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บทคัดย่อ

	 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลในเรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการ
โทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวันในรูปแบบ	Men	 Lifestyle”	 มีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษา	คือ	เพื่อศึกษาการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบ
ผูช้าย	(Men	Lifestyle)	ของบรษิทัครเีอทฟีวนัและเพือ่ศึกษารปูแบบการด�าเนนิชีวติ
ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของ
บริษัทครีเอทีฟวัน	 โดยการวิจัยจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 
Research)	 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 จากการ
สัมภาษณ์ทีมงานในบริษัทครีเอทีฟวันและผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้
ชีวิตแบบผู้ชายของบริษัทครีเอทีฟวัน	รวมทั้งเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	(Docu-
mentary)	โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	
(Descriptive	Analysis)	โดยใช้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องต่างๆ	มาเป็นการอธบิาย
และวิเคราะห์
	 ผลการศกึษาพบว่า	 ในส่วนของการบรหิารการผลติรายการโทรทัศน์รูปแบบ
การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวันตามขั้นตอนของการ
ผลิตรายการทั้งหมด	3	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย
	 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	(Pre-Production)
	 2.		ขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)
	 3.		ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)
	 ซึ่งบริษัทครีเอทีฟวันมีการเตรียมแต่ละขั้นตอนอย่างมีแบบแผน	 และมี
การระดมความคดิเหน็ในการประชมุเพือ่การด�าเนนิงานให้เกดิประสทิธภิาพในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวันในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	
Lifestyle)		ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์
	 ส่วนรูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ
วัน	 สามารถอธิบายได้ด้วยการใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเรื่องของรูปแบบ 
การด�าเนินชีวิตของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	
Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	ประกอบไปด้วยกิจกรรม	(Activities)	ความสนใจ	
(Interests)	และความคิดเห็น	(Opinions)	ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันไป

ค�ำส�ำคัญ:	 รายการโทรทัศน์รูปแบบ Men Lifestyle, บริษัทCreative One, การ
บริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ 
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บทน�า

	 ในปัจจบุนัรปูแบบของสือ่สารมวลชน	ก�าลังเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็	

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์	 ที่จ�าเป็นจะต้องท�าการปรับตัวจากเดิมที่เคย

ใช้วสัดเุป็นกระดาษเพือ่การเผยแพร่	แต่ในวนันีส่ื้อส่ิงพมิพ์จ�าเป็นทีต้่องปรบัเปล่ียน

ให้มีลักษณะเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อผู้

บริโภค	 และเพิ่มความแปลกใหม่เพื่อการแข่งขันต่อธุรกิจสื่อสารมวลชนหรือสื่อ

โทรทัศน์ที่ปัจจุบันถูกพัฒนาไปหลายรูปแบบ	 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่หยุดย้ัง	 โดยจะเห็นได้ว่า	 ช่องทางของการส่ือสาร

มวลชนนัน้จากอดตีจนถงึปัจจบุนัได้เกดิการปรบัเปลีย่นโฉมหน้าของวงการสือ่สาร

มวลชนไปอย่างมากมาย	 หากแม้แต่ในวงการสื่อสารมวลชนในรูปแบบใดก็ตาม	 

ยังคงจ�าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การแข่งขันและเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในปัจจุบัน

	 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อชนิดหน่ึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 เพราะมี 

จุดเด่นที่สามารถแพร่กระจายข่าวสารถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง	 มีคุณสมบัติทางด้าน

การสื่อสารด้วยภาพและเสียง	 ท�าให้สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้รับสารได้เป็น

อย่างดี	 รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวและถ่ายทอดความรู้	 ทัศนคติไปสู่

สาธารณะได้อย่างง่ายดายนั่นเอง	 ท�าให้สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ	ต่อ

พฤติกรรมของผู้รับสารทั้งทางตรงและทางอ้อม

	 แม้ว่าสือ่โทรทศัน์จะเป็นสือ่ทีม่ปีระสิทธิภาพ	แต่ผูร้บัสารส่วนใหญ่มักจะ

ให้ความส�าคัญกับบทบาทหน้าที่ของสื่อโทรทัศน์ในฐานะสื่อบันเทิงมากกว่า

เป็นการสือ่ข่าวสารโดยตรง	(มาล	ีบญุศริพินัธ์,	2550,	น.	34)	ผูช้มรายการโทรทศัน์

ส่วนใหญ่จะคาดหวังเน้ือหาทางด้านความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาข่าวสาร

