนี้ เนื่องแผนการด าเนินการด าเนินการดังกล่าวมา
ข้างต้นเป็นแผนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา
ข้อมูลและวางแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทันต่อความต้องการใช้อีก 5 ปีข้างหน้า ดังนั้น
อย่างช้าต้องลงมือทันที     

    การพัฒ นาก าลั งคนและสมรรถนะบุ คล ากรด้ าน เทคนิ ควิ ช าการ 
(Knowledge) ด้านทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment 
context skill) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี
ข้างหน้า ควรด าเนินการ 1) จัดท าสมรรถนะในต าแหน่งงาน (Functional Competency) เพ่ือน าไป
วางแผนการท า (Training Road Map) 2) จัดตั้งชมหรือสมาคมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ต่างๆ และเป็นการสร้างเครือข่ายด้วย 3) เชื่อมโยง
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเข้ากับระบบค่าตอบแทนเพ่ือให้ได้การพัฒนาสามารถวัด
และเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากแผนการด าเนินการดังกล่าวข้างตนเป็นแผนการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะของบุคลากรในระยะยาวจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนการด าเนินการไว้
ล่วงหน้าเพ่ือให้ทันต่อความต้องการในอีก 5 ปีข้างหน้าและลงมือด าเนินการทันที การพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ควรด าเนินการ 1) ฝึกอบรมเชิง
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ปฏิบัติการเกี ่ยวกับการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านมนุษยสัมพันธ์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน          
การสื่อสาร มารยาท ศิลปะในการพูด การบริหารความเครียด เวลาและความขัดแย้ง 3) จัดตั้งให้มีชมรม
สันทนาการเพ่ือให้บุคลากรได้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันช่วนเพ่ิมทักษะในการบริหารมนุษยสัมพันธ์ 
4) ด าเนินการให้เร็วที่สุดทันที ยิ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ต้องจัดท าแผนพัฒนา
อาชีพ (Career Development Plan) ให้กับบุคลากรเพ่ือวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย 1) การท าสมรรถนะ (Competency) แผนการฝึกอบรม (Training Road Map)  
การวางแผนสืบทอต าแหน่ง (Succession Planning) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 2) เชื่อมโยงการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรเข้ากับระบบค่าตอบแทน เพ่ือให้ได้การพัฒนาสามารถวัดและเห็นผลได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เนื่องจากแผนการด าเนินการดังกล่าวมาข้างต้นเป็นแผนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ
บุคลากรในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนด าเนินการไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ทันการ
ตามความต้องการอีกใน 5 ปีข้างหน้า ควรลงมือทันที กระทรวงศึกษาธิการควรจะเข้ามามีบทบาท
เพราะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับภาวะความ
ต้องการแรงงานอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ดังนั้นหากมีการพัฒนาและบรรจุ
หลักสูตรเข้าไปก็จะช่วยเพ่ิมบุคลากรให้กับวงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่จะสามารถกระท าการดังกล่าวได้นั้น
จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจาหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ควรจะเร่งด าเนินการ
โดยเร็วที่สุด เพราะการศึกษาระดับอุเมศึกษาโดยทั่วไปแล้วใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปีจึงจะส าเร็จ
การศึกษา   

    จากนั้นผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 7 ยังมองที่แตกต่างออกไปว่าการจัดการในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ผลิตออกมาจาก
สถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆว่า มีจ านวนไม่เพียงพอและคุณภาพยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะปัจจุบัน
ยังไม่ได้ผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับภาวะความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลในประเทศไทยมากนัก คุณภาพของสถาบัน ผู้สอนได้รับการศึกษาและจัดหลักสูตรยังไม่ทันสมัย
และทันต่อความต้องการของตลาดแรงงานในขณะที่ผู้สอนจ านวนไม่น้อยไม่เคยมีประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ดังนั้นคุณภาพจึงยังไม่เป็นไปตาที่คาดหวังนัก และมองว่าจ านวน
บุคลากรที่ผลิตออกมาและสมรรถนะจ านวนไม่เพียงพอ ควรผลิตที่มีสมรรถนะเหมาะกับอุตสาหกรรม 
แต่ปัจจุบันยังขาดสมรรถนะที่เอ้ือประโยชน์ต่อการท างานท าให้แต่ละองค์กรจ าเป็นต้องมีการสอนใหม่
ทุกครั้งให้กับบุคลากรที่เพ่ิงจบการศึกษามา ซึ่งระยะเวลานานหลายเดือน บางครั้งเกินระยะเวลา
ทดลองงานของบุคลากรอีกด้วย  
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    กิจกรรมหรือการจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการควรมีความรับผิดชอบร่วมกับ
สถาบันการศึกาษระดับอุดมศึกษาโดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เป็นแบบ Work Integrated 
Learning หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการในการท างาน เพ่ือช่วยให้นักศึกษามีโอกาสได้ประยุกต์
ความรู้ ทักษะในการท างานที่สัมพันธ์กับอาชีพและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากส าเร็จ
การศึกษา (วันที่ 10 ตุลาคม 2558) 

    และยังพบอีกว่าผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 8 มีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่   
1-7 ปัญหาที่ส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาก าลังคนน้อยมาก เนื่องจากต่างก็มุ่ง
หารายได้เข้าองค์กรเพ่ือให้อยู่รอดของตนเองและพนักงานในองค์กร แน่นอนการพัฒนาก าลังคนนั้น  
ไม่ทันแน่นอนจ าเป็นต้องซื้อตัวมาก่อนทั้งที่พบว่าหลังจากนั้นบุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานจริง
ได้และไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลย ต้องพัฒนาให้คนมีทักษะหลากหลาย, นักครีเอทีพและการผลิต
รายการโทรทัศน์นั้นที่เจ้าของผู้ประกอบการที่ต้องเร่งหารายได้เนื่องจากมีการประมูลช่องโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลนั้นมีราคาที่สูงต้องมุ่งหารายได้ก่อนเป็นอันดับแรกและแนวทางการแก้ไขจะต้องมีการ
แบ่งประเภทของช่องโทรทัศน์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ มีปัญหาของคุณภาพของรายการโทรทัศน์ส่ง
ผลกระทบต่อคะแนนความนิยมของรายการและช่องสถานีโทรทัศน์จะท าโฆษณามีจ านวนมากที่เข้า
มายังช่องสถานีโทรทัศน์มากขึ้นแน่นอนจะส่งผลให้มีรายได้ เพ่ิมขึ้นแบบนี้จะท าให้ เจ้าของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์อยู่รอด ดังนั้นช่องโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้นจ านวนมากการผลิตรายการ 
งานมีปริมาณเยอะขึ้น คุณภาพของรายการโทรทัศน์จึงขาดการเอาใจใส่ท าให้คุณภาพของรายการ
โทรทัศน์ลดลงอย่างแน่นอน ในความเห็นเพ่ิมเติมมองว่าปัจจุบันขาดก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มี
ประสบการณ์ เช่น ดาราใหม่จะมีราคาถูกกว่าดาราที่เก่ง สามารถจ้างได้แต่ปรากฏว่างานแสดงนั้นไม่ดี 
ไม่สามารถเปรียบเทียบกับดาราที่เก่งๆ มีประสบการณ์ได้ดังกล่าว  

    การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเด็น
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้แก่ 1) เจ้าของผู้ประกอบการมีเงินลงทุนจ านวนมากเป็นส่วนใหญ่
ที่จะพัฒนาเนื้อหา (Content) มีความประสงค์ท าเนื้อหาที่มีคุณภาพเรียกคะแนนค่าความนิยมรายการ
นั้นๆ แต่พฤติกรรมของผู้ชมเปลี่ยนไปไม่ค่อยอ่านแต่จะดูโทรทัศน์มากที่สุด เจ้าของผู้ประกอบการ
อยากจะเป็นผู้ท าเอง ทุกอย่างแต่ยังไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ หากมองการผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทยจะเห็นชัดเจนที่มีจ านวนมากทั้ง รายการเกมโชว์มีจ านวนมากที่สุด ตามด้วยรายการละคร
ที่จ านวนรองลงมาและการเด็กนั้นจะมีจ านวนน้อยมาก 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นยังไม่
มีความพร้อมและเพียงพอแต่จะมีการติดต่อซื้อตัวเป็นรายบุคคลแต่จะไม่การผลิตหรือพัฒนาใน
ต าแหน่งดังกล่าวอย่างชัดเจน 3) นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่
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คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ปัจจุบันมีจ านวนไม่เพียงพอและต้องการพัฒนาเป็นอย่างระบบ ปัจจุบันยังต้อง
คงซ้ือตัวบุคลากรอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยและยังมีบางส่วน
ที่เปลี่ยนงานจะขอกลับไปปฏิบัติงานที่เดิม สาเหตุหลักของการด าเนินการ ส่วนสาเหตุส าคัญที่จะท า
ให้มีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นเพ่ือจะให้
มีรายได้ที่ส าคัญที่สุด ที่มาจากการบุคลากรจะพัฒนาเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและผู้ชมมีความ
ชื่นชอบรายการที่ผลิตออกมา     

    สภาพการแข่งขัน แย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลากรที่มี
สมรรถนะของที่ระดับเก่งจะมีการแย่งกันระดับที่สูง พร้อมที่จะไปแสดงความสามารถ ความรู้ที่สถาน
ประกอบการแหล่งใหม่จะประสพแต่จะขึ้นกับทีมงานปัจจุบันว่ารักษาความสัมพันธ์กันไว้หนาแน่นจะ
ช่วยดึงดูดบุคลากรเอาไว้ ได้แก่  1) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ จะไม่เปลี่ยนแปลงงาน
เนื่องจากเป็นความเสี่ยง แต่หากจะเปลี่ยนงานนั้นก็จะพิจารณาในความถนัดว่าไปท ารายการใน
แนวของประเภท ละคร ข่าว ท่องเที่ยว สังคม การเมือง เศรษฐกิจ 2) ต าแหน่ง นักครีเอทีพ , 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ นั้นก็มีการแย่งตัวกันใน
ระดับสูงมาในอุตสาหกรรมนี้ การเสนอการจ้างอัตราค่าจ้างที่สูงมากถึง 50 – 100 เท่าของอัตราค่าจ้าง
เดิม แต่การไปท างานที่ใหม่ เปลี่ยนงานไปท าที่ใหม่แล้วอีกไม่นานจะมีบางกลุ่มจอขอกลับเข้ามา
ท างานที่เดิม  ผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวีติจิทัลไม่ได้ด้อยคุณภาพ รายการโทรทัศน์ไม่ได้ไม่มี
คุณภาพ การมีช่องเยอะเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือรายการไม่โดนใจผู้ชมมากเพียงพอและ
ส่วนมากจะมีรายการในดวงใจอยู่แล้วในช่วงเวลาที่มีการรับชมกันมากที่สุดและพบอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ความนิยมของผู้ชมยังคงดูรายการและสถานีโทรทัศน์ช่อง
ประจ า ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 7 และช่องที่มาแรงรุ่นใหม่ได้แก่ ช่อง เวิร์คพ้อย และ ช่อง วัน  

    ความเห็นที่สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลท่านที่ผ่านมามองว่าประเทศไทยยังไม่มี
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลแต่จะต้องพัฒนา
ทางด้านเทคนิคให้แก่บุคลากรด้าน เจ้าหน้าที่ตัดต่อ , เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค, เจ้าหน้าที่
ควบคุมเสียง ในสายวิชาชีพของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่สังเกตเห็นพบว่าอย่างช่อง 3 มีการเน้น
ทางด้านการแสดงที่ดี และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทางด้านเทคนิคเหล่านี้ ได้แก่ การพัฒนา
ตลาดและการดูแลลิขสิทธิ์ เพราะเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงการคิดสร้างสรรค์ข้ึนมาเองและการ
ซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือมาด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้มองว่าจ าเป็นต้องให้มีการพัฒนา 1) ผู้คุมกฎ 
(กสทช.) ซึ่งจะต้องก าหนดไว้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วว่าต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 2) การเงิน ต้องมีความ
เข้าใจในการท าธุรกิจเนื่องจากไม่เข้าใจจะเป็นการทิ้งเงินไปแบบไม่มีเหตุผล “เผาเงินทิ้ง” 3) โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ ที่เริ่มต้นจากการด าเนินงานของผู้คุมกฎ (กสทช.) เพราะมีการก าหนดรูปแบบ กลยุทธ์ 
ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมีรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินงานอย่างครบถ้วน ซึ่งจะต้องลงมือ
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ด าเนินการทันทีด้วยความเป็นจริงๆจะต้องด าเนินการตั้งแต่ช่วงก่อนของการเปิดประมูล เช่นเดียวกัน
ยังมีความเห็นสอดคล้องกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 1) เจ้าของผู้ประกอบการ รายการที่ผลิตนั้นมีประโยชน์
แก่ผู้ชม ให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองในอนาคต การผลิตรายการต้องเตรียมความพร้อมในการคิด
เพ่ือให้ผู้ชมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายการส าหรับคนพิการ รายการดีๆเพื่อสังคม 
รายการส าหรับกลุ่มผู้ที่เกษียณอายุ แบ่งเป็นเฉพาะกลุ่มไปตามความเหมาะสม นอกจากนี้ต้องมีการ
แยกแยะ ทันสมัย มีจริยธรรมการผลิตน าเสนอ รายการธรรมะดีๆ เช่น รายการของ 7-11 ยกวัดมาที่
ส านักงาน รายการเณรน้อยปลูกปัญญา ของสถานีโทรทัศน์ ทรูโฟร์ยู 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการ
โทรทัศน์ก็คล้ายๆ เจ้าของผู้ประกอบการ 3) นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
กราฟฟิค, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ต้องได้รับการพัฒนา “คน” เหล่านี้ให้มีการพัฒนาให้ทันรายการของ
สถานีโทรทัศน์ของต่างประเทศ ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ตรงๆ กับคุณภาพของ
รายการ โดยควรลงมือด าเนินการในทันทีทันใด ในตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป  

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรใน 5 ปีข้างหน้า 1) ทางด้าน
เทคนิควิชาการ (Knowledge) ที่เกี่ยวกับด้านดิจิทัลทั้งหมด มีความรู้ทางการจัดการเครื่องมือเล็ก 
การท างานที่เป็นอิสระ ท างานเองได้อย่างมีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) ท างานได้อย่างง่ายๆ ที่
สังเกตได้ว่าการท างานของผู้ประกาศข่าวใช้เพียงโทรศัพท์ กล้องดิจิทัล และคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและมี
การถ่ายทอดสดเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการท างานได้แล้ว คนที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของดิจิทัลทั้งหลาย ระบบภาพที่มีความคมชัดและ โฟร์ เค ในอนาคต จะต้องน ามาวิเคราะห์ทั้ง
กระบวนการ 2) การพัฒนาด้านทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment 
context skill) มีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆที่จะช่วยให้การท างานง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
มุ่งเน้นโปรแกรมที่เป็นการสนับสนุนด้านดิจิทัล เช่นระบบการจัดการเทปรายการในสมัยก่อนหน้านี้
ต้องจัดท าห้องเก็บเทปรายการกว้างและใหญ่มากและมีบุคลากรที่จ านวนมากเคยดูแลจนกระทั่งมีการ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ลดค่าใช้จ่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้นและอนาคตก็ควรน ามาใช้
อย่างต่อเนื่องพัฒนามากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันควรด าเนินการทันที พอทราบว่ามีบางส่วนที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) มีความส าคัญมากเพราะปัจจุบันมีจ าเป็น
จะต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจน ส่งภาษาที่รู้เรื่อง ไม่ส่งภาษาที่สั้นเกินไป เพราะยิ่งสื่อสารสั้นกันมากก็ยิ่ง
จะท าให้มีความเข้าใจผิดนั้นมาก การน าเสนองานต่างๆ ต้องมีการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดก่อน 
ใคร่ครวญ ใส่ใจเรื่องคนรอบข้าง  สนใจในภาพลักษณ์ที่ดีของตนเอง การผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ 
เพ่ือสร้างสรรค์สังคมไม่ใช่เพ่ือล้างสมอง น าเสนอเรื่องความจริง 4) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ทุกคนในสถานีโทรทัศน์ต้องมีความเติบโตไปอย่างพร้อมเพรียงกัน ก าหนดให้มี
ความก้าวหน้าตามระดับความอาวุโส ตามความสามารถและแบ่งกันในแต่ละประเภททั้งที่เป็น
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ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ ศิลปินก็ต้องพัฒนาให้ความก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกับเจ้าของ
สถานประกอบการ หน่วยงานที่ควรเข้ามีบทบาทหรือรับผิดชอบในการดูแลทิศทางการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 
เพราะปัจจุบันแต่ละสถานีโทรทัศน์ต้องดูแลกันเอง เพ่ือท าธุรกิจเอาตัวรอดไปก่อน แม้ปัญหาในตอนนี้
ยังเกิดปัญหาขึ้นยังไม่รุนแรงก็ตาม และต้องลงมือด าเนินการกันทันที  

    ในมุมมองของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 8 การจัดการในการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยที่ผลิตออกมาจาก
สถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการสถานีโทรทัศน์จ านวนที่ผลิตออกมาถึงจ านวน 60 เปอร์เซ็นต์
ของความต้องการถือว่ามีปริมาณที่เพียงพอ คุณภาพที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น
เพราะคุณสมบัติผู้สอนของสถาบันการศึกษาและสถาบันการศึกษามีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น 1) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ผลิตออกมาจากสถาบันการศึกษามี
มากขึ้นทั้งบุคลากรทางด้านหน้าเวที พิธีกรต่างๆ ล้วนมีความรู้ ความสามารถมากในปัจจุบัน ส่วน
เบื้องหลังของการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นก็สามารถด าเนินการได้อย่างดี บุคลากรภายในนั้นทุก
คนของอุตสาหกรรม โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นจะมีความต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความรู้  
ความสามารถของตนเอง 2) ในหน่วยงานของสถานีโทรทัศน์นั ้นจะมีการ On the job training 
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์สอนระหว่างปฏิบัติงาน 3) สร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ใน
ทีมตลอดให้ฝึกฝนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 3) ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อไปให้รู้จักเครื่องมือ
ในงานต่างๆ เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติงาน การจัดท ามาตรฐานต่างๆ และผู้คุมกฎ (กสทช.)  

    ความเห็นยังสอดคล้องกันว่ากิจกรรมหรือการจัดการในการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยจะมีการรับผิดชอบของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพนักงาน เป็นต้น ร่วมมือกันผู้อ านวย
สถานีโทรทัศน์พิจารณารับผิดชอบพัฒนาส่วนที่มีความจ าเป็น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าให้ค าตอบว่าพึงพอใจหรือไม่ ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
ลูกค้าควรจะส่งบุคลากรที่ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก่อน ได้แก่ งานภาพ งานแสง งานสี งานเสียง  
ตามล าดับ การด าเนินการกระบวนพัฒนาอย่างเป็นระบบ รูปแบบที่ชัดเจน เสนอผู้ที่มีอ านาจพิจารณา
แล้วด าเนินการทันที รวมถึงการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม ติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าการท าธุรกิจโทรทัศน์เป็นเรื่องยาก และต้องครบรูปแบบ โดยเปิดเวทีให้คน
แสดงออกในผลงานของตนเอง ศิลปินในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นี้มีจ านวนมากต้องเข้าใจในธุรกิจและ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศน์นี้ก็ต้องเข้าใจในศิลปินเช่นกัน (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558) 
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    นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 9 เห็นสอดคล้องกันว่าสาเหตุ ปัญหา ที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
ประเทศไทย คือ 1) การที่ผู้คุมกฎ (กสทช.) ยังไม่ก าหนดออกมาเป็นกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ ให้
ผู้ประมูลช่อง สถานีโทรทัศน์ทราบว่าสิ่งใดที่สามารถด าเนินการได้และสิ่งใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
นอกจากนี้จะต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนที่เป็นผู้ชมเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ 
2) ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ต้องทราบ
ระหว่าง SD และ HD ต้องมีความแตกต่างกันอย่างไรบางทีไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการ รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับการออกอากาศอะไรสามารถท าได้ ท าอะไรไม่ได้บ้าง จนบางทีท าให้ด าเนินการผิด
กฎหมายไป ต้องให้มีการฝึกอบรม สัมมนา ให้ความรู้ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างถูกต้อง 3) การที่
สถานีโทรทัศน์ผลิตรายการออกมาแล้วไม่มีผู้ชม จะส่งผลให้ช่องหรือสถานีโทรทัศน์นั้นจะไม่สามารถ
อยู่รอดได้ จะต้องมาหาสาเหตุว่าท าไมไม่มีผู้ชมก็ต้องให้ความรู้มากกว่านี้ 4) ประชาชนยังขาดความรู้ 
ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างโทรทัศน์ระบบเดิมและระบบทีวีดิจิทัลที่สังเกตเห็นได้ชัดเป็นพฤติกรรม
ที่มองเห็นยังมีการใช้เสาสัญญาณแบบหนวดกุ้งก็สามารถดูโทรทัศน์ได้ไม่เห็นแตกต่างกันเลย 
ประชาชนก็ต้องทราบว่าต้องมีโทรทัศน์ที่มีอยู่รองรับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เพราะไม่รองรับระบบทีวี
ดิจิทัลก็จะเป็นภาระของประชาชน ที่ผ่านมาประชาชนไม่ ได้รับการท าความเข้าในมากพอของการ
ด าเนินการในการปรับมาใช้โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

    การเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเด็น
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของ ทรูวิชั่นส์ มีการเตรียมความพร้อมที่
ดีซึ่งบางช่องของ ทรูวิชั่นส์ ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะมีการให้บริการที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง
โทรทัศน์ระบบทีวีเดิมและโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เพราะเป็นทิศทางที่มีการมองความพร้อมได้ของ 
1) เจ้าของผู้ประกอบการ มีความพร้อมในบางสถานีโทรทัศน์เพราะว่ามองเห็นโอกาสมานานแล้ว มี
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของตนเองอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวี
เดิมมาเป็นโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลก็จะได้เปรียบกว่าสถานีโทรทัศน์อ่ืนเช่นเดิม จึงมีความพร้อมกว่า 
ได้เปรียบกว่า แต่ส าหรับบางรายนั้นมองเห็นโอกาสครั้งนี้ ซึ่งด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะไม่ทันตามเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง จึงใช้วิธีการทางลัด ต้องซื้อ ตัวใน
ต าแหน่งที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญๆ จนส่งผลให้มีการแย่งตัวกันในตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ จะพบปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงงานจ านวนไม่มากนักแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงของการมาใช้โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลครั้งนี้ 
3) นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ก็ไม่มีการ
เตรียมความพร้อมนอกจากสถานีโทรทัศน์เจ้าเดิมที่ให้บริการอยู่แล้วจะ ที่เห็นความพร้อมอย่างชัดเจน
มาก มีประสบการณ์มากกว่า ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้น
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เป็นประเด็นการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล รวมถึงสาเหตุมาจาก    
ที่กล่าวมาข้างต้น 

    สภาพการแข่งขัน แย่งซื้อตัวบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและบุคลากรที่
มีสมรรถนะแยกเป็นต าแหน่งได้แก่ 1) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์มีการแย่งตัว ซื้อตัวกันไม่มากนัก
เพราะเป็นต าแหน่งที่กระทบกระเทือนต่ออาชีพเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมองว่าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงงานจะมีความเสี่ยงในต าแหน่งงาน เพราะเป็นเรื่องใหม่ของวงการโทรทัศน์ที่เพ่ิมจ านวน
สถานโทรทัศน์มากขึ้นจ านวนมากแบบนี้ 2) นักครีเอทีพ เป็นหัวใจส าคัญในการเป็นศูนย์รวมของทุก
คนในการสร้างสรรค์จะสามารถถูกซื้อตัวได้ง่ายและค่าตอบแทนไม่สูงมากเกินไปจึงมีการหมุน เวียน
แย่งซื้อตัวกันในต าแหน่งนี้จ านวนมาก 3) เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เป็นหน้าที่ร้อยเรียง ตัดต่อภาพให้มี
ความสมบูรณ์มากขึ้นไม่เกิดความสะดุด กระโดดไปมา ซึ่งจะส่งเสริมให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผู้ชม
ไม่ร าคาญ มีการแย่งซื้อตัวไม่มากนักแต่เมื่อมีการเพิ่มช่องสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจึงจะมีการ
เปลี่ยนงานในการหาโอกาสจะได้รายได้เพ่ิมขึ้น 4) เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง เป็นต าแหน่งงานที่เฉพาะ
และหายากในประเทศไทยที่มีการเรียนในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาแต่จะมีเป็นโรงเรียนสอน
เฉพาะทางต าแหน่งนี้การซื้อตัวมีไม่มากนักเช่นกันยังคนไม่มีการซื้อตัวกันในราคาแพง 5) เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค มีการซื้อตัวกันในราคาที่สูงส าหรับคนที่มีความสามารถถึงข้ันการปั้นการ์ตูน 
อนิเมชั่น มัลติมีเดีย ได้ ปัจจุบันมีเปิดสอนในสถาบันศึกษามากขึ้น แต่ยังคงปรากฏว่ามีการซื้อตัวกันใน
ตลาดอยู่ต่อไป 

