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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
บทบาทหน้าที่ผชู ้ ่วยผูจ้ ดั การกองถ่ายละคร กรณี ศึกษาละครเรื่ อง “เสน่หามายา”
จากัด พ.ศ 2559 สามารถนาทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพื่อมาเป็ นกรอบศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับละครโทรทัศน์
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริ หารแบบ POSDCORB

2.1 แนวคิดเกีย่ วกับละครโทรทัศน์
ความหมายของละครโทรทัศน์
ละครโทรทัศน์ คือรายการทางโทรทัศน์ที่มีบทละครและเรื่ องราว ไม่รวมถึงรายการจาพวก
กีฬา ข่าว เรี ยลลิต้ ีโชว์ เกมโชว์ สแตนอัพคอเมดี้ และวาไรตี้โชว์
คือรู ปแบบรายการโทรทัศน์ประเภทบันเทิ ง ละครโทรทัศน์ เรื่ องแรกคื อ สุ ยานี ไม่ ย อม
แต่งงาน ออกอากาศทางช่ อง 4 บางขุนพรหมนักแสดงที่แสดงในละครโทรทัศน์จะใช้หลายมุม
กล้อง บางครั้ งนักแสดงจะไม่ทราบว่าเมื่ อไรกล้องจะจับภาพ ทางด้านบทละครโทรทัศน์ ต้องมี
ความละเอียดทุกขั้นตอนกว่าละครเวที เพราะบทโทรทัศน์เป็ นตัวกาหนดมุมกล้อง กาหนดฉาก การ
แต่งกายของผูแ้ สดง ดนตรี เสี ยงประกอบ และบางเรื่ องยังมีคอมพิวเตอร์ กราฟิ กเข้ามาเพื่อความ
สมจริ งอีกด้วย
ประเภทของละครโทรทัศน์
ไม่วา่ เราจะสร้างสรรค์บทละครเรื่ องใดๆ จาเป็ นต้องทราบเสี ยก่อนว่า เรื่ องราวที่มีอยูน่ ่าจะ
เป็ นละครประเภทใด มิฉะนั้นอาจจะนาขนบหรื อคุณสมบัติของละครประเภทหนึ่ งไปใช้กบั ละคร
อีกประเภทหนึ่งซึ่ งย่อมทาให้เกิดข้อบกพร่ องหรื อผิดพลาดได้ ประเภทของละครแบ่งตามลักษณะ
แนวคิดและเนื้อหาของเรื่ อง ได้แก่
1. ละครโศกนาฏกรรม (Tragedy) มักจะเสนอเรื่ องราวจริ งจัง และการกระทาของมนุษญ์ ที่
แสดงการต่อสู ้เพื่อความหมายในชี วิต เน้นความทุกข์ต่างๆของมนุ ษย์ และเป็ นการต่อต้านพลังที่อยู่
เหนื อมนุ ษย์ หรื ออยู่เหนื อธรรมชาติ เช่ นชะตากรรม หรื อพรหมลิ ขิตที่มีอานาจเหนื อมนุ ษย์ มักจะ
จบลงด้วยความเศร้ า ปั จจุบ นั Tragedy ถึ งจะจบด้วยความโศกเศร้ า แต่ม กั จะนามาซึ่ งความสุ ข
บางอย่าง เช่นเรื่ อง โรมิโอกับจูเลียต ถึงทั้งคู่จะตาย แต่ความตายนั้นก็ทาให้สองตระกูลดีกนั
2. ละครสุ ขนาฏกรรม (Comedy)จะแสดงความบกพร่ องของมนุ ษย์ ที่ไม่ใช่ความพิการ แต่
จะเป็ นความผิดพลาดที่เป็ นอุปสรรคที่ทาให้ชีวติ ยุง่ ยากมากขึ้น แต่จะนาเสนอแบบไม่จริ งจัง เหมือน
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Tragedy แสดงให้เห็นถึงความไร้สาระของมนุษย์ และมักสะท้อนให้ผชู ้ มเห็นชีวติ ตัวเองอย่างขบขัน
และต่างจาก Tragedyตรงที่ตวั เอกจะได้สิ่งที่สูญเสี ยคืนมา หรื อได้ในสิ่ งที่ตามหา ชนะอุปสรรคทุก
อย่าง ทาให้สังคมและโลกเจริ ญขึ้น จบแบบ happy ending ละครสุ ขนาฏกรรมมีหลายชนิ ดเช่น
– ละครตลกสุ ขนาฏกรรม Romantic comedy เช่ น ตกกระไดหัวใจพลอยโจร หรื อ
Notting Hill
– ละครตลกสถาการณ์ (Sit-com หรื อ Situation-comedy) พวกตลกสถานการณ์
– ละครตลกโครมครามSlapstick comedyพวกตลกที่ เ ล่ นกับ ความเจ็ บ ปวดของ
ร่ างกาย พวกตลกคาเฟ่
– ละครตลกร้าย (Black comedy) พวกตลกร้าย เช่นตลก69 หรื ออย่างDeath becomes
hers อย่างที่ตอนที่นางเอกถูกยิงท้องโหว่ แต่ยงั เดินได้
