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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่”	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการผลิตภาพยนตร์ต ้นทุนต�่าและศึกษา

กระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ของบรษิทับาแรมย	ูจ�ากดั	โดยมวีตัถปุระสงค์

การศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์

ต้นทุนต�่า

	 2.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

	 การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการ

สัมภาษณ์	 (Interview)	 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน	 รวมทั้งด้านการค้นคว้าและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 (Documentary	 Research)	 แล้ว

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน�าเสนอแบบเชิงพรรณนา	(Descriptive	Method)

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัท

บาแรมยู	จ�ากัด	มีการก�าหนดนโยบายการพิจารณาการสร้างภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

ของตนเองขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างภาพยนตร์	 โดยค�านึงถึงการให้

ความรูส้กึแปลกใหม่	สร้างความพงึพอใจให้กบัผูช้มและเป็นภาพยนตร์ทีม่คีณุภาพ	

โดยผูบ้รหิารต้องมคีวามรอบคอบในการบรหิารจดัการให้ปัจจยัภายในบรษิทัต่างๆ	

อยูภ่ายใต้งบประมาณที่จ่�ากดั	ซึง่ปัจจยัภายในทีม่ผีลต่อการผลติภาพยนตร์ต้นทนุ

ต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	ได้แก่	การบริหารจัดการ	เทคโนโลยี	และบุคลากร	

	 กระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	ได้แบ่ง

ขั้นตอนการผลิตออกเป็น	 3	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 ขั้นตอนก่อนการถ่ายท�าภาพยนตร	์

(Pre-Production)	โดยให้ความส�าคญักบัการวางแผนเพือ่ให้การด�าเนนิงานราบรืน่	

ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์	 (Production)	 ในขั้นตอนนี้บุคลากรต้องปฏิบัติงาน

ตามแผนทีว่างไว้อย่างเคร่งครดัเพือ่ให้การท�างานลลุ่วงภายใต้งบประมาณทีก่�าหนด	

และขัน้ตอนหลงัการถ่ายท�า	(Post-Production)	ได้แก่	งานตดัต่อ	ท�าเสียงประกอบ

และเก็บรายละเอียดต่างๆ	ช่วยให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

ค�ำส�ำคัญ:	 บริษัทบาแรมยู จ�ากัด ปัจจัยแวดล้อมภายใน ภาพยนตร์ต้นทุนต�่า
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ภาพยนตร์ไทยในปัจจุบนัถอืว่าเป็นสือ่สารมวลชนทีไ่ด้รบัความสนใจมาก
สื่อหนึ่งของประเทศ	 ภาพยนตร์ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทให้ได้เลือกชม	 
ในแต่ละปีมภีาพยนตร์ฉายรวมกนันบัร้อยเรือ่ง	สิง่ทีน่่าสนใจของสือ่ภาพยนตร์	คอื	
เรื่องราวที่ถูกด�าเนินให้จบในช่วงเวลาที่จ�ากัด	 อีกทั้งลักษณะการน�าเสนอของ
ภาพยนตร์ที่ถูกน�าเสนอในรูปแบบของภาพ	สี	 เสียง	และเรื่องราวของภาพยนตร์	
ทีไ่ด้สร้างความน่าสนใจชวนให้ตดิตามเป็นพเิศษหากเทยีบกบัส่ือประเภทอืน่ๆ	ซึง่
สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีเพื่อน�าเสนอต่อผู้ชม
	 ช่องทางในการรับสื่อภาพยนตร์ไทยในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบทั้ง
ในรปูแบบของโรงภาพยนตร์	วซีดี	ีดวีดี	ีเคเบลิทวี	ีและทางฟรทีวี	ีโดยผูช้มสามารถ
เลอืกชมได้ตามความสะดวกของตนเอง	หากมองภาพรวมของภาพยนตร์ถือได้ว่า
เป็นตลาดท่ีมีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มาก	 มีความน่าสนใจในตัวเองสูง	 หากมองถึง
ตลาดภาพยนตร์จะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกันสูงมากทั้งตลาดภาพยนตร์ภายใน
ประเทศและตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศ	 จึงท�าให้บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ปรับ
เปลี่ยนกลยุทธ์ในการท�างาน	ทั้งการสร้างภาพยนตร์แบบทุ่มทุนสร้างที่ต้องใช้งบ
ประมาณสูง	 โดยการน�านักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศมาเป็นจุดขาย	 เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจและเกิดการรับชมในกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์หรือบาง
บริษัทนั้นใช้การลดต้นทุนในการสร้างไม่น�าออกฉายในโรงภาพยนตร์แต่ขายใน 
รูปแบบของดีวีดี	 และวีซีดี	 จากการด�าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น	 ก็ได้รับผลตอบรับ 
ทีด่พีอสมควรท�าให้แต่ละบรษิทัต่างให้ความสนใจและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ต่างๆ	 โดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยที่มีอยู่และสามารถควบคุมได้เพื่อให้บริษัท
ประสบความส�าเร็จ
	 	การลงทุนในการผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนั้นต้องใช้งบประมาณในการ
ลงทุนที่สูงมากในส่วนประกอบและขั้นตอนการผลิตต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ค่าใช้จ่าย
เรื่อง	นักแสดง	ทีมงาน	สถานที่ถ่ายท�า	อุปกรณ์ประกอบฉาก	เครื่องมือภาพและ
บนัทกึเสยีง	การตดัต่อเรยีบเรยีง	บทภาพยนตร์	ทกุสิง่ล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทีบ่รษิทั
ภาพยนตร์ต้องจ่ายแทบทั้งสิ้น	
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	 ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการผลิตภาพยนตร์	คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป	

