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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร 

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์”	เป็นการศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจ	

มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยี

ขององค์กร	 พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 ในการบริหารธุรกิจองค์กร	 และศึกษาปัจจัย

อุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจองค์กรพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด	์ 

ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่น�ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคือ	ทฤษฎีสื่อสารมวลชน	

และแนวคิดเรื่องการบริหาร	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เป็นกรอบของการศึกษา

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาคุณภาพ	โดยใช้วิธีการศึกษา

จากการเก็บข้อมูล	2	ประเภท	คือ	แบบปฐมภูมิ	และแบบทุติยภูมิ	โดยผู้ศึกษาจะ

ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	จากแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ผลิต	ได้แก่	ผู้บริหารบริษัท

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	จ�านวน	1	ท่าน	และฝ่ายปฏิบัติงานบริษัทพาโนราม่า	เวิลด์

ไวด์	 จ�ากัด	 จ�านวน	 7	ท่าน	 รวมทั้งหมด	 8	ท่าน	 และมีการค้นคว้าและรวบรวม

เอกสารต่างๆ	 ในด้านการน�าเทคโนโลยีมาใช้การบริหารธุรกิจองค์กร	พาโนราม่า	

เวิลด์ไวด์	ผลการศึกษาพบว่า	

	 ส่วนที่	1	 บทบาทเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยีของ

องค์กรพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์ในการบริหารธุรกิจองค์กร

	 บริษัทพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 มีการแบ่งประเภทของเทคโนโลยีออกเป็น	

สองประเภท	คือ	เทคโนโลยี	ระบบฐานข้อมูล	(Database)	โปรแกรรมการปฏิบัติ

การของแผนกต่างๆ	 และเทคโนโลยีคลังข้อมูลออนไลน์	 (Storage)	 ซึ่งเป็น

เทคโนโลยรีะบบเครอืข่ายฐานข้อมลู	มบีทบาทการสือ่สารใช้ตอบสนองการท�างาน

ดังต่อไปนี้

	 เทคโนโลยกีารจัดการค�านวณต้นทนุงบประมาณ	(Panorama	Job	Control)	

จะท�าหน้าทีใ่นการเกบ็ข้อมลูจากลกูค้าทีว่่าจ้าง	รายละเอยีดของตวังาน	ราคาอตัรา

ว่าจ้าง	และท�าการกรองข้อมลูทัง้หมดออกมาเป็นจ�านวนครัง้ในการถ่ายท�า	จ�านวน

ควิตดัต่อ	จ�านวนคนท�างาน	จ�านวนวนัทีท่�างาน	ซึง่จะเป็นส่วนควบคมุให้ฝ่ายผลติ

ท�างานให้อยูใ่นขอบเขตงบประมาณทีค่�านวณไว้	โปรแกรมบนัทกึการรายงานของ
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ฝ่ายควบคมุการผลติ	(Time	Sheet)	กจ็ะบนัทกึและควบคมุการท�างานของพนกังาน	

เป็นชั่วโมงให้เห็นถึงเวลาท�างานทั้งหมดในการท�างานของงานช้ินนั้น	น�าไปสู่การ

ตรวจสอบของแผนกบัญชีและน�ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารธุรกิจต่อไป

	 โปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	(Production	Control)	โปรแกรมการจองคิว

ห้องล�าดับภาพ	 ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 และสตูดิโอเสียง	 (Editing	 Queue)	

โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อการท�างานของแต่ละฝ่าย

สามารถก�าหนดการท�างานและวางแผนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 โปรแกรมสืบค้นห้องสมุดเทป	 (Panorama	Tape	Library)	มีการท�างาน

คอืเมือ่บรรณารกัษ์ก�าหนดรหสัให้เทปแต่ละม้วน	และกคี็ย์ข้อมูลลงไปในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	ข้อมูลเหล่านี้ก็จะกลายเป็นข้อมูลสืบค้น	สามารถสืบค้นได้ต่อไปใน

งานชิ้นอ่ืนๆ	 เป็นการน�าทรัพยากรที่ใช้แล้วน�ากลับมาสู่กระบวนการผลิตใหม่อีก

ครั้งหนึ่ง	โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	(Equipment)	ถูกออกแบบให้ฝ่ายผลิต	

ได้รู้ถึงข้อมูลอุปกรณ์พิเศษว่ามีอุปกรณ์ชิ้นใดบ้าง	อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ท�าให้

ฝ่ายควบคมุการผลติและฝ่ายการผลติได้มกีารวางแผนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ

สูงสุด

	 ส่วนที่	2	 ปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ

องค์กร	พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์

	 ปัจจยัทีเ่ป็นอปุสรรคของเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการบรหิารธรุกจิของบรษิทั

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 แบ่งออกตามระบบปฏิบัติการ	 โปรแกรมฐานข้อมูลต่างๆ	 

ในประเด็นดังต่อไปนี้

	 ปัจจัยอุปสรรคด้านการก�าหนดฐานเทคโนโลยีค�านวณต้นทุนการผลิต	

พบว่า	ในบางครั้งมีการค�านวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนออกมาไม่สอดคล้องกับการ

ท�างานจริง	 การใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานฝ่ายควบคุมการ

ผลิตระยะเริ่มต้น	 บุคลากรองค์กรยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยี 

ดังกล่าวอย่างชัดเจน	 ท�าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างผิดวัตถุประสงค์	 

คือการกรอกข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง	 อีกทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังสร้าง 

ความรู้สึกกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานว่ารู้สึกคล้ายโดนจับผิดอีกด้วย
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 ปัจจยัอปุสรรคส�าหรบัเทคโนโลยโีปรแกรมจองควิการถ่ายท�าคอืไม่สามารถ

เห็นถึงอุปกรณ์พิเศษที่มีอยู่ได้	 ซ่ึงโปรแกรมได้ถูกแยกออกเป็นคนละส่วนกับ

โปรแกรมตรวจสอบ	อุปกรณ์พิเศษ	 เทคโนโลยีการจองคิวห้องล�าดับภาพนั้นต้อง

อาศยัปัจจยัการท�างานของมนษุย์ในการท�างานให้สอดคล้องกนัไปแต่เมือ่บคุลากร

ขององค์กรขาดการวางแผนการบรหิารงานของตนเองทีด่	ีจงึท�าให้การท�างานทีถ่กู

วางแผนมาก่อนหน้านั้นเกิดความผิดพลาด

	 การใช้เทคโนโลยีในการจองคิวสตูดิโอเสียง	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัย

อุปสรรคทีส่่งผลคอื	การละเลยต่อการใช้เทคโนโลย	ีส่งผลต่อการเสยีระบบของการ

ท�างาน	 และเรื่องของกระบวนการท�างานในแต่ละวัน	 ปัจจัยอุปสรรคส�าหรับ

เทคโนโลยโีปรแกรมสบืค้นห้องสมดุเทป	จากการศึกษาพบว่าหลายครัง้การพฒันา

โปรแกรมจากบุคคลผู้ไม่มีประสบการณ์ท�างานตรงในเรื่องนั้น	 ท�าให้เกิดข้อผิด

พลาดขึ้นในการเขียนโปรแกรมเกิดการท�างานที่ซ�้าซ้อนขึ้น	 ต้องมีการปรับแก้ซึ่ง

ต้องเสียเวลาในการแก้ปัญหาอยู่เป็นระยะๆ	

ค�ำส�ำคัญ:	 บทบาทเทคโนโลยี แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เทคโนโลยี

เพื่อการบริหารธุรกิจ 
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ยคุสมยัของโลกในปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	เป็นเหตใุห้องค์กรหลายแห่ง
เกิดการตื่นตัวเพื่อปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ต่างๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 จากความ
เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เทคโนโลยีมีราคาลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต	
ท�าให้จ�านวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีจ�านวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น	และได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งที่จ�าเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ	 ของมนุษย์ในปัจจุบัน	 มีการน�าเทคโนโลยี 
ใหม่ที่เกิดขึ้นมาใช้ในการด�าเนินงานขององค์กร	 โดยเฉพาะธุรกิจประเภทสื่อสาร
มวลชนที่มีความจ�าเป็นในการใช้เทคโนโลยีส�าหรับการสื่อสาร	ได้แก่	อินเทอร์เน็ต	
การประชุมวิดีโอทางไกล	ระบบเครือข่าย	และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
และตัดสินใจ	
	 เทคโนโลยเีหล่านีถ้อืว่าเป็นปัจจัยส�าคญัในการพฒันาองค์กร	และเข้ามา
มีบทบาทส�าคญัในการแข่งขนัทางธรุกจิในอนาคต	เป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะท�าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร	 เป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมลู	การแก้ไขการเปลีย่นแปลง	การเรยีกดขู้อมลู	การประมวลผลและการใช้งาน
ร่วมกันแบบหลายๆ	คน	ท�าให้การวิเคราะห์ท�าได้ง่ายขึ้น	มีค่าใช้จ่ายที่ต�่าลง	เพิ่ม
คุณค่าและมีประโยชน์ต่อการใช้งานข้อมูล	การวิเคราะห์และการใช้งานมีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการในการผลิต	 การท�างานที่มีต้นทุนต�่าลง	 ใช้เวลาในการท�างานลดลง	
และได้สินค้าหรือผลลัพธ์ที่คุณค่าเพิ่มมากขึ้น
	 ดังน้ันเทคโนโลยีจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง	
การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการพฒันาองค์กรนัน้สามารถน�าไปใช้ได้หลาย
ระดับและหลายรูปแบบ	เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรได้
โดยรวดเร็วและถึงตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น
	 องค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีช่วยท�างาน	 ย่อมสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ	 ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง	 และบุคลากรในองค์กรก็จะเกิดการเรียนรู้และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนือ่ง	เกดิการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างกนัของพนกังานตลอด
เวลา	น�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไป
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	 ดังนั้นควรมีการน�าเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร	 เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 และคาดการณ์ได้