– ละครตลกผูด้ ี (Comedy of Manner or High comedy) คือการเอาลักษณะท่าทาง
ของพวกผูด้ ีมาล้อเลียน
– ละครตลกเสี ยดสี (Satiric comedy)
– ละครตลกความคิด (Comedy of ideas)
– ละครตลกรักกระจุ๋มกระจิ๋ม (Sentimental comedy)
– ละครตลกโปกฮา (Farce) พวกตลกตีหวั มักจะเป็ นตลกที่เอะอ่ะ ตึงตัง ตลกท่าทาง
เน้นความเจ็บปวด ความพิกลพิการเช่น ระเบิดเถิดเทิง สามเกลอหัวแข็ง (บางตารา
แยกเป็ นคนละพวกกับComedy)
– ละครตลกเศร้าเคล้าน้ าตา (บางคนเอาไปรวมกับพวกรักกระจุ๋มกระจิ๋ม)
– 3.ละครจิตนิ ยาย (Romance) ละครประเภทนี้ มกั จะมี Heroที่ ทุ กคนใฝ่ ฝั น อยู่ใ น
อุดมคติของทุกคน แต่อาจไม่ค่อยเห็นในโลกแห่งความจริ ง เช่นพระเอกเป็ นนักรบ
ที่เก่ง หล่อ รวย มีชาติตระกูล แต่มีรักเดียวใจเดียว
4. ละครเริ งรมย์ (Melodrama) เป็ นละครประกอบเพลง เกิดขึ้นและนิ ยมมากในสมัยปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรม จะเน้นเนื้อหาสะเทือนอารมณ์เป็ นใหญ่ ขยายอารมณ์จนเกินจริ ง เช่น ผูช้ ายสู งศักดิ์รัก
กับหมอนวดหรื อโสเภณี หรื อประเภทนางเอกที่ตกระกาลาบาก ทาอะไรก็มีอุปสรรคไปหมดจนเว่อ
แล้วตัวละครก็ไม่มีทางต่อสู ้อะไรได้เลย ฯลฯ ใกล้เคียงกับละครโทรทัศน์ในปัจจุบนั
5. ละครสมัยใหม่ (Modern Drama) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดใหญ่ๆ ได้แก่ ละครสัจจนิ ยม
(realism) และ ธรรมชาติ นิยม (naturalism) ทั้งสองแนวถื อเป็ นละครที่ เกิ ดขึ้ นมาต้า นกระแส
Romance และ Melodrama จะเน้นความเป็ น Realistic คือความสมจริ ง ซึ่ งได้อิทธิ พลจาก สัทธิ สัจจ
นิยม (Realism) ซึ่งหลังๆจะกลายเป็ นลัทธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) คือเน้นความเป็ นธรรมชาติที่
ไม่ตอ้ งการแต่งเติมอะไรทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ นหน้าตา หรื อลักษณะการดาเนินชีวติ แต่สาหรับละครจะ
เน้น Realistic
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นอกจากนี้ยงั มีละครอีกหลายแนวที่ถือเป็ นละครสมัยใหม่ ได้แก่
-ละครต่อต้านสัจจนิยม (anti-realism)
-ละครแนวสัญญลักษณ์ (symbolism)
-ละครแนวเอ็กซ์เพรสชัน่ นิสม์ (expressionism)
-ละครแนวเอพพิค (epic)
-ละครแนวแอบเสิ ร์ด (absurd)
6. ละครร่ วมสมัย (contemporary drama) หรื อละครกระแสหลัก (main stream)ในปั จจุบนั มี
หลายประเภท เช่น ละครเพลง (musical)
7. ละครพวกแนวหน้า (avant-garde) และละครสกุลหลังสมัยใหม่ (postmodern drama)
องค์ ประกอบของละครโทรทัศน์
องค์ประกอบสาคัญของการสร้างละครโทรทัศน์เพื่อความรู้
1. วัตถุ ประสงค์ของเรื่ อง ต้องเป็ นวัตถุ ประสงค์ที่แน่ ชัด เช่ น เป็ นเรื่ องรั ก เรื่ องชี วิต
เรื่ องลึกลับ สื บสวนสอบสวนหรื อตลก เป็ นต้น และเนื้อเรื่ อง ชื่อเรื่ อง หรื อแก่นของเรื่ องจะต้องมี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นเหตุเป็ นผลต่อกัน
2. การล าดับ เรื่ อ ง การสร้ า งเรื่ องราวหรื อผูก เรื่ อ งด้ว ยการสร้ า งเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ให้
เกี่ยวเนื่ องเชื่ อมโยงไปสู่ ทิศทางเดียวกัน ใช้วิธีลาดับจากอดีตสู่ ปัจจุบนั หรื อจากปั จจุบนั แล้วย้อนสู่
อดีตก็ได้ หรื อจะใช้ปัจจุบนั เป็ นหลักและแทรกสลับด้วยการเล่าย้อนหลังก็ได้