ซึง่เหน็ได้จากการทีเ่ริม่มกีารใช้จ่ายในการรบัชมภาพยนตร์ทางโรงภาพยนตร์	กล่าว

คือผู้บริโภคเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จ�าเป็นหรือคุ้มค่าเท่านั้น	 ในขณะที่สื่อภาพยนตร์ก็

ถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกัน	 ผู้ชมที่เลือกชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์

จึงเลือกรับชมภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจและรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากขึ้น	

ซึง่พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปของผูบ้รโิภคนัน้	ส่งผลต่อบรษิทัผูผ้ลติภาพยนตร์	เนือ่งจาก

ปริมาณและความถี่ในการรับชมภาพยนตร์ผ่านโรงภาพยนตร์ของผู้ชมในปัจจุบัน

มีจ�านวนลดลง	

	 ปัจจยัทีส่องทีม่ผีลกระทบ	คอืการพฒันาเตบิโตของเทคโนโลยใีนรบูแบบ

ของวีซีดี	ดีวีดี	เคเบิลทีวี	และทางฟรีทีวี	มีความรวดเร็วในการน�าเสนอภาพยนตร์

หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนั้นเข้าฉายในโรงภาพยนตร์	 ในปัจจัยนี้ยังรวมถึง	 วีซีดี	

ดวีดี	ีเคเบลิทวีเีถือ่น	ทีแ่พร่ระบาด	นอกไปจากนัน้ยงัมกีารวางขายภาพยนตร์ละเมดิ

ลขิสทิธิซ์ึง่เป็นภาพยนตร์ทีย่งัด�าเนนิฉายอยูใ่นโรงภาพยนตร์ในราคาทีถ่กูกว่ามาก

	 ปัจจัยที่สาม	 ได้แก่ปัจจัยด้านเน้ือหาและการเข้ามาแข่งขันของบริษัท

ภาพยนตร์ที่มีจ�านวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยเน้นจุดขายที่เนื้อหา

ที่มีความน่าสนใจมีความหลากหลาย	 และน�าเสนอเทคนิคต่างๆ	 ที่มีการพัฒนา

เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์	 และเพื่อรองรับเนื้อหาของ

ภาพยนตร์ที่น�าเสนอ	

	 ปัจจยัทีก่ล่าวมาข้างต้น	ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อธรุกจิภาพยนตร์ไทย

ในปัจจบุนั	ด้วยเหตนุีบ้รษิทัภาพยนตร์ส่วนหนึง่จงึได้เริม่ปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิโดยเน้นไปในด้านการลดต้นทนุการผลติภาพยนตร์ให้น้อยลง	เพือ่ลด

ความเสี่ยงในการลงทุนของผู้ผลิต

	 แนวทางในการด�าเนินกลยุทธ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตภาพยนตร์ได้ใน

จ�านวนมากขึ้นอีกด้วยซึ่งภาพยนตร์ที่มีการลดต้นทุนในการผลิตนี้เรียกว่า	

“ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่”	 ในประเทศไทยในปัจจุบนัคอืภาพยนตร์ทีม่ขีนาดความยาว	

90-130	 นาที	 ในการฉายในโรงภาพยนตร์	 ใช้ทุนสร้างไม่รวมค่าประชาสัมพันธ์	

3,000,000-12,000,000	บาท	ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ต�่ามาก	 โดยภาพยนตร์

ปกติจะใช้งบประมาณในการสร้างอย่างต�่า	15,000,000	บาท	ขึ้นไป	โดยไม่รวมค่า
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ประชาสัมพันธ์	 จึงถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการบริหารการผลิต

ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของไทยซึ่งมีแนวโน้มว่าบริษัทผลิตส่ือภาพยนตร์นั้นจะใช้

แนวทางดงักล่าวในการด�าเนนิงานมากขึน้	โดยการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ในการ

ท�างานลงเรื่อยๆ	ในอนาคตข้างหน้า

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์

ต้นทุนต�่า

	 2.		เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า

วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “การบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า”	 เป็นการ 

ศึกษาโดยใช้แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ	 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ ์

ผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์ต้นทุนต�่าจ�านวน	 1	 ท่าน	 ผู้ควบคุมการผลิตจ�านวน	 

2	ท่าน	และผู้ก�ากับจ�านวน	3	ท่าน	ของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด	โดยใช้แนวค�าถาม

