บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในกระบวนการผลิต ละครเรื่ องเสน่ หามายาของทางช่ อง7 เพื่อออกอากาศเผยแพร่ ไปให้
ประชาชนทัว่ ไปได้รับชมเพื่อตอบสนองความต้องกระ และ สะท้อนชี วิตและสังคมในปั จจุ บ นั
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ ทั้งที่เกี่ ยวข้องโดยตรง เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดทาและ
แนวคิดที่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อทาความเข้าใจกลไกบทบาทหน้าที่การทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับ และ
การบริ หารควบคุมงานในการผลิตเพื่อจะนาไปออกอากาศให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับชม ซึ่ งแนวคิด
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทางานของตาแหน่ งผู้ช่วยผู้กากับ
2.1.1 แนวคิดของบทบาทและหน้าที่ผชู้ ่วยผูก้ ากับ
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของตาแหน่ งผู้ช่วยผู้กากับ
2.2.1 แนวคิดของหลักการบริ หารกูลิคและเออร์วกิ (POSDCORB)
2.2.2 แนวคิดของการบริ หารการสร้างละครก่อนการถ่ายทา
2.2.3 แนวคิดของการบริ หารการสร้างละครระหว่างการถ่ายทา
2.2.4 แนวคิดของการบริ หารการสร้างละครหลังการถ่ายทา
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการทางานของตาแหน่ งผู้ช่วยผู้กากับ
ผูช้ ่วยผูก้ ากับการแสดงจะมีหน้าที่จดั การและดูแลความเรี ยบร้อยทัว่ ไปของฉากที่กาลังจะ
ถ่ายทา นอกจากนั้น ผูช้ ่วยผูก้ ากับยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือหรื อทาในสิ่ งที่ผกู ้ ากับสัง่ เหมือนกับเป็ น
เลขาคนสนิทของผูก้ ากับ และต้องทางานสัมพันธ์กบั ผูจ้ ดั การกองถ่ายด้วย
2.1.1 แนวคิดของบทบาทและหน้ าที่ผ้ ชู ่ วยผู้กากับ
บทบาทของผู้ช่วยผู้กากับ หมายถึง ผูช้ ่วยผูก้ ากับจะต้องรู ้แผนการทางานถ่ายทาประจาวัน
อย่างละเอี ยด และตรวจตราว่าทุ กอย่างเป็ นไปตามแผน ดาราที่จะเข้าฉากจะต้องพร้อม ผูช้ ่ วยผู ้
กากับจะต้องดูวา่ ตัวแสดงคนใดจะเข้าฉากเมื่อไหร่ สิ่ งที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับกลัวก็คือตัวแสดงที่ผกู ้ ากับการ
แสดงต้องการไม่อยู่ในที่น้ นั เพราะบางทีผชู ้ ่ วยผูก้ ากับเห็ นว่าตัวแสดงคนเห็ นไม่มีบทในตอนนี้ ก็
อนุ ญ าตให้ ไ ปพัก ผ่ อ นได้ แต่ ถ้ า ผู ้ก ากั บ การแสดงต้ อ งการตัว แสดงขึ้ นมา ผู ้ช่ ว ยต้ อ งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ โดยทัว่ ไปผูช้ ่วยผูก้ ากับจะบอกให้ตวั แสดงอยูใ่ นที่ๆสามารถติดต่อได้ เพราะเมื่อมีเหตุ
ฉุ กเฉิ นหรื อโยกย้ายฉากการถ่ายเกิ ดขึ้นจะได้ไม่เกิดปั ญหาต่อตัวเองและทาแบบนี้ ตอ้ งมีภาวะผูน้ า
ซึ่ งกล้าคิ ดกล้าท า กล้าที่ จะสั่งให้คนเชื่ อและยแมรั บท าตาม ซึ่ ง ได้ศึก ษาแนวคิ ดของ เฮนรี่ มินซ
เบอร์ก (Henry Minzberg) เกี่ยวกับการเป็ นผูน้ าและบริ หารคนอื่นได้
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รู ปที่ 2.1 เฮนรี่ มินซเบอร์ก (Henry Minzberg)
1.บทบาทระหว่ างบุ คคล (Interpersonal roles) ในแต่ละองค์กรนั้น มี อานาจ
หน้าที่โดยชอบธรรมในการออกคาสั่งและคาดหวังให้ผรู ้ ับคาสั่งเชื่อฟั ง ตลอดจนมีสถานภาพสู งเมื่อ
เทียบกับคนอื่นๆ ในองค์กร เมื่อผูบ้ ริ หารมีอานาจหน้าที่และมีสถานภาพในองค์กรเช่ นนั้นแล้ว จึง
ต้องเพิม่ บทบาทเข้าไปอีก คือ
- บทบาทผู้นา (Leaders) มีอิทธิ พลเหนือกลุ่ม
- บทบาทตัวแทน (Figurehead) ผูบ้ ริ หารท าหน้าที่แทนสถาบันของตน
เมื่อออกไปภายนอกสถาบัน
- บทบาทผู้ประสานงาน (Liaison) จะเชื่อมโยงองค์กรของเขากับสังคมทุก
รู ปแบบ