ยากอย่างในปัจจบุนั	อย่างไรกต็ามการน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการพฒันาองค์กรขึน้

อยู่กับปัจจัยภายในองค์กรที่ต้องมีความพร้อมในหลายๆ	ด้าน	โดยต้องอาศัยการ

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี	 เพื่อให้ผู้ใช้เกิดการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ	 และในหลายๆ	 องค์กรสื่อสารมวลชนโดยส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันเล็งเห็นความส�าคัญและตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

	 บริษัทพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	จ�ากัด	เป็นกลุ่มคนท�าสารคดีมืออาชีพระดับ

แถวหน้าของประเทศไทย	ที่มีผลงานสารคดีและรายการโทรทัศน์คุณภาพจ�านวน

มาก	สร้างชือ่เสยีงทัง้ในและต่างประเทศ	เป็นกลุ่มทีพ่ฒันาระบบและวธีิการท�างาน

เป็นของตนเอง	เริ่มก่อตั้งครั้งแรก	เมื่อปี	2536	ในช่วงเกือบ	20	ปีที่ผ่านมา	กลุ่ม

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	ผลิตสารคดีมากกว่า	300	เรื่อง	รายการโทรทัศน์มากกว่า	50	

รายการ	และผลิตสารคดี	Presentation	ให้กับองค์กรต่างๆ	มากกว่า	200	องค์กร

ทั้งในและต่างประเทศ	บริษัทพาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	จ�ากัด	 เป็นบริษัทผลิตสารคดี	

บริษัทแรกท่ีบุกเบิกส่งสารคดีออกสู่ต่างประเทศ	 จนประสบผลส�าเร็จ	 ปัจจุบันส่ง

สารคดีขายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 การศึกษาเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร	 

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 เป็นการศึกษาถึงบทบาทเทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจโดย

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการใช้เทคโนโลยี

ขององค์กร	พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	ในการบริหารธุรกิจองค์กร

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ

องค์กรพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์
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วิธีการวิจัย

	 การศึกษาเรื่อง	 “บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร 

พาโนราม่า	เวิลด์ไวด์”	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research	Method)	

โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	และการค้นคว้าจากต�ารา	

เอกสารการวิจัยรวมทั้งบทความที่เก่ียวข้อง	 (Documentary	 Research)	 เพื่อใช้

ประกอบการศึกษาและน�าไปประยุกต์ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 จากการศึกษาพบว่า	 บทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ

องค์กร	 พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์	 น้ันเป็นองค์กรผลิตสื่อสารคดีโทรทัศน์	 ที่ได้น�า

เทคโนโลยีมาใช้	 เพื่อให้การท�างานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ	 เพราะในปัจจุบัน

เทคโนโลยีเหล่าน้ีถือว่ามีความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต	 เทคโนโลยี

เป็นปัจจัยท่ีมีความส�าคัญต่อการแข่งขันธุรกิจในอนาคตรวมทั้งยังเป็นสิ่งหนึ่งที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร	 เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันจึงถือว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล	การแก้ไขเปลี่ยนแปลง	

การเรียกข้อมูล	การประมวลผล	การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ	คน	การวิเคราะห์

ข้อมูลท�าได้ง่ายขึ้น	 มีค่าใช้จ่ายต�่าลง	 เพิ่มคุณประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล	 และ

สารสนเทศที่ได้มาจะมีคุณภาพในการน�าไปวิเคราะห์และใช้งานเพิ่มมากขึ้น	 ใน

ขณะเดยีวกนัเทคโนโลยสีามารถช่วยให้เกดิการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการในการ

ผลิตและการท�างานให้มีต้นทุนที่ต�่าลง	ใช้เวลาในการท�างานที่ลดลง	และได้สินค้า

ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

บทบาทของเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรที่องค์กร 
พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ น�ามาใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร
	 ส�าหรบับทบาทของเทคโนโลยทีีใ่ช้ในการบรหิารธรุกจิองค์กร	มจีดุเริม่ต้น