เพื่อสอบถามถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าและปัจจัยภายในที่มีผลต่อ

การผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทบาแรมยู	จ�ากัด

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที่	1	 ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อกระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุต�า่

	 จากการศกึษาปัจจยัภายในทีส่่งผลต่อกระบวนการผลติภาพยนตร์ต้นทนุ

ต�่าซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 นโยบายการบริหารของบริษัทมีนโยบายที่จะท�าให้องค์กรกลายเป็น

บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีการจัดการในระดับมาตรฐานสากล	ในระบบ	“สตูดิโอ”	

ที่ครบวงจร	 มีระบบการท�างานที่ชัดเจน	 โดยยึดหลักในการสร้างภาพยนตร์คือ	 

“ไอเดียแปลกใหม่-สนุก”
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	 บรษิทัได้วางแผนในการผลติภาพยนตร์ไทย	โดยจะมุ่งเน้นไปทีภ่าพยนตร์
ในหลากหลายประเภทและเป็นภาพยนตร์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชมหลาก
หลายกลุ่ม	 และบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เช่นเดิม	
แต่จะมีการลดจ�านวนลงเพื่อปรับให้ทันการแข่งขันกับตลาดภาพยนตร์ในปัจจุบัน
	 ปัจจัยที่มาของการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 เนื่องจากตลาดผู ้ชม
ภาพยนตร์ของประเทศไทยเลก็มาก	จงึต้องขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
หรือกลุม่ผูช้มให้มากทีส่ดุ	โดยการลดต้นทนุการผลติเพือ่ให้สามารถสร้างในหลายๆ	
แบบได้	การได้รับผลกระทบจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยท�าให้การลงทุน	
มากๆ	นั้นไม่คุ้มค่า	ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงท�าให้บริษัทต้องแบ่งออกมาเป็นระดับๆ	
เพื่อจะจ�ากัดงบการลงทุน	เพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุด
	 ลักษณะของภาพยนตร์ต้นทุนต�่าของบริษัทภาพยนตร์ที่ใช้งบประมาณ
จ�ากัดประมาณ	 3,000,000-12,000,000	 บาท	 ในการสร้างมีลักษณะที่ให้ความ
ส�าคญัในเรือ่งไอเดยีในการน�าเสนอ	มกีารเน้นจดุเด่นในเรือ่งของการถ่ายทอดเรือ่งราว
ทีจ่ะกระทบต่อความรูส้กึสงู	ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ขึน้อยูก่บัประเภทของภาพยนตร์	
แต่ต้องออกมาอย่างมีคุณภาพ
	 นโยบายในการสร้างภาพยนตร์ต้นทนุต�า่	ได้ก�าหนดนโยบายในการสร้าง
ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก	3	ข้อคือ
	 1.		ภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่
	 2.		ภาพยนตร์เหล่านั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่มีกลุ่มผู้ชมรองรับและ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชม
	 3.		ภาพยนตร์เหล่านัน้เมือ่น�าไปสร้างในงบประมาณทีจ่�ากดัจะต้องเป็น
ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ
	 การแบ่งหน้าที่ในการบริหารและควบคุมการท�างานของบริษัทผู้อ�านวย
การสร้างคือคนที่แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจตัดสินใจหลักๆ	 ให้แก ่
ผู้ควบคุมการผลิต	ถ้าเป็นภาพยนตร์ที่มีทุนสร้างมากผู้อ�านวยการสร้างก็จะเข้าไป
ควบคุมอย่างใกล้ชิด	 แต่ในภาพยนตร์ต้นทุนต�่าก็มอบหมายให้ผู้ควบคุมการผลิต
จดัการเป็นเรือ่งๆ	ไปแล้วแต่ว่าใครจะมคีวามช�านาญภาพยนตร์แนวไหนเป็นพเิศษ	
และเมื่อมอบหมายให้ผู้ควบคุมการผลิตแล้ว	 ผู้อ�านวยการสร้างก็จะคอยแนะน�า 
ผู้ควบคุมการผลิตอยู่ห่างๆ	 เพื่อให้อิสระในหน้าที่และคอยตรวจสอบเป็นระยะ 
ในทุกๆ	ขั้นตอน



JC Journal166

	 การคัดเลือกผู้ก�ากับและทีมงานการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 บุคลากร

ต่างๆ	ทีม่ารบัหน้าทีใ่นการสร้างสรรค์งานภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ของบรษิทัจะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้

	 1.		มีความช�านาญและความรับผิดชอบในแต่ละประเภท

	 2.		มีความรู้ในเร่ืองของศิลปะที่เก่ียวข้องกับภาพยนตร์	 รวมทั้งเข้าใจ 

จุดเด่นของภาพยนตร์	เพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันของทีมงานทั้งหมด

	 3.		เข้าใจกระบวนการสร้างภาพยนตร์และหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

