
 

โครงงานสหกจิศึกษา 

 
กระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอร์น่ิง อนิไซต์ และ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ เดย์  

พ.ศ. 2561 
The Creative Process of “Good Morning Inside and Entertainment Day”  

in 2018 
 

 
 

โดย 
นางสาวจุฑามาศ เสริมสินสุข 5804600162 
นางสาวอาทติยา ธนชัยสาทร 5804600204 

 
 
 
 

รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของวชิา สหกจิศึกษา 
ภาควชิาวทิยุ-โทรทศัน์-ภาพยนตร์ 

คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาที ่3  ปีการศึกษา 2560 
  





 
 

ค 

ช่ือโครงงาน    :  กระบวนการสร้างสรรคร์ายการ กู๊ดมอร์น่ิง อินไซต ์และ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์

ช่ือนักศึกษา  :  นางสาวจุฑามาศ เสริมสินสุข - นางสาวอาทิตยา ธนชยัสาทร 

อาจารย์ทีป่รึกษา  :  อาจารยณ์ฐัวุฒิ  สิงห์หนองสวง 

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรี 

ภาควชิา   :  วทิย-ุโทรทศัน์-ภาพยนตร์ 

คณะ   :  นิเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา : 3/2560 

 
บทคัดย่อ 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “กระบวนการสร้างสรรคร์ายการ กู๊ดมอน่ิง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์

เดย”์ มีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการกู๊ดมอน่ิง อินไซด ์และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์

บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ากดั  2.เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ของรายการ กู๊ดมอน่ิง อินไซด ์และ 

เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์ 

 ผลการศึกษาพบวา่การผลิตรายการ “กู๊ดมอน่ิง อินไซด ์และ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เดย”์ มีขั้นตอนในการ
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เรียบร้อยของไฟล ์เพื่อตดัต่อและส่งงานออกอากาศ ซ่ึงการผลิตรายการโทรทศัน์คนท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการผลิต

รายการ(Producer) ตอ้งมีความรับผดิชอบสูงและรอบคอบในการท างาน 
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บทที ่1 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

           กระบวนการผลิตรายการทางโทรทศัน์ จะต้องมีการด าเนินงานเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่กระบวนการ

วางแผนคิด กระบวนการลงมือท า จนถึงกระบวนการน าเสนอ ซ่ึงตอ้งมีบุคลากรในการด าเนินงานท่ีเป็นล าดบั

ขั้นตอนในแต่ละดา้น   

            การผลิตรายการโทรทศัน์ เป็นงานท่ีตอ้งให้ความสนใจ และใส่ใจเป็นอย่างมากในการผลิต เพราะทุก

ขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอออกมาจะตอ้งถูกตอ้ง โดยจะน าเสนอขอ้มูลต่างๆผา่นจอทีวี เพราะฉะนั้นการวาง

แผนการท างานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทา้ยจะตอ้งมีความละเอียดในการท างาน ท าให้การเรียบเรียง

มาน าเสนอนั้น มีความส าคญัอยา่งมากในการด าเนินงาน 

             รายการโทรทศัน์ท่ีทาง บริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ากดั น าเสนอผา่นส่ือโทรทศัน์ เป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อง่ายต่อการผลิตรายการโทรทศัน์ ไม่ว่าจะเป็น ช่องข่าว ช่องสารคดี ช่องรายการส าหรับเด็ก 

ช่องบนัเทิง ช่องรายการเพื่อการศึกษา ช่องภาพยนตร์ ช่องภาพยนตร์ซีรีส์ ช่องการ์ตูน ช่องกีฬา เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งเห็นไดช้ดั โดยจะเผยแพรขอ้มูลต่างๆผา่นทางช่องรายการของ บริษทั ทรู

วชิัน่ส์ จ  ากดั มากกวา่100 ช่องเพื่อใหส่ื้อต่างๆถูกน าเสนออยา่งทัว่ถึงแก่มวลชน 

กระบวนการการท างานของบริษทั ทรูวิชั่นส์ จ  ากดั เร่ิมโดยการคิดหัวข้อการน าเสนอรายการโดย  

ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั เพื่อจะใหต้อบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคอยา่งทัว่ถึง ต่อดว้ยการวางแผนการท างาน ใน

แต่ละฝ่ายในการผลิตรายการหน่ึงข้ึนมา เป็นการให้บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

อนัน าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการแก่สมาชิก โดยบริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอรายการ

ชั้นเยี่ยมและความบนัเทิงท่ีสร้างความประทบัใจสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีอนั

ทนัสมยั โดยอาศยัโครงข่ายการใหบ้ริการหลากหลายรูปแบบของทาง บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ากดั 

               ในระหวา่งการฝึกงานสหกิจศึกษา ต าแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมายคือ การเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ มีหนา้ท่ี

