บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานปฏิ บตั ิ ง านสหกิ จศึ กษาเรื่ อง “บทบาทหน้าที่ของครี เอที ฟ ในการผลิ ตรายการ
Daradaily News ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด” มุ่งศึกษาบทบาทหน้าที่ของครี เอทีฟ ในการผลิต
รายการในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูจ้ ดั ทารายงานศึกษาเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
2.2 ความหมายของ Creative
2.3 บทบาทหน้าที่ของ Creative
2.4 การผลิตรายการโทรทัศน์

2.1 ประวัติความเป็ นมาของบริษัท ดาราเดลี่ จากัด
ศิลปิ นดารา,ข่าวในวงการบันเทิง,ข่าวบันเทิงเด็ดๆ ร้อนๆ,VDO Clips สัมภาษณ์ศิลปิ นต่างๆ
ทันกระแส ทันข่างและรวมไปถึงเรื่ องย่อละคร,ดูดวง วาไรตี้ต่างที่คุณอยากรู ้
หนังสื อพิมพ์บนั เทิง “ดาราเดลี่” วางแผนฉบับแรกเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2549 ภายใต้คอน
เซ็ปท์ “มากกว่าดารา ยิง่ กว่าบันเทิง” โดยเนื้อหาหลักๆจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน เพื่อความชัดเจน และ
ง่ายต่อการติดตามของผูอ้ ่าน อาทิ ส่ วนแรก ประกอบด้วยหน้าปก จะเป็ นการวิเคราะห์เจาะข่าวลึ ก
ข่าวในแวดวงบันเทิง ที่ตกอยูใ่ นกระแสขณะนั้น ด้วยรู ปแบบการทาข่าวและนาเสนอเชิ งลึก ให้อ่าน
แบบอิ่มใจ จุใจ ภายใต้รูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวธุ รกิจ
บันเทิ ง ที่ หนังสื อพิมพ์ทวั่ ๆไปไม่ค่อยให้ความสนใจ จะสามารถหาอ่านได้จาก “ดาราเดลี่ ” ฉบับ
เดียวเท่านั้น
หนังสื อพิมพ์ 4 สี ที่มีครบรสทั้งเนื้ อหาสารทางธุ รกิจบันเทิง และธุ รกิจอื่นๆ ที่มีประโยชน์
ต่อท่านผูอ้ ่าน โดยเน้นไปที่เนื้ อหาที่ถูกคัดกรองมาโดยทีมนักข่าวคุณภาพ ปั จจุบนั “ดาราเดลี่” อยู่
ภายใต้การบริ หารงานของ บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด และยัง คงรั กษาจุ ดแข็งในฐานะหนังสื อพิม พ์
บันเทิง ที่มียอดขายอันดับ 1 ตลอดมา หนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่วางแผนทุกวันพุธ ที่ 7-11 ทุกสาขาและ
แผงหนังสื อใกล้บา้ นขึ้น
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ดาราเดลี่สื่อบันเทิงครบวงจรที่มีท้ งั หนังสื อพิมพ์ เคเบิลทีวี Streaming,TV บนมือถือ tablet
และสื่ อดิ จิตอลครบวงจร ไม่ว่า จะเป็ น Website, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube,
Socialcam รวมทั้ง Application บนมือถือและ tablet “ดาราเดลี่ ทีวี” เป็ นช่องทีวีดาวเทียม ภายใต้
คอนเซ็ปท์ ช่ องวาไรตี้บนั เทิงช่องเดียวที่มากว่าดารายิง่ กว่าบันเทิง มีจุดเด่นที่มีความฉับไวของข่าว
บันเทิง วาไรตี้หลากหลายออกอากาศ 24 ชัว่ โมง

