
1 

การบริหารการผลติรายการช้ีช่องรวยรายวนั  

ของสถานีโทรทัศน์ Smart SME ทวีช้ีีช่องรวยTrue 72 

The Operation Management of CHECHONLOUNG Businrss  

television programme by Smart SME company 

ผู้วจัิย นางสาวบัณฑิตา สมานมิตร 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาเร่ือง “ การบริหารการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนั ของสถานีโทรทศัน์ Smart SME 

ทีวช้ีีช่องรวยTrue 79” เป็นการวจิยัท่ีใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ  ดงันั้นผลการศึกษาวิจยัจะนาํเสนอขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ทาํการถอดเทปสัมภาษณ์ และรวบรวมขอ้มูล แลว้

นาํมาวิเคราะห์ พร้อมนาํเสนอในลกัษณะการพรรณนา (Descriptive) โดยใช้แนวคิดเก่ียวกบัการบริหาร

องค์กรส่ือสารมวลชน และแนวคิดการบริหารการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้ งงานวิจยัต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบในการวเิคราะห์เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

รายการช้ีช่องรวยนั้นเป็นรายการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอใหค้วามรู้ แนะนาํเก่ียวกบัธุรกิจ SME 

และเป็นรายการสดท่ีออกอากาศทุกวนั การบริหารจดัการของสถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวีช้ีช่องรวย 

True 72 นั้น จะมีการบริหารจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบาย ทิศทางของ

องคก์ร เพื่อนาํพาวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ปสู่จุดมุ่งหมายให้สําเร็จไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการกาํหนด

นโยบายหลกัขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน คือ สร้างคนคุณภาพ เพื่อสร้างส่ือคุณภาพ ซ่ึงถือวา่เป็นทิศทางหลกั

ในการสร้างสรรค์ส่ือของสถานีโทรทศัน์แห่งน้ี มุ่งเนน้และให้ความสําคญัในการสร้างเสริมความรู้ให้กบั

บุคลากรในองค์กร สร้างความสามารถ และฝึกอบรมจนเกิดความเช่ียวชาญในส่วนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 

พร้อมทั้งให้โอกาสกบับุคลากรในการพฒันาตนเอง เพื่อสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยในแต่ละส่วนงานจะมี

หวัหนา้ หรือผูบ้ริหารระดบักลาง รับผิดชอบในการจดัสรรหน้าท่ี ความรับผิดชอบให้กบัทุกคนในทีม เพื่อ

สานต่อนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ในการเลือกโปรดิวเซอร์รับผดิชอบแต่ละรายการ จะเป็นหนา้ท่ีท่ีทาง 
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ผูค้วบคุมการผลิตอาวุโส ซ่ึงเป็นหัวหน้าในสายงานเป็นผูค้ดัเลือก โดยใช้หลกัในการคดัสรรจาก ปฏิภาณ

ไหวพริบ ประสบการณ์ และความความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

ในการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนันั้น มีขั้นตอนในการผลิต 3 ขั้นตอน คือ 

1 ขั้นตอนก่อนการผลิต(Pre-production) จะตอ้งมีการจดัเตรียมขอ้มูล และเตรียม 

ความพร้อมทุกอยา่งก่อนถ่ายทาํรายการ 

2 ขั้นตอนผลิตรายการ ( Production) เป็นขั้นตอนการถ่ายทาํ เน่ืองจากเป็นรายการ

สดช่วงการถ่ายทาํจึงเป็นช่วงออกอากาศจริง 

3 ขั้นตอนหลงัการถ่ายทาํ (Post-Production)รายการช้ีช่องรวยรายวนัเป็นรายการท่ีมี

การออกอากาศซํ้ าจึงตอ้งมีการนาํเทปท่ีอดัในช่วงออกอากาศจริงมาตดัต่อ เพื่อ

นาํมาออกอากาศอีกคร้ัง 

นอกจากน้ีรายการช้ีช่องรวยรายวนั ไดแ้บ่งส่วนทีมงานการผลิตออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน

ฝ่ายรายการ ประกอบไปดว้ย  

โปรดิวเซอร์  ผูค้วบคุมการผลิตรายการทั้งหมด 

 ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ ช่วยเหลือและสนบัสนุนงานท่ีผูค้วบคุมการผลิตมอบหมายให ้

 ประสานงาน  ประสานงานนัดหมายการถ่ายทํา ไม่ว่าจะเป็นผู ้สนับสนุน ผู ้ดําเนิน

รายการ 

 พนกังานตดัต่อ ส่วนท่ี 2 คือ ส่วนเทคนิคการออกอากาศ ประกอบไปดว้ย 

 ผูค้วบคุมแผงการออกอากาศ ตดัต่อลาํดบัภาพ 

 ช่างภาพ    ถ่ายภาพในรายการ  

ผูค้วบคุมเสียง   ดูแลเร่ืองเสียง 

 ผูค้วบคุมฉาก    ดูองคป์ระกอบฉาก และตรวจเช็คความเรียบร้อยของฉาก 
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ซ่ึงแต่ละตาํแหน่งนั้นจะมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน โดยหลงัจากท่ีรายการออกอากาศไปแลว้

นั้นทางทีมงานผูผ้ลิตจะมีการประเมินผลงานและทาํสรุปรายงานไม่วา่จะเป็นการรายงานดว้ยวาจาหรือการ

รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูค้วบคุมการผลิตอาวโุสหรือหวัหนา้งานอีกคร้ัง 

คาํสําคญั: การบริหารการผลิตรายการ, สถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวีช้ีช่องรวย, การบริหารองค์กร

ส่ือสารมวลชน 

บทนํา 

ทีม่าและความสําคัญ 

 ปัจจุบนัการส่ือสารถือเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อมนุษย ์และการส่ือสารในยุคสมยัน้ี ไดรั้บการขนานนาม

วา่ไร้พรหมแดน เพราะผูค้นนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการส่ือสารมากข้ึน ผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ท ดงันั้นเรา

จึงพบเห็นส่ือใหม่เกิดข้ึนอยูเ่สมอ แต่ส่ือเก่าหรือส่ือดัง่เดิมอยา่ง “ส่ือโทรทศัน์”  ก็ไม่ไดรั้บความนิยมนอ้ยลง

เท่าไหร่ เพราะส่ือโทรทศัน์ถือว่าเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชน ไดทุ้กเพศ ทุกวยั เพราะการนาํเสนอ

เน้ือหาของส่ือโทรทศัน์นั้นคลอบคลุมทั้งภาพและเสียง ทาํให้ประชาชนท่ีไดรั้บชมนั้นเกิดความเขา้ในใน

เน้ือหา และสาร ท่ีผูส่้งสารหรือผูผ้ลิตตอ้งการถ่ายทอด 

ช่วงปลายปี 2556 อุตสาหกรรม “ส่ือโทรทศัน์” ของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอีกคร้ัง 

เน่ืองจากมี “การประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ

ระดับชาติ” ซ่ึงถือเป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศ ท่ีนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Territorial) ของไทย จากระบบอนาล็อกเดิม ซ่ึงมีอายุมากกวา่ 50 ปี

ไปสู่ระบบดิจิตอล ดว้ยเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั คมชดั จดัแบ่งช่องสัญญาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยสามารถออกอากาศไดห้ลายช่องเม่ือเทียบกบัแบบอนาล็อกท่ีใชอ้อกอากาศไดเ้พียงช่องเดียว ซ่ึง

สามารถนาํเสนอไดค้มชดัข้ึนดว้ยมาตรฐานความคมชดัสูง High Definition (HD) หรืออาจจะแบ่งไดเ้ป็น

หลายช่องรายการมาตรฐานความคมชัดปกติ Standard Definition (SD) ด้วยกระบวนการท่ีเรียกว่า 