อย่างจริงจังซึ่งจะรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ

ด�าเนินชีวิตประจ�าวันมากกว่าการตั้งใจรับข่าวสารเป็นหลัก	

	 ปัจจุบันนอกจากช่อง	Free	TV	(ประกอบไปด้วย	ช่อง	3	ช่อง	5	ช่อง	7	

ช่อง	 9	 ช่อง	 11	 (NBT)	 และ	 ITV	หรือ	 TPBS	 ในปัจจุบัน)	 ช่องต่างๆ	ที่เกิดขึ้น 

ในเคเบิลทีวี	 ไม่ว่าจะท�าช่องให้มีอัตลักษณ์ในรูปแบบใด	 แต่ที่ปฏิเสธไม่ได้คือ 
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จุดมุ่งหมายในการก่อต้ังสถานีก็เพ่ือสร้างประโยชน์ในด้านธุรกิจ	 ซึ่งปัจจุบันการ

ผลิตรายการในประเภทต่างๆ	สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	เพราะฉะนั้นต้องเพิ่ม

รายการที่สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของตัวเอง	 เพื่อสร้างรูปแบบให้กับ

รายการให้มคีวามน่าสนใจ	ซึง่ในระยะหลงัๆ	ได้มรีายการทีเ่น้นไปตามรปูแบบของ	

การใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	Solomon	กล่าวว่า	รูปแบบการด�าเนินชีวิต	(Life-

style)	สามารถอธบิายให้เหน็ถงึค่านยิมหรอืรสนยิมในการด�าเนนิชวีติ	ผ่านรปูแบบ

ของการบริโภคสินค้าต่างๆ	 ซ่ึงบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งที่ชอบ 

เหมือนๆ	กัน	ใช้เวลาท�ากิจกรรมที่คล้ายกัน	และซื้อของที่คล้ายกัน	ดังนั้น	นับเป็น

โอกาสที่ดีของนักการตลาดในการก�าหนดกลยุทธ์หรือผลิตรายการให้ตรงกับ

ลักษณะและความต้องการของกลุ่มคนต่างๆ	เหล่านี้	(อัญชัน	สันติไชยกุล,	2547,	

น.	20)	โดยภายหลงันัน้	รายการทวีต่ีางๆ	ให้ความส�าคญัไปทีก่ารผลติรายการเพือ่

เจาะกลุม่ในแต่ละรปูแบบการด�าเนนิชวีติของมนษุย์	ดงันัน้หนึง่ในรปูแบบรายการ

โทรทศัน์แนวรปูแบบการด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	กไ็ด้ก่อตวัขึน้มา	ทีเ่รยีกว่า	รปูแบบ

รายการประเภท	 การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ซึ่งในปัจจุบันรายการ

โทรทศัน์รปูแบบนีก้เ็ป็นอกีหนึง่รปูแบบทีผู่ผ้ลติรายการต่างให้ความสนใจอย่างมาก

	 ขอบเขตที่ส�าคัญของการผลิตรายการ	 ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม	 

ต่างก็ใช้พิธีกรเป็นเครื่องดึงดูดในการเรียกร้องความสนใจต่อผู้รับชมโดยใช้ความ

เซ็กซี่เข้ามาเป็นจุดขาย	 ขอบเขตของการใช้ผู้หญิงในการด�าเนินรายการโทรทัศน ์

รูปแบบ	 การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 จ�าเป็นที่จะต้องมีขอบเขตในการ 

น�าเสนอต่อสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะ	 ดังนั้นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 ต้อง 

หนัมาใส่ใจในการบรหิารและการวางแผนการผลติรายการโทรทศัน์รปูแบบ	การใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ให้มีความแปลกใหม่	 ทั้งในด้านรูปแบบรายการ	

เนื้อหา	 (Content)	 และแนวความคิด	 (concept)	 เพื่อสามารถครองส่วนแบ่งผู้ชม

รายการและสร้างความนิยมในรายการได้อย่างต่อเนื่องและยืนยาว

	 บริษัทครีเอทีฟวัน	คือ	บริษัทProduction	House	ขนาดเล็ก	 เพียงหนึ่ง

เดยีวทีท่างบรษิทัจเีอม็เอม็	แกรมมี	่จ�ากดั	(มหาชน)	ได้ไว้วางใจให้เป็นผูผ้ลติรายการ

โทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ที่จะออกสู่เคเบิลทีวีของ	

บริษัทจีเอ็มเอ็ม	แกรมมี่	จ�ากัด	(มหาชน)	ในชื่อช่อง	แม็กซี่ทีวี	(MAXXI	TV)	ซึ่งเป็น
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ช่องแรกที่ต้องการสร้างรูปแบบรายการโทรทัศน์	แนวการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	