	 4.		มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกคน

	 5.		มคีวามสามารถในการโน้มน้าวและแสดงความคดิเหน็ให้ผูอ้ืน่คล้อยตาม

	 การควบคุมการบริหารภาพยนตร์ของผู้อ�านวยการสร้าง	 ในส่วนของ 

ผู้อ�านวยการสร้าง	 จะดูแลภาพกว้างๆ	 ของภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่	 โดยหลักๆ	

แล้วคอืการเสนองาน	พดูคยุกบันายทนุในด้านความต้องการสิง่ต่างๆ	ตคีวามจาก

บทภาพยนตร์ออกมาให้เห็นในแง่ธุรกิจ	ท�าศิลปะให้มองเป็นธุรกิจให้ได้

	 ทักษะและเทคนิคการบริหารภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 

ใหญ่ๆ	คือ

	 1.		ทกัษะในการวเิคราะห์ตลาดภาพยนตร์	โดยต้องเข้าใจในเรือ่ง	ประเภท

ของภาพยนตร์	ช่องทางการจัดการเงินทุนในการผลิต	ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย

และที่ส�าคัญคือความต้องการของผู้ชมในปัจจุบัน

	 2.		ทักษะในการบริหารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	 เพราะค่า

ตอบแทนในแต่ละหน้าทีย่งัถอืว่าต�า่อยูม่าก	และต้องใช้ความอดทนสงูรวมทัง้ระยะ

เวลาในการผลติทีย่าวนานกว่าสือ่อืน่ๆ	ดงันัน้การบรหิารเพือ่สร้างแรงจงูใจ	จงึเป็น

ส่วนส�าคัญที่ผู้บริหารควรระลึกถึงอยู่เสมอ	เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างราบรื่น

และพร้อมในทุกสถานการณ์	

	 องค์ประกอบแวดล้อมภายในบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ 

ต้นทุนต�่าประกอบไปด้วย	 ระบบการจัดการการบริหาร	 จะมีการแบ่งการท�างาน

ออกเป็น	2-3	ชัน้	ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน	โดยทีผู่อ้�านวยการผลติจะเป็นผูว้างกรอบ

แนวคิดและนโยบายในการท�างาน	 ผู้ควบคุมการผลิตท�าหน้าที่ควบคุมดูแลให้

สามารถท�างานตามเป้าหมาย	และน�าไปปฏบิตัร่ิวมกบัผูเ้ขยีนและทมีงาน	โดยเปิด
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โอกาสให้ทีมงานได้แสดงความคิดเห็น	 และท�างานได้อย่างเป็นอิสระ	 โดยระบบ

การบริหารจัดการของบริษัทจ�าแนกได้ดังนี้

	 1.		การบริหารงานบุคคล	 (Staffing)	 ผู้ควบคุมการผลิตมีหน้าที่ในการ 

คัดเลือกทีมงานเข้าท�างาน	และก�าหนดหน้าที่ของแต่ละบุคคล	ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ท�างานตามหน้าทีน่ัน้ๆ	โดยยดึความช�านาญเฉพาะอย่างและความช�านาญของ

แต่ละบุคคลเป็นส�าคัญเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

	 2.		การสัง่การ	(Directing)	การสัง่การมคีวามพยายามทีจ่ะให้การกระท�า

ต่างๆ	ของทกุฝ่ายในบรษิทัเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัและส่งเสรมิให้เกดิประสิทธิภาพ	

สงูทีส่ดุในการท�างาน	โดยทีผู่อ้�านวยการผลติต้องคอยชีแ้นะ	ควบคมุให้การท�างาน

เป็นไปตามความต้องการ

	 3.		การประสานงาน	(Coordinating)	การประสานงานเป็นการท�าให้กลไก

ต่างๆ	ของภาพยนตร์ได้ท�างานอย่างมีระบบและสอดคล้องกัน	การประสานงาน

ทีด่จีะท�าให้การท�างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืการท�างานจะสมัฤทธผิลหรอื

ไม่นั้นอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประสานงานด้วย

	 4.		การรายงานผล	 (Reporting)	 การรายงานผลเป็นการติดต่อส่ือสาร

ภายในองค์กรประเภทหนึ่ง	 โดยการแสดงเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา	 ให้รับทราบความเป็นไปของการท�างานในการตรวจสอบ

เนือ้หาถงึแม้ว่าในทางปฏบิตัแิล้วมกัจะรายงานผลแบบไม่เป็นทางการค่อนข้างมาก	

กล่าวคือการรายงานผลแต่ละชิ้นไป

	 ปัญหาด้านการบรหิารทีพ่บ	คอื	อ�านาจในการตดัสินใจต้องผ่านผูบ้รหิาร

สงูสดุคอืผูอ้�านวยการสร้างเพยีงผูเ้ดยีวจึงท�าให้การตดัสนิใจในการด�าเนนิงานอาจ

ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเนื้องาน	 ถึงแม้ความต่อเนื่องในการ