Multicasting นอกจากน้ียงัรองรับบริการมลัติมีเดียใหม่ๆ และ ประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกวา่ระบบ

อนาล็อกหลายเท่าตวั รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรโครงข่ายพื้นฐานและโครงข่ายการส่งสัญญาณร่วมกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
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บริษทัพีเพิล มีเดีย จาํกดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตส่ือครอบวงจร มานานกว่า 12 ปี ปรัชญาของบริษทั คือ 

สร้างคนคุณภาพ สร้างส่ือคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ ปัจจุบนับริษทัพีเพิล มีเดีย ผลิตทั้งส่ือจาํนวนมาก     

1.ส่ือส่ิงพิมพ ์ได้แก่ นิตยสาร SMEs ช้ีช่องรวย และ นิตยสารสุขกาย สบายใจ 2.ส่ือโทรทศัน์  คือ สถานี 

SMART SME Channel 3.สํานกัพิมพ ์ไดแ้ก่ สานกัพิมพ ์ พีเพิลมีเดียบุ๊ค และ สํานกัพิมพ ์ สุขกายสบายใจ 

นอกจากน้ียงัมีธุรกิจบริการดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สถาบนั SMEs ช้ีช่องรวย  สถาบนั SMART SMEs ACADEMY  

EVENT & ORGANIZER  อินเทลิเจนท ์รีเสิร์ท&คอนเซาท ์และ PR AGENCY  

รายการช้ีช่องรวย รายวนั ออกอากาศวนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 10.00-11.00 เป็นรายการท่ีนาํเสนอข่าว

ประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ SMEรายวนั ท่ีไดรั้บการตอบรับจากผูช้มมากท่ีสุด ในสถานี Smart SME ทีวี

ช้ีช่องรวย เน่ืองจากรูปแบบรายการ และวธีิการนาํเสนอเน้ือหาของรายการ ท่ีสนุกสนาน ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 

จึงทาํใหผู้ช้มเกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีทางผูผ้ลิตตอ้งการนาํเสนอ และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป้ระกอบการ SME ท่ีตอ้งการจะส่ือสารกบัผูช้มไดอ้ยา่งดีอีกดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารหาร ขั้นตอน การผลิตรายการ รวมไปถึงปัจจยัภายในภายนอกท่ีมี

ผลกระทบต่อการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัของทางสถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวช้ีีช่องรวย 

 

วธีิการวจัิย 

 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเลือกใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบไม่เป็น

ทางการ ซ่ึงมีกาํหนดแนวทางและขั้นตอนการดาํเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูล 

กลุ่มท่ี 1 ผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานีโทรทศัน์ Smart SME  จากงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นในงานบริหาร 

นโยบายและทิศทางขององค์กรท่ีชดัเจน จึงมีเลือกสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อให้ไดม้าซ่ึงเน้ือหาและ

ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 

กลุ่มท่ี 2 ผูบ้ริหารระดบักลางดา้นฝ่ายโฆษณาและฝ่ายผลิตรายการ  จากงานวจิยัท่ีมุ่งเนน้ในส่วนงาน

ผลิตรายการซ่ึงจะประกอบไปด้วยทีมขายและทีมผลิตรายการ  จึงมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบักลางท่ี

รับผดิชอบในส่วนงานขายและการผลิตรายการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงเน้ือหาและขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
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กลุ่มท่ี 3 ระดบัปฏิบติัการดา้นการผลิตรายการ จากงานวิจยัน้ีจะประกอบไปดว้ยกระบวนการผลิต

รายการท่ีถือเป็นหวัใจสาํคญั การสัมภาษณ์ทีมงานฝ่ายผลิตรายการจึงเป็นส่วนสําคญัในงานวิจยัเพื่อให้ไดม้า

ซ่ึงกระบวนการ ขั้นตอนการผลิตท่ีแทจ้ริง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นประเด็นและแนวคาํถามปลายเปิด เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการสัมภาษณ์ ซ่ึงเราสามารถเปล่ียนแปลงคาํถามได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลตาม

จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวแ้ละมีการซักถามเพิ่มเติม ในประเด็นท่ีตอ้งการรายละเอียดเพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก

และมีการใช้เคร่ืองบนัทึกเสียงในการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการสัมภาษณ์ โดยแนวคาํถามแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ดงัน้ี 

1. คาํถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการองค์กรสําหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของสถานีโทรทศัน์ Smart 

SME   

2. คาํถามเก่ียวกบัการบริหารงานผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัสาํหรับผูบ้ริหารระดบักลางของ

สถานีโทรทศัน์ Smart SME   

3. คาํถามเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัสําหรับทีมผลิตรายการของ

สถานีโทรทศัน์ Smart SME   

ผลการวจัิยและอภิปราย 

1 ศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวัน ของสถานีโทรทัศน์ Smart 

SME ทวีช้ีีช่องรวย True 28 

จากงานวิจยัแนวทางการบริหารการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนั ของสถานีโทรทศัน์ Smart SME 

ทีวช้ีีช่องรวย True 28  พบวา่ผูบ้ริหารระดบัสูงและผูบ้ริหารระดบักลางนั้นจะมีบทบาทสําคญัในการกาํหนด

นโยบายและแนวทางในการปฏิบติังานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อใหมี้ทิศทางและเป้าหมายเดียวกนั 

จากนโยบายการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัของสถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวช้ีีช่องรวย True 28 

นั้นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการผลิตรายการเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ SMEs นั้น  โดยทางผูบ้ริหารจะตอ้งมีการ 

 



6 

วางแผนการบริหารการผลิตรายการในส่วนต่างๆเพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงในการ

บริหารนั้นได้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดการบริหารองค์การส่ือมวลชน ( Media Organization 

Management) คือมุ่งเนน้ในหลกัการบริหารปัจจยัหลกัท่ีประกอบไปดว้ย 4M’s ท่ีถือวา่เป็นปัจจยัพื้นฐาน(วิ

ลาวรรณ รพีพิศาล,2550,น.26-28) ไดแ้ก่  การบริหารคน (Man)  เงิน(Money) วสัดุ-อุปกรณ์ (material)   การ

จดัการ ( Management) ในกระบวนการบริหารน้ี ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ลูเธอร์ กูลิก และ ไลนอล อูวิค 

(Luther Gulick and Lyanall Urwick 1973:17)  และยงัสอดคลอ้งกบั ฐานิดา สมุลไพร ( 2548 ) ทีศึกษาวิจยั 

แนวทางการบริหารการผลิตรายการโทรทศัน์ รายการบา้นและสวน บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง 

จาํกดั(มหาชน) ท่ีพบว่า นโยบายการบริหารงานท่ีมีระเบียบและเป็นนโยบายท่ีสามารถช่วยต่อยอดในการ

ดาํเนินธุรกิจให้กา้วไปได ้ตอ้งมีระบบการบริหารท่ีดี 7 ขั้นตอน อนัไดแ้ก่ Planning Organizing Directing  

Coordinating Reporting และ Budgeting เรียกวา่ POSDCORB   

 อาจจะกล่าวได้ว่า รายการช้ีช่องรวยรายวนันั้ นมีนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ท่ีมี

กระบวนการชดัเจนในการทาํงาน ทุกส่วนงานนั้นมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจนทาํให้การทาํงานเกิด

ประสิทธิภาพและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

อยา่งไรก็ตาม การดาํเนินงานของรายการช้ีช่องรวยรายวนัยงัพบปัญหาและอุปสรรคในเร่ืองของการ

ประสานงานภายในองคก์รท่ียงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจเน่ืองจากขาดการส่ือสารท่ีชดัเจน ทาํให้เกิดการผิดพลาดอยู่

หลายคร้ัง จึงจาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการจดัการเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์รเพิ่มเติม ดว้ยการมีเคร่ืองมือ