ในหลายส่วนซึ่งรวมไปถึงกระบวนการท�างานของบริษัทผลิตสารคดีโทรทัศน์	 เช่น	
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เทปถ่ายท�า	กล้อง	คิวตัดต่อ	เรื่องของอุปรณ์	มีการคิดระบบฐานข้อมูลขึ้นมาเอง

ทั้งหมด	โดยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน�ามาใช้ในการบริหารธุรกิจและการท�างาน

ของบริษัทพาโนราม่า	เวิลด์ไวด์	มีการแบ่งประเภทเทคโนโลยีเป็น	2	ประเภท

	 1.	 เทคโนโลยรีะบบฐานข้อมลู	(Database)	และโปรแกรมปฏบิตักิารของ

แผนกต่างๆ	 เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายฐานข้อมูล	 ที่พนักงานทุกคนสามารถ

ใช้งานร่วมกัน	เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ	ซึ่งในการท�าสารคดีจะต้องมีการ

ท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประสานงาน	 ฝ่ายควบคุมการผลิต	 

ซึง่ระบบฐานข้อมลูดงักล่าวจะประกอบไปด้วยโปรแกรมปฏบิตักิารของแผนกต่างๆ	

ที่ฝ่ายควบคุมการผลิตสามารถเข้าไปใช้ในการสื่อสารเพื่อออกค�าสั่งจองคิว	 หรือ

ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนถ่ายท�าได้ทันที	 ซ่ึงเทคโนโลยีในส่วนระบบฐานข้อมูลและ

โปรแกรมปฏบิตักิารจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ	ในแต่ละฝ่าย	ได้แก่		1.	ฝ่ายก่อน

การผลติ	เช่น	โปรแกรมห้องสมุด	(Library),	โปรแกรม	(Tape	Library),	โปรแกรม

ข้อมูลงานบริษัท	(Panorama	Job	Control	และ	Time	Sheet)		2.	ฝ่ายผลิต	เช่น	

โปรแกรมจองควิถ่ายท�า	 (Control)	 โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	 (Equipment)		

3.	ฝ่ายหลงัการผลติ	เช่น	โปรแกรมจองควิห้องล�าดบัภาพ	ห้องคอมพวิเตอร์กราฟิก	

ห้องสตูดิโอเสียง	(Editing	Queue)

	 2.	 เทคโนโลยีคลังข้อมูล	(Storage)	การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว	เป็นการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ�านวยความสะดวกของแต่ละฝ่ายให้มีการส่งข้อมูลกันได้อย่าง

รวดเร็วและเข้าถึงได้ทุกฝ่าย	โดยมีวิธีการคือ	การจัดตั้งพื้นที่ส่วนกลางออนไลน์	ที่

เป็นคลงัข้อมลูแยกเป็นหมวดหมูช่ดัเจน	ในการท�างานร่วมกนัหากแต่ละฝ่ายมคีวาม

ต้องการข้อมลูไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรอืข้อมลูทีอ่ยูใ่นรปูแบบดจิทิลั	กส็ามารถเข้าไป

ดึงข้อมูลมาใช้ได้ทันที	 ในการจัดหมวดหมู่ของเทคโนโลยีคลังข้อมูลออนไลน	์ 

(Storage)	มีการจัดเรียบเรียงข้อมูลไว้โดยการแยกประเภทรูปแบบงานสารคดี	คือ	

งานประเภทรายการโทรทัศน์ออกอากาศ	 (Program)	 กับงานสื่อวีดิทัศน์และงาน

โฆษณา	(Project)	โดยในแต่ละหมวดหมู่ก็แยกย่อยลงไปอีก	เทคโนโลยีการบริหาร

ทั้งสองประเภทมีบทบาทการสื่อสารใช้ตอบสนองการท�างาน	ดังต่อไปนี้

 การค�านวณต้นทนุการผลติ	การผลติสารคดขีองบรษิทัพาโนราม่า	เวลิด์ไวด์ 

จ�ากัด	 มีการท�างานโดยเริ่มต้นจากการค�านวณต้นทุนในการผลิต	 ซ่ึงเกิดจากการ
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วิเคราะห์ในการสื่อสารกับลูกค้า	ถึงรูปแบบสื่อต่างๆ	อัตราค่าจ้าง	ความยาวของ

รายการ	เทคนิคพิเศษในการน�าเสนอมีความยากง่ายในการผลิตเพียงใด	ผู้ใช้งาน

สามารถกรอกรายละเอียด	 เพ่ือให้โปรแกรมค�านวณต้นทุนในการผลิตออกมา	 

ว่าจะใช้ทรัพยากรคน	เวลาในการผลิตเท่าใด

	 การบันทึกรายงานของฝ่ายควบคุมการผลิต	คือในการท�างานแต่ละครั้ง

จ�าเป็นต้องมีการค�านวณต้นทุนทั้งสองชนิดเพื่อก�าไรสูงสุดขององค์กร	 ในการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการค�านวณต้นทุนการผลิต	 ท�าให้ฝ่ายควบคุมการผลิตได้ทราบถึง