Lifestyle)	 ทั้งหมด	 รายการในช่อง	 แม็กซ่ีทีวี	 (MAXXI	 TV)	 บริษัทครีเอทีฟวัน	 

จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารบรหิารและการวางแผนการผลติรายการโทรทศัน์

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ให้ออกมามีความน่าสนใจ	 และมี

ความแปลกใหม่	ทัง้ในด้านรปูแบบรายการ	เนือ้หาและแนวความคดิหรอืแม้กระทัง่

ด้านมุมมองของภาพ	ให้เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดีอีกด้วย	

	 จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น	ท�าให้เห็นว่ารายการโทรทัศน์รูป

แบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ยังคงเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามอง

ในฐานะผูผ้ลติรายการโทรทศัน์ยคุใหม่	ทีจ่ะต้องให้ความส�าคญักบัรปูแบบรายการ

ที่เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัยของการผลิตรายการโทรทัศน์ในสมัยนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาการบรหิารการผลติรายการโทรทศัน์ในด้านรปูแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวัน

	 2.	 เพือ่ศกึษารปูแบบการด�าเนนิชวีติของผูร้บัชมรายการโทรทศัน์ในด้าน

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัทครีเอทีฟวัน

วิธีการศึกษา

	 การวิจัยเร่ือง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	 ในรูปแบบ	 Men	 Lifestyle”	 ซึ่งจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 

Research)	ในการศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ป็นการมุง่ทีจ่ะศกึษาในเรือ่งการบรหิารการผลติ

รายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	

Lifestyle)	 ซ่ึงเป็นรายการที่ออกอากาศทางเคเบิลทีวี	 ช่องแม็กซี่ทีวี	 (MAXXI	 TV)	

ของบริษัทจีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยจะเน้นศึกษาในส่วนของ

กระบวนการบรหิารในส่วนของการผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ใน

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ซึ่งผลิตรายการ	7	รายการ	เท่านั้น	
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โดยประกอบไปด้วยรายการ	Men’s	 Trend	 รายการ	 Pool	 side	 Story	 รายการ	

Shoot’em	Up	รายการ	 In	my	place	รายการ	Music	Buss	รายการ	Babe	Be	 

Chef	รายการ	The	Hobbyist	ดังกล่าว	ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล	เป็นเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่เดือนธันวาคม	2554	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	

2555

	 แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษา	จากแหล่งข้อมูล	2	ประเภท	คือ	แหล่งข้อมูล

ปฐมภูมิ	 (Primary	 Data)	 จากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต

รายการโทรทศัน์รปูแบบการใช้ชวีติแบบผูช้าย	(Men	Lifestyle)	และจากแหล่งข้อมลู

ทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 จากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียด 

ดังต่อไปนี้

	 1.		แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	(Primary	Data)	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ซึ่งในส่วนแรก	

คือ	 การสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิต

รายการและผู้มีส่วนในการตัดสินใจกระบวนการทางความคิดในการผลิตรายการ

ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 โดยคัด

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ด้วยการศึกษาทีมงานและผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการทั้งหมด	 4	 คน	 ในส่วนที่	 2	 คือ	 การสัมภาษณ ์

รูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	 ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิต

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครเีอทีฟวนั	โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	

(Purposive	Sampling)	จ�านวน	4	คน	โดยเลือกมาจากอายุและอาชีพที่ค่อนข้าง

แตกต่างกัน

	 2.	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary	 Data)	 ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	 Proposal	 รายการ	 รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการผลิตรายการของ

บริษัทCreative	One

ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 ส�าหรบัผลการศกึษารายงานโครงการเฉพาะบคุคล	เรือ่ง	“การบรหิารการ

ผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ในรปูแบบ	Men	Lifestyle”	นัน้	สามารถ
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สรุปผลการศึกษาได้เป็น	2	ส่วน	ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

	 ข้อสรุปที่	1	 การบรหิารการผลติรายการโทรทศัน์รปูแบบการใช้ชวีติ

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทCreative	One

	 จากการศึกษาการบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิต

แบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ว่ามีการจัดการในการผลิต

รายการโดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	 (Pre-Production)	 เนื่องด้วยบริษัท

ครเีอทฟีวนั	เป็นบรษิทัรบัจ้างผลติรายการ	หรอื	Production	House	ซึง่มขีนาดเลก็

ได้มีการประชุมการวางแนวความคิดและการก�าหนดวัตถุประสงค์ของรายการให้

มีรูปแบบตามที่ทางบริษัทครีเอทีฟวัน	ได้ก�าหนดไว้	เพื่อให้รายการที่ผลิตสามารถ

เป็นรายการที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้รับชมรายการที่เป็นรายการโทรทัศนรูปแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		โดยบริษัทครีเอทีฟวัน	เป็นผู้รับแนวความคิดหลัก

