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กระบวนการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ กรณีศึกษารายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ 

(The Voice Thailand) ของบริษัท True music 

The process of managing a entertainment television programme, in a case 

study of the voice Thailand, of which is owned by the company True music co.led. 

โดย 

นางสาว อภิญญา กลับสุข และ รศ.กิติมา  สุรสนธิ 

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาเรื่อง “กระบวนการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ กรณีศึกษา

รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The Voice Thailand) ของบริษัท true music การวิจัย

ของการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และผู้

ศึกษาได้ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) รวม ทั้ งค้ น ค ว้ าแล ะวิ เค ราะห์ ข้ อ มู ล จ าก เอกส ารต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้ อ ง 

(Documentary Research)  

  ผลการวิจัยพบว่า การจัดการรายการโทรทัศน์ รายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The 

Voice Thailand) ของบริษัท  True music ได้มีการจัดการองค์ประกอบต่างๆ  ซึ่ ง

องค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดรายการขึ้นมาได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การ

จัดการด้านบุคลากร การจัดการด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ การจัดการด้านเงินทุน การ

จัดการในด้านวัตถุดิบ การจัดการด้านเวลา การจัดการด้านการรายงานผล การจัดการด้าน

การวางแผนการผลิต การจัดการด้านการผลิตนั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 

1.ขั้นตอนก่อนการผลิต 2.ขั้นตอนการผลิต 3.ขั้นตอนหลังการผลิต ขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมา

นั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตราย เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ การจัดการองค์ประกอบต่างๆก็

จะมีการจัดการที่แตกต่างกันออกไป และการจัดการก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 

นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรายการ 
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การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการจัดการ รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ 

(The Voice Thailand) ของบริษัท True music ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการรายการนั้นจะ

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการคือ

การสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงาน  และการประสานงานในการท างาน รวมทั้งการสื่อสาร

ในขณะที่มีการกระจายค าสั่งในการปฏิบัติงานอาจเกิดความเข้าใจผิและคาดเคลื่อนขึ้นได้ 

ดังนั้นปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการรายการ ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารในองค์กร 

ในด้านปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการรายการ เดอะวอยซ์ จะเป็นในด้านของ 

เศรษฐกิจ เหตุบ้านการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ แต่เรา

สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยที่ท าให้องค์กรของเรานั้นได้รับ

ผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้การจัดการปัจจัยต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆนั้น จะต้องอาศัย

ความร่วมมือกับทีมงาม เพ่ือให้กระบวนการท างานนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

  ปัจจุบันการสื่อสารถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ การติดต่อสื่อสารอาจมี

จุดประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ ความรู้หรือความคิด อันก่อให้เกิดความ

เข้าใจอันดีต่อกัน ในปัจจุบันนี้การติดต่อสื่อสารดูเหมือนที่จะขยายวงกว้างออกไปมากยิ่งขึ้น 

สื่อและเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายตามยุคตามสมัย แต่ดูเหมือนว่าสื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่

ได้รับความสนใจ และความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ สามารถเห็น

ได้ทั้ง ภาพและเสียง อีกทั้งไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมเหมือนสื่ออ่ืนๆ เช่น สื่ออินเท

อรเนต ด้วยเหตุนี้จึงท าให้สื่อโทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากประชาชนได้เป็น

อย่างดี 

  รายการที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศจะเป็นรายการบันเทิง วาไร้ตี้ เกมส์โชว์ ที่

สามารถดูกันได้ทั้งครอบครัวและเป็นรายการที่สามารรับชมแล้วมีแต่ความสุขสนุกสนาน

และเพลิดเพลิน ในปัจจุบันรายการที่ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาและประสบความส าเร็จนั้นมีอยู่หลาย
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รายการ เช่น รายการ เดอะ วีกเคสต์ ลิ้ง ก าจัดจุดอ่อน เป็นรายการแข็งขันตอบปัญหา 

(Quiz Show) ของบริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด ฝ่ายบางกอกละคร ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือช่อง3 รายการนี้เป็นรายการแรกๆที่ซื้อลิขสิทธิ์มาและประสบความส าเร็จเป็น

อย่างมาก ส่วนรายการในปัจจุบันที่ประสบความส าเร็จ ได้แก่ Thailand got talent, เซฟ

ก ร ะ ท ะ เห ล็ ก , Identity ใค ร คื อ ใค ร ,Take Me Out Thailand,  Killer Karaoke 