ข้อจ�ากัดในการผลิตงานสารคดีแต่ละชิ้น	 โปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานของ

ฝ่ายควบคุมการผลิต	 ก็จะเป็นส่วนบันทึกเวลาการท�างานของผู้ควบคุมการผลิต

ออกมา	หลงัจากนัน้จะมกีารตรวจสอบจากแผนกบญัชแีละน�ามาใช้เป็นฐานข้อมลู

ในการบริหารธุรกิจ

	 ด้านบทบาทของเทคโนโลยแีละแนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ใช้บรหิารด้าน

การผลิต	การบริหารงานผลิตสารคดี	การปฏิบัติงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นเป็นส่วนที่

มีความส�าคัญเป็นอย่างมาก	 การสื่อสารเพื่อเป็นการออกค�าสั่งจึงต้องมีความ

ชัดเจนในรายละเอียดของข้อมูล	มีการวางแผนการท�างานล่วงหน้า	เพื่อลดความ

ขัดแย้งกับทีมงานฝ่ายอื่นและเพื่อการท�างานที่เป็นไปอย่างมีระบบ	

	 โปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	 (Production	 Control)	 เป็นเทคโนโลยีที่ใช้

ในการสื่อสารส�าหรับฝ่ายควบคุมการผลิตเพ่ือออกค�าส่ัง	 ความต้องการในเรื่อง 

ของอุปกรณ์ต่างๆ	 ในการถ่ายท�า	 ผ่านโปรแกรมการจองคิวถ่ายท�า	 (Production	

Control)	 ซึ่งข้อมูลจะไปปรากฏที่คลังข้อมูลออนไลน์	 โดยที่ฝ่ายควบคุมการผลิต	

สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา	

	 โปรแกรมจองคิวห้องล�าดับภาพ	 ห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 และสตูดิโอ

เสียง	(Editing	Queue)	ห้องผลิตเทคนิคพิเศษ	เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อ

การท�างานของแต่ละฝ่ายสามารถก�าหนดการท�างานและวางแผนในอนาคตได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ด้านบทบาทเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการบริหาร

งานสนบัสนนุการท�างานการผลติเป็นการท�างานเพือ่สนบัสนนุการท�างานของฝ่าย

ผลิตสารคดีทั้งหมด	ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการให้บริการห้องสมุด	เป็นโปรแกรม
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เทคโนโลยสีบืค้นและจดัเกบ็ทีถ่กูออกแบบขึน้ภายใต้ชือ่	โปรแกรม	Panorama	Tape	
Library	 ซึ่งผู้ดูแลจะลงทะเบียนข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม	 มีการแยกและจัด
หมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน	 เมื่อฝ่ายผลิตสารคดีต้องการสืบค้น	 ก็สามารถเปิด
โปรแกรมและสืบค้นหาคลังภาพได้โดยค้นหาจากค�าส�าคัญซึ่งท�าให้ง่าย	 สะดวก	
และรวดเร็วต่อการใช้งาน	
	 โปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	(Equipment)	การท�างานผลิตสารคดี
ในขั้นตอนการถ่ายท�า	 สิ่งที่ท�าให้สารคดีมีความสมบูรณ์แบบในการน�าเสนอ	 นั้น	
อุปกรณ์พิเศษด้านการถ่ายท�าถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างหนึ่งท�าให้
สารคดมีีความน่าสนใจมากยิง่ขึน้	โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษจงึถกูออกแบบ
และพัฒนาโดยฝ่ายผลิต	 รวมไปถึงฝ่ายควบคุมการผลิต	 เพื่อการวางแผนในการ
ท�างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ปัจจยัอปุสรรคทีส่่งผลต่อการบรหิารธรุกจิขององค์กร พาโนราม่า เวิลด์ไวด์
	 ปัจจัยอุปสรรคด้านการก�าหนดฐานข้อมูลส�าหรับเทคโนโลยีโปรแกรม
ค�านวณต้นทุนการผลิต	ในบางครั้งเทคโนโลยีมีการค�านวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน
ออกมาไม่สอดคล้องกับการท�างานจริง	 มีความคลาดเคล่ือนไม่สมเหตุสมผลเม่ือ
เทียบกับค่าใช้จ่าย	 ผู้ควบคุมการผลิตจึงต้องใช้ประสบการณ์ในการท�างานจริง
ค�านวณต้นทุนเฉลี่ยในการจัดสรรงบประมาณ	
	 การใช้เทคโนโลยีโปรแกรมบันทึกรายการท�างานฝ่ายควบคุมการผลิต	
ระยะเริ่มต้น	 บุคลากรยังมีความไม่เข้าใจในจุดประสงค์ของเทคโนโลยี	 และมี
ทัศนคติต่อเทคโนโลยีดังกล่าวในแง่ลบ	ใช้งานเทคโนโลยีโดยผิดวัตถุประสงค์	อีก
ทั้งเทคโนโลยีดังกล่าวยังส่งผลในการสร้างความกดดันแก่ผู้ปฏิบัติงานคล้ายโดน
จับผิดอีกด้วย
	 ปัจจัยอุปสรรคของเทคโนโลยีจองคิวการถ่ายท�านั้น	 การใช้เทคโนโลยี 
ดังกล่าวไม่สามารถเห็นถึงอุปกรณ์พิเศษที่มีอยู่ได้	ซึ่งโปรแกรมจองคิวการถ่ายท�า
ถูกแยกออกเป็นคนละส่วนกับโปรแกรมตรวจสอบอุปกรณ์พิเศษ	ซึ่งในการปฏิบัติ
งานจริงนั้นต้องท�างานควบคู่และเชื่อมโยงกัน	จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	 เทคโนโลยีในการจองคิวห้องล�าดับภาพต้องอาศัยปัจจัยการท�างานของ
มนุษย์หรือบุคลากรในการท�างานเพื่อความสอดคล้อง	 แต่เม่ือบุคลากรภายใน
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องค์กรขาดการวางแผนการบริหารงานของตนเองที่ดี	 จึงท�าให้เทคโนโลยีที่