ที่ช่อง	MAXXI	TV	ต้องการให้เป็นช่องส�าหรับผู้ชายและผู้ชายทุกคนต้องดู	แล้วจึง

น�ามาคิดและวิเคราะห์ให้ออกมาได้ทั้งหมด	 7	 รายการ	 และสามารถตอบสนอง

ความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ชายโดยมีเนื้อหารายการที่ครอบคลุมทั้ง

สาระและความบันเทิงรวมไปถึงความแปลกใหม่และความแตกต่างที่รายการ

โทรทัศน์รูปแบบ	Men	Lifestyle

 2.	 ขัน้ตอนการถ่ายท�า	(Production)	ในการลงพืน้ทีเ่พือ่ท�าการถ่ายท�า

รายการ	ต�าแหน่ง	Coordinator	จะท�าหน้าที่ในการเข้าไปติดต่อประสานงานเพื่อ

ยนืยนักบัเจ้าของสถานทีใ่นการใช้สถานทีใ่นการถ่ายท�าให้เป็นไปด้วยความสะดวก

และความรวดเร็ว	หลังจากการติดต่อเจ้าของสถานที่เรียบร้อยแล้วนั้น	Coordina-

tor	 จะท�าการเข้ามาช่วยในการถ่ายท�าการผลติ	 เนือ่งด้วย	 Coordinator	 จะมหีน้าที่ 

ในการจัดฉากและอุปกรณ์ในการถ่ายท�า	 ในเรื่องของการจัดไฟในการถ่ายท�าและ

ท�าการตรวจสอบความเรียบร้อยในกองถ่ายอีกด้วย	เพื่ออ�านวยความสะดวกและ

ความรวดเร็วในการผลิตรายการ	และอีกหนึ่งหน้าที่ส�าหรับ	Coordinator	คือการ

เป็นผู้ช่วยในการถ่ายบันทึกภาพวิดีโออีกด้วย	 ซ่ึงหน้าที่ในการบันทึกภาพวิดีโอ 

ก็คือ	 ต�าแหน่งครีเอทีฟซึ่งในบริษัทครีเอทีฟวัน	 นอกจากการเขียนบทรายการ

โทรทัศน์แล้วนั้น	 ยังมีหน้าที่เป็นช่างภาพในการถ่ายรายการในแต่ละรายการที่
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ตนเองรับผิดชอบอีกด้วย	 เหตุผลเนื่องจากทางบริษัทครีเอทีฟวัน	 เช่ือว่า	 การ
ถ่ายทอดภาพในความคิดของครีเอทีฟนั้น	 ช่างภาพทั่วไปจะไม่เข้าใจดีเหมือนกับ
คนทีค่ดิภาพจากในหวัออกมาเอง	ครเีอทฟีจงึจ�าเป็นจะต้องถ่ายทอดภาพในหวัเอง	
ถึงจะได้ภาพตามที่ต้องการ	
	 3.		ขัน้ตอนการตดัต่อภาพและเสยีงหลงัการถ่ายท�า	(Post-Produc-
tion)	ในเรือ่งของการตดัต่อภาพและเสยีงทางบรษิทัครเีอทฟีวนั	จะไม่เรยีกผูป้ฏบิตัิ
หน้าที่นี้ว่า	ช่างตัดต่อ	(Editor)	แต่จะเรียกว่า	Composer	ซึ่งเป็นคนวางล�าดับภาพ	
Direction	 เป็นคนเล่าเรื่องราวของภาพหลังจากการถ่ายท�ามาเรียบร้อยแล้ว	 ซ่ึง
ก่อนหน้าการออกไปถ่ายท�า	จะมีการประชุมแบบโต๊ะกลม	Head	Composer	จะ
มีสทิธใินการลงความคดิเหน็เข้าไปในงานได้ด้วยการปฏบิตัหิน้าที	่ในการออกแบบ
ภาพอีกคนหนึ่งเช่นกัน	และเมื่อถึงการตัดต่อจริง	Head	Composer	ก็จะได้ภาพ
ตามที่ต้องการ	และ	บอกให้	Composer	ตัดต่อได้อย่างเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายท�ามา	ซึ่ง
หลังจากการตัดต่อเสร็จเรียบร้อย	 ก็จะท�าการตรวจสอบหรือประเมินผลรายการ
โดย	Executive	Producer	แล้วจึงน�าส่งออกอากาศได้

	 ข้อสรุปที	่2	 รูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้รับชมรายการโทรทัศน ์
รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของ
บริษัทครีเอทีฟวัน