2.2 ความหมายของ Creative
คาว่า “Creative” หมายถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ หรื อมุมมองที่แปลกใหม่ ไม่
เหมือนใคร ซึ่ งส่ วนใหญ่มกั จะได้ยนิ คานี้กนั ในวงการโฆษณา หลายคนที่จบนิเทศศาสตร์ มา ก็มกั จะ
มาเจอกันในสายงาน Creative ทั้งที่จริ งแล้ว ควรใช้ชื่อตาแหน่ งงานว่า Creator เพราะตามหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษบนดิกชันนารี ทุกเล่ม คาว่า “Creator” เป็ นคานามที่ให้ความหมายว่า “ผูส้ ร้าง
หรื อผูใ้ ห้กาเนิ ด” ส่ วน "Creative" เป็ นคาคุ ณศัพท์แปลว่า “ซึ่ งเกิ ดจากความคิ ดสร้ างสรรค์”
เพราะฉะนั้น คาว่า “Creative” น่าจะหมายถึงผลงานของ Creator
(อ้างอิง : http://www.pleplejung.com/2013/10/creative-content สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม
2560)
เมื่อกล่าวถึงฝ่ ายสร้างสรรค์รายการหรื อฝ่ ายครี เอทีฟ (Creative) นั้น หลายคนอาจจะนึ กไป
ถึ งบุ คคลที่ ทางานทางด้านโฆษณาเท่านั้น แต่แท้ที่จริ งแล้วงานทางด้านสร้ างสรรค์หรื อครี เอที ฟ
(Creative) คือ หัวใจในการทางานทางโทรทัศน์ ถื อได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นความคิด จินตนาการ และ
การสร้ า งสรรค์เพื่ อให้ เกิ ดขึ้ นมาเป็ นความจริ ง ค าว่า “ผูส้ ร้ างสรรค์รายการ (Creative)” นั้น จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นศิลปะแห่ งความคิดของงานทุกอย่าง เพื่อให้เกิ ดความน่ าสนใจ แปลกใหม่ และ
พัฒนาการขึ้นไปสู่ สิ่งที่ดีกว่า
(อ้างอิง : http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/mass/id/1412/rec/32 สื บค้นเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560)
Creative ส่ วนใหญ่ จะสังกัดอยูใ่ นสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ บริ ษทั โฆษณา
บริ ษทั เพลงและดนตรี ต่าง ๆ อาชี พ Creative จะทางานเกี่ ยวข้องกับงานบันเทิงโดยตรง เพราะมี
หน้าที่ทาให้สิ่งที่ตอ้ งการนาเสนอน่าสนใจ และต้องคอยดูแลรู ปแบบ และลักษณะการนาเสนอ ให้
ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุด
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อนาคตทางการงานของผูป้ ระกอบอาชีพ Creative ก็ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถ และความชอบ
ที่แตกต่างของแต่ละคน เมื่อถึ งจุด ๆ หนึ่ งที่พร้ อมไปด้วยประสบการณ์ และกาลังทรัพย์ก็อาจเปิ ด
บริ ษ ทั ของตัวเอง เพื่ อ สามารถแสดงไอเดี ย ร์ ที่ เป็ นของตัว เองได้อย่า งชัด เจน และมี อิส ระทาง
ความคิดอย่างเต็มที่ได้
(อ้างอิง : http://www.nationejobs.com/content/worklife/careertalk/template.php?conno=104
สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
Creative ควรเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ลอกเลี ยนแบบใคร และกล้าทาอะไรใหม่ ๆ การฝึ กฝน
เพื่อเป็ น Creative ที่ดีจึงต้องรู ้จกั สังเกตผูค้ น ลองแทนตัวเองกับคนอื่นดูวา่ ถ้าเราเป็ นเขา แล้วเราจะ
ทาอย่างไร พยายามคิด และมองอะไร ให้แปลกออกไปจากคนอื่น
(อ้างอิง : http://proudpedm.blogspot.com สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