ท�างานจะมีความต่อเนือ่งและรวดเรว็กต็าม	ในส่วนของการบรหิารเงนิทนุการผลติ

ภาพยนตร์	พบว่าทีมงานฝ่ายผลิตเป็นผู้ควบคุมงบประมาณในการด�าเนินงานเอง	

จึงท�าให้เกิดปัญหางบประมาณบานปลายหรือเกินความจ�าเป็น	 ดังนั้นทางบริษัท

จึงควรมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ท�าหน้าที่ในการรับผิดชอบ 

งบประมาณแยกออกจากทีมงานฝ่ายผลิตอย่างชัดเจนเพื่อการจ�ากัดงบประมาณ

ที่มีประสิทธิภาพ
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	 เทคโนโลยี	ที่น�ามาใช้ภายในบริษัทมี	2	ประเภท	คือ
	 1.		เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร	 ประกอบด้วย	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 อีเมล	์
(E-mail)	และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในส�านักงาน
	 2.		เทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมเขียนบท
ภาพยนตร์	 ใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อขณะถ่ายท�า	 และท�าตัวอย่างเทคนิคพิเศษหลัง
การถ่ายท�า
	 	 ปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยี	บุคลากรส่วนใหญ่มีความคุ้นชินกับการ
ท�างานในรูปแบบเดิม	 จึงท�าให้เกิดปัญหาเร่ืองการปรับตัวกับการเปล่ียนรูปแบบ
การท�างาน	จงึต้องมกีารสอนการใช้งานและใช้วิธีคือการต้องค่อยปรบัวธีิการใช้ร่วม
กบังานไปทลีะน้อย	ทัง้นีบ้รษิทัยงัเกดิปัญหาด้านการจดัการเทคโนโลยสีือ่สารต่างๆ	
ให้กับพนักงานอิสระ	 ตรงนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากทางบริษัทใช้ทีมงาน
จากภายนอกเป็นจ�านวนมาก	หากจะซื้ออุปกรณ์อ�านวยความสะดวกให้ทั้งหมดก็
ไม่สามารถท�าได้	 รวมไปถึงปัญหาด้านการขาดแคลนพนักงานที่เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีเฉพาะด้านอีกด้วย
	 บุคลากรด้านสื่อหรือความสามารถทางวิชาชีพ	 (Media	 Professional)	
พนกังานส่วนใหญ่มคีวามสามารถในสายอาชพีภาพยนตร์โดยตรงหรอืมีความสนใจ
ในภาพยนตร์อยูแ่ล้วท�าให้เกดิความรูค้วามเข้าใจในการท�างานด้านภาพยนตร์โดย
ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ในเรือ่งของการจดัระเบยีบ	เพือ่ให้เกดิความ
รับผิดชอบและอ�านาจในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับระบบและสภาพ
ของพนักงานในบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�างาน
	 ปัญหาที่พบในด้านน้ี	 คือ	 ภายในบริษัทขาดแคลนพนักงานในด้านการ
ผลิตและวิเคราะห์บทที่ดี	 บทที่ดีนั้นต้องมีความน่าสนใจและแปลกใหม่	 ในขณะ
เดียวกันทางบริษัทยังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรต�าแหน่งผู้ก�ากับที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานก�ากับภาพยนตร์เพื่อที่จะควบคุมดูแลการ
ถ่ายท�าภาพยนตร์ภายใต้งบประมาณการผลิตที่จ�ากัดโดยไม่เสียกรอบแนวคิด	
(Concept)	ของภาพยนตร์ที่วางไว้

	 ส่วนที่	2	 กระบวนการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า
	 ขัน้ตอนการผลติจะถกูควบคมุโดยผูค้วบคมุการผลติและผูก้�ากบัเป็นหลกั	
โดยขั้นตอนทั้งหมดผู้ก�ากับจะด�าเนินการ	 และต้องผ่านการตรวจสอบหาจุด
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บกพร่องจากผู้ควบคุมการผลิต	 หลังจากนั้นจะถูกส่งผ่านไปยังผู้อ�านวยการสร้าง

เพื่ออนุมัติด�าเนินการ	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.		ขัน้ตอนก่อนการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Pre-Production)	การเตรยีมงาน

ก่อนการถ่ายท�าคือการวางโครงสร้างของภาพยนตร์ในการท�างานของกองถ่าย

ภาพยนตร์ทั้งหมด	โดยมีสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมดังนี้

	 	 1.1	 บทภาพยนตร์	 ในขั้นตอนนี้เป็นการน�าเอาเนื้อหาที่ได้จาก 

ผูป้ระพนัธ์หรอืผูเ้ขยีนบททีม่แีนวคดิทีน่่าสนใจมาผกูเป็นเรือ่งราว	ผ่านการตคีวาม

และวเิคราะห์ในหลากหลายแง่มมุเพือ่แยกส่วนต่างๆ	เพือ่ด�าเนนิการในเรือ่งค่าใช้

จ่าย	อุปกรณ์ที่จ�าเป็น	นักแสดง	และทีมงานในการรับผิดชอบ

	 	 1.2	 การคดัเลอืกนกัแสดงจะต้องมีการวางคาแรก็เตอร์ของตวัแสดง

ทั้งหมดก่อน	ได้แก่	การวางหน้าตา	การสร้างต้นแบบ	แล้วส่งทั้งหมดให้แก่คนท�า 

แคสติ้ง	 เพื่อที่จะเรียกคนเข้ามา	 จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้ก�ากับภาพยนตร์