ออกแบบมาน้ันไม่เกิดประโยชน์	 และยังส่งผลให้การท�างานที่ถูกวางแผนมาก่อน

หน้านั้นเกิดความผิดพลาด	 ในส่วนของโปรแกรมจองห้องคอมพิวเตอร์กราฟิก	 

ไม่พบอุปสรรคใดๆ	โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 การใช้เทคโนโลยีในการจองคิวสตูดิโอเสียงเพื่อการจัดการเวลาในการ

ท�างาน	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยอุปสรรคที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีคือ	 การ

ละเลยในการใช้เทคโนโลยใีนการท�างานของผูค้วบคมุการผลติ	ท�าให้เสยีระบบการ

ท�างาน	เมือ่พนกังานคนอืน่พบว่าถกูเอาเปรยีบจงึเกดิพฤตกิรรมการเลยีนแบบ	อกี

ปัจจยัอปุสรรคหนึง่คอืการใช้เทคโนโลยด้ีวยความละเลยหรอืไม่ปฏบิตัติามระเบยีบ

ทีก่�าหนดไว้	ส่งผลให้การท�างานเกดิความผดิพลาดและกระบวนการในการท�างาน

แต่ละวันเกิดความไม่แน่นอนได้

	 ปัจจัยอปุสรรคส�าหรบัเทคโนโลยโีปรแกรมสบืค้นห้องสมดุเทป	พบว่าการ

พฒันาโปรมแกรมจากบคุคลผูไ้ม่มปีระสบการณ์ท�างานในเรือ่งนัน้	ท�าให้เกดิข้อผดิ

พลาดในการเขียนโปรแกรมส่งผลต่อการท�างานที่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	

ต้องมีการปรับแก้อยู่เป็นระยะๆ	 ซ่ึงใช้เวลาในการแก้ปัญหาพอสมควร	 จนระบบ

สามารถท�างานได้อย่างปกติ

	 ปัจจยัอปุสรรคทีม่ต่ีอเทคโนโลยโีปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	พบว่า	

มีปัจจัยอุปสรรคคล้ายคลึงกับปัจจัยอุปสรรคของโปรแกรมจองคิวการถ่ายท�า	คือ

ทั้งสองโปรแกรมไม่เชื่อมโยงถึงกัน	 มีลักษณะการใช้งานที่แยกส่วนเม่ือจะใช้งาน 

ก็จ�าเป็นจะต้องเปิดโปรแกรมทั้งสองส่วนพร้อมกันจึงจะสามารถใช้งานได้

อภิปรายผล

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “บทบาทเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กร	

พาโนราม่า	 เวิลด์ไวด์”	 ซ่ึงศึกษาถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจ	

ตามแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อการบริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชน	แนวคิด

เรือ่งการบรหิารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องนัน้	 บทบาทของเทคโนโลยีในการบริหารธรุกจิ
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องค์กรพาโนราม่าเวิลด์ไวด์	มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านปัจจัยในการบริหาร