2.3 บทบาทหน้ าทีข่ อง Creative
Creative จะสังกัดอยูใ่ นสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ บริ ษทั โฆษณา เป็ นต้น
ซึ่ งบทบาทหน้าที่ในการทางานของ Creative ในแต่ละสายงานก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ออกไป
ผูส้ ร้างสรรค์รายการ (Creative)
ในวงการโทรทัศน์ คาว่า “ผูส้ ร้างสรรค์รายการ (Creative)” มีความหมายโดยรวมว่าเป็ น
ผูส้ ร้างรายการ คิดรู ปแบบวิธีการนาเสนอ ตลอดจนลักษณะโดยรวมของรายการในด้านจินตนาการ
และการสร้ า งสรรค์ตามกระบวนการผลิ ตรายการให้เกิ ดขึ้ นจริ ง ตามความคิ ดนั้น เป็ นการสร้ า ง
นามธรรม อันได้มาจากความคิดให้ออกมาเป็ นธรรม ที่ผชู้ มจะสามารถสัมผัสรับรู้ไ ด้จากการรับชม
รายการ
จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้วา่ บทบาทของผูส้ ร้างสรรค์รายการ (Creative) กับการ
ผลิตรายการโทรทัศน์น้ นั มีความรับผิดชอบหรื อขอบข่ายงานที่ค่อนข้างกว้างมาก กล่าวคือ จะต้อง
รับผิดชอบตั้งแต่ข้ นั ตอนก่อนการผลิ ตจนสาเร็ จออกมาเป็ นรายการหนึ่ งๆ ผูส้ ร้ างสรรค์รายการจึง
นับว่าเป็ นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญเป็ นอย่างมากในการทาให้รายการประสบความสาเร็ จ
ผูส้ ร้างสรรค์รายการนั้น ควรเป็ นผูท้ ี่มีลกั ษณะนิ สัยอยากรู ้อยากเห็นในสิ่ งรอบๆตัว ควรจะ
เป็ นคนที่ช่างสังเกต ชอบคิด ชอบจินตนาการ และมีความสามารถในการสรุ ปความคิดรวบยอดได้
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อย่างรวดเร็ ว นอกจากนี้ ยงั เป็ นคนที่ควรชอบค้นคว้า มีความละเอียดรอบคอบสามารถที่จะมองเห็น
ความแตกต่ า งเล็ ก ๆน้อยๆ ซึ่ ง คนทัว่ ไปอาจไม่ สามารถแยกออกมาหรื อคาดไม่ ถึง ไม่ ลึก ซึ้ งเท่ า
เนื่ องจากว่างานทางด้านวิทยุโทรทัศน์น้ นั เป็ นงานที่ละเอียดอ่อนมาก หากมีรายปลี กย่อยใดๆขาด
หายไป ผูส้ ร้างสรรค์รายการที่ดีจะต้องสังเกตเห็นทันที
งานของผูส้ ร้ างสรรค์รายการเป็ นงานที่ตอ้ งแปลงจินตนาการออกมาเป็ นภาพและสรรค์
สร้างงานนั้นให้เกิดขึ้นจริ งตามจินตนาการให้ได้ จึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่จะต้องมีสมาธิ มีความ
อดทนต่อการเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ตลอดเวลา รวมไปถึ งการแก้ไขบางสิ่ งบางอย่างที่ ไ ม่
เหมาะสมตลอดระยะเวลาการทางาน นอกจากนี้ ความเชื่ อมัน่ ในตัวเองและความกระตือรื อร้ นกับ
งานก็เป็ นสิ่ งที่จะขาดไม่ได้ เพราะในการผลิตรายการนั้นย่อมจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ซึ่ งความเชื่ อ มัน่ ในตัว เองนี้ จะสามารถช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้เ ป็ นอย่า งดี ส่ ว นความ