พิจารณาคัดเลือกผู้แสดงที่มีความเหมาะสม

	 	 1.3		 การจัดหาสถานที่	การเตรียมบรรยากาศ	และสภาพแวดล้อม

ของสถานที่ที่จะใช้ส�าหรับการถ่ายท�าภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 มีปัจจัยด้านสถานที่ 

เข้ามาเกี่ยวข้องสูง	 ต้องมีการจ�ากัดสถานที่ให้แคบลง	 เดินทางง่าย	 และสามารถ

ดัดแปลงถ่ายท�าได้หลายบรรยากาศ

	 	 1.4		 การจัดเตรียมเสื้อผ้านักแสดง	 ในขั้นตอนนี้ผู ้ก�ากับจะบอก 

คาแร็กเตอร์ของตัวละครแก่ฝ่ายเสื้อผ้า	จากนั้นฝ่ายเสื้อผ้าก็ต้องไปตีความว่าควร

จะใช้ชุดแบบใดในการถ่ายท�า	 โดยผู้ก�ากับเลือกชุดเพียงเพื่อเป็นการคุมโทน

ภาพยนตร์เท่านั้น	 โดยส่วนนี้ภาพยนตร์ต้นทุนต�่ามักใช้การติดต่อห้องเส้ือต่างๆ	

เพือ่ขอเสือ้ผ้ามาใช้ในการถ่ายท�าหรอืจ้างฝ่ายจดัเตรยีมเสือ้ผ้าทีเ่กบ็ไว้เพือ่ทีจ่ะน�า

ออกมาใช้และจ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ต�่า

	 	 1.5	 การออกแบบและการสร้างฉากภาพยนตร์	 การออกแบบและ

การสร้างฉากภาพยนตร์นั้น	เป็นการดัดแปลงหรือตกแต่งสถานที่ให้พร้อมส�าหรับ

การลงมือถ่ายท�า	 โดยให้มีบรรยากาศไปตามที่บทภาพยนตร์ก�าหนด	 ซึ่งในด้านนี ้

ผู้ออกแบบจะรับผิดชอบโดยมีการน�าเสนอผู้ก�ากับอย่างละเอียด	เพื่อพิจารณาว่า

อุปกรณ์ส่วนไหนที่ไม่จ�าเป็นเพื่อตัดส่วนนั้นออกไป
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	 	 1.6	 การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์	 การเลือกและการเตรียมสิ่ง

ต่างๆ	ทีจ่ะใช้ในการถ่ายท�าภาพยนตร์ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อม	ทัง้ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์

การถ่ายท�าและอุปกรณ์ประกอบฉาก	 โดยมีการแยกท�าเป็นเอกสารว่ามีอะไรบ้าง

เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบทั้งก่อนและหลังใช้งาน

	 	 1.7		 การท�าบทถ่ายท�า	 ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะ

ต้องอธบิายถงึอารมณ์ในฉากให้แก่ทมีงาน	โดยมีการพดูคุยกนัถงึภาพทีจ่ะออกมา	

ในส่วนนี้ภาพยนตร์ต้นทุนต�่าได้ท�าการคัดเลือกการท�าภาพประกอบออกไป	 โดย

เน้นเป็นภาพถ่ายจากสถานทีจ่รงิและใช้การตดัต่อจากคอมพวิเตอร์เข้าช่วยเพือ่ลด

รายจ่ายในส่วนนี้หรือไม่มีการท�าภาพประกอบเป็นเพียงแค่ภาพสถานที่และการ

พูดคุยเพื่อท�าความเข้าใจเท่านั้น

	 	 1.8		 การจัดตารางการถ่ายท�า	เป็นขั้นตอนการล�าดับฉาก	เพื่อการ

ถ่ายท�าแต่ละคร้ัง	 ซ่ึงเป็นตารางการถ่ายท�าภาพยนตร์ตลอดทั้งเรื่อง	 จะแสดงให ้

ทมีงานได้เหน็ว่าในครัง้หนึง่ๆ	ทีย่กกองถ่ายไปจะต้องถ่ายอะไรบ้าง	สิง่ทีต้่องค�านงึ

ถงึส�าหรบัตารางการถ่ายท�าของภาพยนตร์ต้นทนุต�า่คอืการควบคมุความต่อเนือ่ง

ของการถ่ายท�า	

	 	 1.9		 การก�าหนดงบประมาณ	เป็นการคาดคะเนการใช้จ่ายของงาน

สร้างภาพยนตร์ทัง้หมด	ส�าหรบัภาพยนตร์ทีใ่ช้ต้นทนุต�า่ต้องมีความแม่นย�าสูง	เพือ่

ที่จะสามารถบอกได้ว่าเราจ�าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายส่วนใดและตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด	