3. ฉาก เป็ นการแสดงถึ ง สถานที่ ข องเรื่ องหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ได้แก่ ฉากที่ เป็ น
ประเทศชาติ บ้านเมือง หมู่บา้ น ป่ า ท้องนา ถนน ทะเล ห้องนอน เป็ นต้น เพื่อให้ผชู ้ มเข้าใจได้
ทันทีวา่ เหตุการณ์น้ นั ๆ เกิดขึ้น ณ สถานที่ใด
4. เวลา หมายถึ ง ยุคสมัย เป็ นสมัยโบราณ หรื อสมัยใหม่ หรื อในอนาคตที่เป็ นความคิด
ฝันก็ได้ แต่ในการดาเนินเรื่ องนั้น เวลา ฉาก และการลาดับเรื่ องต้องให้สอดคล้องกัน
5. ภาษา หมายถึง การใช้ภาษา รวมไปถึงลีลา สานวนโวหาร การสร้างภาพพจน์ การสร้าง
ความหมายให้เกิดขึ้นแก่ผชู ้ ม โดยภาษาจะต้องสอดคล้องกับฉาก เวลา เรื่ องราว และวัตถุประสงค์
ของเรื่ อง จึงจะสามารถสร้างความบันเทิงและความรู ้ให้เกิดขึ้นได้ตรงตามเจตนารมณ์
อริ สโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์ผยู ้ ิ่งใหญ่ชาวกรี กได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของละครไว้
ในหนังสื อโพเอทติกส์ (Poetics) ซึ่ งถือเป็ นตาราเกี่ยวกับทฤษฎีการละครเล่มแรกของโลก โดยได้
จาแนกองค์ประกอบของละครไว้ 6 ส่ วน ( อ้างอิงจาก Geraldine Brain Siks, 1983 : p.170 ) ดังนี้
1. โครงเรื่ อง (Plot) หมายถึ ง โครงสร้ างของการกระทาที่ปรากฎอยู่ในละคร การลาดับ
เหตุ ก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในละครอย่า งมี เหตุ ผ ล และจุ ดหมายปลายทาง โดยให้มี ความสมบูรณ์ อยู่ใ น
ตัวเอง นัน่ คือ มีจุดเริ่ มต้น ตอนกลาง และจุดจบของเรื่ อง เหตุการณ์ทุกตอนที่ประกอบเข้าด้วยกัน
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จะต้องมี ค วามสมเหตุ ส มผล ซึ่ งเรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นในฉากหนึ่ ง จะต้องมี ความสั มพันธ์ หรื อสื บ
เนื่องมาจากฉากอื่น การวางโครงเรื่ องเป็ นการวางแผน หรื อการกาหนดชะตาชี วิตของตัวละครแต่
ละตัวให้มีเรื่ องราว การกระทา อุปสรรค ปัญหา และบทสรุ ปของชีวิต หรื ออาจเป็ นการ จัดลาดับ
สารให้อยูใ่ นรู ปของการแสดงที่มีความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอก (Protagonist) และตัวละคร
ฝ่ ายร้ าย (Antagonist)
การจัดลาดับสารดังกล่ าวจะทาให้เชื่ อมโยงเห็ นสาระสาคัญของเรื่ อง
(Theme) ในที่สุด
2. ตัวละคร (Character) หมายถึง ตัวบุคคลที่ถูกสมมุติให้มีความสาคัญในการดาเนินเรื่ อง
หรื อ ผูก้ ระทา หรื อผูแ้ สดงเรื่ องราวต่าง ๆ และได้รับผลจากการกระทาเหล่านั้นในบทละคร ซึ่ งตัว
ละครโดยหลักใหญ่แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ตัวเอก (Protagonist) เป็ นตัวละครที่มีความสาคัญของเรื่ อง ซึ่ งจะมีความคิด
อุดมการณ์อย่างแน่วแน่ที่จะเอาชนะอุปสรรค และข้อขัดแย้ง ลักษณะเช่นนี้ ทา
ให้ตวั เอกเป็ นวีรบุรุษวีรสตรี ในสายตายของผูช้ ม
2. ตัวร้าย (Antagonist) เป็ นตัวละครที่ขดั ขวางการกระทาของตัวเอก และทาให้
เกิดข้อขัดแย้งและพัฒนาข้อขัดแย้งนั้นให้ลุกลามออกไป ลักษณะเช่นนี้ ทาให้
ผูช้ มมองเห็น
ตัวละครนี้เป็ นตัวเลวร้าย และเห็นแก่ตวั
3. ตัวประกอบ ( Related Characters) เป็ นตัวละครที่ช่วยสนับสนุ นให้โครงเรื่ อง
พัฒนาไปสู่ จุดสู งสุ ดของเรื่ อง (Climax) มีหน้าที่ช่วยพัฒนาตัวละครสาคัญใน
เรื่ อง