Thailand , และรายการThe Voice Thailand เป็ น ต้ น  แต่ ละรายการต่ างมี ก าร

ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นให้เหมาะกับ วัฒนธรรม สังคม รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของคนไทย  ด้วยเหตุนี้

จึงท าให้คนไทยสามารถซึมซับได้ง่ายมากข้ึน จึงไม่แปลกว่า รายการทีวีที่ซื้อลิขสิทธิ์ส่วนมาก

จะประสบความส าเร็จและได้รับความนิยมอย่างมาก รูปแบบและเนื้อหาของรายการที่ซื้อ

ลิขสิทธิ์ มีความน่าสนใจในเชิงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งรายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ก็

เป็นหนึ่งในรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์เช้ามาเช่นกัน 

  รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ เป็นรายการที่ประสบความส าเร็จและมีเรดติ้งที่ยอด

เยี่ยม  รวมไปถึง มีรูปแบบรายการที่น่าสนใจเหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่

จะศึกษา ถึงการจัดการว่ามีการจัดการอย่างไร ต่อรายการที่มีการซื้อลิขสิทธิ์เข้ามา และท า

อย่างไรให้รายการประสบความส าเร็จ รวมทั้งผู้ศึกษาอยากจะทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่มีผล

ต่อกระบวนการจัดการ ในรายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The Voice Thailand) ของ

บริษัท True music โดยผู้ศึกษาหวังว่า การศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไป

เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ให้เกิดประโยชน์ได้

สูงสุด 

  ดังนั้นการศึกษางานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาว่ารายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ มี

กระบวนการจัดการรายการอย่างไรบ้างเพ่ือที่จะท าให้รายการนั้นประสบความส าเร็จได้เป็น

อย่างดี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการรายการทางโทรทัศน์ รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The 

Voice Thailand) ของบริษัท ทรูมิวสิค 
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2. เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The 

Voice Thailand) ของบริษัท ทรูมิวสิค 

วิธีการศึกษา 

  ท าการศึกษาในรูปแบบของการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดย

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกระกวนการจัดการรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ในรายการ เดอะวอยซ์ ไทย

แลนด์ (The Voice Thailand) ของ true music และศึกษาหาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึง

กระบวนการจัดการของบริษัท true music ที่มีต่อรายการ the voice ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อกระบวนการจัดการ โดยมีการน าเสนอผลรายงานการวิจัน

น าเสนอในลักษณะของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

  การจัดการรายการทางโทรทัศน์ รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The Voice 

Thailand) ของบริษัท ทรูมิวสิค มีการจัดการรายการที่สามารถแบ่งออกเป็นทีมงานต่างๆที่

สามารถท าให้รายการนั้นสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ ซึ่งการจัดการของบริษัท แบ่งออกเป็น 

6องค์ประกอบ ได้แก่ 1.การจัดการ คน(Man) 2.การจัดการ เครื่องมือ อุปกรณ์ (Machine) 

3.เงินทุน(Money) 4. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งการจัดการนี้ สอดคล้องกับ (ธงชัย  สันติวงษ์)

ซึ่ งกล่าวไว้ว่าปัจจัย ทั้ ง 4 ข้อนี้ เป็น พ้ืนฐานที่จะท าให้ผู้บริหารด าเนินงานไปตาม

วัตถุประสงค์ได้ โดยทุกๆองค์ประกอบนั้นมีผลท าให้การจัดการรายการนั้นมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น แต่มีอยู่ 2 สิ่งที่ไม่แตกต่างกับทฤษฏีเลย คือ 1 ในเรื่องของเวลา(Time)ซึ่งเวลา

เป็นสิ่งที่มีความส าคัญกับการบริหารจัดการรายการมากเพราะ เวลาเป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้

ว่าคุณมีการวางแผนการท างานได้เป็นอย่างไร และสิ่งสุดท้ายที่แตกต่างจากทฤษฏีคือ การ

สรุปผล หรือการรายงาน (Reporting) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะท าให้เราทราบได้

ว่ารายการ เรามีอะไรที่ประสบความส าเร็จ และมีอะไรบ้างที่เราควรแก้ไข ซึ่งข้อนี้ได้

สอดคล้องกับแนวคิด(ฟาโยล์)ที่สมบูรณ์แบบ ว่าควรจะมีในเรื่องของการรายงานผลมาด้วย 

เพราะจะได้มีการสรุปผลของการปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างเพ่ือพ่ีจะท าให้ทราบได้ว่าเรามี
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ความก้าวหน้าในด้านใด และด้านใดควรที่จะมีการแก้ไข ซึ่งตรงนี้จะท าให้สามารถน าไป