    การกล่าวเพิ่มเติมของผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 9 ให้ความเห็นว่าผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมองคุณภาพของรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่
แพร่ภาพออกอากาศไว้ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลทั้งในมุม
ของระบบส่งสัญญาณ อุปกรณ์ รายการที่ผลิตออกมา ซึ่งจะต้องร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลเป็นเฉพาะกลุ่มเพราะจะเป็นคนส่วนมากของประเทศ วัตถุประสงค์ของการดูโทรทัศน์
เพ่ือนั่งดูรอเวลาอะไรประมาณนั้น กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่รู้ว่าโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลคืออะไร มองว่ามีความ
คมชัด การส่งสัญญาณที่แตกต่างออกไป จะมองว่ารายการที่ผลิตออกมาจะมีความแตกต่างอย่างไร 
กลุ่มที่ 3 จะรู้ว่าโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลค่อนข้างดี เนื่องจากค้นหาความรู้ มีประสบการณ์ เคยไป
ท างาน เรียนในต่างประเทศมากก่อนเพราะจะได้ใช้บริการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ซึ่งกลุ่มนี่น่าสนใจ
เพราะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลให้ค าแนะน า ชี้แนะในประเด็นต่างๆได้
เป็นอย่างดี อีกท้ังความว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาค่อนข้างดี 

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของบุคลากรของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยมีการด าเนินการในเรื่องนี้แต่มีจ านวนน้อยและจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพราะจ าเป็นอย่างมากในส่วนของเจ้าของผู้ประกอบการนั้นต้องพัฒนา
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ความรู้ในมุมของกฎหมาย เพ่ือให้ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง แม้จะยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆ ก็
ตามซึ่งก็จะต้องปฏิบัติตามโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้เป็นโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
อย่างแท้จริง สิ่งปรากฏให้เห็นตามมาคือการผิดสัญญาท าไว้กับผู้คุมกฎ (กสทช) หรือผลิตรายการ
โทรทัศน์ออกมาที่ไปผิดศีลธรรม จรรยา อันเหมาะสมของสังคม หากมองในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลยังมีไม่มากพอทั้งด้านเทคโนโลยีและการตลาดที่จะท าให้อุตสาหกรรมนี้เป็นที่ยอมรับ 
เจริญก้าวหน้า เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง เมื่อให้ความเห็นด้านการในการพัฒนาก าลังและสมรรถนะ
บุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการ
เตรียมความพร้อมมาสักระยะหนึ่งแล้วและชื่นชมเทคโนโลยีสังเกตได้แก่สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
ช่อง 24 ทรูโฟร์ยู เป็นต้น อีกทั้งเพราะว่าท าธุรกิจด้านนี้จึงมีประสบการณ์มากของอุตสาหกรรม 
2) ด้านการเงินนั้นมองว่าผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์นั้นเริ่มต้นช่วงของการประมูลสถานีนั้นมีความ
พร้อมทางการเงินอย่างแน่นอน เช่น สถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิทัล ช่อง 24 ทรูโฟร์ยูที่มีความพร้อมทาง
การเงินค่อนข้างสูง บุคลากรที่ท างานด้านนี้มีความสามารถทางการเงินสูง 3) ผู้ชมรายการโทรทัศน์ที่
ผ่านมานั้นยังคงรับชมรายการโทรทัศน์ประเภทความบันเทิง สนุกสนาน วาไรตี้ ภาพยนตร์ ละคร 
มากกว่า ผู้ที่ผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องเรียนรู้สังคมที่เหมาะสมกับสังคม ต้องรู้ว่าต้องท าอะไร ต้อง
ปรับตัวกันทุกวันเพ่ือความอยู่รอด รวมทั้งปรับรายการผลิตรายการโทรทัศน์กันอย่างไร เพราะตัวที่วัด
ความอยู่รอดนั้นคือ คะแนนความนิยมของรายการ ที่ดูจะอยู่รอดเห็นได้อย่างชัดเจน จะเป็น
สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล ช่อง 23 เวิร์คพ้อยท์ ที่มีแนวโน้มไปทิศทางที่ดีและก าลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง    

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ให้ข้อมูลว่าทุกวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีการพัฒนามากและเห็น
เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องหันมาทบทวนกันว่าต้องท าอย่างไรถึงจะอยู่รอดต่อไปได้ AEC จะเข้ามามีบทบาท
มากข้ึนอย่างแน่นอน ควรด าเนินการทันที 1) เจ้าของผู้ประกอบการต้องศึกษา หาข้อมูลคู่แข่งให้ได้ว่า
เขาและเรามีอะไรที่เหมือน ที่แตกต่างกัน ยึดในเป้าหมายเดิม หรือขยับ เป้าหมายเพ่ิมขึ้นมาอีก      
2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์จะต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะประสพกับปัญหาการที่มีคนท างาน
มาจากประเทศอ่ืน ที่พบคือคนที่มาจากประเทศสิงคโปร์เข้ามาท างานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย มีความรู้ ความสามารถมากกว่าและถนัดเป็นงานทางด้าน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 
ที่มีเทคโนยีล้ าหน้าประเทศไทยไปแล้ว นอกจากนี้การผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือรองรับโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง (HD) เขาจะมีประสบการณ์มาก่อนและหากคนไทยที่มีประสบการณ์ที่ผ่าน
งานนี้จะมีการถูกเสนองานในค่าตอบแทนที่มากกว่า ต าแหน่งที่สูงกว่า 3) นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง และ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค เป็นแนวคล้ายๆกัน ต้องรีบพัฒนา 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ก าลังเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้รายการโทรทัศน์มี
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คุณภาพสายตาของผู้ชม ใช้เทคนิคใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ อีกทั้งเพิ่ มประสิทธิภาพในการท างาน
มากยิ่งขึ้น  

    การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ควรด าเนินการพัฒนาทันทีได้แล้ว จะเป็นดังนี้ 
1) ด้านเทคนิควิชาการ (Knowledge) จะต้องมีความรู้การด าเนินการธุรกิจในอุตสาหกรรม กฎหมาย 
ระเบียบ กฎต่างๆที่เกี่ยวข้อง การบริหารธุรกิจของอุตาสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ต่างๆ ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอย่างครบด้าน เพราะมีความจ าเป็นต่อการ
ด าเนินธุรกิจ หากไม่มีสมรรถนะด้านนี้คงไม่รอดแน่ๆ 2) ด้านทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment Context) สมรรถนะนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีความเป็นเฉพาะ 
เทคนิคเฉพาะของงานในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล สมรรถนะด้านเทคนิคทั้งอุปกรณ์  
เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือให้งานนั้นออกมาเป็นที่ยอมรับของผู้ชม มีคะแนนความนิยมของรายการที่ผลิต
รายการโทรทัศน์สูงที่แน่นอนจะส่งผลต่อการรายได้ของบริษัท 3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relation) ส าหรับกลุ่มที่เป็นส่วนเฉพาะกลุ่มเรียกว่า “Artist” มองสิ่งที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นงานศิลปะ 
ซึ่งจะต้องเข้ากันอย่างนี้ก่อน  ให้โจทย์ มีความอิสระทางความคิด คิดเอง สร้างสรรค์ผลงานเองก่อน
แบบนี้ต้องเข้าใจและดูแลกันอย่างใกล้ชิด  สมรรถนะของบุคลากรกลุ่มนี้ควรประกอบด้วยการดูแลเป็นกลุ่ม
ที่มีศักยภาพสูง ก าหนดรูแบบการพัฒนาพิเศษ รักษาไว้ให้ได้ สร้างการยอมรับ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
มากกว่าเพราะกลุ่มนี้จะไม่ใช่เงินเป็นค าตอบสุดท้ายของพวกเขา อยากท าในสิ่งตนเองอยากท าบางที
อาจจะสวนทางกับเจ้าของผู้ประกอบการนั่นเป็นสิ่งส าคัญของการสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ออกไป 
อีกส่วนหนึ่งต้องสร้างสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจหลายๆ ด้าน ให้พวกเขาเข้าใจ เพ่ืออนาคตจะได้
บริหารธุรกิจเหล่านี้ต่อไป เพราะมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไว้ใจกันและกัน มองเข้าใจในพฤติกรรม
ของมนุษย์ด้วยกันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล การสร้างการบริหารทีงานเข้าใจทีมงาน
ลักษณะงานที่มีความเป็นเฉพาะจะมีความแข็งแกร่งของทีมได้มาก 4) ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) มองว่าหลายสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมีการท ามาบ้างแล้ว ดูว่าอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจะมีความเจริญเติบโต ขยายกิจการกันอย่างมากจึงด าเนินการจัดท าไปก่อน 
ก็มีระบบไปเรียบร้อยแล้วได้คนที่สร้างขึ้นมาเป็นคนของสถานีโทรทัสน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นเอง ส่วน
สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ยังไม่ได้มีการสนใจเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพเพราะทุกวันนี้ท า
อย่างไรมีผลประกอบการอยู่รอดเป็นสิ่งส าคัญ เห็นโอกาสก็ลงมือท าเลย ต้องการผลิตรายการโทรทัศน์
ออกมาเลย ในวงการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 3 นั้นมีการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ชัดเจนมากๆ ดูจากการมีผู้จัดการละครที่มีจ านวนเยอะมากสามารถทดแทนผู้จัดละครรุ่นเก่าๆไม่มีการ
ขาดแคลนเลย ปัจจุบันนั้นเริ่มให้ดาราที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พฤติกรรมดีๆ ที่ปรากฎ
อยู่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ที่เราเห็นชัดเจนได้แก่ คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง คุณแอน 
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ทองประสม คุณหน่อย บุษกร คุณชาย ชาตโยดม พัฒนาตนเองมาเป็นผู้จัดละครและจะมีรุ่นใหม่หันมา
พัฒนาตนเองเพ่ิมขึ้นๆ เพราะให้โอกาส เรียนรู้ ลงมือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแตกต่างสถานีโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล ช่อง 7 ที่มีคุณแดง สุรางค์ เปรมปรีดิ์ เป็นผู้ที่ดูแลหลัก ขาดการพัฒนาบุคลากรขึ้นมา
แทนอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้การผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทีวดิจทัลไม่ได้ความนิยมเพ่ิมขึ้นและ
ผู้ชมมีจ านวนลดลง เปลี่ยนไปรับชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลช่องอ่ืนแทน เพราะขาดการพัฒนา
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีความหลากหลาย    

2.2.6 หน่วยงานที่มาจัดการกิจกรรมของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ
บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบที่ดิจิทัล 

    หน่วยงานหรือองค์กรที่ควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลทิศทางการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี
ข้างหน้า ว่าควรมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน ควรลงมือ
ด าเนินการทันที มีดังนี้ หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ผู้คุมกฎ (กสทช) จะต้องเป็นหลักเพราะนอกจากต้องมี
หน้าที่จัดสรรประมูลสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเท่านั้น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหน่วยงานคอยควบคุม 
ดูแลไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง เพ่ือให้อยู่รอดกันทุกส่วนครบวงจร 
ในระยะยาวแน่นอนมีการแข่งขันกันมากขึ้น จะช่วยให้มีการสร้างรายการโทรทัศน์ได้รับความนิยม 
มีรายได้ดี ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงจะท าให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สมาคม สถาบัน สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
ที่มีจ านวนมาในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนที่สามัคคีกันในภาพรวม 
ต้องร่วมกันพิจารณาให้ผลงานที่ออกมาสู่สายตาผู้ชมนั้นดีที่สุด รายการเกมโชว์ รายการละคร จะมี
ประโยชน์อะไรให้แก่ประชาชน ผู้ชม ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งฝ่าย สังเกตจากการพิจารณามอบรางวัล
เกี่ยวกับโทรทัศน์ต่างๆ ยังมีการแบ่งกลุ่มกันแจกไม่มีความสามัคคีกัน ควรหันไปดูการเตรียมความพร้อม 
แสวงหาประประสบการณ์ที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เราคงเห็นการแจก
รางวัลต่างประเทศไทย ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผลิตรายการโทรทัศน์ ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
มากส าหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของบ้านเรา 

    การจัดการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลมีการผลิต 1) พัฒนาก าลังคนออกมาจากสถาบันการศึกษานั้นจ านวนเพียงพอ แต่
สถาบันการศึกษาก าหนดทิศทางแม้จะยังไม่ชัดเจนก็ตาม คนที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ทุกวันนี้เหมือนไม่ได้เรียนไปเพ่ือท าเป็นอาชีพ ซึ่งไม่เหมือนเมืองนอก เพราะต่างประเทศจะมีการศึกษา
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ได้เลือกที่จะชอบเท่านั้น 2) คุณภาพของบุคลากรจะมีทั้งที่มีคุณภาพ
และไม่มีคุณภาพผสมกันไป แต่ควรผลิตให้อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่รู้ว่าเจ้า ของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นต้องการแบบไหน อย่างไร ทางสถาบันการศึกษาเมื่อได้รับ
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แจ้งความต้องการนั้นต้องผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการถือว่ามีคุณภาพแล้ว 3) คุณภาพของ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ผลิตก าลังคนมีการพัฒนาค่อนข้างน้อยมากเพราะสถาบันการศึกษา
ยังเน้นทางด้านเปิดหลักสูตรที่หารายได้เข้ามาองค์กรมากกว่าการมุ่งพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
สอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล มองว่าคุณภาพของสถาบันการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
แน่นอนหากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์
ต่างๆ ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 4) คนที่ถูกผลิตออกมาหรือพัฒนาก าลังและสมรรถนะ
ออกมานั้นมีเพียงพอและมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น บัณฑิตที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษานั้นจะมีความสามารถ
หลากหลายเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ซึ่งมีความแตกต่างจากเด็กที่จบจาก
สาขาวิชาอ่ืนๆ 5) สมรรถนะของบุคลากรที่ผลิตออกมานั้นมีความรู้ ความสามารถเหมาะจะไป
ประกอบอาชีพ เนื่องจากเรียนรู้มาระยะเวลาตลอด 4 ปี ความรู้มีความชัดเจน บุคลิกภาพของคนที่ท า
ในอาชีพนี้มาความเป็นเฉพาะเวลากลุ่มอาชีพนี้ จะต้องมีวิธีคิดของตนเองเกี่ยวกับการผลิตรายการ
โทรทัศน์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เมื่อจะพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั้นมากยิ่งขึ้น
จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมในเชิงการบริหารธุรกิจ (Master Business Administrative)   

    นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลท่านที่ 9 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่ากิจกรรมหรือการจัดการ
ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยใน
ปัจจุบันแต่ละสถานีโทรทัศน์มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแล
บุคลากร พัฒนาบุคลากร เริ่มต้นจากการร่วมกระบวรการคิดกับกรรมการผู้จัดการ วิเคราะห์ วางแผน 
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้รองรับเป้าหมายของสถานีโทรทัศน์ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่าง สถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น และสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก 
ทรูวิชั่นส์ ซึ่งด่านแรกของการของกระบวนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะนั้นอยู่ที่การคัดเลือกคน
เข้ามาร่วมงาน มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้วัฒนธรรม ท างานร่วมกันเป็นทีม สามารถบริหารงบประมาณของ
การผลิตรายการโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาสารถในการสรรหา จัดซื้อลิขสิทธิ์รายการ
ต่างประเทศที่มีคุณภาพและได้เปรียบสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลรายอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังต้องดูแล
สาระทุกข์ ความสุข ดูแลความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาไปด้วย รูปแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนา
จะท าอย่างระบบพัฒนาในภาพรวม การพัฒนารายบุคคล ฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายใน ภายนอก
องค์กร การมีการจัดท าระบบพ่ีเลี้ยง การสร้างการสืบทอดต าแหน่ง เป็นต้น (วันที่ 22 ธันวาคม 2558) 

   ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ศึกษาสภาพการณ์และข้อมูลพ้ืนฐานและการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยสรุป
ได้ว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศ
ไทยยังขาดการเตรียมการที่ดีและขาดการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีอุปสรรคต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรทางด้านระบบทีวีดิจิทัลไม่เพียงพอ    
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ที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ สภาพการณ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยในปัจจุบันมีการส่งสัญญาณ มี 2 ระบบ ประกอบด้วย ระบบการ
ส่งสัญญาณแบบอนาลอกและระบบการส่งสัญญาณแบบดิจิทัล ขณะนี้ยังด าเนินการควบคู่ การ
ออกอากาศไปทั้งสองระบบในบางสถานีโทรทัศน์ ซึ่งสถานีโทรทัศน์ที่ส่งระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
ประกอบด้วย ประเภทช่องรายการเด็กและเยาวชน  มีจ านวน 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง 4 ช่องไทยพีบีเอส
เด็ก ช่อง 13 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด (ช่อง 3) ช่อง 14 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) ช่อง 15 
บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ในเครือทีวีพูล ประเภทช่องรายการข่าวและสาระ มีจ านวน 10 ช่อง ได้แก่ 
ช่อง 1 ช่อง ททบ. 5 ช่อง 2 ช่อง สทท 11 ช่อง 3 ช่องไทยพีบีแอส ช่อง 16 บริษัท ไทย นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค จ ากัด (ท่ีเอ็นเอ็น) ช่อง 17 บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ในเครือทีวีพูล ช่อง 18 บริษัท ดีเอ็น บรอด
คาสท์ จ ากัด  เครือเดลินิวส์ (New) ช่อง 19 สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น (Spring News) ช่อง 20 บริษัท 3
เอ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (Bright TV) ช่อง 21 บริษัท วอยซ์ ทีวี จ ากัด (Voice TV) ช่อง 22 บริษัท เอ็นบี
ซี เน็กซ์ วิชั่น จ ากัด ในเครือเนชั่น ประเภทช่องรายการทั่วไปความคมชัดมาตรฐาน (SD) มีจ านวน 
7 ช่อง ได้แก่ ช่อง 23 บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จ ากัด (Workpoint) ช่อง 24 บริษัท ทรู ดีทีที จ ากัด 
(True4You) ช่อง 25 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด (Grammy25) ช่อง 26 บริษัท แบ
งคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จ ากัด ในเครือเนชั่น (NOW26) ช่อง 27 บริษัท อาร์.เอส เทเลวิชั่น 
จ ากัด (ค่ายอาร์เอส) ช่อง 28 บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 29 บริษัท 
โมโน บรอดคาซท์ จ ากัด (MONO) ประเภทช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) มีจ านวน 7 ช่อง ช่อง 
30 บริษัท อสมท จ ากัด  (มหาชน) (MCOT) ช่อง 31 บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จ ากัด ช่อง 32 
บริษัท ทริปเปิ้ล วี บรอดคาสท์ จ ากัด ในเครือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (Thairath TV)  ช่อง 33 บริษัท บีอี
ซี-มัลติมีเดีย จ ากัด ในเครือสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 34 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ ากัด (Amrin 
TV) ช่อง 35 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (ช่อง7) ช่อง 36 บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ 
บรอดคาสติ้ง จ ากัด (PPTV)   

   การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในช่วงระยะเริ่มต้นต้องการบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาในกรณีแบบนี้จะท าให้ได้เปรียบ

ผู้ประกอบการอ่ืนๆและจะสามารถท าให้อยู่รอดได้เร็วที่สุดในมุมของการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรยังไม่ค่อยให้ความส าคัญมุ่งเน้นที่เสนอจ้างงานบุคลากรมากกว่าการพัฒนาจาก

ภายในองค์กร สิ่งที่ผู้ประกอบการด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากรภายในโดยการปรับเปลี่ยน โยกย้าย หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ มี

ประสบการณ์ไปปฏิบัติงานก่อนให้เหมาะสมที่สุด (Put the right man in the right job) นอกจากนี่

พบว่าผู้ประกอบการสถานโทรทัศน์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาก่อนแม้ว่าจะเป็นระบบทีวีอนาลอกจะ
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ได้เปรียบผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ในระยะแรกพบกับ

ปัญหาหลายประการในการด าเนินธุรกิจประสบปัญหาการขาดทุน การหารายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

บุคลากรที่มีอยู่ไม่สามารถส่งเสริมให้สถานประกอบการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงมีการลดจ านวน

และเลิกจ้างพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

   สิ่งที่ส าคัญของการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการในช่วงแรกคือท าทุก

วิธีที่ท าให้มีผลประกอบการที่ดีและอยู่รอดในอุตสาหกรรมนี้และให้ความส าคัญในการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะของบุคลากรน้อยมากสิ่งที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนที่มีผลต่อรายได้มาจากคุณภาพ

ของรายการโทรทัศน์ ที่มีองค์ประกอบหลายๆ ด้านแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนมาจากตัวของบุคลากรที่มี

ความส าคัญที่สุด ในการศึกษาครั้งนี้ต่อไปพบว่าต าแหน่งงานที่สามารถท าให้คุณภาพรายการโทรทัศน์

ที่ท าให้มีเรทติ้งเป็นดีมีผู้ชมจ านวนมากและสะท้อนต่อรายได้ที่ เข้ามายังสถานประกอบการนั้นได้แก่ 

เจ้าของถานประกอบการ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ นักครีเอทีพ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุม

เสียง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ดังที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นในภาพรวมๆ ในต าแหน่งงานข้างต้นยัง

ไม่มีความพร้อมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะแต่มุ่งหารายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนับจากเริ่ม

ด าเนินการของสถานประกอบการรายใหม่ที่เข้ามายังไม่มีการพัฒนาบุคลากรยังคงด าเนินธุรกิจไปได้

แต่จะส่งผลต่อการอยู่รอดของสถานประกอบการนั้นๆ ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากคุณภาพของ

บุคลากรส่งผลต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์และรายได้ของสถานประกอบการโดยตรง หากไม่สามารถ

ด าเนินการได้ดังกล่าวอาจจะมีสถานีโทรทัศน์บางสถานีที่ต้องปิดตัวลงหรือมีข้อพิพาทต่างๆ ที่ปรากฏ

ได้แก่ช่องของบริษัท ไทยทีวี จ ากัด ในเครือของทีวีพูลทั้ง 2 สถานี  

   จากศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาต่างๆ พบว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา

ด้านนัก ครีเอทีพ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  ที่มาจาก

สถาบันการศึกษาต่างๆ ในปัจจุบันมีความรู้เฉพาะทางเทคนิคดีและสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ 

บางคนสามารถท างานส าเร็จได้ด้วยตนเอง เช่น การออกปฏิบัติงานรายงานข่าวนอกสถานที่ สามารถ

ท างานทั้งครีเอทีฟ สร้างสรรค์รูปแบบงาน ตัดต่อภาพ ใส่ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและลงเสียงต่างๆ 

ได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาในครั้งนี้พบว่าสภาพการแข่งขันมีการเสนอจ้าง

บุคลากรอย่างรุนแรงในช่วงเริ่มต้นนี้โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ ความสามารถและต าแหน่งสูงหรือ

ต าแหน่งส าคัญมีการแย่งตัวกันอย่างรุนแรง ที่ปรากฏได้แก่ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ที่มีบทบาท

ส าคัญต่อการบริหารงาน ผลประกอบการของสถานี เมื่อเปิดสถานีโทรทัศน์เพ่ิมขึ้นจึงต้องการแย่งซื้อ
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คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น การเปลี่ยนงานของต าแหน่งงาน นักครีเอทีพ 

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค สาเหตุของการเปลี่ยนงานมา

จากแรงจูงใจทั้งที่เป็นเงินเดือนต าแหน่งงานที่สูงขึ้นและลักษณะของงานมีความท้าทายมากขึ้นพร้อม