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โดยผูศ้ ึกษานั้นได้นาเอาแนวคิดของบทบาทและหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับมาใช้ในการผลิตละคร
เรื่ อ งเสน่ ห ามายาของทางช่ อ ง7 เพื่ อ ออกอากาศเผยแพร่ ไ ปให้ ป ระชาชนทั่ว ไปได้รั บ ชมเพื่ อ
ตอบสนองความต้องกระ และ สะท้อนชีวิตและสังคมในปั จจุบนั ซึ่ งในกระบวนการการผลิตละคร
ในครั้งนี้ น้ นั ผูศ้ ึกษาได้มีความสนใจและศึ กษาตาแหน่ งหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จะคอย
ควบคุมการแสดงหลักๆอยูห่ น้าเซ็ต ดูแลความเรี ยบร้อยของนักแสดงและทุกๆอย่างหน้าเซ็ต รวมไป
ถึงการประสานงานกับผูก้ ากับและทีมงานฝ่ ายอื่นๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้ ผศู ้ ึกษาก็จะต้องทราบในบทบาท
และหน้า ที่ข องผูบ้ ริ หารและควบคุ ม ซึ่ งจะได้นามาประยุก ต์ใ ช้ใ นการผลิ ต โดยนาบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารที่ควรจะมีมาใช้ในการทางาน ไม่วา่ จะเป็ นบทบาทระหว่างบุคคล คือ ผูศ้ ึกษาจะต้องมีความ
เป็ นผูน้ า เพื่อคอยสั่งและควบคุมประสานงานต่างๆ ให้การถ่ายดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี และหน้าที่ของผู้
ควบคุ ม นั้นผูศ้ ึ ก ษาก็ ไ ด้น ามาประยุก ต์ใ ช้ง านด้ว ย คื อ ก่ อนที่ ก องถ่ า ยจะไปออกกองนั้นจะต้อ ง
วางแผนกันก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาเมื่อไปถึ งสถานที่ถ่ายทาแล้วก็จะได้แยกย้ายกันทา
ตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายกันไว้แล้วให้เป็ นระบบระเบียบ และผูศ้ ึกษาในฐานะผูช้ ่ วยผูก้ ากับก็จะ
คอยสั่งการ ดูความเรี ยบร้อยของการถ่าย คอยควบคุม นักแสดง ถ้าเกิ ดมีปัญหาจะต้องแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อไม่ให้ปัญหานั้นกระทบต่อกองถ่ายและสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับเทคนิคการทางานของตาแหน่ งผู้ช่วยผู้กากับ
ในการสร้างละครเรื่ องเสน่ หามายา เพื่อออกอากาศนั้นมีข้ นั ตอนไม่แตกต่างจากการสร้ าง
ละคร ทัว่ ไป ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้นาเอาแนวคิดในการทางานและการปฏิ บตั ิงานในขั้นตอนต่างๆ ในการ
สร้างงาน เพื่อที่จะได้นามาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2.1 แนวคิดของหลักการบริหารกูลคิ และเออร์ วกิ (POSDCORB)
หลักการบริ หารของกูลิคและเออร์ วิก (Gulick, Urwick ; Organization Theory) ที่รู้จกั กัน
ในนามของ (POSDCORB) ได้แก่
P = Planning
การวางแผน
O = Organizing
การจัดองค์กร
S = Staffing
การจัดบุคลากร
D = Directing
การอานวยการ
Co = Coordinating
การประสานงาน
R = Reporting
การรายงานผล
B = Budgeting
การจัดงบประมาณ
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หลักการดังกล่าวมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. P – Planning การวางแผน หมายถึง การเลือกวัตถุประสงค์และการพิจารณาหาวิธีการ
ปฏิบตั ิ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่เลือกไว้ภายในเวลาที่กาหนด
2. O – Organizing การจัดองค์กร เป็ นกระบวนการตัดสิ นใจเลือกว่าจะทางานอะไรให้
สาเร็ จ การแบ่งงานกันทาตามความความถนัดแล้วแบ่งปั นงานเหล่านั้นให้บุคคลหรื อกลุ่มโดยให้มี
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เป็ นการกาหนดกรอบของงานเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดองค์กรนั้นเพื่อให้ผบู ้ ริ หารทางานได้สาเร็ จหลายอย่างพร้อมๆ กันโดยอาศัย
ความร่ วมมือประสานงานของหลายๆ คน
รู ปแบบการจัดองค์ กรจะมีลกั ษณะดังนี้
ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง

ระดับผู้บริหาร

รองประธาน
ฝ่ ายตลาด

รองประธาน
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

รองประธาน
ฝ่ ายการเงิน

ผูจ้ ดั การฝ่ าย A

ผูจ้ ดั การฝ่ าย B

ผูจ้ ดั การฝ่ าย C

ระดับผู้จดั การ

ฝ่ ายวิจยั

ฝ่ ายอัตรากาลัง

ผูจ้ ดั การ ก = 1

ฝ่ ายผลิต

ผูจ้ ดั การ ก = 2

ฝ่ ายขาย

ฝ่ ายบารุ งรักษา

ผูจ้ ดั การ ก = 3

ระดับหัวหน้ า
งาน

หัวหน้าสาย ก

หัวหน้าสาย ข

คนงาน

รู ปที่ 2.2 แผนภูมิแสดงการจัดองค์กรทัว่ ไป

หัวหน้าสาย ค
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ผูบ้ ริ หารระดับสูง

ผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การ
สิ นค้า B

สิ นค้า A

สิ นค้า C

รู ปที่ 2.3 แสดงการจัดองค์กรตามชนิดสิ นค้า
ผูบ้ ริ หารระดับสูง

ผูจ้ ดั การสาย
ตะวันออก

ผูจ้ ดั การ
สายเหนือ

ผูจ้ ดั การ
สายใต้

ผูจ้ ดั การ
สายอีสาน

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ต่างประเทศ

ผูจ้ ดั การสายภาค
กลางและชานเมือง

รู ปที่ 2.4 แสดงการจัดองค์กรตามพื้นที่
การจัดองค์กรนี้ เกี่ยวข้องกับการออกแบบงานด้วย ผูบ้ ริ หารต้องออกแบบงานเพื่อให้บรรลุ
ประสิ ทธิ ผล ประสิ ทธิ ภาพและความพอใจ การออกแบบงานเป็ นกระบวนการกาหนดเนื้ อหาของ
งาน ก าหนดเครื่ องมื อที่ จะใช้ใ นการท างาน เทคนิ ค ในการท างาน ตลอดจนสิ่ ง แวดล้อมในการ
ทางาน ซึ่ งมีลกั ษณะตามรู ปแบบต่อไปนี้
ผูจ้ ดั การ
พิจารณา
คุณสมบัติของ
คนงาน

เพื่อบรรลุ

ผูจ้ ดั การ
พิจารณา

เทคโนโลยี
กาหนดสถานที่
ทางาน
ข้อขัดข้องทาง
กฎหมาย

การออกแบบงาน

รู ปที่ 2.5 แสดงการออกแบบงาน

เพื่อประสิ ทธิผล
เพื่อประสิ ทธิภาพ
ความพอใจ
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3. S – Staffing การจัดการบุคคลเข้าทางานเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับการเลื อกคน ฝึ กคน และการให้
ค่า ตอบแทน ตลอดจนการประเมิ นการทางานของเขาว่า แต่ ล ะคนที่ รับเข้า มานั้นท างานได้ตาม
มาตรฐานที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ ซึ่ งเขียนรู ปออกมาได้ดงั นี้
การวิเคราะห์งาน
การวางแผนและ
การคาดการณ์