พัฒนาเป็นความรู้ในการท างานครั้งต่อไปได้ 

  การจัดการคนของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซึ่งองค์กรได้ให้ความส าคัญในการ
จัดการด้านคนเพราะองค์กรคิดว่าคนเป็นสิ่งส าคัญในด้านการพัฒนารายการและด้านอ่ืนๆ
ของรายการซึ่งการจัดการคนขององค์กรนั้น สอดคล้องกับ (ธงชัย  สันติ)กล่าวไว้ว่าการ
จัดการคนนั้นถือเป็นทรัพยากรบุคคลถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเกิดผลส าเร็จให้กับ
องค์กร ทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการจัดการคนของบริษัท ทรูมิวสิคนั้น ก็จะมี
การเลือกคนที่มีความสามารถเฉพาะบุคคล ประสบการณ์ในการท างาน รวมทั้งบุคลกรที่มี
การท างานเป็นกลุ่ม(Teamwork)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงสอดคล้องกับ(ศิริมิตร ประพันธ์
ธุรกิจ)  ที่กล่าวว่าการผลิตรายการโทรทัศน์จ าเป็นต้องใช้บุคลากรหลายต าแหน่ง รูปแบบ
การจัดองค์การส่วนใหญ่เป็นการท างานเป็นกลุ่ม(Teamwork) เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านผู้ผลิตรายการควรเตรียมบุคลากรให้เพียงพอในการท างานแต่ละหน้าที่ โดยมอบหมาย
ต าแหน่งตามความเชี่ยวชาญองคนนั้นๆ ซึ่งการมอบหมายงานที่ เหมาะสมกับคนจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการท างาน เนื่องจากเป็นการส่งเสริมความช านาญในงานแต่ละ
ด้าน ท าให้แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบในงานของตนตั้งแต่ต้นจนจบงาน สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดี เพราะบุคลากรมีความรู้ในงานอย่างลึกซึ้ง ผู้บริหารให้อิสระในการท างาน และ
สามารถมีอ านาจตัดสินใจในการท างานที่อยู่ภายในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  