กับได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมาเปลี่ยนงานในครั้งนี้ เมื่อมาร่วมงานกันช่วงเวลาหนึ่งพบว่าความรู้ 

ความสามารถของบุคลากรไม่ตรงตามที่คาดหวังไว้จะลาออกและกลับมาปฏิบัติงานที่สถานประกอบการเดิม 

นอกจากนี้การศึกษาพบว่าคุณภาพของรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจะมีการพัฒนาให้มีคุณภาพ

มากขึ้นในด้านเทคนิค ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

โดยเฉพาะทางด้านรายการถ่ายทอดทางด้านกีฬา คุณภาพทางด้านภาพคมชัดและเสียงที่มีคุณภาพ

มากกว่าเดิม ส่วนทางด้านคุณภาพของเนื้อหารายการโทรทัศน์ยังมีการพัฒนาไม่มากนักจะเป็นการท า

แบบเดิมๆ น ามาท ารายการโทรทัศน์แบบซ้ าไปซ้ ามา (Remake) ในมุมมองของผู้ชมรายการด้าน

ความนิยมของผู้ชมมีส่วนส าคัญต่อผลประกอบการของสถานประกอบการ เพราะคะแนนความนิยม

รายการดีจะส่งผลต่อการขายโฆษณาต่างๆ ของแต่ละรายการดีขึ้นไปด้วย รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหา

สาระดี มีประโยชน์ต่อผู้ชม สังคม ประเทศ มักจะไม่ได้รับความนิยมซึ่งแสดงถึงคุณภาพของผู้ชม 

ประชาชนของประเทศนั้นๆ  

   ผลการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย พบว่า 1) นับตั้งแต่สถานประกอบการของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันเริ่มให้ความส าคัญต่อการพัฒนา

บุคลากร พัฒนาก าลงคนและสมรรถนะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ดังที่เคยกล่าวไว้ข้างต้นว่าในระยเริ่มแรกนั้น

มุ่งเน้นการด าเนินงานทุกวิธีเพ่ือความอยู่รอดของกิจการจนละเลยการพัฒนาก าลังคนและเริ่มให้

ความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ 2) สถานประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมีความต้องการ

ที่จะพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 3) สถาบันการศึกษามีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะใน

หลักสูตรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลโดยตรงมีจ านวนน้อย 4) คณะกรรมการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ให้ควรเป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน มีงบประมาณที่แน่นอนร่วมกับคณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีของกระทรวง ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ทุนการวิจัย ฝึกอบรม 

สัมมนา เป็นต้น 5) การก าหนดทิศทางการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรควรจะเป็น
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ลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษาที่พร้อมเปิดหลักสูตรทางด้าน

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของบุคลากร 

6) การพัฒนาคนและสมรรถนะบุคลากรในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาตั้งแต่ก่อนเริ่มวางรากฐาน

ก่อนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ด้านการเงิน ผู้ชมรายการ

โทรทัศน์ ผู้คุมกฏ (กสทช.) และบุคลากร 7) คณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ควรเป็น               

ผู้ก าหนดกองทุนส าหรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล จ านวนแน่นอน 5-10% ของรายได้จาก

การประมูลช่องจากผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 8) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ 

ได้แก่ 8.1) เจ้าของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 8.1.1) การประกอบกิจธุรกิจด้านระบบทีวีดิจิทัล 

8.1.2) กฏหมายธุรกิจของทีวีระบบดิจิทัล 8.1.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของระบบทีวี

ดิจิทัล 8.1.4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8.1.5) เทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัล 8.1.6) การบริหารการเงิน

และบัญชี 8.1.7) ความเป็นผู้น า 8.1.8) ความคิดสร้างสรรค์ 8.2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 8.2.1) การประกอบธุรกิจทางด้านทีวี

ระบบดิจิทัล 8.2.2) กฏหมายธุรกิจของทีวีระบบดิจิทัล 8.2.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของ

ทีวีระบบดิจิทัล 8.2.4) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8.2.5) เทคโนโลยีของระบบทีวีดิจิทัล 8.2.6) การ

บริหารการเงินและบัญชี 8.2.7) ความเป็นผู้น า 8.2.8) ความคิดสร้างสรรค์ 8.2.9) การปฏิบัติที่มี

ประสิทธิภาพ 8.2.10) คุณธรรม จริยธรรม 8.3) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะทางด้าน นักครีเอทีพ 

ของรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 8.3.1) การคิด

สร้างสรรค์ในมุมบวกของสังคม 8.3.2) สื่อสารเพ่ือการสร้างสรรค์สังคม 8.3.3) เทคนิคและมุมมองของ

งานลิตรายการด้านต่างๆ 8.3.4) บริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและการเงิน 8.3.5) สร้าง

พ้ืนที่ทางความคิดแก่สังคมและไม่ยัดเยียดประเด็นต่างๆ 8.3.6) จริยธรรม จรรยาบรรณของการผลิต

เนื้อหา 8.4) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะทางด้านนักตัดต่อ (เจ้าหน้าที่ตัดต่อ) ผู้ดูแลด้านเสียง 

(เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง) ผู้ดูแลด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค) ของ

รายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 8.4.1) การคิด

สร้างสรรค์ในงานที่ผลิตออกมา 8.4.2) มองมุมของผู้ชมมากกว่าการเป็นผู้ผลิต 8.4.3) เทคนิคและ

มุมมองของงานผลิตรายการด้านต่างๆ 8.4.4) บริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและการเงิน 

8.4.5) พัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคของตนเองอย่างต่อเนื่อง 8.4.6) มุ่งสู่การใช้เครื่องมือทางด้าน

เทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัล 8.4.7) จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ 9) การพัฒนาก าลังคนและ
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สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 9.1) ด้าน

วิชาการ ความรู้ ความสามารถประกอบด้วย 9.1.1) การจัดการในธุรกิจโทรทัศน์ 9.1.2) การบริหาร

องค์กรและบุคลากร 9.1.3) การบริหารเปลี่ยนแปลงของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 9.1.4) การมอง

ภาพรวมของการด าเนินกิจการโทรทัศน์ 9.1.5) การปฏิบัติตนแบบทักษะหลากหลาย : ทีวีระบบดิจิทัล 

9.1.6) การมองอนาคตแบบเชิงลึกของธุรกิจ : ทีวีระบบดิจิทัล 9.2) ด้านทักษะเฉพาะ ประกอบด้วย 

9.2.1) ทักษะการปฏิบัติงาน ทีวีระบบดิจิทัล 9.2.2) การเป็นนักปฏิบัติของงาน ทีวีระบบดิจิทัล 9.2.3) 

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ท ารายการมากกว่าการซื้อรายการต่างประเทศ 9.2.4) การสร้างเนื้อหา

และเทคนิคแบบผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ 9.2.5) ทักษะการปฏิบัติงานทางเทคนิคเฉพาะของงาน

ทีวีระบบดิจิทัล  9.3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ 9.3.1) การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

9.3.2) การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสายงาน 9.3.3) สร้างความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีในการ

ท างานของสายอาชีพ 9.3.4) ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเป็นทีม 9.3.5) การสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ในการท างานร่วมกัน 9.4) ด้านความก้าวหน้าของสายอาชีพ ได้แก่ 9.4.1) ความเข้าใจใน

ความก้าวหน้าของสายอาชีพ 9.4.2) การบริหารความก้าวหน้าในสายชีพ 9.4.3) การบริหารแรงจูงใจให้

บุคลากรในความก้าวหน้าสายอาชีพ 9.4.4) การบริหารความแตกต่างของความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

9.4.5) การรักษาขวัญและก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรยังคงอยู่ในสายอาชีพ 9.4.6) การเข้าใจในภาพรวม

ของความก้าวหน้าในสายอาชีพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 10) การด าเนินการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้าควร

ด าเนินการในทันที เพ่ือให้ทันและเหมะสมกับอุตสาหกรรม 11) การปรับตัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหากไม่ปรับเปลี่ยนนั้นจะส่งผลให้บุคลากรนั้นออกจาก

อุตสาหกรรมนั้นไป 12) กสทช. ควรเป็นผู้มีบทบาท รับผิดชอบดูแลทิศทางการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้าให้ชัดเจน เพราะเป็น

หน่วยงานที่ริเริ่มทุกอย่างของอุตสาหกรรมนี้ มีงบประมาณในการด าเนินงานร่วมกันหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทุกภาคส่วน 13) หน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมกันพัฒนา

ก าลังคนสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบท ีว ีด ิจ ิท ัลอ ีก  5 ปีข ้า งหน ้า 

ประกอบด้วย 13.1) กสทช. 13.2) ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ 13.3) สถาบันการศึกษา 13.4) 

ผู้ประกอบการด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ 13.5) สมาคม/สมาพันธ์ทางด้านสถานีโทรทัศน์ 13.6) 

ตัวแทนลูกจ้าง โดยร่วมกันก าหนดแผนงานอย่างมีแบบแผนของแต่ละหน่วยงานที่เริ่มต้นมาจากการ

ก าหนด เสนอแก่คณะกรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
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ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า พร้อมจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม

แผนงาน ประเมินผลงานและทบทวนแผนงานการพัฒนาดังกล่าว 14) สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน

ต่างๆ มีจ านวนมากเพียงพอและคุณภาพมากขึ้นรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม โดย

ควรเป็นบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 14.1) การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 14.2) ความรู้

ในธุรกิจที่ตนเองปฏิบัติ 14.3) ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมในการผลิตรายการ 14.4) การบริหารเวลา

กับการด าเนินธุรกิจ 14.5) การปรับปรุง พัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง 14.6) จรรยาบรรณ จิตส านึก

ของการเป็นผู้ประกอบการ 15) แนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า เป็นดังนี้ 15.1) หน่วยงานกองเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบุคคล ฝ่าย

พัฒนาบุคคลจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลและรับผิดชอบงานดังกล่าว 15.2) แนวทางการพัฒนาก าลังคน

เริ่มแรก ดังนี้ 15.2.1) การสอนงานแบบฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the job training) ให้เกี่ยวข้องกับ

งาน  15.2.2) การดูงานต่างประเทศและในประเทศ 15.2.3) การวางแผนการพ ัฒ นาคน /

ความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 15.2.4) การจัดการฝึกอบรมและพัฒนา

เป็นครั้งๆ ตามความจ าเป็น 15.2.5) เรียนรู้จากประสบการณ์ ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและน า

หน่วยงานสมาพันธ์ สมาคมทางด้านโทรทัศน์เข้ามาร่วมด าเนินการ 15.2.6) ก าหนดแผนสร้างคน

ต้นแบบจากอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง       

 
ตารางที่ 11 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 

5 ปีข้างหน้าที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ต าแหน่ง เจ้าของผู้ประกอบการ 
 

ต าแหน่ง การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

1.เจ้าของผู้ประกอบการ 

สมรรถนะที่ 1 : การประกอบกิจธรุกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั 

สมรรถนะที่ 2 : กฎหมายธรุกิจของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั   

สมรรถนะที่ 3 : กระบวนการผลติรายการโทรทัศน์ของโทรทัศน์     

                    ระบบทีวีดิจิทัล   

สมรรถนะที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

สมรรถนะที่ 5 : เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั   

สมรรถนะที่ 6 : การบริหารการเงินและบัญชี   

สมรรถนะที่ 7 : ความเป็นผู้น า   

สมรรถนะที่ 8 : ความคิดสร้างสรรค์   
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ตารางที่ 12  การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 
5 ปีข้างหน้าที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการผลิต
รายการโทรทัศน์ 
ต าแหน่ง การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

2.ผู้อ านวยการผลติรายการโทรทัศน์ 

สมรรถนะที่ 1 : การประกอบกิจธรุกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั 

สมรรถนะที่ 2 : กฎหมายธรุกิจของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั   

สมรรถนะที่ 3 : กระบวนการผลติรายการโทรทัศน์ของโทรทัศน์     

                    ระบบทีวีดิจิทัล   

สมรรถนะที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

สมรรถนะที่ 5 : เทคโนโลยีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั   

สมรรถนะที่ 6 : การบริหารการเงินและบัญชี   

สมรรถนะที่ 7 : ความเป็นผู้น า   

สมรรถนะที่ 8 : ความคิดสร้างสรรค์   

สมรรถนะที่ 9 : การปฏิบตัิหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพ   

สมรรถนะที่ 10 : คุณธรรมและจรยิธรรมของสื่อ 
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ตารางที่ 13 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 
ปีข้างหน้าที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ต าแหน่ง นักครีเอทีพ 

 

ต าแหน่ง การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

3.นักครีเอทีพ 

สมรรถนะที่ 1 : การคิดสร้างสรรคใ์นมุมบวกให้กับสังคม 

สมรรถนะที่ 2 : สื่อสารเพื่อการสรา้งสรรคส์ังคม   

สมรรถนะที่ 3 : เทคนิคและมุมมองของงานผลิตรายการด้านต่างๆ               

สมรรถนะที่ 4 : การสร้างพื้นที่ทางความคิดให้แก่สังคมและไม่ยดั 

                   เยียดประเด็นต่างๆ   

สมรรถนะที่ 5 : จริยธรรม จรรยาบรรณของการผลิตเนื้อหารายการ 

                    โทรทัศน์   

สมรรถนะที่ 6 : การบริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและ 

                   การเงิน  

 

ตารางที่ 14 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ
ประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้าที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

 

ต าแหน่ง การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

3.เจ้าหน้าท่ีตัดต่อ, เจ้าหน้าท่ีควบคุม
เสียง, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

สมรรถนะที่ 1 : การคิดสร้างสรรคใ์นงานท่ีผลิตรายการโทรทัศน ์

สมรรถนะที่ 2 : มุมมองของผู้ชมมากกว่าการเป็นผู้ผลิต  

สมรรถนะที่ 3 : เทคนิคและมุมมองของงานผลิตรายการด้านต่างๆ               

สมรรถนะที่ 4 : การบริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและการเงิน               

สมรรถนะที่ 5 : การพัฒนาความรูด้้านเทคนิคของตนเองอย่างต่อเนือ่ง              

สมรรถนะที่ 6 : มุ่งสู่การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีของโทรทัศน ์

                   ระบบทีวีดิจิทัล 

สมรรถนะที่ 7 : จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ 
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ตารางที่ 15 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก  

5 ปีข้างหน้า ด้าน วิชาการ ความรู้ ความสามารถ  

 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

สมรรถนะที่ 1 : การจัดการในธุรกจิโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

สมรรถนะที่ 2 : การบริหารองค์กรและบคุลากร  

สมรรถนะที่ 3 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงของโทรทัศนร์ะบบทีวีดจิิทัล               

สมรรถนะที่ 4 : การมองภาพรวมของการด าเนินกิจการโทรทัศน ์

สมรรถนะที่ 5 : การปฏิบตัิตนแบบ Muti – Skill : TV Digital 

สมรรถนะที่ 6 : การมองอนาคตแบบเชิงลึกของธุรกิจ 

 

ตารางที่ 16 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 

5 ปีข้างหน้า ด้าน ทักษะเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

สมรรถนะที่ 1 : ทักษะการปฏิบตังิาน TV Digital 

สมรรถนะที่ 2 : ทักษะการเป็นนักปฏิบัติของงาน TV Digital 

สมรรถนะที่ 3 : ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ท ารายการมากกว่าการซื้อรายการตา่งประเทศ               

สมรรถนะที่ 4 : ทักษะการสร้างเนือ้หาและเทคนิคแบบผลงานท่ียอดเยี่ยมเป็นพิเศษ 

สมรรถนะที่ 5 : ทักษะการปฏิบตังิานทางเทคนิคพิเศษเฉพาะงาน TV Digital 
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ตารางที่ 17 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 
5 ปีข้างหน้า ด้าน มนุษยสัมพันธ์ของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

สมรรถนะที่ 1 : การสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

สมรรถนะที่ 2 : การสร้างความพึงพอใจในการบริหารค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับสายงาน 

สมรรถนะที่ 3 : การสร้างความภาคภูมิใจ ศักดิ์ศรีในการท างาน 

สมรรถนะที่ 4 : ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเป็นทีม 

สมรรถนะที่ 5 : การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในการท างานร่วมกัน 

 
ตารางที่ 18 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก  

5 ปีข้างหน้า ด้าน ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

สมรรถนะที่ 1 : ความเข้าใจในความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สมรรถนะที่ 2 : การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สมรรถนะที่ 3 : การบริหารความจูงใจให้บุคลากรในความก้าวหน้าสายอาชีพ 

สมรรถนะที่ 4 : การบริหารความแตกต่างของความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

สมรรถนะที่ 5 : การรักษาขวัญและก าลังใจเพื่อให้บุคลากรยังคงอยู่ในสายอาชีพ 

สมรรถนะที่ 6 : การเข้าใจในภาพรวมของความก้าวหน้าในสายอาชีพอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี 

                   ดิจิทัล 

 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ที่เรียกว่า TOW Matrix 
เป็นการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์
เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT ในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

Man : 
1. ผู้คุมกฎ (กสทช) มีความมุ่งมั่น ต้ังใจท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์จากระบบเดิมให้เป็นโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล  
2. เจ้าของผู้ประกอบการมีความสนใจ ความ
พร้อมท่ีจะเข้ามาด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
3. ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ ท่ีมีประสบการณ์
ในกิจการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอยู่บ้างในบาง
สถานี 
4. นักครีเอทีพ ในการสร้างสรรค์ มีทักษะในการ
ท างานหลากหลายมากขึ้น สามารถออกมา
ปฏิบัติงานได้เพียงเดียว 
5.เจ้าหน้าที่ตัดต่อ มีความสามารถ ทักษะในการ
ท างานการถ่ายทอดสดมากเพิ่มขึ้นจากรายการ
ใหม่ๆ ของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  
6.บุคลากรของผู้คุมกฎ (กสทช) มีความสามารถ
ในการด าเนินงานประสานงาน อดทน มุ่งมั่นต่อ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงาน เพราะ
ปัญหาของโครงการนี้เป็นผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
7.บุคลากรขององค์กร/ หน่วยงานต่างๆ มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะเข้าปฏิบัติงานด าเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

Man : 
1. ผู้คุมกฎ (กสทช) มีความรู้ ความสามารถ แต่การ
ท่ีผู้ท่ีมีบทบาทของผู้คุมกฎนั้นเป็นผู้ท่ีต าแหน่งสูง
ของทางทหาร หากผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้หรือ
อายจจะเข้าถึงได้แต่ยาก 
2. ผู้คุมกฎ (กสทช) บางคนจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
การเมือง ซึ่งก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวข้องความเป็นกลางนั้นจะเป็นไปได้ยาก 
3.ผู้คุมกฎ (กสทช) ยังไม่ได้ด าเนินการให้ครอบคลมุถึง
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน สมบูรณ์ บางทีจนกระทบถึง
ผลส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
4.เจ้าของผู้ประกอบการมีความพร้อมทางการเงิน 
แต่ความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมาย ธุรกิจบางราย
ในการประกอบธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
5.เจ้าของผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจในการ
ประกอบกิจการโทรทัศน์จนต้องปิดสถานีโทรทัศน์ 
ซึ่งจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
6. เจ้าของสถานประกอบการยังมุ่งเน้นก าไร
มากกว่าการให้ความรู้ สาระ หรือสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ชม
รายการ 
7.ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะผ่าน
ประสบการณ์โทรทัศน์ระบบเดิมจะใช้แนวคิด 
หลักการมาใช้ในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลท าให้
อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที ่19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

8.กลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์บางกลุ่มมีความ
ต้องการเนื่องจากมีประสบการณ์ มีความรู้ที่ผ่าน
ของการชมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจทิัลมาก่อน 
9.สมาคม สมาพนัธ์ ของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัให้
ความสนใจ ใส่ใจต่อการเปลีย่นแปลงคร้ังนี ้
10.สถาบนัการศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดสอนใน
สาขาตา่งๆที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในสถานีโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัล 
11.บุคลากร อาจารย์ผู้สอนมีความมุ่งมั่นแต่เปน็
ส่วนน้อยทีจ่ะมีประสบการณ์จริงๆ ในการเข้า
ร่วมงาน ร่วมปฏบิัติในโทรทัศนร์ะบบทีวดีิจิทัล 
12.หน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯหรือพัฒนาก าลังมี
ความพร้อมในการพัฒนาคนของหน่วยงาน 
Method : 
1. กระบวนการที่ก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
ผู้คุมกฎ (กสทช) จัดท าไว้นัน้มีความชัดเจน  
2. การจัดท ายุทธศาสตร์ของการด าเนินงาน
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลมีความครบถ้วน มี
รายละเอียด 
3. กระบวนการที่ผู้คุมกฎ (กสทช) ด าเนนิการ
ภายในนัน้มีการประสานงานได้เป็นอย่างดี แม้
จ านวนบุคลากรที่มีจ านวนน้อย  
4. ความเข้าใจกระบวนการในกระบวนการของผู้ที่
เก่ียวข้องดี  
5.กระบวนการสื่อสารให้ผู้ที่เก่ียวข้องโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลเปน็อย่างต่อเนื่อง 

8.ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์บางสถานียังมีการณไ์ม่
มากนัก เพียงแต่ไดโ้อกาสในการเข้ามาบริหาร
สถานีโทรทัศน์ระบะทีวดีิจิทัลที่เพิ่งเปิดใหม่ 
9.กลุ่มสมาคม สมาพนัธ์ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลยงัขาดความสามคัคี มีการแบ่งพรรค
พวก กลุ่มต่างๆ ที่จะต่อรองหรือเจรจากับผู้คุมกฎ 
(กสทช) ที่จะใชป้ระโยชนต์่อวงการโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล 
10. เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ที่เก่ง มีความสามารถ 
ความรู้ที่จัดการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลยังมไีม่มากพอและไม่ค่อยมีเปิดสอนอย่างเปน็
ระบบของการศึกษา  
11.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ยังขาดความรู้ 
ความสามารถที่จะสนับสนนุให้คุณภาพของโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลเพียงพอ 
12.บุคลากร ครู อาจารย์ ผู้สอนที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ ปฏิบตัิงานจริงในอุปกรณ์ เครื่องมือ
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 
13.ผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัลส่วนใหญ่ยัง
ขาดการใช้ประโยชน์จากการชมโทรทัศน์ รวมไปถึง
การขาดวิจารณาญาณในการชม 
Method : 
1.กระบวนการในการประมลูช่องสถานโีทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลของผู้คุมกฎ (กสทช) ยังมผีิดพลาดต่อ
การผู้ประมูลที่ไม่มีความสามารถเข้ามาด าเนินการ 
แต่สุดท้ายไม่สามารถรับผิดชอบสถานีโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล ปิดสถานีโทร ทัศน์ระบบทีวีดจิิทัลไป ทัง้ 2 
สถานี อย่างที่ปรากฏในอุตสาหกรรม 
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ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ)  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

Material :  
1.การเตรียมความพร้อมโครงสร้าง อุปกรณ์
พื้นฐานของโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัล อย่างดีและมี
การเตรียมมานานแล้ว 
2.อุปกรณ์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลอยา่งพอเพียง 
3.หน่วยงานที่ด าเนนิการจัดท าอุปกรณ์ เครื่องมือ
ต่างๆ มีความรู ้สามารถจัดท าได้และทันต่อการส่ง
มอบต่างๆ 
4. เอกสาร คู่มือ ประชาสัมพันธ ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่
เก่ียวข้องทุกส่วน  
5.เครื่องรับสัญญาณและเครื่องโทรทัศน์ต่างๆมี
ความพร้อมที่จะด าเนนิการเปลีย่นแปลงโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลได้เลย 
Money : 
1.งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลของผู้คุมกฏ (กสทช) ได้ด าเนินการ
จัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย เพียงพอ 
2.งบประมาณที่พัฒนาบุคลากรภายในของผู้คุมกฎ 
(กสทช) เพราะมีการเตรียมไว้อย่างดี เพียพอและ
เหมาะสม มีคุณภาพมาก 
3.งบประมาณการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
4.งบประมาณที่จะจา้งทีมงาน ทีมที่ปรึกษาทีจ่ะ
เข้ามาให้ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล 
5.งบประมาณของเจ้าของผูป้ระกอบการโทรทัศน์
ระบบทีวดีิจิทัลที่ต้องการมาในอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 