	 จากการศึกษา	 สามารถสรุปรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	 ของ 
ผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)		ของบริษัท
ครีเอทีฟวัน	ได้ดังต่อไปนี้
 1.	 กิจกรรม	 (Activities)	สามารถค้นพบได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอาชีพ
หรือท�างานแล้วน่ันจะใช้เวลานอกเหนือจากการท�างานหรือเวลาว่างในการท�า
กจิกรรมแตกต่างกนัไป	แต่โดยส่วนใหญ่นัน้รปูแบบการด�าเนนิชวีติ	(Lifestyle)	ของ
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ในช่วงวยัท�างานส่วนใหญ่	จะใช้เวลาว่างในการท�ากจิกรรมส่วนใหญ่
ไปกับการท่องเที่ยวสลับกับการพักผ่อนอยู่ที่บ้าน	 และจากการศึกษายังพบอีกว่า	
กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ชอบท�า	ขึ้นอยู่กับช่วงอายุอีกด้วย	โดยกิจกรรม
ในช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่น	 อาจจะนิยมไปเที่ยวตามสถานเริงรมย์ต่างๆ	 แต่เม่ือก้าว
ผ่านช่วงที่เป็นวัยรุ่นมาแล้วสไตล์ของการเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไป	 เช่น	 เปลี่ยนจาก
การเที่ยวในสถานเริงรมย์	มาเป็นการพักผ่อนในรูปแบบที่สบายมากขึ้น
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 2.	 ความสนใจ	 (Interest)	 ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้

ชวีติแบบผูช้าย	(Men	Lifestyle)	ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ต่างกใ็ห้มคีวามสนใจทีค่่อน

ข้างหลากหลายตามความสนใจและความถนดัของตนเอง	อย่างไรกต็ามความสนใจ

ในแต่ละอย่างอาจเป็นเพยีงความสนใจในการชืน่ชอบในการเสพ	หรอืรบัชมเท่านัน้	

แต่ก็ไม่ได้มีการลงมือสร้างงานศิลปะด้วยตนเอง	หมายถึง	ความสนใจเป็นไปเพื่อ

การเสพ	 หรือรับชมเป็นไปเพื่อความสุขความบันเทิงมากกว่าในการท�ากิจกรรม	

หรือการลงมือท�าในสิ่งที่ตนสนใจ	 และความสนใจของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ 

รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ก็ยังคงให้

ความสนใจในเรื่องของอาชีพของตนเอง	เพื่อเป็นการต่อยอดและแสวงหาความรู้

ในงานที่ตนท�า

 3.	 ความคิดเห็น	(Opinions)	ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	ส่วนใหญ่จะมีความคิด

เห็นต่อเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ	 แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภค

สนิค้าทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่จากการศกึษาค้นพบว่าผูร้บัชมรายการโทรทศัน์รปูแบบการ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 มีความคิดเห็นในเรื่องของการบริโภคข้อมูล

ข่าวสารบ้านเมืองในเชิงลบ	 เนื่องจากเป็นรายการที่ท�าให้เกิดความเครียด	 ดังนั้น

ผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	จึงต้องการ

รายการรูปแบบใหม่เพื่อให้เกิดความบันเทิงมากขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาการวิจัยเร่ือง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของ

บริษัทครีเอทีฟวัน	ในรูปแบบ	Men	Lifestyle”	ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการบริหารการ

ผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	โดยการใช้ตามแนวคดิการบรหิารการ

ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์	 ซึ่งได้อธิบายไว้ถึงหลักการการบริหารการผลิตรายการ

อย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอนการผลิตรายการ	 ซึ่งบริษัทครีเอทีฟวัน	 ก็ได้มีวิธี

การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารการผลิต

รายการวทิยโุทรทศัน์	ซึง่โดยทัว่ไปจะมขีัน้ตอนการผลติรายการทัง้หมด	3	ขัน้ตอน
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โดยประกอบไปด้วยขัน้ตอนที	่1	ขัน้ตอนเตรยีมการถ่ายท�า	(Pre-Production)	ซึง่กค็อื

เป็นขัน้ตอนทีผู่ผ้ลติรายการต้องวางแผนการท�างาน	ร่วมกนัคดิ	ปรกึษาหารอื	เพือ่

ก�าหนดวัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	แนวทาง	และวิธีการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ

ผลส�าเร็จ	ก�าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบคุลากรทัง้หมด	ก�าหนดปัจจยั

การผลิตที่จ�าเป็นต้องใช้งบประมาณ	 ตลอดจนคิดวิธีการติดตามประเมินผล	 

(สหศักดิ์	กลิ่นสุวรรณ,	2548)	โดยทางบริษัทครีเอทีฟวัน	มีการวางแผนการท�างาน

โดยการระดมความคิด	 โดยทางบริษัทเรียกการประชุมนี้ว่า	 การประชุมโต๊ะกลม	

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการปรึกษาหารือในเรื่องของ	 การวาง