  การจัดการวัสดุอุปกรณ์ของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ การจัดการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ของบริษัทสอดคล้องกับ( ธงชัย  สันติวงษ์) กล่าวไว้ว่า อุปกรณ์ที่จัดหา และซื้อมา
อย่างพิถีพิถัน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า โดยองค์กรนั้นได้
ให้ความส าคัญในด้านการจัดซื้อ การสรรหาอุปกรณ์การท างานมาเพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้น
สะดวก และง่ายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้นด้วย การจัดการ
ในด้านอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการผลิตซึ่งกระบวนการผลิตของรายการ
เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ประกอบไปด้วย ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) ขั้นตอน
การผลิต (Production) ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) ซึ่งสอดคล้องกับ (ศิริ
มิตร ประพันธ์ธุรกิจ, 2551 : 2-55) กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนการผลิตนั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งการผลิตรายการ
นั้นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่า อุปกรณ์การท างานนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาให้
รายการน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เช่นในด้านของ แสง สีเสียง เวที เป็นต้น ทุกๆอย่างล้วนแล้วแต่
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ต้องอาศัยอุปกรณ์ในการท างานด้วยทั้งสิ้น การผลิตรายการนั้น ขั้นตอนก็จะเหมือนๆกับ
รายการอ่ืนๆ แต่ที่ รายการเดอะวอยซ์ มีความต่างจากรายการอ่ืนคือ รายการเดอะวอยซ์
เป็นรายการ บันเทิงประเภทเรียลลิตี้โชว์ ฉะนั้นสิ่งที่รายการเดอะวอยซ์ค านึงและท าควบคู่
ไปด้วยคือกรอบจริยธรรมส าหรับรายการเรียลลิตี้โชว์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากรายการ
บันเทิงประเภทอ่ืนๆ  กรอบจริยธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้รายการได้มอบแต่สิ่งที่ดีๆคืนแก่สังคม
และประชาชนทั้งต่อหน้าและลับหลัง ซึ่งสอดคล้องกับ ( ธาม เชื้อสถาปนศิริ )กล่าวไว้ว่า
กรอบจริยธรรมส าหรับรายการโชว์ /รายการเรียลลิตี้โชว์ ซึ่งมาจากแนวทางพิจารณาเชิง
จริยธรรมของประเทศอเมริกา (FCC)หลักการทั่วไป ที่ทางผู้ผลิตรายการ/ทีมงาน ควรยึด
หลักในการผลิตราย กรอบจริยธรรมนี้ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งที่ควรค านึงถึงในการผลิต
รายการ ทั้ งนี้การจัดการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือจึงต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมทั้ ง
ความสามารถบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ด้วยว่ามีการท างานที่สอดคล้องกันมาก
เพียงใด เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  การจัดการด้านเงินทุนของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ การจัดการด้านเงินทุนเป็น
สิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการจัดการด้านเงินทุนนั้นเป็นตัวที่จะชี้ให้ เห็นได้ว่าการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆนั้นจะสามารถด าเนินงานไปได้มากน้อยเพียงใด ซึงสอดคล้องกับ 
(ธงชัย  สันติวงษ์) กล่าวว่า ปัจจัยในการสนับสนุนด้านการจัดหาทรัพยากรเพ่ือเอ้ืออ านวย
แก่กิจกรรมขององค์ให้ด าเนินไปโดยไม่ติดขัด ทั้งนี้เงินทุนนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนที่ท าให้
รายการสามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น การบริหารเงินทุนมีการให้มีประสิทธิภาพนั้น
จะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เช่นผู้ร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานในทีม รวมทั้งฝ่ายขายต้องมีการ
สรรหาผู้สนับสนุนรายการมาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย
เช่นเดียวกัน เงินทุนเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อองค์กรฉะนั้นจึงท าให้ผู้บริหารมี การจัดการด้าน
การเงินอย่างรัดกุมการจัดการด้านการเงินนั้นจะต้องแน่ใจว่าผลตอบรับที่ได้มาคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนไปหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมา องค์กรก็ยังได้รับผลก าไรเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็
ยังคงได้ผลก าไรอยู่ และเราก็สามารถอยู่ได้ 

  การจัดการด้านวัตถุดิบของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ด้านวัตถุดิบของรายการ 
เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กร ได้ให้ความใส่ใจและเห็นความส าคัญของวัตถุดิบ 
ว่าวัตถุดิบของรายการนั้นสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รายการได้อย่างมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับ (ธงชัย  สันติ) กล่าวว่า วัตถุดิบนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดหามาใช้ในการด าเนินการ
ผลิต หรือสร้างการบริการตลอดเวลาขององค์กร ด้านวัตถุดิบเป็นสิ่งที่องค์กรได้ให้
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ความส าคัญต่อการผลิตรายการมาก เพราะวัตถุดิบเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ด าเนินการผลิต ทั้งนี้การจัดการด้านวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส าคัญของการผลิตรายการเดอะ
วอยซ์ ไทยแลนด์  

  การจัดการด้านเวลาของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ เวลาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อกระบวนการผลิตรายการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผน การก าหนดนโยบาย ต่างๆ
ก่อน และหลังการผลิต ล้วนแล้วแต่ต้องมีเวลาเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดวาระการการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี การจัดการด้านเวลาเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจ
ในการจัดการ เพราะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อทีมงานด้านต่างๆได้  
เวลาจะมองว่าเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเรามีการจัดการ การใช้งานเค้ าให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด กระบวนการผลิตรายการเวลาเป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนเม็ดเงิน 
ทุกวินาทีที่เสียไป ที่เกินไป คือค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องเสียเพ่ิมเติม และต้องรับผิดชอบใน
ผลกระทบที่จะตามมาด้วย ฉะนั้นการจัดการด้านเวลาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเมื่อมีการ
วางตารางเวลาการท างานในด้านต่างๆมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 