2. กระบวนการจัดเตรียมส่งมอบกล่องรับสัญญาณผู้
คุมกฎ (กสทช) ที่เตรียมเพื่อสอบมอบแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง
ไม่เพียงพอและได้รับอย่างไม่ทั่วถึงในจังหวัดอื่นๆ 
ไกลออกไป 
3.กระบวนการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การใช้
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลของผู้คมุกฎ (กสทช) 
ประชาชนบางส่วนทีไ่กลๆยังไม่ได้มีความรู้ถึงความ
แตกต่างกันอย่างไร 
4.กระบวนการพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานต่างๆใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวดีิตอลได้ไมช่ัดเจนมาก
นัก 
5.กระบวนการพัฒนาก าลังคนให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องของ
ผู้คุมกฎ (กสทช) ยงัไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงสง่ผลให้
เกิดประสิทธิภาพของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั 
6.กระบวนการรองรับในการพฒันาก าลังคนของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลยังไม่มีความ
ชัดเจน 
7.สถาบันการศึกษาที่มีแผนการ หลักสูตรที่มีเฉพาะ
โทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัล บุคลากรที่จะให้ความรู้ มี
ประสบการณ์จริง ปฏบิัติจริงมาถ่ายทอดให้แก่
นักศึกษามีจ านวนน้อย 
8.กระบวนการ โครงการ ที่จะสร้างบุคลากรทางดา้น
พัฒนาก าลังคนโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลยังไม่มีความ
ชัดเจนเลย แม้จะผ่านมาหลายปีที่มีการด าเนนิงาน
ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาแล้ว 
9.ขาดการรวมกลุ่มก้อนของกลุ่มวิชาชีพนักพฒันา
ก าลังคน พฒันาบุคลากร สมรรถนะของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล  
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ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

7.Production House ที่เป็นเจ้าเล็กๆ มี
ความสามารถที่จะรับงานและผลิตรายการ
โทรทัศน์ได้และมีงบประมาณเพียงพอ 
8.สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล มีความพร้อม
ในการเงินลุงทุนต่างๆ 
9.ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเงินที่จะซ้ือ ใช้จ่าย
ในการที่รับบริการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
เพราะไม่ได้มีราคา ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก แพง
เท่าการให้บริการของโทรทัศน์ระบบบอกรับ
สมาชิก 

Material : 
1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงในโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลมีการเตรียมความพร้อมมานานแต่
ก็ไม่ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ทั่วทั้งหมดยังมีส่วนที่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง 
2.อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณที่จัดท าและส่งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างล่าใช้ แต่ก็สามารถด าเนินการได้
ส าเร็จ 
3.คู่มือ เอกสาร ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มี
ค่อนข้างน้อยเข้าถึงผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยเกินไป 
หากแจกจ่ายมากกว่านี้จะเป็นประโยชน์มากกว่า 
4.ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทคท่ีจะช่วยให้
เกิดความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
5.ขาดการน าข้อมูลของการท าธุรกิจโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลมาใช้ในเชิงวิเคราะห์เพ่ือมาใช้
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
Money : 
1.เจ้าของผู้ประกอบการบางสถานีโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลนั้นไม่มีเงินลงทุนที่มากพอ แต่พอได้รับ
ประมูลช่องเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ 
2.การที่ผู้คุมกฎ (กสทช) มีเงินที่ได้จากการประมูล
ช่องจ านวนมาก แต่ไม่ได้น าเงินมาใช้ในการพัฒนา
ก าลังคน ซึ่งควรจะน าเงินมาช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
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ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

Man : 
1. ผู้คุมกฎ (กสทช) เปิดกว้างในการพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ให้
เสนอการปรับปรุงพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากร 
2.ผู้คุมกฎ (กสทช) ให้ทุนการวิจัยและพัฒนา
ที่ไม่จ ากัด ส าหรับการวิจัย ศึกษาด้านต่างๆ
ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
3.นโยบายการพัฒนาก าลังคนและบุคลากรที่
ยังให้เปิดโอกาสให้ในส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์นี้ 
3.เจ้าของผู้ประกอบการของสถานีโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลยังมองเห็นความส าคัญของ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
เพียงแต่ในระยะแรกนั้นต้องบริหารธุรกิจ
ตนเองให้อยู่รอดก่อนเป็นอันดับแรก 
4.เจ้าของผู้ประกอบการยังให้งบประมาณ
บางส่วนพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรบางส่วนที่ส าคัญๆก่อน 
5.เจ้าของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เปิดโอกาส
ให้มีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯหรือพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลฯ เพ่ือพัฒนาก าลังคและ
สมรรถนะภายใน 
6.หน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯมีความพร้อม
ในการด าเนินงานพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล 

 

Man : 
1. ผลกระทบที่เกิดการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจที่
เจ้าของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลมองความอยู่รอด หารายได้เป็นอันดับแรก
ก่อนที่จะคิดถึงการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรเป็นล าดับรองๆ 
2. ปัจจุบันเริ่มมีต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ
ในด้านโทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัลหรือเก่ียวกับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมากข้ึนจะ
ส่งผลถึงบุคลากรคนไทยที่อาจจะถูกแย่งงานใน
อุตสาหกรรมนี้ในอนาคต 
Method : 
1. ความแตกต่างของรายละเอียดการด าเนิน
ธุรกิจ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบ
เดิมกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ยังไม่ค่อยได้รับ
การเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามี
ความแตกต่างและต้องผลิตรายการโทรทัศน์ให้มี
คุณภาพดีกว่าเดิม 
Money : 
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพิจารณางบประมาณที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานใดๆ ไม่มีการน าเงินที่ได้จากการ
ประมูลช่องสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาใช้
อย่างเต็มที่ตามการบริหารตามอ านาจของผู้คุม
กฏ (กสทช)  
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ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

7.ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเกือบ
ทุกสถานีให้ความส าคัญ ให้นโยบายเกี่ยวกับกา
รพฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร 
8.นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่
ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ที่
ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสถานีเป็นคนรุ่นใหม่เข้ามา
เรื่อยๆ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง เพ่ือให้
เหมาะกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่เปิดให้บริการ 
9.สมาคม สมาพันธ์ ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลเปิดโอกาส เปิดกว้างที่จะสนับสนัน
การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรอย่าง
เต็มที่ 
10.อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยังมีความ 
ก้าวหน้า เจริญเติบโตอีกมากเนื่องจากเพ่ิงเริ่มต้น
ของการด าเนินธุรกิจของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
11.สถาบันการศึกษาเริ่มให้ความสนใจ ให้
ความส าคัญพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหรือใกล้เคียงท่ีจะ
สนับสนุนให้วงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
12.อาจารย์ ผู้สอนทางด้านโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลมีจ านวนมากขึ้นและเริ่มมีประสบ การณ์
ทางตรงมากข้ึนและมีการถ่ายทอดจากอาจารย์ที่
อยู่ในวงการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาถ่ายทอด
มากขึ้น 
13.ผู้ชมก็มีแนวโน้มที่จะเลือกชมรายการโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลที่เป็นช่องใหม่ที่สามารถผลิต
รายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
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ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

Method : 
1.กระแส แนวโน้ม การด าเนินธุกิจโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล ยังมีความนิยม มีช่องทางการ
หารายได้อีกจ านวนมาก หากสามารถผลิต
รายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลได้ตรงความ
ต้องการผู้ชม  
12.แนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของการ
ด าเนินธุรกิจมากขึ้น 

 

 
4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย  
  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร บริบทที่เกี่ยวข้องและผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์
ในเทคนิควิเคราะห์ SWOT Analysis ร่วมกับ TOW Matrix เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ผู้วิจัยได้สรุปผล
การสังเคราะห์ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด 7’S Analysis ของ 
McKinsey เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากปัจจัย 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้าง (Structure) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาสู่โทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลมีการก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักไว้อย่างชัดเจนจากภายใต้การดูแลอย่างผู้คุม
กฎ (กสทช) ด้านของการบังคับบัญชาที่เป็นล าดับขั้นในลักษณะแนวตั้งที่มีข้าราชการทหารระดับสูงมา
เกี่ยวข้องจะมีผลถึงการเข้าถึงที่ยากและการด าเนินงานล่าช้าได้ 

2. ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มีการก าหนดกลยุทธ์ทั้งระบบที่จะด าเนินงานเกี่ยวกับโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลที่เน้นทางด้านโครงสร้าง อุปกรณ์ เทคนิค ทั้งหมดรวมถึงการพัฒนาก าลังคนและ
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สมรรถนะบุคลากรภายในหน่วยงาน แต่ยังไม่มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเห็นได้ชัดเจน 

3. ด้ านระบบการด า เนิ น งาน  (System) สถานี โทรทั ศน์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบเดิมมีความพร้อมและประสบการณ์บางส่วนของระบบงานต่างๆ ระบบการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรในความรู้  ความสามารถ
พ้ืนฐาน เพียงแต่ยังขาดการปรับให้เหมาะการด าเนินธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล แต่ส าหรับเจ้าของ
ผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่เป็นรายใหม่ยังคงต้องจัดท าข้ อมูลต่างๆ เพ่ิมขึ้น หาก
ประกอบธุรกิจอ่ืนก็สามารถน าระบบการเดินงานด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรมา
ประยุกต์ใช้ได ้ 

4. ด้านบุคลากร (Staff) ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้บุคลากร
ของตนเองเพ่ือให้ปฏิบัติงาน หาสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขต่างๆ การพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นเจ้าของสถานประกอบการโทรทัศน์ระบบเดิมหรือ
โทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกจะได้เปรียบในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร  

5. ด้านทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (Skill) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน บุคลากรที่มีทักษะการปฏิบัติงานในโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลโดยตรงมีจ านวนน้อยอาจจะท าให้เกิดปัญหาการปฏิบัติงานทางเทคนิค สถานีโทรทัศน์ระบบเดิม
ยังคงใช้ทักษะที่มีช่วยในการด าเนินงานในธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลด้านการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรได้อย่างมาก  

6. ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) มีการก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่
ละต าแหน่งมีความชัดเจนส่งเสริมให้การด าเนินงาน ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความทุ่มเท มีความ
สามัคคีกัน เพ่ือผลักดันให้ผลการด าเนินงานขององค์กรนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้การบริหารตาม
สายการบังคับบัญชา อ านาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ตามระดับของต าแหน่ง 
หากพบว่าการปฏิบัติงานนั้นเกินขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบตนเองจะน าเสนอผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
อนุมัติในล าดับถัดไป 

7. ด้านค่านิยม (Share Value) ทุกหน่วยงานมีแนวทางหรือค่านิยมในการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ที่จะ
ให้การด าเนินงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วน 

 จากข้อมูลข้างต้นนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบันโดยแบ่งเป็นด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัล ตามองค์ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด  7’S Model ของ 
McKinsey และน าเสนอผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ได้ดังตารางที่ 20 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
Man : 
S1 ผู้คุมกฎ (กสทช) เจ้าของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ 
ผู้อ านวยการสถานีทรทัศน์ ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัล นกัครีเอทีพ เจ้าหน้าที่ตดัต่อ เจ้าหนา้ที่ควบคุม
เสียง เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์กราฟฟิค มีความมั่งมั่น ตั้งใจที่จะ
ด าเนินธุรกิจโทรทัสน์ระบบทวีีดิจิทัล ซ่ึงจะท าให้ประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกจิ  
S2 สมาพันธ์ สมาคม ที่เกี่ยวกบัอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล มีความพร้อม มุ่งมั่น ตั้งใจ ศึกษาเกี่ยวกบัการท างานต่างๆ 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
S3 ผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบเดิมมีความต้องการทางเลือกใน
การรับชมรายการที่ผลิตเพิ่มขึ้นมาจึงรอการผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลที่ทั้งระบบการส่งสัญญาณที่ดีกว่าและคุณภาพของ
รายการนา่จะดกีว่า 
S4 สถาบันการศึกษา หน่วยงานพัฒนาบบุคลากรมีความค้ังใจ 
มุ่งมั่นในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรให้
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัล 
Method : 
S5 กระบวนการที่ก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ของผู้คุมกฎ 
(กสทช) จัดท าไว้นั้นมีความชัดเจน  
S6 การจัดท ายุทธศาสตร์ของการด าเนินงานโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลมีความครบถ้วน มีรายละเอยีด 
S7 กระบวนการที่ผู้คุมกฎ (กสทช) ด าเนินการภายในนั้นมีการ
ประสานงานได้เป็นอย่างดี แมจ้ านวนบคุลากรที่มีจ านวนนอ้ย  
S8 ความเข้าใจกระบวนการในกระบวนการของผู้ที่เกี่ยวข้องดี  
S9 กระบวนการสื่อสารให้ผู้ที่เกีย่วขอ้งโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
เป็นอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
Material : 
S10 การเตรียมความพร้อมโครงสร้าง อุปกรณ์พื้นฐานของ
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล อย่างดีและมกีารเตรียมมานานแลว้ 

Man : 
W1 ผู้คุมกฎ (กสทช) มีความรู้ ความสามารถ แต่การที่ผู้ที่มี
บทบาทของผู้คุมกฎนั้นเป็นผู้ที่ต าแหน่งสูงของทางทหาร หาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นไม่
สามารถเข้าถึงได้หรืออาจจะเขา้ถึงได้แต่ยาก 
W2 ผู้คุมกฎ (กสทช) บางคนจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง 
ซ่ึงก็จะมีกลุ่มผลประโยชน์เขา้มาเกีย่วขอ้งความเป็นกลางนั้น
จะเป็นไปได้ยาก 
W3 ผู้คุมกฎ (กสทช) ยังไม่ได้ด าเนินการให้ครอบคลุมถึงผู้ที่
เกี่ยวขอ้งครบถ้วน สมบูรณ์ บางทีจนกระทบถึงผลส าเร็จของ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
W4 เจ้าของผู้ประกอบการมีความพรอ้มทางการเงิน แต่
ความรู้ ความเขา้ใจ ในกฎหมาย ธุรกิจบางรายในการประกอบ
ธุรกิจโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัล 
W5 เจ้าของผู้ประกอบการบางรายไม่เขา้ใจในการประกอบ
กิจการโทรทัศน์จนต้องปิดสถานีโทรทัศน์ ซ่ึงจะกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
W6 เจ้าของสถานประกอบการยังมุ่งเน้นก าไรมากกว่าการให้
ความรู้ สาระ หรือสิ่งดีๆ ให้แก่ผู้ชมรายการ 
W7 ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะผ่านประสบการณ์
โทรทัศน์ระบบเดิมจะใช้แนวคิด หลกัการมาใช้ในโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลท าให้อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามที่
คาดหวังของผู้ชมที่อยากจะเห็น 
W8 ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์บางสถานียังมีการณ์ไม่มากนกั 
เพียงแต่ได้โอกาสในการเข้ามาบริหารสถานีโทรทัศน์ระบะทีวี
ดิจิทัลที่เพิ่งเปิดใหม่ 
W9 กลุ่มสมาคม สมาพันธ ์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลยังขาดความสามัคคี มีการแบ่งพรรคพวก กลุ่มตา่งๆ ที่
จะต่อรองหรือเจรจากับผู้คุมกฎ (กสทช) ที่จะใช้ประโยชน์ต่อ
วงการโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัล 
W10 เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง ที่เก่ง มีความสามารถ ความรู้ที่
จัดการในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลยังมีไม่มากพอ
และไม่ค่อยมีเปิดสอนอยา่งเป็นระบบของการศึกษา  
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S11 อุปกรณ์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลอยา่งพอเพียง 
S12 หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ มี
ความรู้ สามารถจัดท าได้และทันต่อการส่งมอบต่างๆ 
S13 เอกสาร คู่มือ ประชาสัมพนัธ ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกีย่วขอ้งทกุส่วน  
S14 เครื่องรับสัญญาณและเครื่องโทรทัศน์ต่างๆมีความพร้อมที่
จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลได้เลย 
Money : 
S15 งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ
ผู้คุมกฏ (กสทช) ไดด้ าเนินการจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย 
เพียงพอ 
S16 งบประมาณที่พัฒนาบุคลากรภายในของผู้คุมกฎ (กสทช) 
เพราะมีการเตรียมไว้อย่างดี เพยีพอและเหมาะสม มีคุณภาพมาก 
S17 งบประมาณการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรูแ้ก่ผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง 
S18 งบประมาณที่จะจา้งทีมงาน ทีมทีป่รึกษาที่จะเข้ามาให้
ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
S19 งบประมาณของเจ้าของผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลที่ต้องการมาในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ระบบทีวีดิจิทัลมีอย่าง
พอเพียงของผู้ที่ต้องการจริงจังในธุรกิจนี้ 
S20 ผู้รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมีงบประมาณ
เพียงพอและพรอ้มที่จะรับงานที่เพิ่มขึ้น 
S21 Production House ที่เป็นเจ้าเล็กๆ มีความสามารถที่จะ
รับงานและผลิตรายการโทรทัศน์ได้และมีงบประมาณเพียงพอ 
S22 สถานีโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัล มีความพร้อมในการเงินลุงทุนต่างๆ  
S23 ประชาชน ผู้ที่เกีย่วข้องมีเงินที่จะซื้อ ใช้จ่ายในการที่รับ
บริการโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัลเพราะไมไ่ด้มีราคา ค่าใช้จ่าย
จ านวนมาก แพงเท่าการใหบ้ริการของโทรทัศน์ระบบบอกรับ
สมาชิกกระบวนการที่ก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ของผู้คุมกฎ 
(กสทช) จัดท าไว้นั้นมีความชัดเจน  
S24 การจัดท ายุทธศาสตร์ของการด าเนนิงานโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลมีความครบถ้วน มีรายละเอยีด 
S25 กระบวนการที่ผู้คุมกฎ (กสทช) ด าเนินการภายในนั้นมีการ
ประสานงานได้เป็นอย่างดี แมจ้ านวนบคุลากรที่มีจ านวนนอ้ย  
S26 ความเข้าใจกระบวนการในกระบวนการของผู้ที่เกี่ยวข้องดี  
S27 กระบวนการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
เป็นอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 

W11 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอรก์ราฟฟิค ยังขาดความรู้ 
ความสามารถทีจ่ะสนับสนุนให้คุณภาพของโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลเพียงพอ 
W12 บุคลากร คร ูอาจารย์ ผู้สอนทีย่ังไม่มีประสบการณ์ 
ปฏิบัติงานจริงในอุปกรณ์ เครื่องมือโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
W13 ผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบทวีดิจทิัลส่วนใหญ่ยังขาด
การใช้ประโยชนจ์ากการชมโทรทัศน์ รวมไปถึงการขาด
วิจารณาญาณในการชม 
Method : 
W14 กระบวนการในการประมูลช่องสถานีโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลของผู้คุมกฎ (กสทช) ยังมีผิดพลาดต่อการผู้ประมูลที่ไม่มี
ความสามารถเขา้มาด าเนินการ แต่สุดทา้ยไม่สามารถ
รับผิดชอบสถานีโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทลั ปิดสถานีโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลไป ทั้ง 2 สถานี อย่างทีป่รากฏในอุตสาหกรรม 
W15 กระบวนการจัดเตรียมส่งมอบกลอ่งรับสัญญาณผู้คุมกฎ 
(กสทช) ที่เตรียมเพื่อสอบมอบแก่ผู้ที่เกีย่วข้องไม่เพียงพอและ
ได้รับอย่างไม่ทั่วถึงในจังหวัดอื่นๆ ไกลออกไป 
W17 กระบวนการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้การใช้โทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของผู้คุมกฎ (กสทช) ประชาชนบางส่วนที่ไกลๆ
ยังไม่ได้มีความรู้ถึงความแตกต่างกันอยา่งไร 
W18 กระบวนการพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานตา่งๆใน
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิตอลได้ไม่ชัดเจนมากนัก 
W19 กระบวนการพัฒนาก าลังคนให้แกผู่้ที่เกี่ยวข้องของผู้คุม
กฎ (กสทช) ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพของโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทลั 
W20 กระบวนการรองรับในการพัฒนาก าลังคนของ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจน 
W21 สถาบันการศึกษาที่มีแผนการ หลกัสูตรที่มีเฉพาะ
โทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัล บุคลากรที่จะให้ความรู้ มี
ประสบการณ์จริง ปฏบิัติจริงมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษามี
จ านวนน้อย 
W21 กระบวนการ โครงการ ที่จะสร้างบุคลากรทางด้าน
พัฒนาก าลังคนโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยังไม่มีความชัดเจนเลย 
แม้จะผ่านมาหลายปีที่มีการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาแล้ว 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 W22 ขาดการรวมกลุ่มก้อนของกลุ่มวิชาชีพนักพัฒนาก าลังคน 

พัฒนาบุคลากร สมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัล ไม่มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายกันอย่างเป็นรูปธรรม 

Material : 

W23 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงในโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลมีการเตรียมความพรอ้มมานานแต่ก็ไม่ได้ครบถ้วน 

สมบูรณ์ทั่วทั้งหมดยังมีส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอยูบ่้าง 

W24 อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณที่จัดท าและส่งได้ส าเร็จ 

W25 คู่มือ เอกสาร ที่ใช้ในการประชาสมัพันธ์มีค่อนข้างน้อย

เข้าถึงผู้เกี่ยวขอ้งค่อนข้างน้อยเกินไป หากแจกจ่ายมากกว่านี้

จะเป็นประโยชน์มากกวา่ 

W26 ขาดเครือ่งมือเทคโนโลยีสารสนเทคที่จะช่วยให้เกิด

ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัล 

27 ขาดการน าขอ้มูลของการท าธุรกจิโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

มาใช้ในเชิงวิเคราะห์เพื่อมาใช้ประโยชนต์่อการด าเนินธุรกจิ 

Money : 

W28 เจ้าของผู้ประกอบการบางสถานโีทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

นั้นไม่มีเงินลงทุนที่มากพอ แตพ่อได้รับประมูลช่องเรียบร้อย

แล้วปรากฏวา่ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได้ 

W29 การที่ผู้คุมกฎ (กสทช) มีเงินที่ได้จากการประมูลช่อง

จ านวนมาก แต่ไม่ได้น าเงินมาใช้ในการพัฒนาก าลังคน ซ่ึงควร

จะน าเงินมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

เพิ่มขึ้น 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
Man : 
O1 ผู้คุมกฎ (กสทช) เปิดกว้างในการพฒันาอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ให้เสนอการปรบัปรุงพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากร 
O2 ผู้คุมกฎ (กสทช) ให้ทุนการวิจัยและพัฒนาที่ไม่จ ากัด ส าหรับ
การวิจยั ศึกษาด้านตา่งๆในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
O3 นโยบายการพัฒนาก าลังคนและบุคลากรที่ยังให้เปิดโอกาสให้
ในส่วนหนึ่งยุทธศาสตร์นี ้
O4 เจ้าของผู้ประกอบการของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยัง
มองเห็นความส าคัญของพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร
เพียงแต่ในระยะแรกนั้นตอ้งบริหารธุรกจิตนเองให้อยู่รอดก่อน
เป็นอันดับแรก 
O5 เจ้าของผู้ประกอบการยังให้งบประมาณบางส่วนพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรบางส่วนที่ส าคัญๆก่อน 
O6 เจ้าของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เปิดโอกาสให้มหีน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลฯหรือพัฒนาทรพัยากรบุคคลฯ เพื่อพัฒนาก าลังค
และสมรรถนะภายใน 
07 หน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯมีความพร้อมในการด าเนินงาน
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัล 
O8 ผู้อ านวยการสถานโีทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลเกือบทกุสถานีให้
ความส าคัญ ให้นโยบายเกีย่วกับการพฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากร 
O9 นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, 
เจ้าหน้าที่คอมพวิเตอร์กราฟฟิค ที่ปฏิบตัิงานอยู่ในแต่ละสถานี
เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาเร่ือยๆ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้เหมาะกบัโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทลัที่เปิดให้บริการ 
O10 สมาคม สมาพันธ ์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล
เปิดโอกาส เปิดกวา้งที่จะสนับสนันการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากรอยา่งเต็มที่ 
011 อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจทิัลยังมีความก้าวหนา้ 
เจริญเติบโตอีกมากเนื่องจากเพิ่งเร่ิมต้นของการด าเนินธุรกจิของ
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
O12 สถาบันการศึกษาเร่ิมให้ความสนใจ ให้ความส าคัญพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลหรือใกล้เคียงที่จะ
สนับสนุนให้วงการมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