แนวความคดิของรายการซึง่ทางบรษิทัครเีอทฟีวนั	วางแนวความคิดไว้ส�าหรบัการ

ตอบสนองความต้องการการรับชมรายการของกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	 คือ	

กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูช้าย	ซึง่ในขัน้ตอนการเตรยีมการถ่ายท�า	ทางบรษิทัครเีอทฟี

วัน	 จะท�าการวางแผนถึงขั้นตอนในการด�าเนินการผลิตรายการเพื่อท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท�างาน	เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งหมด	7	รายการ

จะต้องเกดิจากการวางแนวทางในการด�าเนนิงานไว้เป็นอย่างด	ีเพือ่ท�าให้ขัน้ตอน

ของการถ่ายท�า	(Production)	เป็นไปอย่างลุล่วงและเกิดปัญหาน้อยที่สุด

	 ซึ่งขั้นตอนที่	2	คือขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)	เป็นการน�าแผนงาน

และปัจจัยการผลิตที่ได้จัดเตรียมไว้ไปด�าเนินการผลิตให้ผลส�าเร็จออกมาเป็น

รายการโทรทศัน์	ผูร้บัผดิชอบในขัน้นีค้อื	ผูก้�ากบัรายการ	สิง่ทีต้่องท�าในขัน้นีไ้ด้แก่	

การติดตั้งอุปกรณ์	(set	up)	การถ่ายท�ารายการ	(shooting-recording)	ในขั้นตอน

นี้เป็นขั้นตอนการถ่ายท�าจริงๆ	 แต่อาจจะถ่ายท�าโดยบันทึกรายการลงบนวิดีโอ

เทปและท�าการออกอากาศภายหลัง	หรือออกอากาศสด	ซึ่งโดยทั่วไปนิยมบันทึก

เทปรายการลงบนวิดีโอเทป	 ไว้ตัดต่อทีหลัง	 เพราะว่าการถ่ายท�ารายการนั่นอาจ

จะมข้ีอผดิพลาดเกดิขึ้นกส็ามารถน�าไปแก้ไขในขัน้ตัดต่อได้	(สหศกัดิ์	กลิน่สุวรรณ,	

2548)	ซึ่งในขั้นตอนการถ่ายท�าทางบริษัทครีเอทีฟวัน	จะใช้การบันทึกเทปเพื่อน�า

ไปสู่กระบวนการตัดต่อแล้วจึงออกอากาศในภายหลัง	ดังนั้น	ขั้นการถ่ายท�า	(Pro-

duction)	ทางบริษัทครีเอทีฟวัน	จึงใช้วิธีการถ่ายท�าโดยการออกนอกสถานที่เพื่อ

หาสถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามในการผลิตรายการ	จึงท�าให้ขั้นตอนนี้	ต้องมีการใช้

กล้องบันทึกภาพได้ถึง	2	เครื่อง	เพื่อความน่าสนใจของรายการและป้องกันความ



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 87

ผิดพลาดในการถ่ายท�า	 ซ่ึงอย่างไรก็ตามเมื่อขั้นตอนการถ่ายท�า	 (Production)	 

มีการผิดพลาดในการผลิตรายการก็สามารถน�าไปท�าการตัดต่อในขั้นตอนที่	 3	 

ต่อไป	คือ	ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)

	 ในข้ันตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	 (Post-Production)	

เมื่อด�าเนินการผลิตรายการเรียบร้อยแล้ว	 ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ	 นั่นก็คือ	

การตดัต่อล�าดบัภาพ	เป็นการน�ารายการทีบ่นัทกึไว้มาตดัต่อล�าดบัภาพ	ท�าเทคนคิ

พิเศษ	ซ้อนตัวอักษร	ซ้อนภาพ	บันทึกเสียง	บรรยาย	บันทึกเสียงดนตรี	และการ

ผสมเสยีง	ในการตดัต่อปัจจบุนัมคีวามทนัสมยัมากสามารถทีจ่ะเสรมิ	เพิม่เตมิแต่ง

ภาพและแต่งเสยีงให้ได้ภาพทีเ่ป็นทีพ่อใจของผูช้ม	เพราะภาพทีต่ดัต่อออกมาแล้ว

จะต้องได้ทั้งอารมณ์	 ความรู้สึก	 และความคิดสร้างสรรค์ที่ดีกว่าภาพเดิม	 และ 

เมื่อผลิตรายการเสร็จแล้วต้องตรวจสอบรายการ	 ซึ่งแบ่งออกเป็นการตรวจสอบ

ด้านเทคนิคและการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา	 แล้วจึงน�าไปออกอากาศ	