  การจัดการด้านการรายงานผลของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ การรายงานผล
เป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรนั้นสามารถพัฒนาแนวทางในการจัดการด้านต่างๆในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ (ฟาโยล์)กล่าวว่า การรายงานผลหมายถึง การแจ้ง
หรือการสรุปผลของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้รับผลเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือ
อุปสรรค์ในการท างานหรือไม่ การรายงานจะท าให้ทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
และทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สามารถน ารายงานการปฏิบัติงานนี้มาใช้ในการ
วางแผนการท างานในอนาคตได้ แนวคิดของ ฟาโยล์ นั้นสอดคล้องกับการจัดการในด้าน
การรายงานผล ของบริษัทรูมิวสิค ที่มีต่อรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซึ่งการรายงานผล
เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนารายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ซึ่งการ
จัดการในด้านการรายงานผลจะเป็นส่วนที่สามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรได้ใน
ทุกๆทาง ที่ส าคัญสามารถเป็นตัวก าหนดแผนการต่างๆในการจัดท ารายการ เดอะวอยซ์ 
ไทยแลนด์ ในซีซั่นต่อๆไปได ้

  การจัดการด้านการวางแผนการผลิตของรายการเดอะวอยซ์ ไทยแลนด์  การ

วางแผนการผลิตขององค์กรมีทั้งหมด3ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1ขั้นตอนก่อนการผลิต 2 

ขั้นตอนการผลิต 3 ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ (ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ) กล่าวว่า 
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การผลิตรายการโทรทัศน์ (The television Production Process) แบ่งออกได้เป็น 3 

ขั้ น ต อ น  คื อ  ขั้ น ต อ น ก่ อ น ก า ร ผ ลิ ต  (Pre-Production)ขั้ น ต อ น ก า ร ผ ลิ ต 

(Production)ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) การจัดการด้านการผลิตนั้นเป็นสิ่ง

ที่ต้องมีการวางแผนกันอย่างรอบคอบ เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

ทั้งนี้การวางแผนการผลิตรายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ สิ่งที่องค์กรค านึงถึงในขณะการ

วางแผนคือ จริยธรรมของสื่อ และการให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ซึ่งสอดคล้องกับ (ธาม 

เชื้อสถาปนศิริ)กล่าวว่า การจัดรายการเรียลลิตี้โชว์ควรค านึงถึงกรอบจริยธรรม ซึ่งกรอบ

จริยธรรมได้กล่าวไว้ว่า ควรมีความใส่ใจผู้เข้าแข่งขันอย่างไร ควรมีการให้เกียรติผู้เข้าแข่งขัน 

รวมทั้งใส่ใจในรายละเอียดของผู้เข้าแข่งขันด้วยว่า มีความพร้อมในการแข่งขันหรือไม่ ทั้ง

กายและใจควรมีการตรวจเช็คกัน หรือควรมีการสแกนกันก่อนที่จะท าการแข่งขัน การผลิต

ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ท าให้รายการเป็นรูปเป็นร่างขึ้น กระบวนการจัดการในด้านการผลิตก็จะ

เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับนโยบายของ องค์กร และในส่วนของการผลิตก็จะเป็นในด้านของการ

ด าเนินตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว และในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนหลังการ

ผลิต ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สามารถน าข้อมูลที่ได้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต 

เช่นข้อมูลตรงนี้สามารถท าให้การวางแผนการผลิตรายการในซีซั่นต่อไป มีความน่าสนใจ

และเป็นที่ชอบของผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้ผลการศึกษา การจัดการรายการทางโทรทัศน์ รายการ เดอะวอยซ์ ไทย
แลนด์ (The Voice Thailand) ของบริษัท ทรูมิวสิค ยังพบว่าการจัดการขององค์กรนั้น
ประกอบไปด้วย ปัจจัยต่างๆ ซึ่งปัจจัยนั้นประกอบไปด้วย 1.การจัดการคน(Man) 2.
เครื่องมือ อุปกรณ์ (Machine) 3.เงินทุน(Money) 4.วัตถุดิบ(Material) 5.เวลา(Time) 6.
การรายงาน(Reporting) 7.การผลิตองค์ประกอบทั้ง 6 นี้เป็นกลไกลที่ส าคัญท่ีท าให้รายการ
นั้นสามารถเกิดข้ึนจริง และด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการในด้านต่างๆ
นั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญของกระบวนการผลิตรายการบันเทิงทางโทรทัศน์ ของบริษัทท
รูมิวสิค ที่มีต่อรายการ เดอะวอย์ ไทยแลนด์  