Man : 
T1 ผลกระทบที่เกิดการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจที่เจ้าของ
ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทวีีดจิิทัลมองความอยู่รอด 
หารายได้เป็นอันดับแรกก่อนทีจ่ะคิดถึงการพัฒนาก าลังคน
และสมรรถนะบุคลากรเป็นล าดับรองๆ 
T2 ปัจจุบันเร่ิมมีต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน
โทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัลหรือเกีย่วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลมากขึ้นจะส่งผลถึงบุคลากรคนไทยที่อาจจะถูก
แย่งงานในอุตสาหกรรมนี้ในอนาคต 
Method : 
T3 ความแตกต่างของรายละเอียดการด าเนินธุรกิจ 
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบเดิมกับโทรทัศน์ระบบ
ทีวีดิจิทัลที่ยังไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ที่
เกี่ยวขอ้งว่ามีความแตกตา่งและต้องผลิตรายการโทรทัศน์ให้มี
คุณภาพดีกวา่เดิม 
Money : 
T4 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พิจารณางบประมาณที่จะสนับสนุนการด าเนินงานใดๆ ไม่มี
การน าเงินที่ได้จากการประมูลช่องสถานีโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มที่ตามการบริหารตามอ านาจของผู้คุมกฏ 
(กสทช)  
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของการ
พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (ต่อ) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O13 อาจารย์ ผู้สอนทางด้านโทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัลมจี านวน

มากขึ้นและเร่ิมมีประสบ การณ์ทางตรงมากขึ้นและมกีาร

ถ่ายทอดจากอาจารย์ที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมา

ถ่ายทอดมากขึ้น 

O14 ผู้ชมก็มีแนวโน้มทีจ่ะเลือกชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลที่เป็นช่องใหม่ที่สามารถผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ

เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ 

Method : 

O15 กระแส แนวโน้ม การด าเนินธุกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ยัง

มีความนิยม มีชอ่งทางการหารายได้อกีจ านวนมาก หากสามารถ

ผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัลได้ตรงความต้องการผู้ชม  

O16 แนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ

ของการด าเนินธุรกจิมากขึ้น 

 

 

 ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ดังที่กล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล โดยใช้แนวความคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการ 

TOW Matrix ที่มีแนวทางในการจัดการกลยุทธ์ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ดังนี้ 1) กลยุทธ์การรุก SO (SO 

Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง เพ่ือสร้างความได้เปรียบจากโอกาส 2) กลยุทธ์การพลิกตัว 

WO (WO Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยเอาชนะจุดอ่อน เพ่ือใช้ประโยชน์จากโอกาส 3) กลยุทธ์การ

ป้องกัน ST (ST Strategy) จัดท ากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็ง เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 4) กลยุทธ์การรับ WT 

(WT Strategy) จัดท ากลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อน และหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้ผลออกมาดังตารางที่ 21 
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ตารางที่ 21 สรุปผลการวิเคราะห์กลยุทธ์จาก TOW Matrix 
 

กลยุทธ์การรุก SO (SO Strategy) กลยุทธ์การพลิกตัว WO (WO Strategy) 

S1, S2, S3, S4, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, 

O11, O12, O13, O14  บุคลากรในทุกภาคส่วนของหน่วยงาน

ของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนให้ความ ส าคัญต่อการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลการในประเทศไทยมีความตอ้งการ ตั้งใจ จะพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะ มองโอกาส อนาคต ที่จะก าหนดการ

ด าเนินงานสร้างความร่วมมือ วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน เป็น

ต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่อง 

S5, S6, S7, S8, S9, O15, O16 กระบวนการ การก าหนด

ยุทธศาสตร์ นโยบายการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์

ต่างๆ กระแสการตอบรับ ให้ความสนใจของผู้ชมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลค่อนข้างดี เพราะอยากมีทางเลือกในคุณภาพของ

รายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12, 

W13, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, 

O12, O13, O14  บุคลากรในทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐ 

หน่วยงานเอกชนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ยังขาดการ

สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะมีความพร้อมทีจ่ะเข้า

รับการพัฒนาดังกล่าว และมองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ก าลังเติบโตและขยายธุรกจิไปได้อีกใน

ระยะยาว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสร้างความส าคัญของคน หากมีการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะดังกล่าว  

 W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22,  

O15, O16 กระบวนการต่างๆ ยงัมีส่วนที่จะต้องด านเนินไป

สนับสนุนในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทวีีดิจิทัล แต่ยังมองโอกาสของการที่

จะสนับสนุนให้ทุนดังกล่าว หากการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ 

วัฒนธรรม ความรว่มมือ กจิกรรมต่างๆ สร้างสถานที่ ที่เอื้อต่อการ

พัฒนาดังกล่าว รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าเข้ามา

ช่วยพัฒนาดว้ยอีกทาง 

กลยุทธ์การป้องกนั ST (ST Strategy) กลยุทธ์การรับ WT (WT Strategy) 

S5, S6, S7, S8, S9, T1, T2,T3 การส่งเสริมให้มีการมีการจัดท า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและส่งเสริมประชาชนคน

ไทยให้ท างานในอุตสาหกรรมมากกว่าและสื่อสารเรื่องราว

ประโยชน์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวิดิจิทัลส่งเสริม มี

การบูรณาการความร่วมมือ 4 ฝ่าย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

ของเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  

 

W21, W22, T2 ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนของการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลและไม่ส่งเสริมการจ้างบุคลากรจากต่างชาติที่ เป็น

ลักษณะงานประจ า จะจ้างได้เฉพาะงานที่คนไทยยังไม่ช านาญ

เท่านั้น 
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 1. กลยุทธการรุก SO (SO Strategy) 

   ผู้วิจัยได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมา

พิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์พบว่าจุดแข็งคือบุคลากรในทุกภาคส่วนของ

หน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลการในประเทศไทยมีความต้องการ 

ตั้งใจ จะพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ มองโอกาส อนาคต พร้อมที่จะก าหนดการด าเนินงานสร้าง

ความร่วมมือ วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน เป็นต้น รวมทั้งกระบวนการที่ก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์

ของผู้คุมกฎ (กสทช) จัดท าไว้นั้นมีความชัดเจน การจัดท ายุทธศาสตร์ของการด าเนินงานโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลมีรายละเอียดครบถ้วน มีกระบวนการที่ผู้คุมกฎ (กสทช) ด าเนินการภายในนั้นมีการ

ประสานงานได้เป็นอย่างดี แม้จ านวนบุคลากรที่มีจ านวนน้อย ความเข้าใจกระบวนการในกระบวนการ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องดี กระบวนการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เป็นอย่างต่อเนื่องใน

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้  

2. กลยุทธ์การป้องกัน (ST Strategy) 

   ผู้วิจัยได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมา

พิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การป้องกัน การส่งเสริมให้มีการมี

การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลและส่งเสริมประชาชนคนไทยให้ท างานในอุตสาหกรรมมากกว่าและสื่อสารเรื่องราวประโยชน์

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวิดิจิทัลส่งเสริม มีการบูรณาการความร่วมมือ 4 ฝ่าย หน่วยงานของ

รัฐ หน่วยงานของเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน  

3. กลยุทธ์การพลิกตัว (WO Strategy) 

   ผู้วิจัยได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมา

พิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การพลิกตัว บุคลากรในทุกภาคส่วน

ของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ 

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ยังขาดการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะมีความ

พร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาดังกล่าว และมองเห็นอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่

ก าลังเติบโตและขยายธุรกิจไปได้อีกในระยะยาว ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสร้างความส าคัญของคน หาก มี

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะดังกล่าว รวมถึงกระบวนการต่างๆ ยังมีส่วนที่จะต้องด านเนินไป
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สนับสนุนในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล แต่

ยังมองโอกาสของการที่จะสนับสนุนให้ทุนดังกล่าว หากการวางแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ วัฒนธรรม 

ความร่วมมือ กิจกรรมต่างๆ สร้างสถานที่ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาดังกล่าว  รวมถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีจะน าเข้ามาช่วยพัฒนาด้วยอีกทาง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการของข้อจ ากัด

ต่างๆ เข้าด้วยกันกับโอกาสที่มองเห็นจึงมองว่าเหมาะกับการที่จะด าเนินการการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

4. กลยุทธ์การรับ (WT Strategy) 

   ผู้วิจัยได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมา

พิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ก าหนดระยะเวลาที่

ชัดเจนของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลและไม่

ส่งเสริมการจ้างบุคลากรจากต่างชาติที่เป็นลักษณะงานประจ า หรืออาจจะจ้างได้เฉพาะงานที่คนไทย

ยังไม่ช านาญเท่านั้น หลังจากนั้นคนไทยต้องเรียนรู้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ้างคนต่างชาติมา

ปฏิบัติในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยการหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix 

 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมด้วยการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis ของการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า และน ามาก าหนดการสร้างทิศทางร่างข้อเสนอกการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า โดยการน าข้อมูลที่ได้ไป

ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการก าหนด

ร่างข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้  
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้คุมกฎ (กสทช) มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์จากระบบเดิมให้เป็นโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัล  

0.100 5 0.500 

2. เจ้าของผู้ประกอบการมคีวามสนใจ ความพร้อมที่จะเข้ามาด าเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทัล 
0.050 3 0.150 

3. ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน ์ที่มีประสบการณ์ในกิจการโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทลัอยู่บ้างในบางสถานี 
0.050 3 0.150 

4. นักครีเอทีพ มีความสามารถ ทักษะในการท างานหลากหลายมาก

ขึ้น สามารถออกมาปฏิบตัิงานไดเ้พียงเดียว 
0.050 3 0.150 

5.เจ้าหน้าท่ีตัดต่อ มีความสามารถ ทักษะในการท างานการ

ถ่ายทอดสดมากเพิ่มขึ้นจากรายการใหม่ๆ ของสถานีโทรทัศนร์ะบบ

ทีวีดิจิทัล  

0.050 3 0.150 

6.บุคลากรของผู้คมุกฎ (กสทช) มีความสามารถในการด าเนินงาน

ประสานงาน อดทน มุ่งมั่นต่อปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงาน 

เพราะปญัหาของโครงการนีเ้ปน็ผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี ้

0.025 2 0.050 

7.บุคลากรขององค์กร/ หน่วยงานต่างๆ มีความมุ่งมั่นที่จะเข้า

ปฏิบัติงานด าเนินงานของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัล 
0.025 2 0.050 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 

8.กลุ่มผู้ชมรายการโทรทัศน์บางกลุ่มมีความต้องการเนื่องจากมี

ประสบการณ ์มีความรู้ทีผ่่านของการชมโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลัมาก่อน 
0.010 1 0.010 

9.สมาคม สมาพันธ์ ของโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลให้ความสนใจ ใส่ใจ

ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี ้
0.025 2 0.050 

10.สถาบันการศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะเปิดสอนในสาขาต่างๆที่จะ

เข้ามาปฏิบตัิงานในสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั 
0.100 5 0.500 

11.บุคลากร อาจารย์ผูส้อนมีความมุ่งมั่นแต่เป็นส่วนน้อยท่ีจะมี

ประสบการณ์จริงๆ ในการเข้าร่วมงาน ร่วมปฏิบัติในโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัล 

0.050 3 0.150 

12.หน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯหรือพัฒนาก าลังมีความพร้อมใน

การพัฒนาคนของหน่วยงาน 
0.050 3 0.150 

13. กระบวนการที่ก าหนด นโยบาย ยุทธศาสตร์ของผู้คุมกฎ 

(กสทช) จัดท าไว้นั้นมีความชัดเจน 
0.100 5 0.500 

14. การจัดท ายุทธศาสตร์ของการด าเนินงานโทรทัศนร์ะบบทีวี

ดิจิทัลมีความครบถ้วน มรีายละเอยีด 
0.100 5 0.500 

15. กระบวนการทีผู่้คุมกฎ (กสทช) ด าเนินการภายในนั้นมีการ

ประสานงานไดเ้ป็นอย่างดี แม้จ านวนบุคลากรที่มจี านวนน้อย 
0.025 2 0.050 

16. ความเข้าใจกระบวนการในกระบวนการของผู้ที่เกี่ยวข้องด ี 0.025 2 0.050 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 

17.กระบวนการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั เป็น

อย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ 
0.025 2 0.050 

18.การเตรยีมความพร้อมโครงสร้าง อุปกรณ์พื้นฐานของโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทลั อย่างดีและมีการเตรียมมานานแล้ว 
0.010 1 0.010 

19.อุปกรณ์ที่รองรับการเปลีย่นแปลงไปสูร่ะบบโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลอย่างพอเพียง 
0.010 1 0.010 

20.หน่วยงานท่ีด าเนินการจดัท าอุปกรณ ์ เครื่องมือต่างๆ มีความรู ้

สามารถจัดท าได้และทันต่อการส่งมอบต่างๆ 
0.010 1 0.010 

21. เอกสาร คู่มือ ประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้แกผู่้ที่เกี่ยวข้อง 0.010 1 0.010 

22.เครื่องรับสญัญาณและเครื่องโทรทัศน์ต่างๆมคีวามพร้อมที่จะ

ด าเนินการเปลีย่นแปลงโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทัลได้เลย 
0.010 1 0.010 

23.งบประมาณในการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลของผู้คมุ

กฏ (กสทช) ได้ด าเนินการจดัเตรียมไว้อย่างเรยีบร้อย เพียงพอ 
0.010 1 0.010 

24.งบประมาณที่พัฒนาบุคลากรภายในของผู้คุมกฎ (กสทช) เพราะ

มีการเตรียมไว้อย่างดี เพยีพอและเหมาะสม มีคณุภาพมาก 
0.010 1 0.010 

25.งบประมาณการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 0.010 1 0.010 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths) 

26.งบประมาณทีจ่ะจ้างทีมงาน ทีมท่ีปรึกษาท่ีจะเข้ามาให้

ด าเนินงานเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 
0.010 1 0.010 

27.งบประมาณของเจา้ของผู้ประกอบการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัที่

ต้องการมาในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัมีอย่างพอเพียง

ของผู้ที่ต้องการจริงจังในธุรกิจนี ้

0.010 1 0.010 

28.ผู้รับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมีงบประมาณเพียง

พอที่จะลงทุน 
0.010 1 0.010 

29.Production House ที่เป็นเจ้าเล็กๆ มีความสามารถท่ีจะรับงานและ

ผลิตรายการโทรทัศน์ได้และมีงบประมาณเพียงพอ 
0.010 1 0.010 

30.สถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลั มีความพร้อมในการเงินลุงทุน

ต่างๆ 
0.010 1 0.010 

31.ประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเงินท่ีจะซื้อ ใช้จ่ายในการที่รับบริการ

โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลเพราะไมไ่ด้มีราคา ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก 

แพงเท่าการให้บริการของโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิก 

0.001 1 0.001 

รวมจุดแข็ง 0.997  3.341 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ผู้คุมกฎ (กสทช) มีความรู้ ความสามารถ แต่การที่ผู้ที่มบีทบาท

ของผู้คุมกฎนั้นเป็นผู้ที่ต าแหน่งสูงของทางทหาร หากผู้ที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจทิัลนั้นไมส่ามารถเข้าถึงได้หรือ

อายจจะเข้าถึงได้แต่ยาก 

0.100 5 0.500 

2. ผู้คุมกฎ (กสทช) บางคนจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมือง ซึ่งก็จะมี

กลุ่มผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องความเป็นกลางนั้นจะเป็นไปได้ยาก 
0.002 1 0.002 

3. ผู้คุมกฎ (กสทช) ยังไม่ได้ด าเนินการให้ครอบคลุมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

ครบถ้วน สมบูรณ์ บางทีจนกระทบถึงผลส าเร็จของการ

เปลี่ยนแปลงครั้งนี ้

0.010 3 0.030 

4. เจ้าของผู้ประกอบการมคีวามพร้อมทางการเงิน แต่ความรู้ ความ

เข้าใจ ในกฎหมาย ธุรกิจบางรายในการประกอบธรุกิจโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทลั 

0.025 2 0.050 

5. เจ้าของผู้ประกอบการบางรายไม่เข้าใจในการประกอบกิจการ

โทรทัศน์จนต้องปิดสถานีโทรทัศน ์ซึ่งจะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล 

0.025 2 0.050 

6. เจ้าของสถานประกอบการยังมุ่งเน้นก าไรมากกว่าการให้ความรู้ 

สาระ หรือสิ่งดีๆ  ให้แก่ผู้ชมรายการ 
0.050 3 0.150 

 

 

 

 



  150 

ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

7. ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะผา่นประสบการณ์

โทรทัศน์ระบบเดมิจะใช้แนวคิด หลักการมาใช้ในโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลท าให้อาจจะไมม่ีการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังของผู้ชมที่

อยากจะเห็น 

0.050 3 0.150 

8. ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์บางสถานียังมีการณไ์ม่มากนัก 

เพียงแต่ไดโ้อกาสในการเข้ามาบรหิารสถานโีทรทัศน์ระบะทีวีดิจิทลั

ที่เพ่ิงเปิดใหม ่

0.050 3 0.150 

9. กลุ่มสมาคม สมาพันธ์ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัยัง

ขาดความสามัคคี มีการแบ่งพรรคพวก กลุ่มต่างๆ ท่ีจะต่อรองหรือ

เจรจากับผู้คุมกฎ (กสทช) ที่จะใช้ประโยชน์ต่อวงการโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัล 

0.025 2 0.050 

10. เจ้าหน้าท่ีควบคุมเสียง ที่เก่ง มีความสามารถ ความรู้ที่จดัการใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจทิัลยังมีไม่มากพอและไมค่่อยมี

เปิดสอนอย่างเป็นระบบของการศกึษา  

0.050 3 0.150 

11. เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ยังขาดความรู ้ความสามารถท่ี

จะสนับสนุนให้คุณภาพของโทรทศัน์ระบบทีวีดิจิทลัเพียงพอ 
0.025 2 0.050 

12. บุคลากร ครู อาจารย์ ผู้สอนทีย่ังไม่มีประสบการณ ์ปฏิบัติงาน

จริงในอุปกรณ์ เครื่องมือโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลั 
0.025 2 0.050 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ

พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี

ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

13. ผู้ชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวดิจิทัลส่วนใหญ่ยังขาดการใช้

ประโยชน์จากการชมโทรทัศน์ รวมไปถึงการขาดวจิารณาญาณใน

การชม 

0.002 1 0.002 

14. กระบวนการในการประมูลช่องสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ของผู้คุมกฎ (กสทช) ยังมีผิดพลาดต่อการผู้ประมลูที่ไม่มี

ความสามารถเข้ามาด าเนินการ แต่สุดท้ายไมส่ามารถรับผิดชอบ

สถานีโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลั ปิดสถานีโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลัไป 

ทั้ง 2 สถานี อย่างที่ปรากฏในอุตสาหกรรม 

0.002 1 0.002 

15. กระบวนการจดัเตรียมส่งมอบกล่องรับสญัญาณผู้คมุกฎ (กสทช) 

ที่เตรียมเพื่อสอบมอบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอและได้รับอย่างไม่

ทั่วถึงในจังหวัดอื่นๆ ไกลออกไป 

0.002 1 0.002 

16. กระบวนการประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้การใช้โทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของผู้คุมกฎ (กสทช) ประชาชนบางส่วนท่ีไกลๆยังไมไ่ด้มี

ความรู้ถึงความแตกต่างกันอย่างไร 

0.002 1 0.002 

17. กระบวนการพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวดีิตอลไดไ้ม่ชัดเจนมากนัก 
0.100 5 0.500 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 
(Weight) 
0.0-1.0 

ระดับ
คะแนน 
(Rating) 

1-5 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

18. กระบวนการพัฒนาก าลังคนใหแ้ก่ผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้คุมกฎ 

(กสทช) ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ จงึส่งผลให้เกดิประสิทธิภาพของ

โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 

0.100 5 0.500 

19. กระบวนการรองรับในการพัฒนาก าลังคนของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลยังไม่มีความชัดเจน 
0.100 5 0.500 

20. สถาบันการศึกษาท่ีมีแผนการ หลักสตูรที่มเีฉพาะโทรทัศน์ระบบ

ทีวดิจิทัล บุคลากรที่จะให้ความรู้ มีประสบการณ์จริง ปฏิบัตจิริงมา

ถ่ายทอดให้แก่นักศึกษามีจ านวนนอ้ย 

0.075 4 0.300 

21. กระบวนการ โครงการ ที่จะสรา้งบุคลากรทางด้านพัฒนา

ก าลังคนโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัยงัไม่มีความชัดเจนเลย แม้จะผ่าน

มาหลายปีที่มีการด าเนินงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลมาแล้ว 

0.075 4 0.300 

22. ขาดการรวมกลุ่มก้อนของกลุม่วิชาชีพนักพัฒนาก าลังคน พัฒนา

บุคลากร สมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศนร์ะบบทีวีดจิิทัล ไม่มี

การร่วมมือเป็นเครือข่ายกันอย่างเป็นรูปธรรม 

0.050 3 0.150 

23. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลีย่นแปลงในโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัมีการ

เตรียมความพร้อมมานานแต่ก็ไม่ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ทั่วทั้งหมดยังมี

ส่วนท่ีไดร้ับการเปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง 

0.001 1 0.001 
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ตารางที่ 22 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

24. อุปกรณ์กล่องรับสัญญาณที่จัดท าและส่งใหผู้้ที่เกี่ยวข้องค่อนข้าง

ล่าใช้ แต่ก็สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 
0.001 1 0.001 

25. คู่มือ เอกสาร ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์มีค่อนข้างน้อยเข้าถึง

ผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างน้อยเกินไป หากแจกจ่ายมากกว่านี้จะเป็น

ประโยชน์มากกว่า 

0.005 1 0.005 

26. ขาดเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทคท่ีจะช่วยให้เกิดความส าเร็จ

ของการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 
0.005 1 0.005 

27. ขาดการน าข้อมลูของการท าธุรกิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาใช้

ในเชิงวิเคราะห์เพื่อมาใช้ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
0.005 1 0.005 

28. เจ้าของผู้ประกอบการบางสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนั้นไม่มี

เงินลงทุนท่ีมากพอ แต่พอไดร้ับประมูลช่องเรียบร้อยแล้วปรากฏวา่

ไม่สามารถด าเนินธุรกิจได ้

0.025 2 0.050 

29. การที่ผู้คุมกฎ (กสทช) มีเงินท่ีได้จากการประมลูช่องจ านวนมาก 

แต่ไมไ่ด้น าเงินมาใช้ในการพัฒนาก าลังคน ซึ่งควรจะน าเงินมาช่วย

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

0.005 1 0.005 

รวมจุดแข็ง 0.992  3.712 
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ตารางที่ 23 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 

โอกาส (Opportunities) 

1. ผู้คุมกฎ (กสทช) เปิดกว้างในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทลั ให้เสนอการปรบัปรุงพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากร 

0.100 5 0.500 

2. ผู้คุมกฎ (กสทช) ให้ทุนการวิจัยและพัฒนาที่ไม่จ ากัด ส าหรับการ

วิจัย ศึกษาด้านต่างๆในอุตสาหกรรมโทรทัศนร์ะบบทีวีดจิิทัล 
0.050 3 0.150 

3. นโยบายการพัฒนาก าลังคนและบุคลากรที่ยังให้เปิดโอกาสให้ใน

ส่วนหน่ึงยุทธศาสตร์นี ้
0.100 5 0.500 

4. เจ้าของผู้ประกอบการของสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยัง

มองเห็นความส าคัญของพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

เพียงแต่ในระยะแรกนั้นต้องบรหิารธุรกิจตนเองให้อยู่รอดก่อนเป็น

อันดับแรก 

0.100 5 0.500 

5. เจ้าของผู้ประกอบการยังให้งบประมาณบางส่วนพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากรบางส่วนท่ีส าคัญๆก่อน 
0.075 4 0.300 