กระตื อรื อร้ นจะทาให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ที่ ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ ง าน ซึ่ งจุ ดนี้ เองที่ จะส่ งผลให้ผ ลงานที่ ท า
ออกไปนั้นประสบความสาเร็ จ
บทบาทหน้าที่การทางานของผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ คือ
1. คิดหัวข้อในการนาเสนอในแต่ละเทป ในการผลิ ตรายการโทรทัศน์น้ นั จะมีรูปแบบของ
รายการเป็ นตัวกาหนดทิศทางว่าเราต้องการจะสื่ อสารอะไรกับคนดู ซึ่ งในแต่ละครั้งนั้นก็
ต้องเพิ่มความน่ าสนใจไปเรื่ อยๆ เราจึงต้องคิดว่าเราจะนาเสนออะไร ควรเป็ นเรื่ องที่ผชู ้ ม
ให้ความสนใจโดยอาจจะหยิบประเด็นเรื่ องที่กาลังเป็ นกระแสในปั จจุบนั
2. การหาข้อมูลในการทาสคริ ปต์ หลังจากที่เรารู ้ แล้วว่าเราต้องการจะนาเสนอเรื่ องอะไร ก็
ต้องเริ่ มหาข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่ จริ ง สอบถามจากผูร้ ู ้ หรื อจากแหล่ งข้อมูลต่างๆ ทั้ง
หนังสื อ อิ นเตอร์ เน็ ต โดยข้อมูลนั้นต้องมาจากแหล่ งข่าวที่เชื่ อถื อได้ และเป็ นความจริ ง
เพราะการทางานสื่ อนั้นการนาเสนอความจริ งถื อเป็ นจรรยาบรรณและส่ งผลต่อรายการ
เพราะหากนาเสนอข้อมูลที่ผิดๆก็จะทาให้ไม่มีคนเชื่ อถื อและเลื อกที่จะไม่ชมรายการของ
เรา
3. วางแผนการถ่ายทา เมื่อเราได้สคริ ปต์ที่ทาให้เรารู ้ ว่าต้องถ่ ายทาอะไรก็จะมาวางแผนการ
ถ่ายทาก่อนหลัง ต้องไปถ่ ายที่ ไหน อย่างไร ติ ดต่อใครบ้าง ต้องมี การถ่ ายอะไรบ้าง เป็ น
ขั้นตอนของการเตรี ยมงาน เตรี ยมซื้ อของ ติดต่อประสานงานกับทีมต่างๆ และกาหนดวัน
เวลา ในการถ่ า ยท า เพราะการถ่ า ยท ารายการโทรทัศ น์ น้ ัน ค่ อนข้า งมี เ วลาที่ จากัด การ
วางแผนที่ดีจะทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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4. การถ่ายทา เป็ นขั้นตอนการทางานที่สาคัญที่สุด การทาตามแผนงานจะทาให้ภาพที่ออกมา
ตรงตามเป้ าหมายที่เราได้วางไว้ และเราควรเตรี ยมพร้อมรับมือกับปั ญหาเฉพาะหน้าต่างๆที่
อาจะเกิดขึ้นระหว่างการทางาน
5. การตัดต่อ ส่ วนใหญ่จะเป็ นหน้าที่ของทีมตัดต่อ ผูผ้ ลิตหรื อโปรดิวเซอร์ จะเป็ นคนที่ควบคุม
ทิศทางและกรอบให้กบั รายการ ว่าควรจะตัดต่ออย่างไรมีการเพิ่มเติมเทคนิ คอย่างไร และ
เล่าเรื่ องอย่างไร
(อ้างอิง : http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/singleitem/collection/mass/id/1412/rec/32 สื บค้นเมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2560)