ส่ือสารส่วนกลางขององคก์รท่ีเรียกวา่ I office ( โปรแกรมส่วนกลางท่ีมีไวเ้พื่อส่ือสารภายในองคก์ร) เกิดข้ึน 

จึงทาํใหล้าํปัญหาและสามารถทาํใหก้ารผลิตรายการนั้นเดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวันของสถานีโทรทัศน์ Smart SME ทีวีช้ีช่อง

รวย True 28 

จากการวจิยักระบวนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัของสถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวีช้ีช่องรวย 

True 28พบวา่ในขั้นตอนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนันั้น จะประกอบไปดว้ย 3กระบวนการหลกัๆคือ 

- ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-Production) 

- ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
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- ขั้นหลงัการผลิตรายการ ( Post-Production) 

ซ่ึงทั้ง 3 กระบวนการน้ีถือเป็นปัจจยัหลกัในการปฏิบติังานผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนั โดยในแต่

ละกระบวนการนั้นสามารถสรุปเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

ข้ันเตรียมก่อนการผลิตรายการ(Pre-Production) เป็นกระบวนการแรกในการผลิตรายการ เพื่อให้

ได้มาซ่ึงขอ้มูล การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ และนาํเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนการถ่ายทาํ ในขั้นตอนน้ี

จะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบเพื่อลดการผิดพลาดในการถ่ายทาํออกอากาศสด โดยภายในทีมงานจะตอ้งมี

การประชุมเพื่อสรุปสาระความรู้ท่ีน่าสนใจคร่าวๆในแต่ละช่วงรายการ ขอ้มูลของลูกคา้ หรือ แขกรับเชิญท่ี

จะมาร่วมรายการเป็นประเด็นไหน เพื่อท่ีจะกาํหนดและลงหาขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการถ่ายทาํพร้อมพฒันาสู่การ

เขียนบทโทรทศัน์เพื่อส่งไปใหก้บัผูด้าํเนินรายการไดศึ้กษาขอ้มูล 

ข้ันตอนการผลิตรายการ (Production) หลงัจากการเตรียมขอ้มูลเน้ือหาสาระ แบะการนดัหมาย

ผูส้นบัสนุน หรือ แขกรับเชิญเรียบร้อยแลว้ ก็มาถึงกระบวนการในช่วงของการผลิตรายการ รายการช้ีช่อง

รวยรายวนัจะเป็นรายการท่ีออกอากาศสด ในทุกคร้ังก่อนการเร่ิมรายการทีมงานจะตอ้งมีการตรวจเช็คความ

พร้อมในทุกๆส่วนไม่วา่จะเป็น ผูด้าํเนินรายการ กลอ้ง ไฟ แขกรับเชิญ ภาพประกอบท่ีไดเ้ตรียมไว ้(Set up )

ก่อนการถ่ายทาํเกิดข้ึน โดยในกระบวนการน้ีจะแบ่งทีมงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ดา้นกาํกบัรายการ และ ดา้น

เทคนิค ซ่ึงมีหนา้ท่ีสัมพนัธ์และตอ้งประสานกนัในช่วงการถ่ายทาํ โดยดา้นกาํกบับรายการจะควบคุมในเร่ือง

ของการนาํเสนอ เน้ือหาขอ้มูล โดยในทุกช่วงเบรกรายการทีมดา้นกาํกบัรายการอาจจะสามารถเขา้ไปพูดคุย

แนะนาํประเด็นท่ีจะนาํเสนอในช่วงต่อไปให้กบัพิธีกรได ้ ส่วนทางดา้นเทคนนิคจะดูแลในส่วนของภาพ 

แสง สี เสียง และการตดัต่อลาํลาํดบัภาพในช่วงออกอากาศสด  โดยในขั้นตอนการผลิตรายการจึงถือเป็น

ขั้นตอนสําคญัท่ีตอ้งไม่มีการผิดพลาดแต่อยา่งใด  โดยบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละส่วนงานนั้นจะประกอบไป