บุคลิกตัวละครที่ดีจะต้องมีพฒั นาการ คือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อุปนิ สัยใจ
คอ ตลอดจนทัศนคติต่อเรื่ องราวต่าง ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ตอ้ งเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
3. สาระของเรื่ อง (Theme) หมายถึ งแความคิดรวบยอด หรื อแก่ นของเรื่ อง เป็ นข้อคิ ด
สาระสาคัญ หรื อแนวปรัชญาที่ครอบคลุ มเนื้ อหาสาระทั้งหมดของละคร ที่ บทละครแต่ละเรื่ อง
นามาเสนอต่อผูช้ ม ความคิ ดสาคัญหรื อสระสาคัญนี้ จะพัฒนาตามสถานการณ์ ในละคร ซึ่ งจะ
แสดงออกมาทางการวางโครงเรื่ อง และลักษณะตัวละคร ความคิดสาคัญหรื อสาระของละครจะ
บอกให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของ บทละคร และเป็ นข้อคิดที่ผชู ้ มจะนามาเก็บไว้ใช้ประโยชน์แก่ตน
ได้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข ของความเป็ นมนุษย์ สาระของละคร จึงเป็ นความคิดที่เป็ นสากล
ที่สามารถปรับใช้กบั สภาพทัว่ ไปได้
4. ภาษา (Diction) หมายถึ ง ภาษาในละคร ได้แก่ คาพูดที่ ใช้ในละคร ชื่ อเรื่ อง ชื่ อตัว
ละคร และบทสนทนา ตลอดจนการกาหนดทิศทางบนเวที ( Stage direction) ภาษาในละครจะ
สื่ อสารข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ไปยังผูช้ ม บทสนทนาจะเป็ นทางที่ตวั ละครแสดงออกถึ งความคิด
และความรู้ สึ ก ออกมาเป็ น วัจ นสาร ซึ่ ง เป็ นศิ ล ปะของการถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวหรื อความคิ ด ของ
ผูป้ ระพันธ์ออกมาทางคาพูดของตัวละคร หรื อบทเจรจาโดยภาษาพูดเพื่อการแสดงให้ผชู ้ มดูไม่ใช่
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สาหรับการอ่าน ซึ่ งจะเป็ นส่ วนเสริ มสร้างอาการแสดง และช่ วยในการพัฒนาตัวละคร โครงเรื่ อง
ตลอดจนสาระของเรื่ อง
ศิลปะการใช้ภาษาเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาไปสู่ การเขียนบทละครที่ดี แม้วา่ จะมีโครงเรื่ อง ตัว
ละคร และความคิดที่ดี หากไม่มีศิลปะในการใช้ภาษาก็ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิดสู่
ผูช้ มได้อย่างชัดเจนและน่าฟั ง บทสนทนาที่ดีตอ้ งให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้ อหาในแต่ละเรื่ อง
บ่งบอกถึ งลักษณะนิ สัยของตัวละครที่ จะพูด ความคิ ดอ่าน และอารมณ์ ของผูพ้ ูด ซึ่ งทาให้ผูช้ ม
เข้าใจถึงตัวละครได้เป็ นอย่างดี
5. เสี ย ง (Sound) หมายถึ ง เสี ย งในละครทั้ง หมด ได้แ ก่ เสี ย งพู ด สนทนา (Verbal)
เสี ยงเพลง หรื อดนตรี (Song) และเสี ยงประกอบ (Sound Effect) หรื อเสี ยงจากสิ่ งแวดล้อมอื่น ๆ ที่
เป็ นอวัจนสาร (Verbal) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะช่วยพัฒนาโครงเรื่ อง และสาระของเรื่ อง เสี ยงที่นาเสนอใน
ละครจะต้องถูกเลือกสรรเพื่อก่อให้เกิดการกระตุน้ อารมณ์ และสร้างจินตนาการของคนดู
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการบริหารแบบ POSDCORB
วรรณพรรณ รักษ์ชน (2555) ได้กล่าวถึงงานของผูจ้ ดั การกองถ่ายภาพยนตร์ เป็ นงานที่ตอ้ ง
มี ป ฏิ สั ม พันธ์ กบั ผูค้ นหลายฝ่ ายทั้ง ระดับผูบ้ งั คับ บัญชาและผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชาตลอดจนผูค้ นจาก
