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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ศึกษาบทบาทหน้าที่ ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ บริ ษทั เดอะวัน เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จากัด
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้า เอกสารเพื่อใช้ในการทารายงานดังนี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
2.1.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre Production)
ในขั้นตอนนี้ ถือว่า เป็ นขั้นตอนที่สาคัญ ที่สุด การเริ่ มต้นการทางานคือการวางแผนทุกอย่าง
ถ้าอยากให้งานออกมาดี ก็ตอ้ งเริ่ มต้นโดยการคิดหาวิธีการนาเสนอ สิ่ งทีเราจะนาเสนอในเรื่ องใด คิดว่าใคร
คือ กลุ่มเป้ าหมายที่เราจะนาเสนอ และ เราจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างไรให้ได้ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดการคิดคอนเส็ปต์และคาถามที่จะไปสัมภาษณ์แขก เราต้องมีการเตรี ยมตัว ทา
การบ้าน หาข้อมูล และ เราต้องมีไหวพริ บในการตั้งคาถาม เพื่อหาประเด็นสาคัญ และเราต้องคิดออกมาเป็ น
ภาพรวม และ มีการประชุม แบบแผนงานเพื่อทาความเข้าใจ ในการทางานและข้อตกลงให้กบั ทุกฝ่ าย
1.การประชุมทีมงาน มีความสาคัญอย่างมากต่อการผลิต สกู๊ป เพื่อป้ อนให้กบั ทางช่อง เพราะเรา
จะได้ตกลงกับทีมงานว่าต้องการอย่างไร กาหนดขอบเขตวันเวลา สถานที่ ในการถ่ายทา
2. มีการจัดตารางการถ่ายทา (Breakdown) เพื่อวางแผนการถ่ายทา ในแต่ละวัน หลังจากมีการ
ประชุมงานเพื่อเตรี ยมงานแล้ว ในการดาเนินการทางานผลิต สกู๊ป ตารางการถ่ายทา ถูกจัดทาขึ้นเพื่อให้
ผูร้ ่ วมงาน ได้ทราบว่าในวันถ่ายทาตนเองต้องทาอะไรบ้าง ก่อนหลังโดยยึดหลักว่าจะเลือก
สถานที่หรื อฉากที่ควรจะถ่ายทา ก่อนหรื อหลัง เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ วในการถ่ายทา มาก
ที่สุด
3. มีการประชุมทีมงานในฝ่ ายต่างๆ เพื่อทราบรายละเอียดของงานที่จะถ่ายทา ในครั้งต่อไป
และนางานที่ได้รับไปปฏิบตั ิ หลังจากการได้มีการจัดวางตารางการถ่ายทา เป็ นที่เรี ยบร้อยก่อนที่จะมีการ
ประชุมงานครั้งต่อไปเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆในการถ่ายทาจริ ง
2.1.2 ขั้นตอนการถ่ ายทา (Production)
การทา งานขั้น ตอนการถ่ายทา คือการทางานไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ในตารางการถ่ายทา
เมื่อได้ประชุมเสร็ จแล้วทุกฝ่ ายได้ไปทางานตามที่ได้ประชุ มกัน ต่อไปก็จะเข้าสู่ กระบวนการในการถ่ายทา
โดยยึดตารางการถ่ายทาเป็ นหลัก เราจะขอเบรคดาวของแต่ละรายการและเราจะ แบ่งเวลาในการดึงตัว
นักแสดงมาสัมภาษณ์เพื่อทาสกู๊ป เราต้องรู ้จกั การบริ หารเวลา และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพราะบางที
นักแสดงที่เราจะสัมภาษณ์อาจมาช้าเราก็ตอ้ งเปลี่ยนแผนการเอานักแสดงท่านอื่นมาสัมภาษณ์ก่อนเพื่อไม่ให้
เป็ นการเสี ยเวลา การทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องทางานให้ได้อย่างน้อย 90 เปอร์เซนต์ของแผนงานที่วาง