ดว้ย 

ข้ันหลังการผลิตรายการ ( Post-Production) ขั้นตอนสุดทา้ยในการผลิตรายการ รายการช้ีช่องรวย

รายวนัเป็นรายการท่ีออกอากาศสด และมีการออกอากาศซํ้ าทางสถานี Smart Sme ทีวีช้ีช่องรวย true 28 นั้น

จึงจาํเป็นต้องมีการอดัเทปในขณะถ่ายทาํรายการสดเอาไวโ้ดยผูรั้บผิดชอบการบนัทึกคือผูค้วบคุมแผง

ควบคุมการผลิตเพื่อออกอากาศ โดยประสานงานรายการจะเป็นผูน้าํเทปบนัทึกนั้นส่งยงัห้องตดัเพื่อตดั

รายการออกอากาศซํ้ าอีกคร้ังตามวนัเวลาออกอากาศของทางสถานี 
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จากขั้นตอนการผลิตรายการแต่ละขั้นตอนนั้นพบวา่กระบวนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนันั้นมี

ความสอดคล้องกบัแนวความคิดในการผลิตรายการโทรทศัน์ โดยมีหัวใจหลกั 3ขั้นตอนท่ีสอดคล้องกบั

แนวความคิดการผลิตรายการโทรทศัน์ คือ ขั้นตอนการเตรียมก่อนการผลิต ( Pre-Production) ขั้นตอนการ

ผลิตรายการ (Production) และ ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ (Post-Production)และยงัมีกระบวนการผลิต

เพิ่มเติมอีก 1 ขั้นตอนคือ1 วางแผนก่อนการผลิตรายการ ( Preproduction planning )เป็นขั้นตอนการประชุม

ระดมความคิดแลกเปล่ียนทศันคติ เอเลือกประเด็นในการนาํเสนอ ซ่ึงกระบวนการผลิตรายการน้ีมีความ

สอดคลอ้ง กบั วลยัพร วธันหิรัญญสิทธ์ิ (2553) ท่ีวจิยัศึกษา การบริการการผลิตรายการครอบครัวเดียวกนั

ของสถานีโทรทศัน์ทีวไีทย  โดยศึกษาแนวทางการบริหารการผลิตรายการ รวมถึงศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

บริหารการผลิตรายการครอบครัวเดียวการ จากผลการวิจยัพบวา่ ในดา้นการผลิตรายการครอบครัวเดียวกนั

นั้น ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน คือ 1 วางแผนก่อนการผลิตรายการ ( Preproduction planning )  2  ขั้นตอน

การเตรียมการผลิตรายการ ( Set up and Rehearsal )  3 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production ) และ 4 

ขั้นตอนหลงัการผลิตรายการ ( Post Production )  

แต่ด้วยรายการช้ีช่องรวยรายวนันั้นเป็นรายการท่ีออกอากาศสดทุกวนั เป็นรายการท่ีมีความถ่ีสูง 

จากการวจิยัจึงพบวา่ยงัมีอุปสรรคในขั้นตอนการผลิตรายการอยูบ่่อยคร้ังเน่ืองจากรายการมีระยะเวลาในการ

เตรียมงานท่ีค่อนขา้งสั้น ความถ่ีในการออกอากาศสูง จึงทาํให้เป็นรายการท่ีตอ้งใชก้าํลงัคนท่ีผลิตรายการ

และดูแลรายการน้ีมากกวา่รายการประเภทอ่ืนๆ  อีกทั้งขอ้มูลของธุรกิจ SME มีอยูค่่อนขา้งมากแต่เป็นธุรกิจ

ท่ีค่อนขา้งเล็ก การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งข่าวนั้นอาจไดข้อ้มูลไม่เพียงพอ ทาํให้เป็นอุปสรรคในการ

ผลิตรายการอยูบ่่อยคร้ัง 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวจิยักระบวนการผลิตรายการช้ีช่องรวยรายวนัของสถานีโทรทศัน์ Smart SME ทีวีช้ีช่องรวย 