โดยมีการตั้งงบประมาณเกินส�ารองไว้ประมาณ	15%	จากงบประมาณที่อนุมัติ

	 2.	 ขั้นตอนการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Production)	หลังจากการเตรียมงาน

ถ่ายท�าภาพยนตร์ให้พร้อมที่สุดแล้วขั้นตอนต่อมาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของผู้ก�ากับเป็นส่วนใหญ่	 ทั้งการบริหารงานภายในกองถ่ายภาพยนตร์ให้ด�าเนิน

งานไปอย่างราบรื่นที่สุด

	 	 2.1	 การประชมุทมีงาน	เป็นการประชมุเพือ่การซกัซ้อมความเข้าใจ

และตรวจสอบความพร้อมของทีมงานทั้งหมด	 ก่อนที่จะยกกองถ่ายท�าออกไป

ปฏิบัติงานจริง

	 	 2.2	 การยกกองถ่าย	 การเคลื่อนกองถ่ายภาพยนตร์	 สู่การปฏิบัติ

งานจรงิตามแผนงานทีก่�าหนดไว้	โดยการน�าอปุกรณ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการถ่ายท�าและ
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บคุลากรไปยงัทีน่ดัหมาย	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายท�าทีไ่ม่ต้องเสยีเวลาและ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น

	 	 2.3	 การด�าเนินการถ่ายท�าภาพยนตร์	 เป็นการลงมือถ่ายท�า 

ภาพยนตร์จรงิๆ	ภายใต้การบรหิารสัง่การของผูก้�ากบั	เพือ่ให้ได้มาซึง่ภาพและเสยีง 

บนจอภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์	ที่ส�าคัญคือต้องถ่ายท�าได้ตามแผนที่วางไว้	ซึ่งใน

ส่วนนี้ผู้ก�ากับนอกจากด�าเนินการถ่ายท�าแล้วยังต้องดูแลควบคุมการตัดต่อหน้า

กองถ่ายเพื่อให้ทราบว่ายังขาดส่วนไหน	 หรือควรเพิ่มเติมอะไร	 และต้องท�าการ

เพิ่มเลย	จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการถ่ายซ่อม

	 3.	 ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท�าภาพยนตร์	(Post-Production)	หลงัจากเสรจ็

สิ้นขั้นตอนการถ่ายท�าตามก�าหนดการแล้ว	 ก็เข้าสู ่ขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

ภาพยนตร์	ซึ่งระหว่างการถ่ายท�าอยู่นั้น	ก็อาจจะมีขั้นตอนหลังการถ่ายท�าควบคู่

กนัไปได้	ต่อมาในส่วนของการตดัต่อภาพและเสยีง	เป็นขัน้ตอนคดัเลอืกช๊อต	เพือ่

น�ามาจดัวางให้อยูใ่นช่วงของคทัหรอืซนี	ทีถ่กูต้อง	ควบคูไ่ปกบัการเรยีงและตดัต่อ

เสียงโดยเรียบเรียงตามบทภาพยนตร์	ซึ่งจะประสานงานกับผู้ก�ากับภาพยนตร์อยู่

เสมอเพื่อให้งานออกมาถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้

อภิปรายผล

	 จากผลการศึกษาครั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าในการปฏิบัติงาน

ของบรษิทับาแรมย	ูจ�ากดั	นัน้มปัีจจัยต่างๆ	มากมายเข้ามาเกีย่วข้องในการบรหิาร

การผลิต	 ส่วนของปัจจัยภายในน้ันสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ได้ผลลัพธ์ตามที่

ต้องการได้	 ส่วนที่ส�าคัญที่สุดประการหน่ึงของการบริหารงานบริษัทนั้นคือ	 การ

ควบคุมบุคลากรในการผลิตและการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อการผลิต

	 จากการศึกษาปัจจัยภายในทั้งหมด	 สรุปได้ว่า	 องค์ประกอบของปัจจัย

ภายในนัน้ได้แก่	ระบบการจดัการบรหิาร	ซึง่ประกอบไปด้วย	การบรหิารงานบคุคล	

(Staffing)	การสั่งการ	(Directing)	การประสานงาน	(Coordinating)	การรายงานผล	

(Reporting)	องค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีทั้งหมด	ทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสาร	