ไว้ ถือว่าการถ่ายทาประสบผลสาเร็ จ
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2.1.3 ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา (Post Production)
\
ขั้นตอนนี้จะประกอบด้วยงาน 2 ส่ วนหลักๆด้วยกัน คือ 1.การตัดต่อภาพ และ 2.การลงเสี ยง
1. การตัดต่อภาพ (Editing)
การตัดต่อเป็ นการเล่าเรื่ องของตัวงานที่เราได้ถ่ายมาและสิ่ งที่เราคิดไว้ในหัวให้ออกมาเป็ น
ผลงาน โดยจะเป็ นหน้าที่ของทีมตัดต่อ ซึ่ งจะมีผทู ้ ี่คอยลาดับภาพและประมวลผลเอาไว้แล้วคือตาแหน่งครี เอ
ทีฟ ที่เป็ นคนประกบคู่กบั ทีมตัดต่อว่าเราจะให้ผลงานออกมาเป็ นอย่างที่เราต้องการไว้มากน้อยขนาดไหน
และ สามารถนาไปเผยแพร่ ต่อไปได้ การตัดต่อจะช่วยเล่าเรื่ องได้มากเพราะมีการคิดและประมวลผลออกมา
2.การลงเสี ยงและดนตรี (Sound and music)
ขั้นตอนต่อเนื่องจากตัดต่อคือการลงเสี ยงและใส่ ดนตรี เปรี ยบเสมอนการตกแต่งงานลง
รายละเอียดครั้งสุ ดท้ายก่อนนาออกไปออกอากาศ แม้วา่ ทางโทรทัศน์จะนาเสนอเป็ นภาพซึ่ งการสื่ อสารก็จะ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถา้ ขาดเสี ยงประกอบต่างๆ หน้าที่ของเสี ยงเพลง เสี ยงพาก ดนตรี ประกอบ และเสี ยง
ประกอบต่างๆจะช่วยเสริ มสร้างอารมณ์ให้กบั ข่าวและสกู๊ปต่างๆ เพื่อให้สื่อสารออกมาชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
ผูช้ มที่ได้รับชมทั้งภาพและเสี ยงก็จะสมารถรับชมอย่างได้อรรถรส เจ้าหน้าที่ลงเสี ยงและดนตรี จะต้องศึกษา
ทาความเข้าใจในชิ้นงานก่อน เพื่อจะได้รู้วา่ ควรใส่ เสี ยงบรรยายตรงไหนและควรใส่ เสี ยงดนตรี ตรงไหน
จังหวะใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
2.2 ทฤษฎีกระบวนการบริหาร (POSDCORB)
Bovisualize กูลิคและเออร์วิกค์ได้รวบรวมแนวคิดทางด้านการบริ หารต่างๆเอาไว้ในหนังสื อ ชื่อ “Paper on
the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิดกระบวนการบริ หารซึ่งเป็ นที่รู้ จักกันดีชื่อว่า
“POSDCORB” ภาระหน้าที่ที่สาคัญของนักบริ หาร 7 ประการคือ
1. Planning การวางแผนเป็ นการวางเค้าโครงกิจกรรม ซึ่งเป็ นการเตรี ยมการก่อนลงมือปฏิบตั ิ
เพื่อให้การดา เนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยมีข้ นั ตอนการวางแผน 3
ขั้นตอนคือ
1.1 ประเมินหาโอกาสที่เป็ นไปได้ โดยพิจารณาจากทรัพยากรที่มีอยู่
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์การดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิ
1.3 กาหนดกลยุทธ์และหมัน่ ปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. Organizing การจัดองค์การเป็ นการกาหนดโครงสร้างขององค์การโดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็ นกรมกอง หรื อ แผนกโดยอาศัยปริ มาณงาน
คุณภาพงาน หรื อ จัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization)