หน่ วยงานนอกองค์ก รที่ ตอ้ งมาประสานการทางานร่ วมกันดัง นั้นผูจ้ ดั การกองถ่ า ยภาพยนตร์ จึง
หลี กเลี่ ย งไม่ ได้ที่จะต้องเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการกับสถานการณ์ ต่างๆให้ลงตัวไม่ว่าจะเป็ นการ
บริ หารคนงบประมาณอุปกรณ์ เครื่ องมือและการแก้ไขปั ญหาการตัดสิ นใจเพื่อให้ภารกิ จเหล่านั้น
บรรลุตามเป้ าหมายให้จงได้
กูลิคและเออร์ วกิ ค์ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริ หารต่างๆเอาไว้ในหนังสื อชื่อ “Paper
on the Science of Administration) โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริ หารซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันดีชื่อว่า
“POSDCORB” ภาระหน้าที่ที่สาคัญของนักบริ หาร 7 ประการคือ
1. Planning การวางแผนเป็ นการวางเค้าโครงกิ จกรรมซึ่ งเป็ นการเตรี ยมการก่อนลงมื อ
ปฏิบตั ิเพื่อให้การดาเนิ นการสามารถบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีข้ นั ตอนการ
วางแผน 3ขั้นตอนคือ
1.1 ประเมินหาโอกาสที่เป็ นไปได้โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ
1.3 กาหนดกลยุทธ์และหมัน่ ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. Organizing การจัดองค์การเป็ นการกาหนดโครงสร้ างขององค์การโดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับงานเช่นการแบ่งงาน (Division of Work) เป็ นกรมกองหรื อแผนกโดยอาศัยปริ มาณงาน
คุณภาพงานหรื อจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)
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3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ใน
องค์การนัน่ เองทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่ง
หน่วยงานที่กาหนดไว้
4. Directing การอานวยการเป็ นภารกิ จในการใช้ศิลปะในการบริ หารงานเช่ นภาวะผูน้ า
(Leadership) มนุ ษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสิ นใจ
(Decision making) เป็ นต้น
5. Coordinating การประสานงานเป็ นการประสานให้ส่วนต่างๆของกระบวนการทางานมี
ความต่อเนื่องกันเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและราบรื่ น
6. Reporting การรายงานเป็ นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามชั้น
ได้ทราบถึ งผลการปฏิ บตั ิงานโดยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ใน
องค์การอยูด่ ว้ ย
7. Budgeting การงบประมาณเป็ นภารกิจที่เกี่ ยวกับการวางแผนการทาบัญชี การควบคุ ม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง

รู ปที่ 2.1 กระบวนการบริ หาร POSDCORB
นอกจากนี้ วิ ล เลี่ ย มเอฟกลุ๊ ค ได้ ก ล่ า วว่ า นั ก บริ การต้ อ งรู ้ จ ัก น าข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆมา
ประกอบการวางแผนและบริ หารการปฏิ บตั ิ งานของตนนักบริ หารต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่ วยสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆจะเกิ ดความผิดพลาดน้อยที่สุดดังนั้นในเรื่ องการใช้ระบบ
ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้ นและกระบวนการตัดสิ นใจจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญในการบริ หาร
เป็ นอย่างยิง่
กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการ
ดาเนิ นงานเมื่อเกิ ดปั ญหาแล้วจะต้องมี การตัดสิ นใจตามมาเสมอในการเลื อกแนวทางแก้ปัญหาที่
เหมาะสมโดยกระบวนการแก้ปัญหาจะเริ่ มจากการกาหนดลาดับความสาคัญของปั ญหาเพื่อสามารถ
เลือกแก้ไขปั ญหาที่จาเป็ นและเร่ งด่วนก่อนการที่นกั บริ หารจะค้นพบหนทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้น
จะต้องค้นหาให้พบต้นเหตุของปั ญหาให้ได้เสี ยก่อนจึงจะสามารถหาแนวทางขั้นต่อๆไป
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การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเรื่ องที่ดาเนิ นการต่อเนื่ องจากกระบวนการแก้ปัญหา
ซึ่ งข้อที่ต่างกันคือการแก้ปัญหาเป็ นความพยายามที่จะแสวงหาคาตอบอย่างใดอย่างหนึ่ งให้ได้แต่
การตัดสิ นใจคือการคัดเลื อกเอาเฉพาะแนวทางใดแนวทางหนึ่ งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อยุติปัญหาที่
เกิ ด ขึ้ นทั้ง หมดและเพื่ อให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ตามที่ ต้องการการตัดสิ น ใจกระได้ม ากมายหลายครั้ งใน
ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาเช่ นเริ่ มจากผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจเลื อกเป้ าหมายที่ตอ้ งการก่อนใน
ขั้นต้นต่อมาก็ตดั สิ นใจเลื อกใช้หรื อจะเชื่ อถื อข้อมูลชนิ ดใดที่ได้มาซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ น
ต่อการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไปโดยกระบวนการตัดสิ นใจอาจกระทาโดยบุ คคลใดบุ คคล
หนึ่งหรื อกลุ่มบุคคลหรื อทั้งองค์กรที่จะต้องตัดสิ นใจร่ วมกันก็ได้
ผูจ้ ดั การกองถ่ า ยภาพยนตร์ จึง จาเป็ นต้องเข้า ใจหลักรั ฐศาสตร์ ก ารบริ หารการปกครอง
สามารถบริ หารควบคุ มบุคลากรได้อย่างเกิ ดผลมีความเป็ นผูน้ าและมีความสามารถในการทางาน
เป็ นที ม มี จิ ต วิ ท ยาในการท างานร่ ว มกับ ผู ้ค นมากมายได้ อ ย่ า งเข้า อกเข้า ใจโดยใช้ ห ลัก การ
ประนี ป ระนอมโน้ม น้า วหรื อ การต่ อ รองผลัก ดัน เพื่ อ มุ่ ง สร้ า งประโยชน์ โ ดยรวมอี ก ทั้ง ยัง เป็ น
ผูจ้ ดั การกองถ่ า ยภาพยนตร์ ที่เล็ งเห็ นและเข้า ใจถึ งประโยชน์ ข องการสื่ อสารเพื่อนามาถ่ า ยทอด
ความคิดวิธีการสู่ บุคคลต่างๆได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตรงเป้ าหมายและเกิดประสิ ทธิ ภาพจะทาให้
ผูจ้ ดั การกองถ่ายภาพยนตร์ ผนู ้ ้ นั สามารถปฏิ บตั ิงานที่ตอ้ งใช้ท้ งั ศาสตร์ และศิลป์ ได้อย่างมีคุณภาพ
สมตามเจตนารมณ์
การท างานของผูจ้ ดั การกองถ่ า ย มี หน้า ที่ รับ ผิดชอบตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการเตรี ย มงาน(Preproduction) ต้องคอยวางแผนการเงิน ประสานงาน เตรี ยมงานกับทุก ๆ ฝ่ าย การเดินทาง และหาที่
พัก ไปจนถึ งขั้นตอนการถ่ ายทาภาพยนตร์ (Production) ต้องดู แลความเรี ยบร้ อยภายในกองถ่ าย
ประสานงานกับทุกฝ่ าย เมื่อเกิดปั ญหาจะต้องแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในการถ่ายทา เรี ยกว่าหน้าที่ ผูจ้ ดั การกองถ่าย มีความสาคัญอย่างมาก แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์ ถือว่าเป็ นแนวคิดที่สาคัญในการวิเคราะห์ และนามาเป็ นทฤษฎีในกรณี ศึกษา ครั้งนี้