และเทคโนโลยีในการผลิตภาพยนตร์	 องค์ประกอบด้านบุคลากร	 โครงสร้างการ
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บริหารงานและหน้าที่	 ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การด�าเนินงานแทบทั้งสิ้น	 บริษัทจะด�าเนินการผลิตภาพยนตร์ไปได้อย่างราบรื่น
หรือไม่นั้น	ทุกองค์ประกอบล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงกันหมด
	 ดังนั้น	 เจ้าของกิจการหรือผู้อ�านวยการสร้างต้องเข้าใจการวางแผนขั้น
ตอนก่อนถ่ายท�าภาพยนตร์	 (Pre-Production)	 และในขั้นตอนการผลิตต้องเข้าใจ
วธิคีวบคมุและโน้มน้าวใจบคุลากรเพือ่ให้สามารถท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ
และในช่วงหลังการถ่ายท�า	ต้องเข้าใจถึงวิธีการในขั้นตอนหลังการถ่ายท�า	เพื่อให้
เข้าถงึปัญหาในทกุขัน้ตอนของการถ่ายท�าภาพยนตร์และสามารถแก้ปัญหาภายใน
บริษัทได้อย่างถูกจุด
	 ประเด็นส�าคัญที่ควรค�านึงในการบริหารการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่า	 
4	ประเด็น	ได้แก่
 ทุนในการผลิต	 เป็นที่แน่นอนว่าการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าต้องให้
ความส�าคัญกับการจ�ากัดงบประมาณในการผลิตเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายอันจะเกิด
ขึ้นในทุกๆ	 ด้าน	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ทางบริษัทบาแรมยูเองได้ใช้ทุนเป็นตัวก�าหนด
กระบวนการท�างานในหลายภาคส่วน	โดยบาแรมยูได้มีการก�าหนดงบในการผลิต
ภาพยนตร์ก่อนจ�านวนหนึ่งแล้วจึงมาประเมินค่าใช้จ่าย	หลังจากการประเมินแล้ว
พบว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตนั้นมากเกินกว่างบประมาณที่ต้ังไว้	 ทางบริษัทก็จะใช้ 
วิธีการระดมทุนโดยการขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นในการผลิต	 ซึ่งส่งผลให้
กระบวนการผลิตภาพยนตร์จะอยู่ภายใต้งบที่จ�ากัด
 เนือ้หาของภาพยนตร์	ด้วยงบประมาณอนัจ�ากดัของการผลติภาพยนตร์
ต้นทุนต�่าจึงเน้นไปที่การน�าเสนอแนวคิด	 (Idea)	ที่แตกต่างของเนื้อหาภาพยนตร์
มาเป็นจุดขาย	นอกจากนี้แล้วยังให้ความส�าคัญกับการเน้นการสื่อความหมายให้
ชัดเจนในฉากหนึ่งๆ	 รวมไปถึงการหาสถานที่ในการถ่ายท�าครั้งหนึ่งที่จะต้องหา
สถานที่ที่สามารถถ่ายท�าได้หลายจุดในสถานที่เดียวกัน	 ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเป็นการสร้างความแตกต่างและคุณค่าของเนื้อหา
ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่ทีส่ามารถโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตวัภาพยนตร์เองได้นอกเหนอื
จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	
 บุคลากร	 การบริหารและการผลิตภาพยนตร์ต้นทุนต�่าต้องอาศัยความ
สามารถของบุคลากรต�าแหน่งผู้ควบคุมที่มีคุณภาพคือเน้นให้ความส�าคัญกับ
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บุคลากรในต�าแหน่งผู้ควบคุมการผลิตในด้านต่างๆ	 ที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีความเป็นมืออาชีพในด้านนั้นอย่างแท้จริง	 ซึ่งแม้ว่าผู้ใต้บังคับ

บัญชาของสายงานน้ีมีจ�านวนน้อยหรือขาดประสบการณ์	 แต่ความสามารถของ 

ผู้ควบคุมงานนั้นสามารถท�าให้การปฏิบัติงานส�าเร็จลุล่วงได้	 นอกจากนี้การใช้วิธี

การจ้างบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์ที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจ�า	 (Freelance)	 

เป็นอีกวิธีหน่ึงในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการผลิตภายใต้ 

งบประมาณอันจ�ากัดได้เป็นอย่างดี

 เทคโนโลย	ีผูบ้รหิารจดัการควรมกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์	

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบันจะสามารถช่วยให้การด�าเนินงาน

เป็นไปได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพแล้ว	ยงัเป็นการประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อีกด้วย	 

ซึ่งผลจากการศึกษาเห็นได้ว่า	 บริษัทบาแรมยูได้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งใน

กระบวนการปฏบิตัแิละการตดิต่อสือ่สารขององค์กร	ซึง่ส่งผลให้ประหยดัเวลาและ

ค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ปัจจัยภายในด้านบทภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้าง

ภาพยนตร์ต้นทนุต�า่	ทางผูอ้�านวยการสร้างมกีารให้อสิระกบัการผลิตบทภาพยนตร์

มากเกินไป	ซึ่งผู้เขียนส่วนใหญ่คือผู้ก�ากับภาพยนตร์จึงมีความเป็นศิลปะมากกว่า

ความต้องการของตลาดผู้ชม	จึงต้องมีการตรวจพิจารณาบทภาพยนตร์ให้มากขึ้น	

ควรมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้ชมให้มากกว่านี้	 เพื่อที่จะได้ผลิตภาพยนตร์ที่ตรงความ

ต้องการของผู้ชมมากขึ้น

 2. ควรมีการประเมินผลการผลิตกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้ง

การศกึษาถงึพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูช้ม	เพือ่น�ามาพฒันารปูแบบการน�าเสนอ

ให้ตรงตามความต้องการของผู้ชมมากยิ่งขึ้น
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