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3. Staffing การจัดบุคลากรปฏิบตั ิงานเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กรนัน่ เองทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมาปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่ง
หน่วยงานที่ กาหนดไว้
4. Directing การอานวยการเป็ นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริ หารงานเช่นภาวะผูน้ า
(Leadership) มนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสิ นใจใน
(Decision making) เป็ นต้น
5. Coordinating การประสานงานเป็ นการประสานให้ส่วนต่างๆ ของกระบวนการทางานมี
ความ ต่อเนื่ องกัน เพื่อให้การดาเนินงาน เป็ นไปด้วยความ เรี ยบ ร้อยและราบ รื่ น
6. Reporting การรายงานเป็ นกระบวนการ และ เทคนิคของการแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามชั้น
ได้ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงานโดยที่มีความสัมพันธ์กบั การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ในองค์กรอยูด่ ว้ ย
7. Budgeting การงบประมาณเป็ นภารกิจที่เกี่ยวกับ การวางแผนการทาบัญชีการควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลังนอกจากนี้ วิลเลี่ยมเอฟกลุ๊ค ได้กล่าวว่านักบริ การต้องรู ้จกั นาข้อมูลด้านต่างๆ
มาประกอบการวางแผน และ บริ หารการปฏิบตั ิงานของตนนักบริ หารต้องอาศัยข้อมูลเพื่อช่วยสร้างความ
มัน่ ใจว่าการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ จะเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้น ในเรื่ องการใช้ระบบข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และกระบวนการตัดสิ นใจ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ ในการบริ หารเป็ นอย่างยิง่
กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving Process) เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในการดาเนินงานเมื่อเกิด
ปัญหาแล้วจะต้องมีการตัดสิ นใจตามมาเสมอในการเลือกแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม โดยกระบวนการ
แก้ปัญหาจะเริ่ มจากการกาหนดลาดับความสาคัญ ของปั ญหาเพื่อสามารถเลือกแก้ไขปัญหาที่จาเป็ น และ
เร่ งด่วนก่อนการที่นกั บริ หารจะค้นพบหนทางแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นจะต้องหาให้พบต้นเหตุของปัญหาให้ได้
เสี ยก่อนจึงจะสามารถหาแนวทางขั้น ต่อๆไป
การตัดสิ นใจ (Decision Making) เป็ นเรื่ องที่ดาเนินการต่อเนื่ องจากกระบวนการแก้ปัญหาซึ่งข้อ ที่ต่างกัน
คือ การแก้ปัญหาเป็ นความพยายามที่จะแสวงหาคาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้แต่การตัดสิ นใจคือการ
คัดเลือกเอาเฉพาะแนวทางใดแนวทางหนึ่ งที่เหมาะสมที่สุด เพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดและเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการ การตัดสิ นใจกระได้มากมายหลายครั้งในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหา เช่น
เริ่ มจาก ผูบ้ ริ หารต้องตัดสิ นใจเลือกเป้าหมายที่ตอ้ งการก่อน ในขั้นตอน ต่อมาก็ตดั สิ นใจเลือกใช้ หรื อ จะ