6. เจ้าของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เปิดโอกาสใหม้ีหน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคลฯหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อพัฒนาก าลังค

และสมรรถนะภายใน 

0.050 3 0.150 

7. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลฯมีความพร้อมในการด าเนินงาน

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลั 
0.100 5 0.500 
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ตารางที่ 23 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

โอกาส (Opportunities) 

8. ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเกือบทุกสถานีให้

ความส าคญั ให้นโยบายเกีย่วกับการพฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากร 

0.050 3 0.150 

9. นักครีเอทีพ, เจ้าหน้าท่ีควบคุมเสียง, เจ้าหน้าท่ีตัดต่อ, เจ้าหน้าท่ี

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละสถานีเป็นคนรุ่นใหม่

เข้ามาเรื่อยๆ มีความพร้อมที่จะพฒันาตนเอง เพื่อให้เหมาะกับ

โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลที่เปดิให้บริการ 

0.050 3 0.150 

10. สมาคม สมาพันธ์ ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเปิด

โอกาส เปิดกว้างที่จะสนับสนันการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากรอยา่งเต็มที ่

0.025 3 0.075 

11. อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยังมีความก้าวหน้า 

เจริญเติบโตอีกมากเนื่องจากเพิ่งเริ่มต้นของการด าเนินธุรกิจของ

โทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัล 

0.025 2 0.050 

12. สถาบันการศึกษาเริ่มให้ความสนใจ ให้ความส าคญัพัฒนา

หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหรือใกล้เคยีงท่ีจะ

สนับสนุนให้วงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

0.100 5 0.500 

13. อาจารย ์ผู้สอนทางด้านโทรทัศน์ระบบทีวดิจิทลัมีจ านวนมากข้ึน

และเริ่มมีประสบ การณ์ทางตรงมากข้ึนและมีการถ่ายทอดจาก

อาจารย์ที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมาถ่ายทอดมากข้ึน 

0.050 3 0.150 
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ตารางที่ 23 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ

พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี

ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

โอกาส (Opportunities) 

14. ผู้ชมก็มีแนวโน้มที่จะเลือกชมรายการโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทัลที่

เป็นช่องใหม่ท่ีสามารถผลติรายการโทรทัศน์ที่มีคณุภาพเพิ่มมากขึ้น

เรื่อยๆ 

0.001 2 0.002 

15. กระแส แนวโนม้ การด าเนินธกุิจโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ยังมี

ความนิยม มีช่องทางการหารายไดอ้ีกจ านวนมาก หากสามารถผลติ

รายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัได้ตรงความต้องการผู้ชม  

0.025 2 0.050 

16. แนวโน้มที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจทิัล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ

การด าเนินธรุกิจมากข้ึน 

0.050 3 0.150 

รวมโอกาส 0.951  3.877 
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ตารางที่ 23 ผลการให้ค่าน้ าหนักและจัดอันดับความส าคัญสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
พัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี
ข้างหน้าด้านสภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

น้ าหนัก 

(Weight) 

0.0-1.0 

ระดับ

คะแนน 

(Rating) 

1-5 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

อุปสรรค (Threats) 

1. ผลกระทบที่เกิดการเริ่มต้นด าเนนิธุรกิจท่ีเจ้าของผู้ประกอบการ

สถานีโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลัมองความอยู่รอด หารายได้เป็นอันดับ

แรกก่อนท่ีจะคิดถึงการพัฒนาก าลงัคนและสมรรถนะบุคลากรเป็น

ล าดับรองๆ 

0.250 5 1.250 

2. ปัจจุบันเริม่มีตา่งชาติที่มีความรู ้ความสามารถในด้านโทรทัศน์

ระบบทีวดิจิทลัหรือเกีย่วกับการผลิตรายการโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลมากขึ้นจะส่งผลถึงบุคลากรคนไทยที่อาจจะถูกแย่งงานใน

อุตสาหกรรมนี้ในอนาคต 

0.100 3 0.300 

3. ความแตกตา่งของรายละเอียดการด าเนินธุรกิจ กระบวนการผลติ

รายการโทรทัศน์ระบบเดิมกับโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทลัที่ยังไม่ค่อย

ได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีความแตกต่าง

และต้องผลิตรายการโทรทัศน์ใหม้คีุณภาพดีกว่าเดมิ 

0.250 3 0.750 

4. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณา

งบประมาณที่จะสนับสนุนการด าเนินงานใดๆ ไม่มีการน าเงินท่ีได้

จากการประมลูช่องสถานีโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลัมาใช้อย่างเต็มที่

ตามการบริหารตามอ านาจของผู้คมุกฏ (กสทช)  

0.250 5 1.250 

รวมโอกาส 0.085  3.550 

 

 จากที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายและภายนอกของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ได้สรุปสภาพแวดล้อมที่
เป็นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ได้ดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์พัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) S 3.341 

จุดอ่อน (Weaknesses) W 3.712 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) O 3.877 

อุปสรรค (Threats) T 3.550 
 

 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 
 
 
 
 

จุดแข็ง (S) 

 
จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

3.341 
3.712 

3.877 

3.550 

WO Strategy 
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ส่วนที่ 2 ผลการร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยในอีก 5 ข้างหน้า 

 การวิจัยในรอบนี้ผู้วิจัยได้สอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 คน ในลักษณะการสัมภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ ในการวิจัย เพ่ือเป็น

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยในอีก 5 ข้างหน้า ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์สามารถ

ร่างเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้  

 การพัฒนาแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อวิเคราะห์จากการศึกษา

พบว่า การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย อยู่ในต าแหน่งที่ เรียกว่า กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy : 

WO) เพ่ือจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้  ในส่วนของ

วิสัยทัศน์นั้นคือ การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย

ใน 5 ปีข้างหน้า (Workforce Development for Digital Television Thailand’s Industrial in 

the next 5 years) เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์แล้วจึงก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นการก าหนดหนดทิศทาง

ให้วิสัยทัศน์นั้นจะส าเร็จได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

 เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของบุคลากร  

 เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

1. กลยุทธ์การก าหนดสร้างความร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะของบุคลากร  
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2. กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร    

  เป้าประสงค์ท่ี  1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

  เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือ

ในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้ วย 3 กลยุทธ์ 

ประกอบด้วย 

1. กลยุทธ์ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากรเพ่ือเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้  

2. กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของ

หน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร  

3. กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่ เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ กระบวนการท างาน และ

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างหลักสูตร พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะ

เอ้ือต่อการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรที่นับว่าเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาบุคลากร ให้

ได้เปรียบในการแข่งขัน  

  เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร พัฒนาระบบ 

กระบวนการท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  
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1. กลยุทธ์สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้เอ้ือต่อด้านการ

พัฒนาก าลังคนและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนขององค์กร  

2. กลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น  

3. กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงให้ทันสมัยและ

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

  เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา             

  เป้าประสงค์ท่ี 2 หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

1. กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับ 

ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร  

2. กลยุทธ์วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

การปฏิบัติงาน  

3. กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาใช้ในการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

วิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 คน ในรอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ผลการศึกษา

ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 1 ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 
 



  162 

ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 
I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.38 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนด

แนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร  

4.24 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของ

สถานประกอบการ ผูผ้ลติรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการ

โทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม 

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์คา่นิยม 

วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.24 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตามการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง  

4.24 0.00 เหมาะสม 

 

 จากตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 1 พบว่า
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 จ านวน 5 ข้อถือว่ามีระดับความเหมาะสม 
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ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่  1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 
Mdn. 

ค่าพิสัย 
ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 
ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความ

ภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากร    

4.24 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

ราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทาง

และความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร  

4.38 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการของ

หน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็น

ผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้ 

4.38 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  2 การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่ เหมาะสม 

สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

4.49 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอื้อต่อ

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร  

4.24 0.00 เหมาะสม 

 

 จากตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 1 พบว่า
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 จ านวน 6 ข้อถือว่ามีระดับความ
เหมาะสม 
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ตารางที่ 27 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ 

กระบวนการท างาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

ราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร 

พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพื้นฐานที่

เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

4.38 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

ของบุคลากรให้เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนขององค์กร  

4.24 0.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 27 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่  1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและ

ระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูง

ขึ้น 

4.24 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

4.38 1.00 เหมาะสม 

 

 จากตารางที่ 27 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 1 พบว่า
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 จ านวน 6 ข้อถือว่ามีระดับความ
เหมาะสม 
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ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 1 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อ

การใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

4.49 1.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา เป้าประสงค์ที่  2 หน่วยงาน

เอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  

4.49 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงาน

หรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับ ประยุกต์ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

4.38 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน า

ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

4.38 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะใน

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนา

ก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

4.29 0.00 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 28 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 1 พบว่า
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 จ านวน 5 ข้อถือว่ามีระดับความ
เหมาะสม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธี EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
วิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 24 คนใน รอบที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เพ่ือหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ผลการศึกษา
ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่  2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนด

แนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร  

4.41 0.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของ

สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชม

รายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือ

ในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  1 การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์

ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของบุคลากร  

4.41 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตามการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง  

4.41 1.00 เหมาะสม 

 

 จากตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
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ตารางที่ 30  แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2   

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความ

ภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากร    

4.41 1.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

ราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทาง

และความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร  

4.41 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการของ

หน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็น

ผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้ 

4.41 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่  2 การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่ เหมาะสม 

สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

4.49 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอื้อต่อ

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร  

4.41 1.00 เหมาะสม 

 
 จากตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
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ตารางที่ 31 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3  

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ 

กระบวนการท างาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

4.41 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

ราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่  2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร 

พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพื้นฐานที่

เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  

4.41 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

ของบุคลากรให้เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้

ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนขององค์กร  

4.32 0.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 31 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่ 2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและ

ระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูง

ขึ้น 

4.41 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

4.49 1.00 เหมาะสม 

 

 จากตารางที่ 31 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า

ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า3.5 และ

ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 
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ตารางที่ 32 แสดงความคิดเห็นการร่างยุทธศาสตร์ในรอบที่  2 ประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์   
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4  

 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ 
มัธยฐาน 

Mdn. 

ค่าพิสัย 

ระหว่างควอไทล์ 

I.R.(Q3-Q1) 

ความเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อ

การใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

4.49 0.00 เหมาะสม 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่  1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา เป้าประสงค์ที่  2 หน่วยงาน

เอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  

4.49 1.00 เหมาะสม

เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงาน

หรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับ ประยุกต์ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

4.41 1.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน า

ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  

4.49 0.00 เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะใน

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนา

ก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

4.41 1.00 เหมาะสม 
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 จากตารางที่ 32 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 พบว่า
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโอกาสเป็นไปได้โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1)≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

 ผลการวิเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 
 การวิเคราะห์ค าตอบในรอบที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพร้อม

ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆเพ่ือหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) อีกครั้งเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันในค าตอบเดิมในแต่ละข้อค าถามผลการศึกษาค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 3 ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ก าหนดการรณรงค์และความ

ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและ

วัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของบุคลากร 

4.38 0.00 4.49 0.82 0.11 มากที่สุด 

เป้าประสงค์ที่  1 หน่วยงานราชการและองค์กร

อิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความ

ร่วมมือและก าหนดแนวทางด้ านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากร  

4.24 0.00 4.41 0.00 0.17 มากที่สุด 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่

เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและ

ความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 4.49 0.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 
(ต่อ)  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยุทธ์ที่ 1 การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์

ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร  

4.24 0.00 4.41 0.00 0.17 มากที่สุด 

กล ยุ ท ธ์ ที่  2 การส่ ง เส ริ ม ก ารส ร้ า งค่ านิ ย ม 

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

บุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ

อย่างต่อเนื่อง  

4.24 0.00 4.41 1.00 0.17 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 33 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ของข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
พร้อมทั้งเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ได้จากการท า EDFR พบว่าข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทุกข้ออยู่ในระดับเหมาะสม 
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ตารางที่ 34 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 2  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้

มีความภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร    

4.24 0.00 4.41 1.00 0.17 มากที่สุด 

เป้ าประสงค์ที่  1 ผู้บ ริหารและบุคลากรของ

หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนด

แนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 4.49 0.00 0.00 มากที่สุด 

เป้ าประสงค์ที่  2 ผู้บ ริหารและบุคลากรของ

หน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ 

ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม 

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

4.38 1.00 4.41 0.00 0.03 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการ

ของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

บุคลากรเพื่อเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้ 

4.38 1.00 4.41 1.00 0.03 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่  2 การสร้ างหลั กสู ต รภ าวะผู้ น าที่

เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของ

หน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

4.49 0.00 4.49 0.00 0.00 มากที่สุด 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้าน

ที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร  

4.24 0.00 4.41 1.00 0.17 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 34 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ของข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
พร้อมทั้งเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ได้จากการท า EDFR พบว่าข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ทุกข้ออยู่ในระดับเหมาะสม 

 
ตารางที่ 35 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนา

ระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้างพื้นฐานที่

เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

4.49 0.00 4.41 0.00 0.08 มากที่สุด 

เป้ าประสงค์ที่  1 ผู้บ ริหารและบุคลากรของ

หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนด

แนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

4.49 0.00 4.49 0.00 0.00 มากที่สุด 

เป้ าประสงค์ที่  2 ผู้บ ริหารและบุคลากรของ

หน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ 

จะต้องสร้างหลักสูตร พัฒนาระบบ กระบวนการ

ท างานและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้อง

ไปในทิศทางเดียวกัน  

4.38 0.00 4.41 0.00 0.03 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากรให้เอื้อต่อด้านการพัฒนา

ก าลังคนและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคน

ขององค์กร  

4.24 0.00 4.41 0.00 0.17 มากที่สุด 
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ตารางที่ 35 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 
(ต่อ)  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ 

ค วาม เข้ า ใจและ ระดั บ ก ารพั ฒ น าก าลั งค น 

สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น 

4.28 0.00 4.32 1.00 0.08 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อ

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

4.38 1.00 4.41 1.00 0.03 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 35 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ของข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
พร้อมทั้งเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ได้จากการท า EDFR พบว่าข้อเสนอทางเป้าประสงค์ และกลยุทธ์เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ทุกข้ออยู่ในระดับเหมาะสม 

 
ตารางที่ 36 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4  

ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ
ความ 

เหมาะสม 
รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปรับปรุ งให้ทั นสมั ยและประยุ กต์ ใช้อย่ าง
เหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะ
ของบุคลากร   

4.49 1.00 4.49 0.00 0.00 มากที่สุด 

 

 

 



  180 

ตารางที่ 36 แสดงความคิดเห็นรอบที่ 3 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) 
ข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย 

EDFR EDFR  ผลต่าง ระดับ

ความ 

เหมาะสม 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2  

Md. I.R. Md. I.R. Md. 

เป้าประสงค์ที่  1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ 

ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 2 

หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก ่

4.49 1.00 4.49 1.00 0.00 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็น

ของงานหรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับ 

ประยุกต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร  

4.38 1.00 4.41 1.00 0.03 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็น

รูปธรรมน าระบบ เทคโนโลยี เข้ ามาใช้ ในการ

ปฏิบัติงาน  

4.38 1.00 4.49 0.00 0.11 มากที่สุด 

กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์การจดัท าระบบการรับข้อเสนอ 

แนะในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้

ในการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรใน

หน่วยงาน   

4.24 0.00 4.41 1.00 0.17 มากที่สุด 

 
 

 จากตารางที่ 36 แสดงค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ของข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
พร้อมทั้งเป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่ได้จากการท า EDFR พบว่าข้อเสนอทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ทุกข้ออยู่ในระดับเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 ผลการรับรองของผู้เข้าร่วมเสวนาสร้างสรรค์ปัญญา (Seminar Forum) เพื่อรับรอง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) มีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มประชุมเชิงนโยบายเพ่ือยืนยันข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า ในวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม 

ฮิป รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมได้มีการเสนอข้อสรุปถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 4 

ยุทธศาสตร์ในข้างต้น พร้อมมีการอภิปรายซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 

โดยที่ผู้เข้าร่วมประชุมนโยบายได้พิจารณาและมีความเห็นอย่างฉันทามติ (Consensus) เห็นพ้อง

ต้องกันในประเด็นต่างๆ ทั้งในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้วิจัยจึงได้สรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตาสหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความ

รว่มมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การก าหนด สร้างความ

ร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  2) กลยุทธ์การ

ส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตามการด าเนินงาน

อย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการ

รณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในทุกประเด็น มีความเห็นว่าข้อเสนอเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นั้นเป็นไปได้และเหมาะสม  
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  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มี

ความภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหาร

และบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความ

ร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือ ในค่านิยม 

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์

ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพ่ือ

เป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้ 2) กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้อง 

กับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร  3) กลยุทธ์การพัฒนา

ขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร ตามความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในทุกประเด็น มีความเห็นว่าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 นั้น

เป็นไปได้และเหมาะสม  

  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ 

กระบวนการท างาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ที ่ 1 ผู ้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา สร้างหลักสูตร พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเอ้ือต่อ

การพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรที่นับว่าเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาบุคลากรให้ได้เปรียบใน

การแข่งขัน เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสู ตร พัฒนาระบบ 

กระบวนการท างานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์สร้างหลักสูตรการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้เอ้ือต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้ความส าคัญต่อการ

พัฒนาก าลังคนขององค์กร 2) กลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น  

3) กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  ตาม
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ความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยในทุกประเด็น มีความเห็นว่าข้อเสนอเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นั้นเป็นไปได้และเหมาะสม 

  ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

มาปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา เป้าประสงค์ 

ที่ 2 หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่  

1)กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับประยุกต์

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร      

2)กลยุทธ์วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3)กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

พัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน  ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุม

เห็นด้วยในทุกประเด็น มีความเห็นว่าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 นั้นเป็นไปได้และเหมาะสม 

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือหาข้อสรุปเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ผู้เข้าร่วม

ประชุมทั้งหมด 17 ท่านลงความเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ

ก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า  

2. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม 

  การประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมเสวนาสร้างสรรค์ปัญญา (Seminar Forum) ได้มี

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน

ประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากท่ีประชุมสัมมนาว่า  

  การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 

5 ปี ข้างหน้า ต้องด าเนินการให้ได้ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่

ดูแลในภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้ เพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ในภาวะที่

ประเทศไทยยังไม่สามารถน างบประมาณของการประมูลสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล ท าให้ไม่สามารถ

จัดการหลายๆ อย่างไม่ใช้ได้ตามความต้องการ แผนงานที่ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้อย่างทันทีและต้องให้

ความช่วยเหลือสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่ไม่สามารถบริหารกิจการไปได้รอด ไม่ทอดทิ้งเจ้าของ
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ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจนต้องปิดกิจการไปถึง 2 สถานีโทรทัศน์และการพัฒนา

ก าลังคนจะเป็นการลงทุนในระยะยาวต้องให้ความส าคัญดังกล่าว  

    ผู้ทรงคุณวุฒิให้เสนอวิสัยทัศน์และพันธกิจของงานวิจัยนี้ไปด้วยเนื่องจากไม่ได้มีการ

น าเสนอ ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้ดังกล่าว เพ่ือให้งานวิจัยที่จะน าเสนอความสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้จัดท าสมรรถนะบุคลากรที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทยของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า จ านวน 6 ต าแหน่ง 31 สมรรถนะ ดังแผนภูมิที่ 5 และ

น าเสนอยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ ในการประชุม Policy Meeting ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

แผนภูมิที่ 6  ไว้ดังนี้  
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แผนภูมิที่ 5  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย

ใน 5 ปีข้างหน้า 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ 
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

เจ้าของผู้ประกอบการ 
สมรรถนะท่ี 1 : การประกอบ
กิจธรุกจิโทรทัศนร์ะบบทีวี
ดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 2 : กฎหมาย
ธุรกจิของโทร ทัศนร์ะบบทีวี
ดิจิทัล   
สมรรถนะท่ี 3 : กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ของ
โทรทัศนร์ะบบทวีีดิจทิัล   
สมรรถนะท่ี 4 : การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล   
สมรรถนะท่ี 5 : เทคโนโลยี
โทรทัศนร์ะบบทวีีดิจทิัล   
สมรรถนะท่ี 6 : การบริหาร
การเงินและบัญชี   
สมรรถนะท่ี 7 : ความเป็น
ผู้น า   
สมรรถนะท่ี 8 : ความคิด
สร้างสรรค์   
 

ผู้อ านวยการผลิตรายการ 
สมรรถนะท่ี 1 : การประกอบ
กิจธรุกจิโทรทัศนร์ะบบทีวี
ดิจิทัล 
สมรรถนะท่ี 2 : กฎหมาย
ธุรกจิของโทรทัศนร์ะบบทีวี
ดิจิทัล   
สมรรถนะท่ี 3 : กระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ของ
โทรทัศน ์                   
ระบบทีวีดจิิทัล   
สมรรถนะท่ี 4 : การพฒันา
ทรัพยากรบุคคล   
สมรรถนะท่ี 5 : เทคโนโลยี
โทรทัศนร์ะบบทวีีดิจทิัล   
สมรรถนะท่ี 6 : การบริหาร
การเงินและบัญชี   
สมรรถนะท่ี 7 : ความเป็น
ผู้น า  
สมรรถนะท่ี 8 : ความคิด
สร้างสรรค์   
สมรรถนะท่ี 9 : การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพ   
สมรรถนะท่ี 10 : คุณธรรม
และจริยธรรมของสื่อ 
 
 
 

นักครีเอทีพ 
สมรรถนะท่ี 1 : การคิด
สร้างสรรค์ในมมุบวกให้กับ
สังคม 
สมรรถนะท่ี 2 : สื่อสารเพื่อ
การสร้างสรรค์สังคม   
สมรรถนะท่ี 3 : เทคนิคและ
มุมมองของงานผลิตรายการ
ด้านต่างๆ               
สมรรถนะท่ี 4 : การสร้าง
พื้นทีท่างความคดิให้แก่สังคม
และไม่ยัดเยียดประเดน็ต่างๆ   
สมรรถนะท่ี 5 : จริยธรรม 
จรรยาบรรณของการผลิต
เนื้อหารายการโทรทัศน์   
สมรรถนะท่ี 6 : การบริหาร
ต้นทนุในมมุผสมผสาน
การตลาดและการเงิน 

เจ้าหน้าที่ตัดต่อ, เจ้าหน้าที่
ควบคุมเสียง, เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

สมรรถนะท่ี 1 : การคิด
สร้างสรรค์ในงานที่ผลิต
รายการโทรทัศน ์
สมรรถนะท่ี 2 : มุมมองของ
ผู้ชมมากกว่าการเป็นผู้ผลติ  
สมรรถนะท่ี 3 : เทคนิคและ
มุมมองของงานผลิตรายการ
ด้านต่างๆ               
สมรรถนะท่ี 4 : การบริหาร
ต้นทนุในมมุผสมผสาน
การตลาดและการเงิน 
สมรรถนะท่ี 5 : การพฒันา
ความรู้ด้านเทคนิคของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง   
สมรรถนะท่ี 6 : มุ่งสู่การใช้
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
ของโทรทัศนร์ะบบทีวดีิจทิัล 
สมรรถนะท่ี 7 : จริยธรรม 
จรรยาบรรณของสื่อ 
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แผนภูมิที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 

1) สร้างการรับรู้ ความร่วมมือของการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 2) การพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนการก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือ
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใหม้ีค่านิยม

และวัฒนธรรมเรื่องการพฒันา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาผู้บรหิารและบุคลากรให้มี
ความภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพฒันา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การสร้างหลกัสูตรและพัฒนาระบบ 
กระบวนการท างาน และโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อตอ่การพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา
ปรับปรงุใหท้ันสมัยและประยกุต์ ใช้

