บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระบวนการผลิ ตรายการโฆษณาทางโทรทัศน์ ต้องมี การดาเนิ นงานเป็ นระบบขั้นตอน
ตั้งแต่กระบวนการวางแผนความคิด การเรี ยบเรี ยง การถ่ายทาโฆษณา และสุ ดท้ายคือการนาเสนอ
ประเมินผลงานโฆษณา ซึ่ งต้องมีบุคลากรในการดาเนินงานที่เป็ นลาดับขั้นตอน
การผลิ ตรายการโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็ นงานที่ละเอียดอ่อน เน้นความสาคัญและความ
กระชับของเนื้อหาข้อมูล รวดเร็ วและเข้าใจในระยะเวลาสั้นๆ การที่จะนาเสนอเนื้ อหาข้อมูลต่างๆ สู่
จอทีวี การเตรี ยมข้อมูล เอกสารต่างๆ การค้นหาสถานที่ และติ ดต่อประสานงานจึ งมีความส าคัญ
อย่างยิง่ ในกระบวนการผลิตรายการโฆษณา
โฆษณาทางโทรทัศ น์ ที่ ท างบริ ษัท Create Intelligence Co. Ltd น าเสนอผ่ า นทางสื่ อ
โทรทัศน์ หรื อสื่ อโซเชียลออนไลน์ เป็ นการนาเสนอ ขายความคิด สร้างความน่าสนใจ เชิ ญชวนให้
มาร่ วมงาน มี บู ท ขายสิ นค้า และบริ ก าร โดยใช้วิธี ก ารจู ง ใจให้ผูบ้ ริ โภค เกิ ดความพึ ง พอใจเกิ ด
ทัศนคติที่ดี อันจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในการซื้ อบัตรคอนเสิ ร์ต หรื อบริ การที่เสนอขาย ซึ่ งเสนอ
ผ่านสื่ อมวลชนประเภทต่าง ๆ สามารถเผยแพร่ ข่าวสาร เกี่ยวกับงานอีเว้นท์ (Event) และบริ การใน
ระยะกว้างไกลได้สะดวก รวดเร็ วที่สุด ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย อย่างกว้างขวาง ไปสู่ มวลชนอย่างพร้อม
กันและทัว่ ถึง
กระบวนการการท างานของบริ ษัท เริ่ มโดยการสรุ ปเค้ า โครงเรื่ องโฆษณา (Brief
Storyboard) เป็ นลาดับแรก กล่าวคือ การสรุ ปและทาความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องของสิ่ งที่จะนาเสนอ
เพื่อดึ งดู ดให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจ การเตรี ยมงานการผลิ ตภายในบริ ษทั (Pre-Production) คือ
การเตรี ยมงานก่อนการถ่ายทา ได้แก่ การเลื อกตัวแสดง, สถานที่ถ่ายทา, สิ่ งประกอบฉาก, เสื้ อผ้า
ฯลฯ ซึ่ งขั้นนี้เป็ นการเตรี ยมงานภายในบริ ษทั ก่อน การผลิตขั้นสุ ดท้าย (Post Production) คือ การนา
ชิ้ นงานที่ได้ถ่ายทาไว้แล้วมาตัดต่อให้เป็ นเนื้ อเรื่ อง, ใส่ เทคนิ คต่างๆ, ใส่ เสี ยง เพื่อให้เป็ นรายการ
โฆษณาที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะออกอากาศโฆษณาทางสื่ อหลายๆช่องทาง

ระหว่า งฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษา หน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ผู ช้ ่ ว ยProducer โดยต้อ งมี ค วามรั บ ผิด ชอบ
รอบคอบ ละเอี ย ด จดจารายละเอี ย ดต่ า งๆได้ดี ซึ่ ง การท างานในหน้า ที่ น้ ี ต้องตั้ง ใจและมี ค วาม
พยายาม ต้องมีความอดทน หน้าที่หลัก คือ การหาสถานที่ถ่ายทา (Location) การทา Team List ทา
Transport List และช่ วยติ ดต่ อจดหมายขออนุ ญาตใช้สถานที่ ในการถ่ า ยทาต่ างๆทั้งราชการและ
เอกชน ต้องติดต่อหลายแผนก หลายขั้นตอนจึงต้องมีสมาธิ ในการทางานปั ญหาและอุ ปสรรคใน
กระบวนการผลิตรายการโฆษณาทางโทรทัศน์ คือ รายละเอียดของงาน และการควบคุมงบประมาณ
เพราะระยะเวลาการทาโฆษณาทางโทรทัศน์น้ นั โดยทัว่ ไปจะอยู่ระหว่าง 30 วินาทีถึง 1 นาที แต่
จะต้อ งผลิ ต โฆษณาให้ ไ ด้ต ามแผนงานที่ ว างไว้ และใช้ร ะยะเวลาในการท างานนาน รวมทั้ง
งบประมาณในการผลิตค่อนข้างสู ง บริ ษทั จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถทางด้านนี้ โดยเฉพาะ
เพื่อคัดเลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายการโฆษณา ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนไม่ให้ผิดพลาด รวมทั้งควบคุม
งบประมาณและระยะเวลาในการผลิ ตให้เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ การมาฝึ กสหกิจจึงได้ลงมื อ
ทางานจริ งดังนั้นจะต้องรอบคอบ และละเอียดมากในการทางานเพราะฝ่ าย Producer จะต้องควบคุม
งานตั้งแต่ตน้ จนจบคอยดูความเรี ยบร้อยทุกอย่างไม่ให้มีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีให้นอ้ ยที่สุด
ในการนี้ จึงได้ทารายงานเรื่ อง “กระบวนการการผลิ ตรายการของบริ ษทั ครี เอท อินเทลลิ
เจ้นซ์ จากัด โดยศึ กษาตั้งแต่กระบวนการก่ อนผลิ ตรายการจนถึ งหลังผลิตรายการ” เพื่อเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู ้ในการทางาน และความรู ้ที่ได้รับจากการฝึ กสหกิจ รวมถึงกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน์เพื่อนาไปใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกช่องทางสื่ อ

1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ ของผูช้ ่ วยผูค้ วบคุมการผลิ ต (Assistant producer) ของ
บริ ษทั ครี เอท อินเทลลิเจ้นซ์ จากัด
1.2.2 เพื่อศึกษาขั้นตอนการทางานของผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิตบริ ษทั ครี เอท อินเทลลิเจ้นซ์
จากัด
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ข องผู ้ช่ ว ยควบคุ ม การผลิ ต รายการ (ผู ้ช่ ว ยโปรดิ ว เซอร์ ) และ
กระบวนการการถ่ายทาโฆษณาทางโทรทัศน์

เริ่ มเข้าปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2560

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
ได้ทราบการทาหน้าที่ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ ายที่ทาหน้าที่
รวมทั้งได้รู้ถึงการปฏิบตั ิงานจริ ง และนามาใช้ประโยชน์ในการทางาน

ค