การรับสมัคร
จากคนนอก
คัดและเลือก
การจ้าง
การฝึ กอบรม
คัดและเลือก

การปฐมนิเทศ
การเข้าสมาคม
การประเมิน
การทางาน
การพัฒนา
พนักงาน

รู ปที่ 2.6 ขั้นตอนการจัดคนเข้าทางานตามระบบคุณธรรม

การรับสมัคร
จากภายใน
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4. D – Directing การอานวยการเป็ นการทาให้ผอู้ ื่นใช้ความพยายามของตน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ เป้ าหมายเป็ นส่ วนสาคัญยิง่ ของการอานวยการ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีวิธีที่จะทาให้
ผูอ้ ื่นใช้ความพยายามของตนทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
5. Co – Coordinating การประสานงานเป็ นการทาให้เกิดความสัมพันธ์และร่ วมมือกัน
ด้วยดีของส่ วนต่างๆ ในองค์การเพื่อรวมความพยายามทั้งหมดไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายขององค์การ
ที่วางไว้ การประสานงานจะเกิ ดขึ้นเมื่อหน่ วยงานนั้นมีการแบ่งงานความรับผิดชอบ มีสายบังคับ
บัญชา มีการติดต่อสื่ อสารที่ชดั เจนและผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าที่ดี
6. R – Reporting การรายงานเป็ นการสรุ ปย่อสถานการณ์หรื อสภาวะของงานในแต่ละช่วง
ไม่ว่าจะเป็ นความก้าวหน้า ปั ญหาหรื ออุปสรรคของการทางานในแต่ละระดับ แล้วส่ งขึ้ นไปตาม
สายงานเพื่อให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดได้รับทราบความก้าวหน้าหรื อปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
7. B – Budgeting การงบประมาณเป็ นการจัดสรรเงิ นอย่างเป็ นทางการสาหรั บใช้ทา
กิ จกรรมที่ ได้วางแผนไว้ใ นช่ วงระยะเวลาที่ กาหนด งบประมาณเป็ นแนวทางที่ ผูบ้ ริ หารจะต้อง
ปฏิ บ ตั ิ ใ ห้อยู่ใ นกรอบและใช้ง บประมาณในการวางแผนจัดองค์ก รการปฏิ บ ตั ิ ง านและควบคุ ม
งบประมาณให้อยูใ่ นงบที่ต้ งั ไว้
การบริ ห ารงานทุ ก อย่า งจะต้องมี ก ารควบคุ ม ซึ่ ง เป็ นหน้า ที่ หลัก อี ก อย่า งหนึ่ ง ของการ
บริ หารกิจกรรมทุกอย่าง นับแต่การใช้จ่ายเงินเพื่อผลิตสิ นค้าและบริ การจนถึงตรวจตราการทางาน
ของพนักงานล้วนแล้วแต่เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งควบคุมทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ ผบู้ ริ หารที่ดีตอ้ งรู้จกั วิธีการวางแผน รู้จกั วิธีการจัดองค์กร รู้ จกั วิธีการนาคนที่ทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชายินดีปฏิบตั ิตามแผนโดยไม่ตอ้ งออกคาสั่งและบังคับ ผูบ้ ริ หารที่ดีตอ้ งรู ้จกั วิธีพฒั นา
ทุกคนให้มีกาลังใจและปรารถนาที่จะทางานเพื่อบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน ผูบ้ ริ หารที่ ดีจะต้อง
ตรวจสอบและประเมินผลทุกขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานเพื่อเสริ มส่ วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และ
เพื่อแก้ไขส่ วนบกพร่ องให้ดีข้ ึน ผูศ้ ึกษาจึงได้นาเอาหลักแนวคิด POSDCORB มาใช้เป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิงาน คือ
1. การวางแผน ผูศ้ ึกษาได้ทาการวางแผนกับทางทีมงานก่อนที่จะออกกอง เพื่อที่จะไม่เป็ น
การเสี ยเวลาและทางานให้เป็ นขั้นตอน ซึ่ งจะส่ งผลให้งานนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
2.การจัดองค์กร ผูศ้ ึกษาได้ทาการวางแผนการตัดสิ นใจเลือกว่าควรจะปฏิ บตั ิงานขั้นตอน
ไหนก่ อนหรื อหลัง หรื อการปฏิ บตั ิ งานขั้นตอนไหนจะต้องแบ่ งเป็ นที มแยกกันไป เพื่อเป็ นการ
กาหนดกรอบของงานเพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์และเพื่อให้ง านนั้นสาเร็ จลุ ล่วงไปที ละหลายๆ
ขั้นตอนโดยที่ไม่เป็ นการเสี ยเวลาอีกด้วย
3.การจัดการบุคคลเข้าทางาน ผูศ้ ึกษาได้สังเกตจากทีมงานและได้มอบหมายงานที่บุคลากร
ในกองถ่ายนั้นมีความถนัดในด้านนั้น เพื่อจะทาให้งานนั้นดาเนินไปได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
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4. การอานวยการ การอานวยการเป็ นการทาให้ผอู้ ื่นใช้ความพยายามของตน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ ผูศ้ ึกษาได้ทาการอานวยการ เอื้อเฟื้ อความสะดวกให้แก่บุคลากรในทีมอย่างดี
ที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเตรี ยมตัวนักแสดงและตัวประกอบต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ
5. การประสานงาน ผูศ้ ึกษาได้ทาการสร้างความสัมพันธ์และร่ วมมือกันด้วยดี ของส่ วน
ต่างๆ ในทีมงาน และทางบริ ษทั เพื่อรวมความพยายามทั้งหมดไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ ง
จะต้องสื่ อสารให้รู้เรื่ อง ชัดเจน และทุกฝ่ ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน
6. การรายงาน ผูศ้ ึกษาได้ทาการจดบันทึกการถ่ายทาและมาคจุดที่เป็ นปั ญหาในการถ่ายทา
ไว้ และได้นามาปรึ กษาและวางแนวแก้ไขกับทางบริ ษทั เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการที่จะทาให้เป็ นปั ญหา
ขึ้นอีกในการถ่ายทาครั้งต่อๆไป
7. การงบประมาณ เนื่ องจากการถ่ายทาครั้งนี้ มีการถ่ายทาหลายสถานที่ใช้อุปกรณ์ และ
นัก แสดงค่ อ นข้า งมาก บทนัก แสดงค่ อ นข้า งเยอะ จึ ง ต้อ งควบคุ ม การแสดงให้ อ อกมาดี แ ละ
ประหยัดเวลามากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการขยายเวลายาวขึ้นอีก และการจ้างนักแสดงสมทบต้องวาง
แปนให้ดีเอามาที่จาเป็ นจริ งๆเพื่อจะช่วยลดเรื่ องค่าใช้จ่ายลงไปได้ค่อนข้างมาก