อย่างเหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนา
ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ท่ี 1 หน่วยงานราชการ
และองค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. 
สถาบันการ ศึกษา สร้างความร่วมมือ
และก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมการพฒันาก าลงัคนและ
สมรรถนะของบุคลากร 
เป้าประสงค์ท่ี 2 หน่วยงานเอกชน
และผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถาน
ประกอบการ ผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ 
และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วม
ก าหนดแนวทางและความร่วมมือใน
ค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลงัคน 
สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 
2 กลยทุธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี 1 การก าหนด สร้างความ
ร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมใน
การพัฒนาก าลงัคนและสมรรถนะของ
บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมการสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลงัคน
และสมรรถนะบุคลากร ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่าง
ต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานราชการและ
องค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. 
สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือ
และก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมการพฒันาก าลงัคนและ
สมรรถนะของบุคลากร 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่
เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและ
ความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรม
การพัฒนาก าลงัคน สมรรถนะของ
บุคลากร ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ท่ี 1 ก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้น าที่ต้องการของหน่วยงานในการ
พัฒนาก าลงัคน สมรรถนะบุคลากร
เพื่อเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี ้
กลยุทธ์ท่ี 2 การสร้างหลักสูตรภาวะ
ผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม 
วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพฒันา
ก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถเฉพาะด้านที่เอือ้ต่อการ
พัฒนาก าลงัคน สมรรถนะบุคลากร 

เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานราชการและ
องค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. 
สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือ
และก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ
วัฒนธรรมการพฒันาก าลงัคนและ
สมรรถนะของบุคลากร 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ผู้บริหารและ
บุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่
เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการ
โทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร 
พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนา
ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 
เพื่อใหส้อดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกัน 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

กลยุทธ์ท่ี 1 สร้างหลกัสูตรการพัฒนา
ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้
เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคน
ขององค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ
ของบุคลากรเพื่อใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจและระดับการพฒันาก าลังคน 
สมรรถนะของบุคลากรมรีะดับสูงข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เอื้อตอ่การพัฒนาก าลังคน 
สมรรถนะของบุคลากร   

เป้าประสงค์ท่ี 1 หน่วยงานรัฐและ
องค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. 
สถาบันการศึกษา  
เป้าประสงค์ท่ี 2 หน่วยงานเอกชน 
ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 กล
ยุทธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนด
ความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการ
ท างานที่จ าเป็นต้องปรับ ประยุกต์
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้
เกิดประสทิธิภาพในการพฒันา
ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 วางแผนและด าเนินงาน
ให้อย่างเป็นรปูธรรมน าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์การจัดท าระบบ
การรบัข้อเสนอแนะในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาก าลงั สมรรถนะของบุคลากร
ในหน่วยงาน   

วิสัยทัศน์  
มุ่งมั่นพัฒนาก าลังคนให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ภายในปี 2564  



  
 

  187 

  

บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ร่วมกับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคต

แบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและการ

วิเคราะห์เอกสาร (Documentary) ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะ และโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล รวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ 

และโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis ) สรุปผลการวิจัยตามที่ได้

ก าหนดออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้   

 ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์สภาพการณ์และความต้องการด้านการพัฒนา

ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ศึกษาเอกสารและ

ด าเนินการสร้างแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ในการวิจัยสร้างแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาโดย

ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 

สัมภาษณ์เชิงลึกการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลของประเทศไทยและความต้องการ โดยผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านการพัฒนาก าลังคน

เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติงานที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) จ านวน 9 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันมาวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมด้วยเทคนิค SWOT Analysis และหาความสัมพันธ์ด้วยวิธี TOWS Matrix, 7’S Model 

 ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยด าเนินการร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการการพัฒนาก าลังคน

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย โดยน าผลการศึกษาข้อมูลสภาพ

ปัจจุบันและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของด้านการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
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ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย หลังจากนั้นผู้วิจัยน าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาษาและการวัดประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และ

น ามาหาค่า IOC ของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ได้ค่าที่ 1.0 ผู้วิจัย

ได้ก าหนดวิธีการศึกษาไว้คือ ใช้ เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future 

Research) จ านวน 2 รอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ 24 คน โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ศึกษา

จากเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง จึงได้กลุ่มเป้าหมายผู้เชี ่ยวชาญที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ภาครัฐ

นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศ

ไทย ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการด าเนินการได้แบบสอบถามตอบรับกลับมาครบจ านวน 24 

ท่าน ผู้วิจัยน าผลการตอบแบบสอบถาม  มาด าเนินการวิเคราะห์หาค่าของค าตอบที่ได้ทางสถิติ 

ปรับแก้ไขค าถามที่ไม่ชัดเจนให้ตรงประเด็นมากขึ้น และเพ่ิมต าแหน่งของมัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย

ระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range) เพ่ือพิจารณาการยืนยันการคงไว้ของค าตอบเดิมหรือ

เปลี่ยนแปลงค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติและสรุป

อภิปรายตามกระบวนการวิจัย น าเสนอเป็นร่างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 

 ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน

และอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย  ใช้วิธีจัดประชุมเสวนาสร้างสรรค์ทาง

ปัญญา (Seminar Forum) เพ่ือประชุมน าเสนอนโยบาย (Policy Meeting) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมทั้งสิ้นจ านวน 17 คน เพ่ือร่วมประเมินตรวจสอบความส าคัญและความ

เหมาะสม โดยการอภิปรายตามองค์ประกอบของ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และใน

ประเด็นต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น า

ผลการวิจัยที่ ได้มาปรับปรุงและน าเสนอข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนและ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 
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สรุปผลการศึกษา 

1. สภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

 การเริ่มเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัยและการก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ถึงแม้การเริ่มต้นของด าเนินการจะเป็นไปอย่างไม่มีความพร้อม

ครบทุกด้าน หากมองไปในระยะยาวนั้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเห็นแต่มี

ประโยชน์มากๆ นานาประการและต้องมีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย อยู่ในต าแหน่งที่เรียกว่า กลยุทธ์การพลิกตั ว 

(Turnaround-oriented strategy : WO) จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลยังไม่มีความพร้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เพ่ือที่จะรองรับการเปิดสถานีโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลนับว่าเป็นการวิแคราะห์ภายในอุตสาหกรรมที่

พบว่าเป็น “จุดอ่อน” (Weakness) แต่การศึกษาข้อมูลโอกาสที่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

จะเจริญเติบโตได้อีก ดังนั้นในการศึกษาพบว่าโอกาสที่ท าให้การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจะเจริญเติบโตนับว่าอยู่ที่เป็น “โอกาส” 

(Opportunity) ซึ่งกลยุทธ์การพลิกตัวข้างนั้นจะช่วยให้ขจัด แก้ไขปัญหา จุดอ่อนภายในต่างๆ และ

สามารถฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่จะเปิดให้ในอนาคตได้ 

  สภาพการณ์จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลพบว่า หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระนั้นมีความตั้งใจ

ทีจ่ะด าเนินการให้มีการให้บริการทางด้านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล แต่การเตรียม

ความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลอย่างเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามมานั้นคือ หน่วยงานเอกชน ได้แก่ เจ้าของสถาน

ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ได้เตรียมการอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อ

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เกิดภาวะการ

แย่งซื้อตัวกันมากกว่าเกินความเป็นจริงในต าแหน่งงานที่มีความจ าเป็นของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัล และประเด็นส าคัญของการศึกษานั่นคือการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้การปรับเปลี่ยน โยกย้ายผู้ที่มี

ความช านาญงานไปปฏิบัติงานหน้าที่นั้นไปก่อนพร้อมกับการพัฒนาแบบการสอนการปฎิบัติงาน 
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(On the job training) ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบงานด้าน เจ้าของสถานีโทรทัศน์ ผู้อ านวยการผลิต

รายการโทรทัศน์ นักครีเอทีพ (Creative) นักตัดต่อ (Editor) ผู้ดูแลด้านเสียง (Sound Engineer) 

ผู้ดูแลด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer Graphic) นั้นมีความส าสัญต่อคุณภาพของรายการดัง  

ที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าต าแหน่งงานนี้จึงมีการแย่งซื้อตัวกันจ านวนมาก เหตุผลที่หน่วยงานเอกชน

เหล่านั้นด าเนินการแบบนี้เพราะต้องการให้บริหารงานแล้วมีผลประกอบการที่ดีและอยู่รอดต่อไปใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเป็นอันดับแรก ประเด็นถัดมาคือการพัฒาก าลังคนสมรรถนะของ

บุคลากรข้างต้นเพ่ือที่รองรับอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 

1) เจ้าของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.1) การประกอบกิจธุรกิจด้านระบบทีวีดิจิทัล 1.2) กฏหมาย

ธุรกิจของทีวีระบบดิจิทัล 1.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของระบบทีวีดิจิทัล 1.4) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 1.5) เทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัล 1.6) การบริหารการเงินและบัญชี 1.7) ความเป็นผู้น า 

1.8) ความคิดสร้างสรรค์ 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

อีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 2.1) การประกอบธุรกิจทางด้านทีวีระบบดิจิทัล 2.2) กฏหมายธุรกิจของทีวี

ระบบดิจิทัล 2.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีระบบดิจิทัล 2.4) การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 2.5) เทคโนโลยีของระบบทีวีดิจิทัล 2.6) การบริหารการเงินและบัญชี 2.7) ความเป็นผู้น า 

2.8) ความคิดสร้างสรรค์ 2.9) การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2.10) คุณธรรม จริยธรรม 3) การพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะทางด้าน Creative ของรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 3.1) การคิดสร้างสรรค์ในมุมบวกของสังคม 3.2) สื่อสารเพ่ือการ

สร้างสรรค์สังคม 3.3) เทคนิคและมุมมองของงานลิตรายการด้านต่างๆ 3.4) บริหารต้นทุนในมุม

ผสมผสานการตลาดและการเงิน 3.5) สร้างพ้ืนที่ทางความคิดแก่สังคมและไม่ยัดเยียดประเด็นต่างๆ 

3.6) จริยธรรม จรรยาบรรณของการผลิตเนื้อหา 4) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะทางด้านนักตัดต่อ 

(Editor) ผู้ ดูแลด้ าน เสียง (Sound Engineer) ผู้ ดูแลด้ านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer 

Graphic) ของรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 4.1) 

การคิดสร้างสรรค์ในงานที่ผลิตออกมา 4.2) มองมุมของผู้ชมมากกว่าการเป็นผู้ผลิต 4.3) เทคนิคและ

มุมมองของงานผลิตรายการด้านต่างๆ 4.4) บริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและการเงิน 4.5) 

พัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.6) มุ่งสู่การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี

ระบบทีวีดิจิทัล 4.7) จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ  
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 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเพ่ือรองรับการใช้ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหรือ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งถอว่าเป็นระดับประเทศได้แก่หน่วยงาน กสทช. ที่ด าเนินการจัด

ให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในโดยหน่วยงานภายในจัดการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและ

ต่างประเทศ ส่วนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรนั้นยังไม่มีความชัดเจนแต่แนวโน้มจะมี

แผนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น ส่วนทางด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

บุคลากรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นยังมีไม่มากโดยจะจัดเป็นการสัมมนาเป็นครั้งคราวไปไม่ใช่

หลักสูตรที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยตรง ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นหน่วยงานที่ดูแลพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร ได้แก่ กองเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม จะ

รับผิดชอบโดยตรงส่วนการจัดการ กระบวนการนั้นไม่ได้แตกต่างจากหน่วยงาน กสทช. มากนั้น    

2. การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  ผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเชิงนโยบาย เทคนิคการวิจัย EDFR จากการสัมภาษณ์ใน

ครั้งที่ 1 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

และการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) วิสัยทัศน์ คือ มุ่งมันพัฒนาก าลังคน

ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ภายในปี 2564 พันธกิจ คือ  

1) สร้างการรับรู้ ความร่วมมือของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล  

ในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 2) การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

  ประเด็นยุทธศาสตร์มี 4 ประเด็น ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย

อีก 5 ปี ข้างหน้า ได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 

  มุ่งมันพัฒนาก าลังคนให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของ

ประเทศไทย ภายในปี 2564         
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  พันธกิจ 

1. สร้างการรับรู้ ความร่วมมือของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

2. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า  

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 
 

ตารางที่ 37 สรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

เป้าประสงค์ 1. หน่วยงานราชการและองค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการ ศึกษา สร้างความร่วมมือและ

ก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

2. หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผูผ้ลติรายการโทรทัศน์ และผู้ชม

รายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร 

กลยุทธ์ 1. การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะของบุคลากร 

2. การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วฒันธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตาม

การด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  193 

ตารางที่ 37 สรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ

ของบุคลากร 

เป้าประสงค์ 1. ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ไดแ้ก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

2. ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความรว่มมือในค่านิยม วัฒนธรรม

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

กลยุทธ์ 1.ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าท่ีตอ้งการของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

บุคลากรเพื่อเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี ้

2.การสรา้งหลักสตูรภาวะผู้น าท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้าน

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

3.การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านท่ีเอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 
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ตารางที่ 37 สรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

เป้าประสงค์ 1. ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ไดแ้ก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

2. ผู้บริหารและบคุลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสตูร พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและ

โครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

กลยุทธ์ 1. สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคน

และให้ความส าคญัต่อการพัฒนาก าลังคนขององค์กร 

2. พัฒนาระบบการเรียนรูด้้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความ

เข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น 

3. การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  
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ตารางที่ 37 สรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อ

การใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

เป้าประสงค์ 1. หน่วยงานรัฐและองค์กรอสิระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา  

2. หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทศัน์  

กลยุทธ์ 1. กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการท างานท่ีจ าเป็นต้องปรับ 

ประยุกตร์ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

ของบุคลากร 

2. วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

3. กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

 
1. ผลการท าแบบสอบถาม (EDFR) รอบท่ี 1 และ 2  

  ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ของแต่ละผู้ให้
ข้อมูลหลักน าไปพัฒนาเป็นร่างยุทธศาสตร์ โดยการสร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิดร่างยุทธศาสตร์เพื่อ
น าไปให้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 คน ได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) รอบที่  2 และ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม
ปลายเปิด EDFR รอบที ่ 2 และ 3 พบว่าส่วนของค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง             
ควอไทล์ (Interquartile Range) ได้ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และกลุยุทธ์ที่ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์มี 4 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการ
รณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลั งคน
และสมรรถนะของบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความภาวะผู้น าที่
เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนา
ระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ ใช้อย่างเหมาะสม
พร้อมต่อการใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร พบว่า ในแต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มีโอกาสเป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมีระดับความเหมาะสม 

2. ผลการประชุม Policy Meeting 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมเสวนาสร้างสรรค์ปัญญา (Seminar Forum) การพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี 
ข้างหน้า ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมนโยบายทั้ง 17 คน จากการ
อภิปรายซักถามและแสดงความเห็นในการประชุมเพื่อหาข้อสรุปเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ         
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมลงความเห็นว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ มี
ความเหมาะสมที่จะเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะสิ่งส าคัญคือเพ่ิมเสนอการจัดท าวิสัยทัศน์
และพันธกิจของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า ให้ชัดเจนต่อไป 

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะ
บุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า เสนอการ
จัดท าวิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

 ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้หลังจากได้ผลการวิจัยตามบทที่ 4 แล้วนั้น 
ดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี ข้างหน้า 

 จากผลการวิจัยสภาพการณ์และความต้องการในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า พบว่า การเริ่มเปลี่ยนแปลงของ
วงการโทรทัศน์ให้มีความทันสมัยและการก้าวหน้าของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ถึงแม้การ
เริ่มต้นของด าเนินการจะเป็นไปอย่างไม่มีความพร้อมครบทุกด้าน หากมองไปในระยะยาวนั้นการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเห็นแต่มีประโยชน์มากๆ นานาประการและต้องมีการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่ง



  197 

สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2559) และพบว่าโอกาสที่ท าให้การพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลจะสามารถฉก
ฉวยโอกาสต่างๆ ที่จะเปิดให้ในอนาคตที่จะใช้ความรู้ การเปิดรับ ทัศนคติที่ดีต่อโทรทัศน์ระบบทีวี
ดิจิทัลพบว่าจะสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและท่ีให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2559)  

 สภาพการณ์จากการศึกษาข้อมูลการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลพบว่า หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระนั้นมีความตั้งใจ

ทีจ่ะด าเนินการให้มีการให้บริการทางด้านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล แต่การเตรียม

ความพร้อมด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลอย่างเพียงพอ ดังนั้นสิ่งที่ เกิดขึ้นตามมานั้นคือ หน่วยงานเอกชน ได้แก่ เจ้าของสถาน

ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ได้เตรียมการอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อ

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ เกิดภาวะการ

แย่งซื้อตัวกันมากกว่าเกินความเป็นจริงในต าแหน่งงานที่มีความจ าเป็นของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัล และประเด็นส าคัญของการศึกษานั่นคือการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบโดยใช้การปรับเปลี่ยน โยกย้ายผู้ที่มี

ความช านาญงานไปปฏิบัติงานหน้าที่นั้นไปก่อนพร้อมกับการพัฒนาแบบการสอนการปฎิบัติงาน (On 

the job training) ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบงานด้าน เจ้าของสถานีโทรทัศน์ ผู้อ านวยการผลิตรายการ

โทรทัศน์ ครีเอทีพ (Creative) นักตัดต่อ (Editor) ผู้ดูแลด้านเสียง (Sound Engineer) ผู้ดูแลด้าน

คอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer Graphic) นั้นมีความส าสัญต่อคุณภาพของรายการดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นว่าต าแหน่งงานนี้จึงมีการแย่งซื้อตัวกัน จ านวนมาก เหตุผลที่หน่วยงานเอกชนเหล่านั้น

ด าเนินการแบบนี้ เพราะต้องการให้บริหารงานแล้วมีผลประกอบการที่ดีและอยู่รอดต่อไปใน

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเป็นอันดับแรก ประเด็นถัดมาคือการพัฒาก าลังคนสมรรถนะของ

บุคลากรข้างต้นเพ่ือที่รองรับอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้ามีความจ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ 

1) เจ้าของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1.1) การประกอบกิจธุรกิจด้านระบบทีวีดิจิทัล 1.2) กฏหมาย

ธุรกิจของทีวีระบบดิจิทัล 1.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของระบบทีวีดิจิทัล 1.4) การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 1.5) เทคโนโลยีระบบทีวีดิจิทัล 1.6) การบริหารการเงินและบัญชี 1.7) ความเป็นผู้น า 
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1.8) ความคิดสร้างสรรค์ 2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 2.1) การประกอบธุรกิจทางด้านทีวีระบบดิจิทัล 2.2) กฏหมายธุรกิจของ

ทีวีระบบดิจิทัล 2.3) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ของทีวีระบบดิจิทัล 2.4) การพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 2.5) เทคโนโลยีของระบบทีวีดิจิทัล 2.6) การบริหารการเงินและบัญชี 2.7) ความเป็นผู้น า 

2.8) ความคิดสร้างสรรค์ 2.9) การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 2.10) คุณธรรม จริยธรรม  3) การพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะทางด้าน Creative ของรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 3.1) การคิดสร้างสรรค์ในมุมบวกของสังคม 3.2) สื่อสารเพ่ือการ

สร้างสรรค์สังคม 3.3) เทคนิคและมุมมองของงานลิตรายการด้านต่างๆ 3.4) บริหารต้นทุนในมุม

ผสมผสานการตลาดและการเงิน 3.5) สร้างพ้ืนที่ทางความคิดแก่สังคมและไม่ยัดเยียดประเด็นต่างๆ 

3.6) จริยธรรม จรรยาบรรณของการผลิตเนื้อหา 4) การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะทางด้านนักตัดต่อ 

(Editor) ผู้ ดูแลด้ าน เสียง (Sound Engineer) ผู้ ดูแลด้ านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค (Computer 

Graphic) ของรายการโทรทัศน์ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ 4.1) 

การคิดสร้างสรรค์ในงานที่ผลิตออกมา 4.2) มองมุมของผู้ชมมากกว่าการเป็นผู้ผลิต 4.3) เทคนิคและ

มุมมองของงานผลิตรายการด้านต่างๆ 4.4) บริหารต้นทุนในมุมผสมผสานการตลาดและการเงิน 4.5) 

พัฒนาความรู้ทางด้านเทคนิคของตนเองอย่างต่อเนื่อง 4.6) มุ่งสู่การใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี

ระบบทีวีดิจิทัล 4.7) จริยธรรม จรรยาบรรณของสื่อ ซึ่งจะบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะใน

การท างานและด้านอ่ืนๆ ไปด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญชนก ใจเสงี่ยม (2558)  

 หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลเพ่ือรองรับการใช้ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหรือ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งถอว่าเป็นระดับประเทศได้แก่หน่วยงาน กสทช. ที่ด าเนินการจัด

ให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในโดยหน่วยงานภายในจัดการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งในและ

ต่างประเทศ ส่วนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรนั้นยังไม่มีความชัดเจนและมีรายละเอียด

ชัดเจนไม่มีทิศทางไปในทางเดียวกันเลยในภาพรวมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเหมือนตะวัน สุทธิ            

วิริวรรณ (2559) แต่แนวโน้มจะมีแผนการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น ส่วนทางด้าน

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นยังมีไม่มากโดยจะจัดเป็นการ

สัมมนาเป็นครั้งคราวไปไม่ใช่หลักสูตรที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องโดยตรง ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น

หน่วยงานที่ดูแลพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร ได้แก่ กองเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่าย
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ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรม จะรับผิดชอบโดยตรงส่วนการจัดการ กระบวนการนั้นไม่ได้ แตกต่าง

จากหน่วยงาน กสทช. มากนั้น    

2. การสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

  จากผลการวิจัยพบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า ผู้วิจัยได้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

ประกอบไปด้วยจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 

(Threat) หลังจากนั้นได้ด าเนินการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า โดยที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผู้วิจัยยังได้ด าเนินการจัดประชุมและได้มีผลการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือยืนยัน

ยุทธศาสตร์มีการเสนอข้อสรุปการก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีความเห็นอย่างฉันทามติ 

(Consensus) ยอมรับประเด็นต่างๆ ในภาพรวมการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี มีความเป็นไปได้และเหมาะสม เนื่องจากการศึกษายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อ

การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ได้แก่ การศึกษา

สภาพการณ์และความต้องการพัฒนา แนวทางในการด าเนินการจัดการการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

จากภาพรวมและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการวิเคราะห์เอกสารการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า ท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเที่ยงตรงและร่างยุทธศาสตร์

การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า 

3. การรับรองข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการจัดท าข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา

ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี ข้างหน้า   

 จากการวิจัยพบว่า จากการที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการประชุมสัมมนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี 

ข้างหน้าสอดคล้องและเป็นฉันทามติร่วมกันจากที่ประชุมสัมมนา สรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน 5 ปี 

ข้างหน้า ดังนี้  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี

ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร มี 1) กลยุทธ์การก าหนด 

สร้างความร่วมมือรณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร การด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันง่ายต่อการท างานร่วมกัน

และส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการท างานสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเชิด บุตรอินทร์ (2555) ที่

ศึกษาพบว่าการจัดการวัฒนธรรม ค่านิยม จะช่วยสร้างให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองมากข้ึนและจะมี

ประโยชน์ทั้งตนเองและองค์กร 2) กลยุทธ์การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะบุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของอนันต์ ธรรมชาลัย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของกลุ่ม

อุตสาหกรรมปีโตรเคมีพบว่าการส่งเสริมด้านค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นปัจจัยเสริมต่อการ

พัฒนาบุคลากรและองค์กรที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความภาวะผู้น าที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร   ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ต้องการ

ของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพ่ือเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้สอดคล้อง

กับงานวิจัยของพิศาล โพธิ์ทองแสงอรุณ (2555) ที่พบว่าการก าหนดคุณลักษณะของผู้น านั้นจะท าให้

การด าเนินงานทั้งผลงานและการพัฒนาคน สมรรถนะของบุคลากรส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2) กลยุทธ์การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงาน

ด้านพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรสอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์ ฉัตรแสงอุทัย (2557) ที่ได้

กล่าวว่าการก าหนดหลักสูตรของการพัฒนาผู้น าควรก าหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้ง

บุคลากรและองค์กร 3) กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร ซึ่งสอดคล้องับงานวิจัยของอรรววรร โกมลรัตน์วัฒนะ (2557) ที่พบว่าการพัฒนา

ขีดความสามารถที่จะท าให้เกิดการพัฒนานั้นมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้ในงาน ทักษะด้านการ