(สหศักดิ์	 กลิ่นสุวรรณ,	2548)	ซึ่งในขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่าย

ท�าทางบริษัทครีเอทีฟวัน	 จะท�าการน�าภาพที่ได้จากการถ่ายท�ามาท�าการตัดต่อ

และเรียงล�าดับภาพพร้อมกับใส่เทคนิคด้านภาพให้เกิดความน่าสนใจ	 รวมไปถึง

การใส่เสยีงดนตรปีระกอบหรอืเพลงประกอบเพือ่ให้รายการเป็นไปตามทีไ่ด้ประชมุ

กันไว้ตั้งแต่ขั้นตอนของการเตรียมการถ่ายท�า	โดยทางบริษัทครีเอทีฟวัน	ให้ความ

ส�าคัญในการท�า	Computer	Graphic	 (CG)	เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการ	

โดยการท�าทั้งหมด	7	รายการจะท�าการใช้	Computer	Graphic	(CG)	ที่เหมาะสม 

ในแต่ละรายการแตกต่างกันไป	 หลังจากน้ันจึงท�าการตรวจสอบจาก	 Executive	

Producer	ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการออกอากาศ

	 จากการศึกษาขั้นตอนทั้งหมดของกระบวนการบริหารการผลิตรายการ

ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวลัยพร	 วัธนหิรัญญสิทธิ์	

(2553)	 ซึ่งได้ศึกษาเก่ียวกับการบริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวกัน	 ของ

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	 ผลการวิจัยพบว่า	 กระบวนการผลิตรายการครอบครัว

เดยีวกนั	ประกอบไปด้วย	4	ขัน้ตอน	คอื	ขัน้ตอนที	่1	วางแผนก่อนการผลติรายการ	

เป็นขั้นตอนจัดเตรียมงานให้มีความพร้อมทั้งหมดก่อนจะด�าเนินการผลิต	 การ

ประชมุเพือ่ระดมความคดิจากทมีงานสร้างสรรค์รายการเพือ่เลอืกประเดน็การน�า
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เสนอ	 ขั้นตอนที่	 2	 เตรียมการผลิตรายการ	 จากนั้นจะเข้าสู่การซ้อม	 ก่อนการ 
ถ่ายท�า	ขัน้ตอนที	่3	ผลติรายการ	จะผลติรายการเป็น	2	รปูแบบ	คอื	ในห้องจดัรายการ	 
และนอกสถานที่	ขั้นตอนที่	4	หลังการผลิตรายการ	ในขั้นตอนนี้จะเป็นการน�าเอา
เทปโทรทัศน์ซ่ึงได้ถ่ายท�าไว้ทั้งหมด	 มาตัดต่อล�าดับภาพให้เหมาะสมและน่าชม
มากยิ่งขึ้น	 รวมถึงการประเมินคุณภาพรายการ	 โดยจากการศึกษาค้นพบความ 
แตกต่างในข้ันตอนของเตรียมการซ้อมก่อนถ่ายท�า	 เนื่องด้วยรายการครอบครัว
เดียวกัน	ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย	เป็นรายการที่จะต้องใช้การถ่ายท�าในห้องจัด
รายการ	ซึ่งท�าให้ต้องมีการซักซ้อมเรื่องของการให้คิวบนเวที
	 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและมีกระบวนการการผลิตรายการที่
สอดคล้องกนักค็อื	ฐาดนิ	ีเลาหพนัธ์	(2542)	ซึง่ได้ศกึษาเรือ่ง	“การศกึษาวจิยัรายการ
ไอทีวี	ทอล์ค:	กระบวนการผลิตรายการและปัจจัยแวดล้อม”	เพื่อทราบถึงรูปแบบ
วิธีการน�าเสนอและกระบวนการการผลิตรายการ	ผลการวิจัยพบว่า	มีรูปแบบการ
เป็นรายการสนทนาข่าวซึง่มวีธิกีารน�าเสนอโดยการถ่ายทอดสดและการบนัทกึเทป
ทั้งในห้องจัดรายการและนอกสถานที่	 ในส่วนของการผลิตรายการประกอบด้วย	
4	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย		1.	ขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ		2.	ขั้น
ตอนการเตรียมการผลิตรายการ		3.	ขั้นตอนการผลิตรายการ		4.	ขั้นตอนหลังการ
ผลิตรายการ	และ
	 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของการบริหารการผลิตรายการสามารถอภิปรายผลได้ว่า	
การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 มีการด�าเนินงานที่คล้ายคลึงกับ
การผลติรายการของสถานโีทรทศัน์หรอืบรษิทัผลติรายการอืน่ๆ	ตามขัน้ตอนของ
การผลิตรายการทั้งหมด	3	ขั้นตอน	โดยประกอบไปด้วย
	 1.		ขั้นตอนเตรียมการถ่ายท�า	(Pre-Production)
	 2.		ขั้นตอนการถ่ายท�า	(Production)
	 3.		ขั้นตอนการตัดต่อภาพและเสียงหลังการถ่ายท�า	(Post-Production)
	 ในด้านการศึกษาในเรื่องของการศึกษารูปแบบการด�าเนินชีวิต	Lifestyle	
ของผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ของ
บรษิทัครเีอทฟีวนั	โดยการใช้แนวคดิการท�าความเข้าใจผูบ้รโิภคในการอภปิรายรปูแบบ 
การด�าเนินชีวิต	 หรือ	 AIOs	 ซึ่งประกอบด้วย	 กิจกรรม	 (Activities)	 ความสนใจ	 
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(Interests)	และความคิดเห็น	 (Opinions)	 (Schiffman	&	Kanuk,	1994,	p.	 665,	 