2.2.2 แนวคิดของการบริหารการสร้ างละครก่อนการถ่ ายทา
ในการวางแผนการเตรี ยมงานก่อนการผลิตละครเรื่ องเสน่ หามายา ให้กบั ทางช่อง7 นั้น ผู ้
ศึกษาได้ทาการวางแผนกับทีมงาน วางแผนการถ่ายทา ตลอดไปจนถึ งขั้นตอนอ่านบทละคร เพื่อ
จัดเตรี ย มตัวนัก แสดง และคิ ดทบทวนบทละครว่า ควรจะเริ่ ม ถ่ า ยจากตรงไหนก่ อน ใช้ส ถานที่
ตรงไหน และจะคอยดู แ ลเรื่ อ งการนัด วัน เวลาคิ ว ถ่ า ยกับ นัก แสดงเพื่ อ เป็ นการที่ จ ะท าให้ ง าน
เตรี ยมพร้อมที่สุด เมื่อถึงเวลาถ่ายจะไม่มีปัญหาอะไรติดขัดเพื่อเป็ นการเสี ยเวลา จึงจะต้องมีการคิด
ทบทวนวางแผนอย่างละเอียดและรอบคอบที่สุด โดยมีการวางแผนหลักๆ อยู่ 3 เรื่ อง ได้แก่
1. การวางแผนด้านบทละคร โดยเรื่ องการวางแผนด้านบทละครนั้นเป็ น
ขั้น ตอนหลัก ของการผลิ ต ละครเลยก็ ว่า ได้ เพราะต้อ งเข้า ใจบทพัฒ นาบทให้
สมบูรณ์ที่สุด พร้อมที่สุดก่อนการถ่ายทาจริ ง หน้าที่ผชู ้ ่วยนั้นต้องศึกษาอ่านบทให้
เข้าถึงมากที่สุดเพื่อเตรี ยมรับมือกับการคุมการแสดงทั้งหมด
2. การวางแผนด้านสถานที่ คือผูศ้ ึกษาจะต้องอ่านบทไว้ล่วงหน้าและรู ้ ว่าจะต้องถ่ายฉาก
ไหนเพื่อที่จะประสานงานกับฝ่ ายอื่นไปจัดหาสถานที่ถ่ายทา ให้ได้สถานที่และวิวที่ตรงกับละคร
และเหมาะสมมากที่สุด
3. การวางแผนด้านนักแสดง เป็ นการวางตัวละครทั้งหมด เพราะหน้าที่น้ ี มีความสาคัญต่อ
เนื้ อเรื่ อง ต้องเรื่ องตัวนักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาท เป็ นการบ้านสาคัญของหน้าที่ ผชู ้ ่ วย ที่ตอ้ ง
จัดหาและวางแผนมาให้ดีที่สุด
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2.2.3 แนวคิดของการบริหารการสร้ างละครระหว่างการถ่ ายทา
ในขั้นตอนการผลิต (Production) ผูศ้ ึกษาได้เริ่ มทาการแจ้งนักแสดงว่าจะเริ่ มถ่ายฉากไหน
ก่อน มีตวั ละครตัวไหนบ้างให้เตรี ยมตัวและมารอเข้าฉากได้เลยที่หน้าเซ็ ต เมื่อนักแสดงมาพร้ อม
แล้วก็เริ่ มวางตาแหน่ งให้นกั แสดง เป็ นจุดที่สาคัญอย่าง ต้องวางให้ถูกมุมกล้องคอยเช็คเฟรมจาก
กล้องว่าทับลายกันไหม มองยังไงให้ดูไม่รก และดูเรื่ องความ continuous ของละคร จึงจาเป็ น
จะต้องมีคุณสมบัติบางประการดังนี้
1. สามารถทาให้คนใต้บงั คับเกิดความพยายามในการทางาน
2. เรี ยนรู ้วธิ ี การทางานในองค์กรและต้องเข้าใจโครงสร้างขององค์กรอย่างดี
3. สามารถฝึ กและสอนคนในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. สามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานได้ดี
5. สามารถกาหนดตารางเวลาการทางานได้และปรับปรุ งทีมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพขึ้น