 
  ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ รายการ เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ (The Voice 
Thailand) ของบริษัท ทรูมิวสิค ปัจจัยต่างๆเป็นสิ่งที่ส าคัญและมีผลต่อการจัดการรายการ 
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ซึ่งปัจจัยนั้นก็จะมีทั้ง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในจะเป็นในด้านของการ
บริหารจัดการ การสั่งการ นโยบายต่าง ส่วนในด้านปัจจัยภายนอกนั้นก็จะเป็นในด้านของ 
เศรษฐกิจการเมือง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ล้วนแล้วแต่สามารถสร้างผลกระทบให้แก่องค์กรได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ(เดนิส แมคเควล)ได้เสนอแนวความคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรสื่อมวลชน (The Media Organization in the Filed of Social Force) ว่า
สื่อมวลชนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องด าเนินงานอยู่ท่ามกลางแรงกดดัน
จากท้ังปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจด าเนินงานด้านการจัดการ 
ตลอดจนการน าเสนอทั้งในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบของสื่อ โดยมีภารกิจหลักในการ
ตอบสนองเป้าหมายหลักของการผลิตสื่อในการรับใช้สังคมขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองต่อ
เป้าหมายทางธุรกิจด้วย 

  ปัจจัยภายในองค์กร อย่างเช่นการสั่งการ การสื่อสาร การประสานงานของบุคลากร
นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ซึ่งสอดคล้องกับ  (ฟาโยล์) ที่กล่าวว่า การติดด่อสื่อสารเพ่ือ
สร้างความเข้าใจ ซึ่งกันและกันระหว่างหน่อยงานย่อยต่างๆ เพ่ือเกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติบัติงาน ป้องกันปัญหาความซ้ าซ้อนหรือการเกี่ยงงานกันท า ผู้ประสานงานที่ดี
จะต้องท าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งนี้
การติดด่อสื่อสารองค์กรในการท างานอาจเกิดปัญหาในการสื่อสารขึ้นได้ ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ในขณะนั้น ทางองค์กรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ช่องว่างที่เกิดปัญหา
นั้น น้อยลงซึ่ งการจัดการในด้านการสื่ อสารก็จะเป็นไปอย่างรอบคอบเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการจัดการก็จะเป็นในด้านของ
การสื่อสารระหว่าง การประสานงาน การปฏิบัติงาน ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไมได้ส่งผลเสีย
แก่องค์กรมากนัก เพราะการจัดการการผลิตรายการ ก็ยังสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี 
ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นจะเป็น เรื่องเล็กๆน้อยๆไมได้ส่งผลมากแต่อาจจะมีความติดขัดอยู่บ้าง
ในการไม่เข้าใจการสื่อสารกันและกัน ทั้งนี้ก็ต้องพ่ึงพาผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ ภายใน
องค์กรว่าให้ความร่วมมือในการใส่ใน ต่อการสื่อสารในทีมต่างๆกันมากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะท าให้
เข้าใน ในนโยบายหรือการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 

  ปัจจัยภายนอกองค์กร อย่างสังคมการเมือง นั้นส่งผลแกองค์กรในด้านการจัดการ
รายการ เศรษฐกิจ เหตุบ้านการเมืองที่มีปัญหาอยู่ขณะนี้นั้นส่งผลแก่องค์กรในด้านต่างๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับ (เดนิส แมคเควล) กล่าวว่า ผลกระทบจากการเมือง กฎหมาย และ
แนวนโยบายต่างๆ ของรัฐที่มีต่อองค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงการรวมกลุ่มทางสถาบันทาง
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สังคมต่างๆ การจัดการของรายการเราบางทีในขั้นตอนที่ต้องมีการ ถ่ายท านอกสถานที่แต่
เมื่อพบเจอปัญหาในด้านเหตุบ้านการเมือง อาจส่งผลให้การเดินทางนั้นล าบากหรือล่าช้า
กว่าปกติซึ่งตรงนี้ก็จะท าให้ มีการจัดตารางเวลาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดผลเสีย
น้อยที่สุด การจัดการด้านเวลา สอดคล้องกับการจัดการด้านเวลา ว่าการจัดการนั้นควรมี
การจัดการที่สามารถน าไปใช้งานจริง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  ปัจจัย
ภายนอกจะเป็นส่วนที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรเรามากท่ีสุด ซึ่งปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เราไม่
สามารถควบคุมได้ แต่เราสามารถป้องกันและแก้ไข้ได้ เพ่ือให้องค์กรของเราได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด และสูญเสียน้อยที่สุด ที่ส าคัญเราจะต้องสร้างความมั่นใจ เชื่อใจใน
รายการของเรา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีของรายการต่อผู้ชมให้ได้มากยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