อ้างถึงใน	ศิริวรรณ	เสรีรีตน์,	2538,	น.	57)	 เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะ

โครงสร้างด้านจิตนิสัยหรือความต้องการภายในด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค	

ประกอบด้วย	รปูแบบการด�ารงชวีติ	บคุลกิภาพ	ความต้องการ-การจงูใจ	การรบัรู	้

การรับรู้-การสลับซับซ้อน	 ทัศนคติ	 การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตนิสัยหรือ

จติวทิยาทีส่�าคญัมดีงันี	้(Loudon	&	Bitta,	1993,	p.	67,	อ้างถงึในศริวิรรณ	เสรรีตีน์,	

2538,	น.	57)	ซึ่งจากการศึกษาค้นพบได้ว่าผู้รับชมรายการโทรทัศน์รูปแบบ	การ

ใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟวัน	มีรูปแบบการด�าเนินชีวิต

ที่สอดคล้องกับแนวคิดรูปแบบการด�าเนินชีวิต	หรือ	AIOs	เนื่องจากการใช้แนวคิด

มาเป็นหลักในการค้นหาค�าตอบถึงพฤติกรรมรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้รับชม

รายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	มีกิจกรรมที่ค่อนข้างต่างกัน	เนื่องด้วยผลจากอายุที่แตกต่าง	และอาชีพที่แตก

ต่างกนั	ซึง่รวมไปถงึการค้นพบเรือ่งของความสนใจในเรือ่งต่างกนัและความคดิเหน็

ในเรื่องต่างๆ

	 จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 หรือ	 AIOs	 ของผู้รับชม

รายการโทรทัศน์รูปแบบการใช้ชีวิตแบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ของบริษัทครีเอทีฟ

วัน	 ท�าให้ค้นพบได้ว่า	 การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ทั้งหมด	 

7	รายการนั้น	มีการวางแนวความคิดในแต่ละรายการที่แตกต่างกันไปเพื่อให้เกิด

การครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้ชายที่มีรูปแบบการด�าเนินชีวิต	 Lifestyle	

ที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “การบริหารการผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัท

ครีเอทีฟวัน	ในรูปแบบ	Men	Lifestyle”	ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา	ดังนี้

	 1.		การผลติรายการโทรทศัน์ของบรษิทัครเีอทฟีวนั	ในรปูแบบการใช้ชวีติ

แบบผู้ชาย	(Men	Lifestyle)	ควรมีการจัดการบุคลากรที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่	

โดยแบ่งหน้าที่ตามความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างชัดเจน
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	 2.		การผลิตรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ 

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ควรมีการตั้งวัตถุประสงค์ในการน�าเสนอแต่ละ

รายการให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการให้สอดคล้องกับ 

ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

	 3.		รายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ

ผู้ชาย	 (Men	 Lifestyle)	 ควรมีการท�าประชาสัมพันธ์	 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ 

ผู้บริโภค

	 4.		เน่ืองจากรายการโทรทัศน์ของบริษัทครีเอทีฟวัน	 ในรูปแบบการใช้

ชีวิตแบบผู้ชาย	 (Men	Lifestyle)	 เป็นรายการรูปแบบใหม่ต่อการรับรู้ของผู้บริโภค	

ควรมีการประเมินผลรายการอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งท�าการศึกษาถึงพฤติกรรม 

และทัศนคติของผู้รับชมรายการ	 เพ่ือน�ามาพัฒนารูปแบบรายการให้เป็นที่นิยม

มากยิ่งขึ้น
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