บริหาร ทักษะการบริการและการสื่อสาร บุคลิคภาพส่วนบุคคล ความรู้รอบตัว บุคลิกภาพการบริหาร

อารมณ์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 1) กลยุทธ์สร้างหลักสูตรการพัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้เอ้ือต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
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ก าลังคนขององค์กรสอดคล้องกับงานวิจัยของธัญญรัตน์ พุฒผึ้ง (2557) ที่ได้ศึกษาและกล่าวไว้ว่าการ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากร สมรรถนะนั้นผู้บริหารให้ความส าคัญต่อระบบและพัฒนาให้

สอดคล้องกับองค์กร พร้อมสนับสนุนระบบการจัดการความรู้ ระบบการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้

อยู่กับองค์กรและสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา ชวศิริกูลฑล (2557) ที่พบว่าการพัฒนาหลักสูตร

และวางโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรนั้นเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อเป้าหมาย

ขององค์กร  2) กลยุทธ์พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรเพ่ือให้

มีความรู้ ความเข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้นสอดคล้องกับ

งานวิจัยของธัญญาทิพย์ พิชิตการค้า (2557) ที่ได้ศึกษาพบว่าระบบการเรียนรู้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบ

และจะส่งผลถึงความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรและมีหลายปัจจัย เช่น การจัดการความรู้ การ

ฝึกอบรม การสัมมนา การแบ่งปันความรู้ ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้เกิดประสบความส าเร็จในการพัฒนา

บุคลากรและองค์กร  3) กลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะ

ของบุคลากรที่สอดคล้องกับงานศึกษาของ พิทักษ์ ไปเร็ว (2550) ที่ได้ศึกษาว่าบรรยากาศของ

และสภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีผลต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรจะส่งเสริมให้การปฏิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงให้ทันสมัยและประยุกต์ใช้

อย่างเหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  ได้แก่ 1) กลยุทธ์วิเคราะห์

ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการท างานที่จ าเป็นต้องปรับ ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรสอดคล้องกับ

งานวิจัยของบุญเลิศ เต๊กสงวน (2555) ที่วิจัยและพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการให้องค์กรที่มีการพัฒนา

บุคลากรและองค์กรให้มีความรู้ความสามารถในงานจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ

พัฒนา ประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ โคงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมี

วัฒนธรรมในการเรียนรู้ในองค์กร บรรยากาศเกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ พนักงานมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและท างานเป็นทีมในเป้าหมายเดียวกันและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุทธิ   สินทอง (2555) ที่พบว่าปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาบุคลากร

และองค์กรนั้นคือการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง 2) กลยุทธ์วางแผน

และด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ

งานวิจัยของอนุรักษ์ ไกรยุทธ (2557) ที่ได้วิจัยและพบว่าการประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
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ต้องวางแผนจะน ามาใช้อย่างไรผ่านการประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร

และมองเห็นประโยชน์ในการน ามาใช้ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

มากขึ้นด้วย  3) กลยุทธ์การจัดท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาใช้ในการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงานสอดคล้องกับงานวิจัยของวนพรรษ 

เพชรมณี (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบการจ าโดยกฏแห่งความสมบูรณ์

ออนไลน์ที่ส่งเสริมการบูรณาการทางความจ า ส าหรับนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่

พบว่าการประมินผลการเรียนและระบบการรับข้อเสนอที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยนั้นจะ

ท าให้ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนรู้ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะเพ่ือรองรับ

อุตสาหหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า ผู้ศึกษาขอน าเสนอ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ คือ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า ยังไม่หน่วยงานรัฐหรือองค์กรอิสระใดที่จะ

ดูแล รับผิดชอบในภาพรวมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะว่าควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือ

องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลของประเทศไทยและควรให้ความส าคัญต่อการก าหนดทิศทาง แนวทางให้ชัดเจน นอกจากนี้

ควรพิจารณาก าหนดงบประมาณไว้ส าหรับการพัฒนาก าลังคนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีแบบ

แผนและต่อเนื่อง 

1.2 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนและ

สมรรถนะที่ได้รับทราบเพื่อน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

 

 

 



  203 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

2.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าให้มีด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการประสานงาน 

จัดท างบประมาณของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิต

รายการโทรทัศน์สมาพันธ์/สมาคมนักวิชาชีพด้านโทรทัศน์ต่างๆ และสถาบันการศึกษาควรร่วมมือกัน

ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน หลักสูตรต่างๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลอย่างเป็น

ระบบ ผู้รับผิดชอบได้แก่หน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด 

2.2 การแข่ งขันทางด้ านธุรกิ จ ใน อุตสาหกรรมนี้ เกิดขึ้นอย่ างรุ่นแรงจนบาง

ผู้ประกอบการต้องปิดกิจการควรหันมาช่วยเหลือกันก าหนดแนวทางร่วมกันเพ่ื อไม่ใหเกิดความ

เสียหายทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอิสระ แต่เริ่มมีการร่วมมือกันบ้างแล้วใน

การประชุมความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 

2.3 ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ควรหันมาให้ความส าคัญกับ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรมากข้ึนและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 การวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้มีการทดลองใช้กลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยติดตามและประเมินผลของการน ากลยุทธ์นี้ไปใช้จริง 

3.2 การศึกษาในครั้งต่อไปควรเพ่ิมจ านวนของผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันข้อเสนอเชิง

นโยบายมากข้ึนเพื่อให้ครอบคลุมถึงจ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากข้ึน  

3.3 ควรมีการวิจัยในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า ในรูปแบบกระบวนการวิจัยหลายๆแบบ เช่น 

การวิจัยและพัฒนา การสร้างรูปแบบพัฒนา เพื่อจะน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมนี้ที่มีความ

แตกต่างของบริบทได้อย่างเหมาะสม 
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23. คุณพันธุ์ธัช จรูญวราเกียรติ   ผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคลากร 
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9. คุณวรพนธ์ แสงนารายณ์  นักทรัพยากรบุคคล 
10. คุณสุทธิพล กิตติญาณ  ผู้เชี่ยวชาญการตัดต่อ 
11. คุณชมพู พันธุ์ออน   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ 
12. คุณแคธรีน จิระพงศิลป์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล 
13. คุณณัฐรัฐ จันทรักษา   ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. คุณกัลยากร  ถมยา   นักทรัพยากรบุคคล 
15. คุณปิติพัฒน์  เลิศชยนันท์  ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. คุณพงษ์นเรศ ไปรุ่งเจริญเร็ว  เจ้าของสถานประกอบการ 
17. คุณภาสพงศ์  สว่างเนตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล 
 
 

 



  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
เครื่องมือวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์ 
งานวิจัยเร่ือง 

ภาพอนาคตการพัฒนาก าลงัคนเพื่อรองรับอตุสาหกรรมโทรทัศนร์ะบบทีวีดิจิทลัในประเทศไทย 5 ปีข้างหน้า 

 

ค าชี้แจง 

 

 แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความคิดเห็นและประมวลข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณ 

วุฒิด้านการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 5 ปีข้างหน้าของ

นายพิทักษ์ ไปเร็ว นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประกอบการวิจัย 

เร่ือง ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 5 ปี

ข้างหน้า เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structure Interview) โดยข้อมูลแบบสัมภาษณ์นี้

จะน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น และผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสัมภาษณ์มา ณ โอกาสนี้ 

 

ชื่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ….…………………………………………………………….………………………………………...………. 

เพศ     (   ) ชาย    (    ) หญิง 

อายุ …………ปี    

ระดับการศึกษา  (    ) ปวช. / ม.6 (    )  ปวส. / อนปุริญญา (    )  ปริญญาตรี สาขา ……………………………  

                     (    ) ปริญญาโท สาขา …………………………… (    )  ปริญญาเอก สาขา  ………………………… 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

วันที่ตอบแบบสัมภาษณ…์………………….……… เวลา …………………..………… สถานที่ …………….…………………. 
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ประเด็นในการสัมภาษณ ์
 แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 5 ตอน เป็นแบบปลายเปิด ท่านสามารถเขียนค าตอบได้โดยละเอียด 
ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัลในประเทศไทย 

1) ท่านคิดว่า สาเหตุ ปัญหา ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทย คืออะไร  เพราะอะไร ท าไมถึงเป็นอย่างนั้น ผลที่

ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร มีวิธีการแก้ไขอย่างไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ท่านมองว่าการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเด็นการ

พัฒนาก าลังคนและสมรรถนะให้แก่ 2.1) เจ้าของผู้ประกอบการ 2.2) ผู้อ านวยการผลิตรายการโทรทัศน์ 

2.3) Creative 2.4) Editor 2.5) Sound Engineer 2.6) Computer Graphic เป็นอย่างไร เพราะอะไร 

สาเหตุมาจากอะไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 3) ท่านคิดวา่สภาพการแข่งขัน แย่งซื้อตัว บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และบุคลากรที่มี

สมรรถนะในระดับ 3.1) ผู้อ านวยการผลติรายการโทรทัศน์ 3.2) Creative 3.3) Editor 3.4) Sound 

Engineer 3.5) Computer Graphic เป็นอย่างไร เพราะอะไร สาเหตุมาจากอะไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4) ท่านคิดว่าผู้ชมรายการโทรทัศน์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลมองคุณภาพของ

รายการโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลที่แพร่ภาพออกอากาศเป็นอย่างไร เพราะอะไร  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 2 การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดจิิทัลในประเทศไทย

ในแต่ละดา้น 

1) ในปัจจุบันท่านคิดว่าประเทศไทยมีการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลหรือไม่ อย่างไร และท่านคิดว่าต้องการให้มีการพัฒนาหรือไม่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ท่านมีความคิดเห็นว่ามีความต้องการพัฒนาก าลังคนและด้านสมรรถนะบุคลากรของ

อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในเรื่อง 2.1) โครงสร้างพื้นฐาน 2.2) การเงิน 2.3) ผู้ชมรายการ 

2.4) ผู้คุมกฎ (กสทช.) 2.5) บุคลากรขององค์กรประเทศไทยหรือไม่ เพราะอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) ท่านมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีขา้งหน้า โดยแบ่งเป็น ดังนี้ 3.1) เจ้าของผู้ประกอบการ 3.2) ผู้อ านวยการ

ผลิตรายการโทรทัศน์ 3.3) Creative 3.4) Editor 3.5) Sound Engineer 3.6) Computer Graphic  ควร

เป็นอย่างไร เพราะเหตุใด และเมื่อไหร่ที่เร่ิมด าเนินการ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) ท่านมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร 4.1) ด้านเทคนิควิชาการ 

(Knowledge) 4.2) ด้านทักษะเฉพาะด้านอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล (Entertainment context 

skill) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า ควรเป็น

อย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และเมื่อไหร่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ท่านมีความคิดเห็นว่าการพัฒนาก าลังคน และสมรรถนะบุคลากรด้านมนุษยสัมพันธ์ 

(Human Relation) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปี

ข้างหน้า ควรเป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และเมื่อไหร่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) ท่านคิดว่าการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path) ที่จะปฏิบัติงานของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 

ควรเป็นอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพราะเหตุใด และเมื่อไหร่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) ท่านคิดว่า องค์กรใดที่ควรจะมีบทบาทหรือรับผิดชอบในการดูแลทิศทาง การพัฒนา

ก าลังคน และสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยอีก 5 ปีข้างหน้า 

เพราะเหตุใด ท าไมต้องเป็นองค์กรนั้น จะต้องท าอย่างไร และเมื่อไหร่  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 การจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวดีิจิทลั

ประเทศไทยในปัจจบุัน 

1)  ท่านคิดว่าการจัดการพัฒนาก าลังคนที่ผลิตออกมาจากสถาบันการศึกษา/ องค์กรของท่าน

เป็นอย่างไร โดยแบ่งเป็น ดังนี้ 1.1) จ านวนที่ผลิตออกมานั้นมีจ านวนเพียงพอหรือไม่  1.2) คุณภาพของ

บุคลากรที่ผลิตออกมานั้นเป็นอย่างไร 1.3) คุณภาพของสถาบัน/ ผู้สอนที่จะผลิตก าลังคนเป็นอย่างไร 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2)  ท่านคิดว่าสมรรถนะของบุคลากรที่ผลติออกมาจากสถาบันการศึกษา/ องค์กรของท่านเป็น

อย่างไร โดยแบ่งเป็น ดังนี้ 2.1) จ านวนบุคลากรที่ผลิตออกมาและมีสมรรถนะจ านวนเพียงพอหรือไม่           

2.2) สมรรถนะของบุคลากรที่ผลิตออกมานั้นเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 4 กิจกรรมหรือการจัดการในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรมโทรทัศน์

ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบัน หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมหรือการจัดการพัฒนา

ก าลังคน อย่างไร และมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในกิจกรรมหรือสมรรถนะบุคลากร อย่างไร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 5 แนวทางและยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะบุคลากรของอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม 
เรื่อง ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทย 

อีก 5 ปี ข้างหน้า 
 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ส าหรับประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามเรื่อง 
ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัสน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 
5 ปีข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปปรับปรุงแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ภาพอนาคตการพัฒนา
ก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ต่อไป 
 
วิธีการประเมิน 
 แบบประเมินนี้เป็นแบบตรวจสอบความสอดคล้องของขัดค าถามของแบบสอบถามเรื่อง 
ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 
5 ปี ข้างหน้า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถาม โดยมีลักษณะ
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ 
 เมื่อท่านแน่ใจว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  1 
 เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน 0 
 เมื่อท่านแน่ใจว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน       -1 
 ขอให้ท่านพิจารณาเอกสารแล้วท าเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านและได้โปรดให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมลงในช่องว่างท้ายรายการประเมินแต่ละหัวข้อ ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการปรับปรุงและพัฒนาแบบสอบถาม เรื่อง ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า ให้มีคุณภาพสูงขึ้น  
                       
                                                                                นายพิทักษ์   ไปเร็ว   
                                                                          นักศึกษาระดับปริญญาเอก  
                                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาการจัดการ 
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ค าถามของแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องให้มีค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคน

และสมรรถนะของบุคลากร 

        

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทาง

ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ

บุคลากร 

    

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ 

ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 

คือ 

    

กลยุทธ์ที่ 1 การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม 

วัฒนธรรมในการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

    

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะบุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง 

    

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามของแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความ

ภาวะผู้น าท่ีเอื้อต่อการพัฒนาก าลงัคนและสมรรถนะของ

บุคลากร    

    

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ

และองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความ

ร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

    

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน 

ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ

ผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความร่วมมือใน

ค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

    

กลยุทธ์ที่  1 ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าที่ ต้ องการของ
หน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็นผู้น า
ของการด าเนินการครั้งนี้ 

    

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้อง

กับค่านิยม วัฒนธรรมของหน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร 

    

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านท่ีเอื้อต่อการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

    

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามของแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ กระบวนการ

ท างาน และโครงสร้างพื้นฐานที่ เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร 

    

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการ

และองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือ

และก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

    

เป ้าประสงค์ที ่ 2 ผู ้บร ิหารและบุคลากรของหน่วยงาน

เอกชน ได้แก่ เจ ้าของสถานประกอบการ ผู ้ผลิตรายการ

โทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร 

พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อ

การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องไป

ในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

    

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ
บุคลากรให้เอื้อต่อด้านการพัฒนาก าลังคนและให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาก าลังคนขององค์กร 

    

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน 
สมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจและระดับ
การพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมีระดับสูงขึ้น 

    

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่ เอื้อต่อการพัฒนา
ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

    

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (โปรดระบุ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามของแบบสอบถาม 

ระดับความคิดเห็น  

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับปรุง

ให้ทันสมัยและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมต่อการใช้พัฒนา

ก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

    

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. 

สถาบันการศึกษา เปา้ประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชน ได้แก่ 

สถานประกอบการ ผูผ้ลติรายการโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 กล

ยุทธ์ ได้แก ่

    

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือ

กระบวนการท างานท่ีจ าเป็นต้องปรับ ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร 

    

กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน า
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

    

กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์การจดัท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาก าลัง 

สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

    

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามประกอบการวิจัย รอบที่ 1  

        เรื่อง ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลใน

ประเทศไทย 5 ปี ข้างหน้า 

_____________________________________________________________________ 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการวิจัย เรื่องภาพอนาคตการพัฒนา

ก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีติจิตอลในประเทศไทย 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนา คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการพัฒนาอัตรา
ก าลังคนและสมรรถนะของก าลังคนไว้รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 5 
ปีข้างหน้า 

2. โปรดตอบทุกข้อค าถามตามความเป็นจริงตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยผลการ
วิเคราะห์จะน าไปใช้ส าหรับก าหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของ
บุคลากรอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทยภายใน 5 ปีข้างหน้าและประชุมเพ่ือยืนยัน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นขั้นต่อไปของ
งานวิจัย 

3.  เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกค าถามแล้ว ขอความกรุณาน าแบบสอบถามใส่ซอง
เอกสารของผู้วิจัย ส่งตามที่อยู่ที่แนบมาด้วยแล้ว 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
 
 

            นายพิทักษ์   ไปเร็ว 
                  นักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

   คณะวิทยาการจัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนา 
                            มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย X ลงใน         หน้าข้อที่ตรงกับตัวท่านและโปรดระบุค าตอบในช่องว่าง 

1. เพศ ชาย                     หญิง 

2. อายุ (โปรดระบุ)  ……….. ปี   

3. วุฒิการศึกษา       ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

   ปริญญาเอก         อ่ืนๆ (โปรดระบุ ……………………………….) 

4. องค์กร / หน่วยงาน (โปรดระบุ)                        

                            องค์กร / บริษัท………………………………………………………………….. 

                    หน่วยงาน ..……………………………………………………………………….. 

5. สถานภาพ                        

                          กรรมการผู้จัดการ / รองกรรมการผู้จัดการ 

                  ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ 

ผู้อ านวยการฝ่าย/รองผู้อ านวยการฝ่าย/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  หัวหน้างาน/ รองหัวหน้างาน/ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………             

6. ระยะเวลาในการปฏิบัตงานในองค์กร/ บริษัท                        

                            1 – 5 ปี 

                    6 – 10 ปี 

     11 – 15 ปี 

  16 ปีขึ้นไป 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………………………………………………………              
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ตอนที่ 2 การส ารวจการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทย 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามข้อมูลการส ารวจการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า มี จ านวน 22 ข้อแต่ละข้อเป็นแบบมาตรประมาณ

ค่า 5 ระดับ ให้ท่านท าเครื่องหมาย X ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดย

พิจารณาดังนี้ 

  ระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  ระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วย 

ระดับ 3  หมายถึง  ไม่มีความเห็น 

ระดับ 2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

  ระดับ 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 

แบบสอบถามเกี่ยวกับ   

 การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 ป ี

ข้างหน้า เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบ

ทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า 

 

ค าชี้แจง  ท่านโปรดพิจารณาและท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ

ประเด็น ความคิดเห็นการการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัล

ในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าเพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลัง คน เพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลในประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้าในแต่ละข้อ 

 

ตอนที่ 1   ลักษณะส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญ 

1. เพศ      (  )  ชาย     (  ) หญิง  

 

2. อายุ     (  ) 30-39 ปี      (  ) 50-59 ปี 

 (  )  40-49 ปี (  ) 60 ปีขึ้นไป 
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3. หน่วยงาน 
 (   )  หน่วยงานภาครัฐ 
     (   )  รัฐวิสาหกิจ 
 (   )  หน่วยงานภาคเอกชน 
 (   )   อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................. 
 
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (   )   0-5 ปี 
 (   )   6-10 ปี 
 (   )   10-15 ปี 
 (   )   16-20 ปี 
 (   )   20-25 ปีขึ้นไป 
 (   )   26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

 

แนวโน้มส าหรับความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดการรณรงค์และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มี

ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

     

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

     

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชนและผู้ชม ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ 

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทางและความ

ร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร  

ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

     

กลยุทธ์ที่ 1 การก าหนด สร้างความร่วมมือ รณรงค์ค่านิยม วัฒนธรรมในการพัฒนา
ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร  

     

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและ
สมรรถนะบุคลากร ติดตามการด าเนินงานอย่างชัดเจนและอย่างต่อเนื่อง 

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



  238 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

 

แนวโน้มส าหรับความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรให้มีความภาวะผู้น าที่เอื้อต่อการพัฒนา

ก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร    

     

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

     

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ ร่วมก าหนดแนวทาง

และความร่วมมือในค่านิยม วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 

     

กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดคุณลักษณะของผู้น าท่ีต้องการของหน่วยงานในการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากรเพื่อเป็นผู้น าของการด าเนินการครั้งนี้ 

     

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างหลักสูตรภาวะผู้น าที่เหมาะสม สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม

ของหน่วยงานด้านพัฒนาก าลังคน สมรรถนะบุคลากร 

     

กลยุทธ์ที ่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะด้านที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะบุคลากร 

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

 

แนวโน้มส าหรับความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างหลักสูตรและพัฒนาระบบ กระบวนการท างาน และโครงสร้าง

พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

     

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานราชการและองค์กรอิสระ ได้แก่ 

กสทช. สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือและก าหนดแนวทางด้านค่านิยมและ

วัฒนธรรมการพัฒนาก าลังคนและสมรรถนะของบุคลากร 

     

เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเอกชน ได้แก่เจ้าของสถาน

ประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และผู้ชมรายการโทรทัศน์ จะต้องสร้างหลักสูตร 

พัฒนาระบบ กระบวนการท างานและโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน 

สมรรถนะของบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 

ประกอบด้วย 

     

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างหลักสูตรการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรให้เอื้อต่อด้าน
การพัฒนาก าลังคนและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังคนขององค์กร 

     

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและระดับการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากรมี

ระดับสูงขึ้น 

     

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ที่เอื้อต่อการพัฒนาก าลังคน สมรรถนะของ

บุคลากร   

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

 

แนวโน้มส าหรับความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับปรุงให้ทันสมัยและ

ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมพร้อมตอ่การใช้พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร   

     

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ ได้แก่ กสทช. สถาบันการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ 2 หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ 

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก ่

     

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์วิเคราะห์ก าหนดความจ าเป็นของงานหรือกระบวนการท างานท่ี

จ าเป็นต้องปรับ ประยุกตร์ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ

พัฒนาก าลังคน สมรรถนะของบุคลากร 

     

กลยุทธ์ที่ 2 วางแผนและด าเนินงานให้อย่างเป็นรูปธรรมน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

     

กลยุทธ์ที ่3 กลยุทธ์การจดัท าระบบการรับข้อเสนอแนะในการน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาก าลัง สมรรถนะของบุคลากรในหน่วยงาน   

     

 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม (โปรดระบุ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ภาพประกอบการประชุม 
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ภาพที่ 1  ป้ายชื่องาน “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์              
ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 2 ป้ายตั้งโต๊ะ “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 
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ภาพที่ 3 น าเสนอ “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 

 

 
 

ภาพที่ 4 ดร.กฤษณ์ เปลื้องประสิทธิ์ รับฟัง “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 
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ภาพที่ 5 ผู้เข้าร่วม “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์  

ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (1)  
 

 
 

ภาพที่ 6 ผู้เข้าร่วม “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์
ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า (2)  
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ภาพที่ 7 พิจารณาข้อเสนอ “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า  

 

 
 

ภาพที่ 8 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 



  246 

 
 

ภาพที่ 9 รับฟังมติที่ประชุม “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ระบบทีวีดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า 

 

 
 
ภาพที่ 10 ถ่ายภาพร่วมกัน “เสวนาสร้างสรรค์ปัญญาการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

โ ท ร ทั ศ น์ ร ะ บ บ ที วี ดิ จิ ทั ล ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น  5 ปี ข้ า ง ห น้ า
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายพิทักษ์ ไปเร็ว 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มีนาคม 2514 
สถานที่เกิด เชียงราย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ปริญญาโท สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 20 พิบูลสงคราม 13 แยก 4 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
ผลงานตีพิมพ์ 1.ภาพอนาคตการพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ระบบทีวี

ดิจิทัลของประเทศไทยใน 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560 – 2564)  
2.วาทกรรมการสร้างความเป็นอื่นของแรงงานข้ามชาติในประเทศในฐานะ
พลเมืองของโลก 

รางวัลที่ได้รับ ผลงานรางวัลที่ได้รับรางวัลสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ   
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