จดัการ	ซึง่มแีนวคดิในการใช้เทคโนโลยใีนหลายด้าน	เช่น	การจดัโครงสร้างองค์กร	

ด้านฝ่ายควบคุมการผลิตมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้	 ในส่วนของการค�านวณต้นทุน

การผลิต	โปรแกรมบันทึก	รายงานการท�างานของฝ่ายควบคุมการผลิต	ฝ่ายล�าดับ

ภาพ	 และนอกจากนั้นยังน�าเทคโนโลยีมาบริหารจัดการทางด้านการท�างานของ

บุคลากร	ทั้งในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

	 ในส่วนของบทบาทเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารธุรกิจองค์กรพาโนราม่า	

เวิลด์ไวด์	 ในการใช้โปรแกรมเพ่ือจองคิวการถ่ายท�า	 โปรแกรมจองคิวห้องล�าดับ

ภาพ	คอมพวิเตอร์กราฟิกและสตดูโิอเสยีง	โปรแกรมตรวจสอบอปุกรณ์พเิศษ	และ

ห้องสมุดเทป	เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการทรัพยากรที่มีขององค์กรอย่างคุ้ม

ค่าและค่าใช้จ่ายในการผลติ	นอกจากนัน้ยงัช่วยในการวางแผนการท�างานทัง้ระบบ

ของฝ่ายควบคุมการผลิตและฝ่ายผลิต	 สอดคล้องกับแนวคิดด้านการจัดการ

ทรัพยากร	 ซึ่งหมายถึงปัจจัยในการบริหารจัดการเป็นมูลเหตุพื้นฐานที่สามารถ

ด�าเนนิงานไปตามวตัถปุระสงค์ประกอบด้วยคน	(Man)	คอืบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม

สามารถในการผลิต	ทีมงานผลิต	ผู้เขียนบท	ผู้ก�ากับภาพ	ก�ากับการแสดง	ผู้ก�ากับ

ศิลปะ	 บุคคลที่ร่วมรายการ	 โดยการน�าเอาประสิทธิภาพของบุคลากรในแต่ละ

ต�าแหน่งเพือ่ท�าให้เกดิประสทิธผิลกบังานมากทีส่ดุ	ในทีน่ีห้มายถงึการบรหิารก�าลงั

คน	 เพราะบุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนการท�างานขององค์กรให้ประสบความ

ส�าเร็จในที่สุด	ต่อมาคือ	เครื่องจักร	(Machine)	หรือวัตถุดิบ	(Material)	คืออุปกรณ์

ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการผลติโดยการบรหิารวสัดใุนการด�าเนนิงานนัน้จะท�าอย่างไรให้สิน้

เปลืองวัตถุดิบน้อยที่สุดหรือเกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตแต่ละครั้ง	 เงินทุน	

(Money)	งบประมาณทีใ่ช้ในการผลติมกีารจดัสรรอย่างไรให้มต้ีนทนุน้อยทีส่ดุและ

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

	 องค์กรพาโนราม่ามกีารใช้เทคโนโลยเีพือ่การบรหิารโดยสามารถแบ่งตาม

หน้าที่	โดยแบ่งออกเป็น	การวางแผนก่อนการถ่ายท�าและหลังการถ่ายท�า	การจัด

องค์กร	การสัง่การเพือ่ขอใช้อปุกรณ์พเิศษในการถ่ายท�า	การประสานงานในแผนก

ต่างๆ	 ในองค์กรให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมการท�างานให้

อยู่ในเกณฑ์ที่มีการค�านวณถึงต้นทุนไว้แล้ว	 โดยองค์กรพาโนราม่าได้มีการใช้
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เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการค�านวณต้นทุนเพื่อวางแผนในการท�างานอย่างเป็น

ระบบและค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรทัง้ต้นทนุทีเ่ป็นบคุลากรและเวลาในการท�างาน	

รวมถึงเครื่องมือในการผลิตสารคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพและเกิดก�าไร

สูงสุดแก่องค์กร	 ด้านการบริหารจัดการคือการจัดกลุ่มงานและการออกแบบ	 ใน

แต่ละกลุ่มขึ้นตรงกับผู้จัดการซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการควบคุมกิจการต่างๆ	 หรือ

เป็นการจัดหาทรัพยากรทุกอย่างเพื่อใช้ในการด�าเนินงาน	เช่น	วัตถุดิบ	เครื่องมือ	

เงินทุน	 และบุคลากร	 ซึ่งเป็นหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้บุคลากรและ

ทรัพยากรขององค์กรมีความสอดคล้องกันตามวัตถุประสงค์	 วิธีการและความ

ต้องการที่ต่อเน่ือง	 ผู้บริหารต้องก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสม	

