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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระบวนการผลิตรายการทางโทรทัศน์ จะต้องมีการดาเนิ นงานเป็ นขั้นเป็ นตอน ตั้งแต่กระบวนการ
วางแผนคิด กระบวนการลงมือทา จนถึงกระบวนการนาเสนอ ซึ่ งต้องมีบุคลากรในการดาเนิ นงานที่เป็ น
ลาดับขั้นตอนในแต่ละด้าน
การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็ นงานที่ตอ้ งให้ความสนใจ และใส่ ใจเป็ นอย่างมากในการผลิต เพราะทุก
ข้อมูลหรื อเนื้อหาที่ถูกนาเสนอออกมาจะต้องถูกต้อง โดยจะนาเสนอข้อมูลต่างๆผ่านจอทีวี เพราะฉะนั้นการ
วางแผนการทางานตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายจะต้องมีความละเอียดในการทางาน ทาให้การ
เขียนสคริ ปรายการมีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินงาน
รายการโทรทัศน์ที่ทาง บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด นาเสนอผ่านสื่ อโทรทัศน์ เป็ นการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อง่ายต่อการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็ น ช่องข่าว ช่องสารคดี ช่องรายการสาหรับ
เด็ก ช่องบันเทิง ช่องรายการเพื่อการศึกษา ช่องภาพยนตร์ ช่องภาพยนตร์ซีรีส์ ช่องการ์ ตูน ช่องกีฬา ซึ่งจะมี
การถ่ายทอดสดกีฬาเป็ นประจา เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างเห็นได้ชดั โดยจะเผย
แพรข้อ มู ลต่ างๆผ่านทางช่ องรายการของ บริ ษ ทั ทรู วิชั่น ส์ จ ากัด มากกว่า 100 ช่ องเพื่อ ให้สื่อต่ างๆถู ก
นาเสนออย่างทัว่ ถึงแก่มวลชน
กระบวนการการทางานของบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด เริ่ มโดยการคิดหัวข้อการนาเสนอรายการโดย
คานึ งถึงกลุ่มเป้าหมายเป็ นหลัก เพื่อจะให้ตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง ต่อด้วยการวางแผนการทางาน
ในแต่ละฝ่ ายในการผลิ ตรายการหนึ่ งขึ้น มา เป็ นการให้บริ ก ารโทรทัศน์ระบบบอกรั บรายใหญ่ ที่สุดใน
ประเทศไทย อันนาไปสู่ การปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การแก่สมาชิก โดยบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด มุ่งมัน่ ที่จะ
นาเสนอรายการชั้นเยีย่ มและความบันเทิงที่สร้างความประทับใจสู่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรู ปแบบต่างๆ อาทิ
ช่ องข่าว ช่ องสารคดี ช่ องรายการสาหรับเด็ก ช่ องบันเทิง ช่ องรายการเพื่อการศึกษา ช่ องภาพยนตร์ ช่ อง
ภาพยนตร์ ซี รี ส์ ช่ อ งการ์ ตู น ช่ อ งกี ฬ า ด้ว ยเทคโนโลยี อ ัน ทัน สมัย โดยอาศัย โครงข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
หลากหลายรู ปแบบของทาง บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ จากัด
ในระหว่างการฝึ กงานสหกิจศึกษา หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือการเขียนสคริ ปรายการ ในรายการ
เดะ เดะ เฮ่ย ซึ้งเป็ นรายการสาหรับเด็ก โดยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในด้านของการพิมพ์ การใช้ภาษา
และคาพูด ให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคอย่างเด็ก ซึ่ งการทางานในหน้าที่น้ ี ต้องมีความตั้งใจ มีความพยายาม
และต้องมีความอดทนเป็ นอย่างมาก หน้าที่หลัก คือ การเขียนสคริ ปเกร็ ดความรู ้ โดยใช้เนื้ อหาการนาเสนอ
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ให้เหมาะสมกับเด็ก หรื อการเขียนความรู ้ เกร็ ดเล็กๆที่เด็กไม่รู้ ทาให้การลงมือเขียนสคริ ป ต้องมีการหา
ข้อมูลอ้างอิงที่เป็ นความจริ ง และสามารถเชื่อถือได้ เพื่อนามาเขียนเป็ นเกร็ ดความรู ้เล็กๆที่สามรถเข้าใจง่าย
สาหรั บเด็ก ต่อมาคือการเขียนสคริ ปละครในรายการโดยจะเน้นเรื่ องราวที่ เอาไว้ใช้สอนเด็ก อาทิ การ
ประหยัด หรื อ การใช้ภาษาให้ถูก ต้อง เป็ นต้น การมาฝึ กงานสหกิจศึกษาในด้านการเขียนสคริ ป จะต้องมี
ความละเอียดเป็ นอย่างมาก เพราะงานฝ่ ายการเขียนสคริ ป ถ้าหากมีขอ้ ผิดพลาด ก็อาจจะทาให้งานด้านอื่นๆ
ที่รันตามมาผิดพลาดไปด้วย จึงต้องไม่ให้มีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีให้นอ้ ยที่สุด
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเขียนสคริ ป ของบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด
1.2.2 เพื่อศึกษาการเขียนบทรายการโทรทัศน์
1.3 ขอบเขตของรายงาน
เพื่อศึกษากระบวนการทางานในบทบาทหน้าที่การเขียนสคริ ปรายการโทรทัศน์ รายการ เดะ เดะ เฮ่ย
ของบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 18 สิ งหาคม 2560
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 สามารถเข้าใจกระบวนการการทางานของการเขียนสคริ ปรายการโทรทัศน์
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการทางานจริ งและนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
มาประยุคใช้กบั การทางานในอนาคต
1.4.3 ได้รับความรู ้ในกระบวนการเขียนสคริ ปรายการโทรทัศน์