เชื่อถือข้อมูลชนิดใดที่ได้มาซึ่ งเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ นต่อการวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปั ญหาต่อไปโดย
กระบวนการตัดสิ นใจอาจกระทา โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อ กลุ่มบุคคลหรื อทั้งองค์กรที่จะต้องตัดสิ นใจ
ร่ วมกันก็ได้
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2.3 แนวคิดเกีย่ วกับบทบาทหน้ าทีข่ องโปรดิวเซอร์
Kaizank ได้โพสเกี่ยวกับหน้าที่ของโปรดิวเซอร์ ว่า โปรดิวเซอร์ คือ คนแรกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ โปรเจ็คต์
หนังเรื่ องหนึ่ง ไม่วา่ โปรเจ็คต์ นั้น จะถือกาเนิดมาจากการเป็ น หนังสื อ, หนังเก่า,ละครทีว,ี
ละครเวที,ข่าวในหนังสื อพิมพ์เรื่ องจริ ง หรื อ แม้แต่บทหนังที่เขียนเสร็ จสาเร็ จรู ป
มาแล้ว (spec script)ก็ตามทีเพราะโปรดิวเซอร์ อาจเป็ นคนเล็งเห็นความน่าสนใจของสิ่ งเหล่านี้และตัดสิ นใจ
หยิบมันมาสร้างเป็ นหนัง หรื อไม่ก็เป็ นคนที่เขียนบทส่ งผลงานมาให้อ่าน หรื อเป็ นคนที่ค่าย
หนังติดต่อให้เข้าไปปั้ น โปรเจ็คต์ อะไรสักเรื่ องกระทัง่ ว่าโปรเจ็คต์น้ นั วางตัวผูก้ ากับ หรื อ ดาราใหญ่
ไว้แล้ว ท้ายที่สุด มันก็จะเกิดขึ้นเป็ นตัวเป็ นตนไม่ได้ตราบใดที่ยงั ไม่มี โปรดิวเซอร์ หลังจากรับงานมาแล้ว
โดยส่ วนใหญ่ โปรดิวเซอร์ จะเป็ นผูค้ วานหาทีมงานมารับผิดชอบตาแหน่งหลัก ๆ ของหนังเรื่ องนั้นเอง เช่น
คนเขียนบทซึ่ งจะลงมือเขียนบทร่ างแรกจากนั้น โปรดิวเซอร์ ก็จะสอดส่ ายหาผูก้ ากับ (เว้นแต่วา่ เขารับหน้า
ที่กากับเอง) , ผูก้ ากับภาพ , ผูอ้ อกแบบเครื่ องแต่งกาย , ผูก้ ากับศิลป์ , ฝ่ ายคัดเลือกนักแสดง , คนตัดต่อ และ
ดาราสาหรับบทสาคัญ ๆ โดยจะรับฟังความเห็น ของผูก้ ากับด้วย หรื อในกรณี ที่ดาราใหญ่คบั ฟ้ามาก
โปรดิวเซอร์ ก็อาจต้องประนีประนอมด้วยการรับฟังความเห็นของดาราที่อยากได้ช่างเมคอัพคนโน้นช่างตัด
เสื้ อผ้าคนนี้ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม อานาจในการตัดสิ นใจหลักๆ เกี่ยวกับ ทีมงานจะต้องเป็ นของโปรดิวเซอร์
โปรดิวเซอร์ ก็คือผูย้ งิ่ ใหญ่ที่ควบคุมด้านการเงิน และ การจัดการที่เหลือทั้งหมด ที่ไล่ไปตั้งแต่กากาหนดการ
ใช้งบประมาณ , อนุมตั ิค่าใช้จา่ ยหลัก ๆ และคอยตอบคาถามเมื่อนายทุนนึกสงสัย ...จะเห็นได้วา่ โปรดิเซอร์
นั้น มีอานาจล้นเหลือ 5 คุณสมบัติที่โปรดิวเซอร์ ที่ดีตอ้ งมี
1. ต้องมีความสามารถด้านการจัดระบบและบริ หารคน
2. มีความเข้าใจเรื่ องการเงิน จะได้ไม่ตื่นตกใจกับตัวเลขง่ายนัก
3. ไม่สติแตกเวลาต้องเจรจา หรื อ แม้แต่ทะเลาะกับคนอื่น
4. มีวสิ ัยทัศน์ แจ่มกระจ่าง
5. ต้องจดจาไว้เสมอว่า หน้าที่ของ โปรดิวเซอร์ คือ การทาให้ผกู ้ ากับได้สร้างงานคุณภาพ
อย่างราบรื่ น ทุกสิ่ งที่ โปรดิวเซอร์ ทาก็คือการซื้ อเวลา และ อิสรภาพให้แก่ผกู ้ ากับ โดยไม่ละเลย ที่จดั
ควบคุมและแก้ไขปั ญหาเพื่อจะช่วยให้ผกู ้ ากับได้ผลงานที่ดีจริ ง