รวมถงึการก�าหนดภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในกจิกรรมและการปฏบิตังิาน	

	 ต่อมาองค์กรพาโนราม่ามกีารใช้เทคโนโลยใีนการจองควิขอความต้องการ

ในการผลิตทั้งในส่วนของโปรดักชั่นและโพสต์โปรดักช่ันนั่นคือการหาวัตถุดิบทุก

ชนิด	 ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พิเศษในการถ่ายท�า	 เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อ	

ห้องสตดูโิอเสยีง	เครือ่งแต่งเพลง	ผูป้ฏบิตักิารประจ�าห้องตดัต่อ	ห้องคอมพวิเตอร์

กราฟิก	 ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ควบคุมการผลิตสามารถท�างานได้

อย่างเต็มที่และเป็นระบบ	

	 การบริหารงานด้านการควบคุม	 กระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ด�าเนินไปตามแผนและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	 มีการเปรียบเทียบผลงานกับ

มาตรฐานทีต้่องการและด�าเนนิการแก้ไขหากมปัีญหาหรอืสิง่ทีผ่ดิปกตทิ�าให้ผลงาน

ไม่ตรงกบัแผนการทีก่�าหนด	การท�างานทีส่อดคล้องกบัการใช้เทคโนโลยขีองบรษิทั

พาโนราม่าคือ	โปรแกรมบันทึกรายงานการท�างานของฝ่ายควบคุมการผลิต	และ

ฝ่ายล�าดับภาพ	 ซ่ึงการท�างานร่วมกันกับโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นการท�างานเพื่อ

ตรวจสอบการท�างานบรหิารด้านการวางแผน	คอื	การค�านวณต้นทนุ	ซึง่เทคโนโลยี

ดังกล่าวจะเป็นการควบคุมทั้งตัวของผู้ปฏิบัติงานเองให้อยู่ในกรอบการท�างานที่

สามารถรู้ว่าในการผลิตของตนน้ันสามารถใช้ทรัพยากรทางการผลิตได้มากน้อย

เพียงใด	 และควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของตัวงานไม่ให้เกิดการขาดทุน	 ใช้ในการ

ตรวจสอบบญัชขีองทางบรษิทัและย้อนกลบัไปสูก่ารน�าโปรแกรมทีบ่นัทกึดงักล่าว

ในการวางแผนธุรกิจในปีต่อไปอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะ

	 1.		การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหารธุรกิจของบริษัทจ�าเป็น 

ต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกับการให้ความรู้เทคโนโลยีเหล่านั้น	 รวมถึงการพัฒนา

ความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรที่ขาดประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี	

และสร้างการมีส่วนร่วม	 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ

ปรับปรุงเทคโนโลยีอยู่เสมอ	 เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ถูกปรับปรุงและพัฒนาจาก

บุคคลที่ขาดประสบการณ์การท�างานอาจท�าให้การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยความ 

ไม่เข้าใจถึงการใช้งานจริง

	 2.		การใช้เทคโนโลยีในองค์กรสื่อผลิตสารคดี	 ควรมีการศึกษาถึงการ

เชือ่มโยงเทคโนโลยใีห้เข้าถงึกนัในแต่ละแผนก	เนือ่งจากปัจจบุนัเทคโนโลยปีฏบิตัิ

การในบางส่วนถูกแยกในเฉพาะแต่ละแผนกขาดการเชื่อมโยงถึงกัน	ท�าให้ประสบ

ปัญหาทีซ่บัซ้อนขึน้ในขัน้ตอนการท�างานจรงิ	เช่น	โปรแกรมจองควิการถ่ายท�า	และ

โปรแกรมอปุกรณ์พเิศษ	ยงัไม่เชือ่มโยงถงึกนัท�าให้ผูค้วบคมุการผลติต้องท�างานใน

การวางแผนถึงสองครั้ง

	 3.		การเปิดรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฉพาะทางก็

เป็นส่วนส�าคัญในด้านการพัฒนาองค์กรและด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	

เนื่องด้วยการพัฒนาโปรแกรมหรือเทคโนโลยีในแต่ละครั้งจะพัฒนาโดยบุคลากร

ภายในองค์กรซึง่มงีานประจ�าของตนเองอยูแ่ล้ว	การปรบัปรงุหรอืสร้างเทคโนโลยี

เพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการท�างานจึงเป็นงานที่เป็นส่วนเสริมเมื่อได้รับ 

ค�าร้องขอมาจากผูร่้วมงานหรอืหวัหน้างานเท่านัน้	การเพิม่งานทางด้านการพฒันา

เทคโนโลยีโดยเฉพาะจึงเป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรด้าน

เทคโนโลยีในอีกทางหนึ่ง
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