Creative Director (ผูอ้ านวยการฝ่ ายสร้างสรรค์)
หน้าที่หลักของ Creative Director คือการคิดให้มาก ลงมือทาให้นอ้ ย ครี เอทีฟอาจไม่ใช่ผู ้
ริ เริ่ มไอเดี ยใหม่ๆ แต่จะทาหน้าที่รับฟั งไอเดี ยจากทีม กระตุน้ ให้เกิดการสร้างสรรค์ และดึงไอเดี ย
ต่างๆ ของคนในทีมมารวบรวมและตกตระกอนให้ได้ ซึ่ งต้องอาศัยทั้งความเป็ นศาสตร์ และ ศิลป์
เป็ นอย่างมาก ครี เอทีฟ ในแต่ละองค์กรแตกต่างกันออกไป บางที่อาจหนักไปทางดีไซน์ บางที่หนัก
ไปทาง Marketing, Branding และในปัจจุบนั ตลาดงานด้าน Digital ค่อนข้างขยายตัว ทาให้งานด้าน
Customer experiences ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมาก แต่โดยรวมแล้ว Creative Director ต้องเข้าใจ
หลักการของทุกศาสตร์
(อ้างอิง : https://buffohero.com/learning-center/creative-director สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม
2560)

Creative โฆษณา (ผูส้ ร้างสรรค์งานโฆษณา)
ครี เอทีฟ หรื อคนที่สร้างสรรค์ผลงานโฆษณา นอกจากต้องเป็ นคนที่คิดสร้างสรรค์แล้วยัง
ต้องประสานงานกับคนหลายฝ่ าย ไม่วา่ เจ้าของสิ นค้าว่าเขาต้องการให้โฆษณาเน้นจุดเด่นของสิ นค้า
ตรงไหน มี งบประมาณเท่าไร ฯลฯ เมื่อได้ขอ้ มูลคร่ าว ๆ แล้วก็นาเข้าที่ ประชุ มกลุ่ ม เพื่อช่ วยกัน
ออกแบบชิ้นงานนั้นๆ ถ้าได้คร่ าวๆ แล้วต้องวาดออกมาให้ดูเป็ นช็อตๆ ว่ามีเนื้ อเรื่ องอย่างไร เรี ยกว่า
สตอรี่ บอร์ ด (story board) จากนั้นจึ งเข้าที่ ประชุ มอีกว่า ทุ กฝ่ ายเห็ นชอบหรื อไม่ ถ้าเห็ นด้วย ก็
วางแผนทางานให้เป็ นไปตามกรอบและงบประมาณ โดยช่ วงที่ ถ่ ายทา ตัดต่อนั้น ครี เอที ฟต้อง
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ติดตามงานด้วยว่า ถ่ ายทาออกมาได้อย่างที่ออกแบบไว้หรื อไม่ เมื่อมี ผลงานออกไปแล้ว ควรจะ
ติดตามปฏิกิริยาจากผูช้ มและผลวิจยั พฤติกรรมการซื้ อต่าง ๆ เพื่อประเมินงานของตัวเอง
การทางานของครี เอทีฟ มีข้ นั ตอนใหญ่ๆ ดังนี้
– รับโจทย์จากลูกค้า ตีโจทย์ร่วมกับคนทางานในบริ ษทั และทาแผนงานเสนอลูกค้า
– นาเสนองาน เพื่อให้ลูกค้ายอมรับในแนวทางทั้งหมด
– ผลิตงานโฆษณา เช่น ถ่ายทาภาพยนตร์ ถ่ายภาพนิ่ งเพื่อทา ad โฆษณาในหนังสื อพิมพ์
นิตยสารหรื อในสื่ อต่างๆ ที่ได้นาเสนอลูกค้าไว้
– นาผลงานไปใช้ในสื่ อต่างๆ ตามแผนงาน หรื อตามที่ตกลงไว้กบั ลูกค้า
(อ้างอิง : http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/66/785/I-AM-:-Creative-ครี เอ
ทีฟโฆษณา สื บค้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560)
2.4 การผลิตรายการโทรทัศน์
การผลิตรายการโทรทัศน์ เริ่ มจากในประเทศไทยเริ่ มมีนโยบายในการจัดตั้งสถานี โทรทัศน์
มาตั้งแต่ปี 2494 คือ สถานี ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม โดยออกอากาศเป็ นครั้งแรกในวันชาติ คือ
วันที่ 24 มิถุนายน 2498 โดยรายการแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศ เป็ นรายการแสดงดนตรี ออกอากาศ
สด ในยุคของจอมพล ป.พิบูลสงคราม
รายการโทรทัศน์ คือ กระบวนการต่างๆ ที่ทาให้เกิ ดรายการขึ้นเพื่อนาเสนอข้อความหรื อ
สาระต่อผูช้ ม โดยรายการที่ผลิตจะมีลกั ษณะการนาเสนอที่เป็ นรู ปแบบ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ที่ชดั เจนร่ วมกัน
ความสาคัญ
1) การกาหนดเนื้อหาของรายการ


สื่ อนาเสนอสถานการณ์ที่เกิดขึ้น



สื่ อสร้างและเป็ นตัวแทนความจริ งบางส่ วน



สื่ อกาหนดความเข้าใจให้กบั ผูค้ นในสังคมร่ วมกัน

2) การบริ หารจัดการและกาหนดทิศทางของสื่ อ
3) สื่ อต้องการความนิยม สื่ อต้องการรายได้
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ประเภท และรู ปแบบของรายการโทรทัศน์
แบ่งตามแนวคิด
1) แนวคิดที่ 1 แบ่งตามเกณฑ์ทวั่ ไป เช่น