  1.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การสื่อสาร ประสานงานค่อนข้างที่จะมีปัญหาในจุด
ต่างๆฉะนั้นแต่ละฝ่าย ควรมีการประสานงานซึ่งกันกันมากขึ้น มีการแสดงความคิดเห็น ใน
การท างานร่วมกันต้องช่วยเหลือกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือช่วยในการประหยัด
งบประมาณค่าใช้จ่าย เวลา และบุคคลากรในองค์กร อีกทั้ง ในการท างานที่ต้องท างาน
ร่วมกับฝ่ายอ่ืน มักจะมีกระบวนการในการพูดคุยหลายขั้นตอน ท าให้เสียเวลาในการ
ด าเนินงาน ควรมีการประชุมเป็นภาพรวม นัดประชุมรวมทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเข้ามาหารือ
พูดคุยท าข้อตกลงให้ชัดเจนภายในครั้งเดียว เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการท างาน มีเวลา
ในการท างานมากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและน าไปสู่ประสิทธิผลที่ดีในการ
ท างาน 

  2.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีการให้ความสนใจบุคคลที่ ความสามารถ และเป็นที่
รู้จักของวงการโทรทัศน์ ฉะนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้กับทีมที่ท างานดีแต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักใน
ผลงานดังๆหรือมีชื่อเสียง ซึ่งจะได้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารที่ว่า ไม่เลือกคนที่เคย
ท างานใหญ่แต่ท างานดี ฉะนั้นจึงอยากให้เปิดโอกาสให้เลือกทีมงานที่ไม่มีชื่อเสียงจริงๆแต่มี
ความสามารถ มาร่วมงานด้วย เช่นอาจจะมีการประกาศทางเว็บไซค์ของ เดอะวอยซ์ ไทย
แลนด์ ว่ามีการเปิดรับสมัครทีมงานต าแหน่งนี้ๆ สนใจเข้ามาสมัครได้ซึ่งตรงนี้จะได้สามารถ
เปิดโอกาสให้กับทีมงานคนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น 

  3.จากการศึกษาพบว่า มีการประชาสัมพันธ์น้อยลง ในซีซั่นที2่ ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นบ้างแต่อาจไม่ได้ปริมาณความถ่ีเท่าซีซั่นที่1 
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ทั้งนี้การประชาสัมพันธ์ก็เพ่ือสร้างความม่ันใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้ชมให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการสร้างกิจกรรมการร่วมสนุกระหว่างรายการ กับผู้ชม รวมทั้ง ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์รายการให้มากกว่านี้ อาจจะเป็นช่องทางสื่ออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากสื่ออิน
เทอร์เนตที่ใช้เป็นสื่อหลักอยู่ เป็นต้น 

  4.จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การสั่งงานการปฏิบัติงานมีการติดต่อสื่อสารกันน้อย
เกินไป คนประสานงานค่อนข้างจะน้อย ดังนั้นอาจท าให้การสั่งการ การท างานนั้นมีปัญหา
ได้ ดังนั้นควรมี การเพ่ิมบุคคลที่มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งควรมีการประชุม
ทีมงานในการปฏิบัติงานกันมากขึ้นเพ่ือสร้าง และท าความเข้าใจกับเนื้องานให้ได้ดีที่สุด ที่
ส าคัญเพ่ือท าให้การท างานนั้นเป็นระบบและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

 
 

เอกสารอ้างอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 

ดวงทิพย์ วรพันธุ์. “หลักพ้ืนฐานการผลิตรายการโทรทัศน์”ในเอกสารประกอบการสอน.  

 คณะวารสารคาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2525 

ดวงทิพย์ วรพันธุ์ “ประเภทและรูปแบบรายการโทรทัศน์.” เอกสารประกอบค าบรรยายวิชา

ผลิต                      รายการโทรทัศน์ 1  

 คณะวารสารคาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,1-2 

สมสุข หินวิมาน, เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์1  

 คณะวารสารคาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,49-52 

อรนุช เลิศจรรยารักษ์, เอกสารระกอบค าบรรยายวิชาข่าววิทยุโทรทัศน์2  

 คณะวารสารคาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2-5 
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กาญจนา แก้วเทพ.สื่อสารมวลชน ทฤษฏีและแนวทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่3 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศาลาแดง,2545 

วิทยานิพนธ์ 

 กรอบแก้ว ปันยารชุน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเป็นสมาชิกโทรทัศน์

บอกรับ      สมาชิก. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ 
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