นอกจากนี้ผชู ้ ่วยผูก้ ากับยังต้องมีความรู ้ความสามารถในการจัดการดังต่อไปนี้
1. รู ้วธิ ี การออกคาสั่ง สามารถที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจและทาตามแล้วจะได้รับความร่ วมมือ
จากผูร้ ่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างดี
2. รู ้จกั วิธีการตัดสิ นใจ จะต้องมีสติเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปั ญหานั้นๆ ด้วยเหตุผลแล้ว
ตัดสิ นใจอย่างเด็ดขาด ซึ่ งจะสร้างความเชื่อถือในทีมได้
3. รู้จกั วิธีวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อยกย่องทีมงานก็ควรทาเปิ ดเผยต่อหน้าทีมงานอื่นๆ แต่ถา้ จะ
ตาหนิหรื อตักเตือนควรจะไปคุยเป็ นการส่ วนตัวจะดีกว่า
4. รู ้จกั วิธีการแก้ไขข้อขัดแย้ง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นจะต้องรี บแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลาม
ไปยังฝ่ ายอื่นๆ ซึ่ งการตัดสิ นจะต้องไม่ลาเอียงและยุติธรรมต่อทุกฝ่ ายด้วย
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2.2.4 แนวคิดของการบริหารการสร้ างละครหลังการถ่ ายทา
ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ หลังการถ่ายทาที่เรี ยกว่า Post – production นั้น ประกอบไปด้วย
ขั้นตอนที่สาคัญๆ ดังต่อไปนี้
1.การตรวจเช็ คความเรี ยบร้ อยของคลิปและเสี ยง มุมกล้ องและการแสดงทั้งหมด เพื่อที่จะ
เตรียมนาเข้ าสู่ กระบวนการตัดต่ อ
- การเช็ คภาพจากหน้า จอมอนิ เตอร์ หลัง การถ่ ายเพื่ อตรวจดู ความเรี ยบร้ อยและ
สมบูรณ์มากที่สุดของละครที่ได้มา
- การดู ค วามต่ อ เนื่ อ งและเลื อ กคลิ ป และมุ ม กล้อ งเพื่ อ ตัด ต่ อ มาดู เ ป็ นตัว อย่า ง
(Rough Cut) แล้วค่อยปรับปรุ งอีกที
- การเลือกคลิปที่ดีที่สุดแล้วตัดต่อครั้งสุ ดท้ายหรื อตัดต่อแบบสมบูรณ์ (Final Cut)