แบ่งตามเนื้อหารายการ (content classification



แบ่งตามวัตถุประสงค์ของรายการ (objective classification)



แบ่งตามกลุ่มผูช้ ม (target group classification)

2) แนวคิดที่ 2 แบ่งตามหลักบูรณาการระหว่างลักษณะเนื้อหาและวัตถุประสงค์การผลิตรายการ
a. รายการประเภทข่าวสาร
b. รายการประเภทความรู้หรื อการศึกษา
c. รายการประเภทบันเทิง
d. รายการประเภทโฆษณาและบริ การธุ รกิจต่างๆ
แบ่งตามปั จจัย
1) ปัจจัยภายใน
 นโยบายสถานี


การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ใช้ในการออกอากาศ



ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์

2) ปัจจัยภายนอก


การเมืองการปกครอง



กระแสการปฏิรูปสื่ อและการเปิ ดเสรี สื่อในปัจจุบนั



การเจริ ญเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ ICT



ความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ



กระแสการแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรทัศน์



ลักษณะของกลุ่มผูช้ มที่มีปรับเปลี่ยนเวลา



สภาพเงื่อนไขหรื อบริ บททางสังคม และวัฒนธรรม

แบ่งตามรู ปแบบรายการที่ได้รับความนิยม
1) รายการละคร (drama)
2) รายการข่าว
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3) รายการวิเคราะห์สถานการณ์
4) รายการสารคดี – สั้น ต่อเนื่อง วาระพิเศษ
5) รายการบันเทิง