True 28 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมายของรายการช้ีช่องรวยรายวนั นบัไดว้า่เป็นกลุ่มธุรกิจ SME ท่ีปัจจุบนัมีอยูม่า

กนในประเทศไทยแต่ถือได้ว่า เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมี เ งินทุนไม่มากนัก  และการท่ี

กลุ่มเป้าหมายน้ีมีความหลากหลาย การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกกลุ่มจึงเป็นไปได้

ยาก การนาํเสนอรายการจึงตอ้งนาํเสนอให้เห็นวา่กลุ่มธุรกิจ SME ท่ีเลือกมาสนบัสนุน

รายการนั้นตอ้งไดป้ระโยชน์และการตอบรับท่ีคุม้ค่ามากกวา่การสนบัสนุนรายการอ่ืนๆ 
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ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เช่น ทางรายการอาจจะตอ้งมีการร่วมมือกบัแขกรับเชิญเจา้ของธุรกิจ 

จดัโปรโมชัน่ในช่วงรายการเพื่อดึงคนดูให้ติดตามและเขา้มามีส่วนร่วมในรายการมาก

ยิง่ข้ึน สร้างกระแสใหเ้กิดความน่าสนใจอยากรู้อยากลอง ใหก้บักลุ่มผูส้นบัสนุนรายการ 

2. รูปแบบรายการ ปัจจุบนัรายการท่ีนาํเสนอเก่ียวกบัธุรกิจมีเป็นจาํนวนมากและส่วนใหญ่ทุก

รายการนั้นจะมีรูปแบบการนาํเสนอท่ีไม่แตกต่างกนั คือการนาํเสนอเร่ืองราวจากการ

หยิบยกมาเล่าและมีภาพประกอบในรายการ เป็นการถ่ายทาํในสตูดิโอเป็นเน้ือหาหลกั

ของรายการ  ในจุดน้ีทางผูศึ้กษาจึงมีขอ้แสนอแนะถึงการพฒันารูปแบบรายการให้มีการ

ถ่ายทาํนอกสถานท่ี มีการลงพื้นท่ีจริง เพื่อสร้างความจดจาํและแตกต่างให้กบัรายการ มี

การนําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับคนดู ให้คนดูได้สัมผสัได้ถึงเร่ืองราวท่ีนําเสนอ

มากกว่าการนําเสนอเพื่อความบนัเทิงและสาระความรู้เพียงอย่างเดียว ควรนาํเสนอ

เพื่อให้เกิดแรงบนัดาลใจอยากท่ีจะทาํธุรกิจ อยากเป็นเจา้ของธุรกิจ รวมไปถึงการจดั

กิจกรรมนอกสถานท่ีเพื่อเป็นการโปรโมทรายการและสร้างความคุน้เคยกบัคนดู 

3. บุคลากรในการผลิตรายการ เน่ืองดว้ยรายการช้ีช่องรวยรายวนั เป็นรายการท่ีออกอากาศสด

ทุกวนั การเตรียมขอ้มูลและขั้นตอนก่อนผลิตรายการ ถือเป็นหัวใจหลกัของรายการท่ี

ออกอากาศสด เพราะการเตรียมงานท่ีพร้อมจะช่วยลดขอ้ผิดพลาดในช่วงการออกอากาศ

สดได้ค่อนขา้งมาก ดงันั้นทางทีมงานท่ีเตรียมขอ้มูลตอ้งมีการวางแผนในส่วนเตรียม

ขอ้มูลไวอ้ยา่งรอบคอบ และควรเตรียมขอ้มูลไวล่้วงหนา้เพื่อท่ีจะไม่กระชั้นเกินไปหากมี

การเปล่ียนแปลงจากลูกคา้หรือผูส้นับสนุนรายการท่ีเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือ ในการทาํงาน

ขั้นตอนน้ีจึงควรมีการเตรียมแผนสาํรองไวอ้ยูเ่สมอ 

 

รายการอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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