Variety show



Talk show



Game show



Reality show



Music



Concert



Studio



MV

คุณลักษณะของรายการโทรทัศน์
1. นาเสนอภาพและเสี ยงไปควบคู่กนั
2. ให้ความรู ้โดยการขยายความรู ้ การสาธิ ตวิธีการ หรื อขั้นตอน เช่น สารคดี
3. นาสิ่ งที่อยูไ่ กลตัวมาแสดงให้เห็นได้
4. เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ
5. ใช้เทคนิคการนาเสนอที่หลากหลาย
6. แพร่ ภาพได้ท้ งั แบบสื่ อมวลชน กลุ่ม หรื อรายบุคคล
7. นามาทาซ้ าได้
8. นาเสนอข่าวสาร เหตุการณ์ เรื่ องราวต่างๆ
รู ปแบบรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม
1. รายการสัมภาษณ์และรายการสนทนา (Interview and Conversational programme)คือ รายการที่
ออกอากาศด้วยการเสนอการพูดคุยของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยคนหนึ่งทาหน้าที่ถามแทน
ผูฟ้ ังเพื่อการถ่ายทอดแนวความคิด ความรู ้ หรื อข่าวสารในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งด้วยเสี ยงของผูร้ ่ วม
รายการไปสู่ ผฟู ้ ังโดยตรง ทั้งนี้ตอ้ ๆงมีวตั ถุประสงค์และหัวเรื่ องการพูดคุยนั้นอย่างชัดเจนด้วย
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2. รายการแข่งขัน (Game Show Programme) คือ รายการที่เน้นความตื่นเต้นเร้าใจ ชวนติดตาม ทา
ให้ผูช้ มคล้อยตามไปกับ รายการ โดยการแข่ ง ขันในกิ จกรรมต่ า งๆ ของบุ ค คลต่ า งๆ ที่ เชิ ญ
มาร่ วมในรายการ อาจเป็ นการเชิ ญบุคคลที่สมัครมาจากทางบ้าน เพื่อให้ความรู ้ สึกแก่ผชู ้ มใน
การมีส่วนร่ วมในรายการหรื ออาจจะผสมผสานกัน คือ มีท้ งั ดาราและผูช้ มที่เชิญมาจากทางบ้าน
ซึ่งรายการแข่งขันนั้น หัวใจสาคัญอยูท่ ี่วธิ ี การแข่งขันที่แปลกใหม่ เร้าใจ ชวนตื่นเต้น
3. รายการเพลง (Music Show Programme) คือ รายการที่บทเพลงเป็ นหัวใจหลักของการดาเนิน
รายการ แม้จะมีการนาเสนอส่ วนอื่นด้วย แต่ก็มีสัดส่ วนน้อยและไม่ใช่ ประเด็นหลักของการ
นาเสนอ แบ่งได้ตามลักษณะที่มาของบทเพลง ดนตรี ลักษณะของการผลิตและถ่ายทอด
4. ละครโทรทัศน์ (TV Cinema) คือ เป็ นความบันเทิงแบบบันเทิงคดี( Fiction) ที่นาเสนอทาง
โทรทัศน์ กล่าวคื อ เรื่ องราวที่ นาเสนอเป็ นเรื่ องที่ แต่งขึ้นตามจินตนาการของผูป้ ระพันธ์และ
ผูเ้ ขี ย นบท ซึ่ ง ไม่จาเป็ นต้องเป็ นเรื่ องจริ งเสอมไป โดยมีวตั ถุ ประสงค์หลักคื อ การให้ความ
บันเทิง
5. สารคดี (Documentary) คือ การนาเสนอเรื่ องราวต่างๆ ที่เป็ นเรื่ องจริ ง เคยเกิดขึ้นจริ ง มีอยูจ่ ริ ง
โดยมี ก ารเตรี ย มการหาข้อ มู ล เรี ย บเรี ยง ภาพและเสี ยงให้ อ อกมามี ค วามน่ า สนใจและ
สร้ างสรรค์ ซึ่ งสามารถทาให้ผชู ้ มได้รับสาระความรู ้ เกิ ดความรู ้ สึกนึ กคิดและอารมณ์ร่วมตาม
วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กาหนดไว้
ความหมายและบทบาทหน้าที่ต่างๆของทีมผลิตรายการ
1. ผูอ้ านวยการผลิต Executive Producer เป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง มีหน้าที่ การจัดร่ าง จัดทา ควบคุม
งบประมาณการผลิ ต เป็ นแหล่ งสนับสนุ นด้านการหางบประมาณ และดู แลรั บผิดชอบเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ถ้าในระดับองค์กร มีตาแหน่งเทียบเท่ากับ CEO
2. ผูค้ วบคุ มการผลิ ต Producer ดูแล ควบคุ ม และบริ หารการผลิ ตรายการ ในทุกด้า น เป็ นผูม้ ี
อานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดในการผลิตรายการโทรทัศน์
3. ผูช้ ่วยผูค้ วบคุมการผลิต Co-producer เป็ นผูช้ ่วยของProducer ในด้านต่างๆ
4. ผูส้ ร้างสรรค์รายการ Creative พัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการนาเสนอรายการให้น่าสนใจ
5. Script-writer ร้อยเรี ยงเนื้อหา ผลิตบทสาหรับพิธีกร และรายการ
6. ประสานงาน Co-coordinator มีหน้าที่ติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก (แขกรับเชิ ญ / สถานที่ /
อาหาร ฯลฯ) และภายใน (ฝ่ ายต่างๆ) ให้ทางานได้อย่างราบรื่ นและสัมพันธ์กนั
7. ศิลปกรรม ดูแล ผลิตและออกแบบฉาก และบรรยากาศให้เป็ นไปตามเนื้อหาในรายการ
8. ช่างภาพ Cameraman
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9. ผูก้ ากับเทคนิค (Technical Director)
10. ช่างกล้อง (Camera Operators)
11. ช่างเทคนิคด้านแสง (Lighting Technician) หรื อ ผูก้ ากับแสง
12. ช่างเทคนิคด้านภาพ (Video Engineer) หรื อ ผูก้ ากับภาพ
13. ช่างเทคนิคด้านเสี ยง (Audio Engineer) หรื อผูก้ ากับเสี ยง
14. ช่างเทคนิคผูค้ วบคุมการตัดต่อ (Videotape Editor )
15. ผูช้ ่วยประสานงานการผลิต (Production Assistant)
16. ผูก้ ากับเวที (Floor or Stage Manager)
17. ฯลฯ
(อ้างอิง : http://it.tni.ac.th/km สื บค้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560)