ในการเรียบเรียงข่าวเพื่อน าเสนอ รายการ กู๊ดมอน่ิง อินไซด ์และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์ซ่ึงเป็นรายการส าหรับ

คนทัว่ไปท่ีสนใจเก่ียวกบัข่าวบนัเทิงของบุคคลสาธารณะ โดยจะตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในดา้นของการ

เรีบบเรียงข่าวท่ีบรรณาธิการข่าวจดัหามาให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงการท างานในหนา้ท่ีน้ี ตอ้งมีความรู้เร่ือง
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รูปแบบการท างานของบริษทัและมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก หน้าท่ีหลกั คือ การเรียบเรียงสคลิป์ข่าวทั้ง 2 

รายการ โดยรายการ กู๊ดมอร์น่ิง อินไซต ์จะมี 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี1 อินไซต์ นิวส์ เปเปอร์ หาข่าวจากหนงัสือพิมพ ์

ช่วงท่ี 2 อินไซต ์ออนไลน์ หาข่าวจากเวป็ไซต ์และช่วงท่ี 3 อินไซต ์ฮอท นิวส์ ช่วงน้ีจะมีข่าวท่ีบรรณาธิการข่าว

จดัมาให้ 2 ข่าว ส่วนรายการ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ เดย ์จะมี 3 ช่วง จะมีบรรณาธิการข่าวท่ีจดัหามาให้ทั้งหมดทั้ง

ข่าวไทยและข่าวต่างประเทศ ช่วงท่ี1 อินไซต ์ฮอท นิวส์ จะเป็นข่าวไทย 5 – 6 ช่วงท่ี 2 อินเตอร์ นิวส์ จะเป็นข่าว

ต่างประเทศ 3 ข่าว และช่วงสุดทา้ย อาร์ต แอนด์ เคาเจอร์ มี 1 ข่าว ต่อมาเขียนรันดาวน์ และน าไปให้ทีมงานใน

ฝ่ายต่างๆ เป็นตน้ การมาฝึกงานสหกิจศึกษาในการดา้นเรียบเรียงข่าว จะตอ้งมีความละเอียดเป็นอยา่งมาก เพราะ

หากมีขอ้ผิดพลาด ก็จะท าใหง้านในดา้นต่างๆผดิพลาดตามไปดว้ย จึงตอ้งไม่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดหรือมีใหน้อ้ยท่ีสุด 

ในการน้ีผูจ้ดัท าจึงท าการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์รายการ กู๊ดมอน่ิง อินไซต ์และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์

เพื่อเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่รุ่นนอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ในอนาคตและเป็นแนวทางในการพฒันารายการโทรทศัน์ต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน  

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการ กู๊ดมอน่ิง อินไซต ์และ เอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์

1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ของรายการ กู๊ดมอร์น่ิง อินไซต ์และ เอ็น

เตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์

 

 1.3 ขอบเขตของรายงาน   

            เพื่อศึกษากระบวนการท างานในบทบาทหนา้ท่ีการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ของรายการ กู๊ดมอร์น่ิง อินไซต ์

และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท์ เดย ์ของบริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ากดั ในระหว่างวนัท่ี 17 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 

2561 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

              1.4.1 สามารถเขา้ใจกระบวนการการท างานของการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ (ผูช่้วยโปรดิวเซอร์) 

              1.4.2 ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการท างานจริงและน าประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

                        มาประยคุใชก้บัการท างานในอนาคต 
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              1.4.3 ไดรั้บความรู้ในกระบวนการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์  (ผูช่้วยโปรดิวเซอร์) 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ “รายการกู๊ดมอน่ิง อินไซด ์และ รายการเอน็เตอร์เทนเมน้ท ์เดย”์ 

ในระหวา่งวนั ท่ี 17 พฤษภาคม 2561  – 31 สิงหาคม  2561 ไดผ้ลิตกระบวนการสร้างสรรคร์ายการข่าวบนัเทิง 

ใชแ้นวคิดในการสร้างสรรคร์ายการดงัน้ี  

1. แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์  

2. แนวคิดเก่ียวกบัการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์รายการโทรทศัน์ 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการผลติรายการโทรทัศน์ 

             ดวงกมล แกว้นก กล่าววา่ในการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์ เป็นรายการท่ีน าเสนอออกสู่สายตาผูช้มผา่น
จอโทรทศัน์ดว้ยเน้ือหาสาระท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงประชาชนสนใจและมี
ผลกระทบต่อประชาชนจ านวนมาก ท าใหต้อ้งมีการรวบรวมขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง จึงตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรค ์
ความประณีต และ ความพิถีพิถนัในการท างานของทีมงานดา้นการผลิต เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม ดงันั้นจะกล่าวถึงการเตรียมการก่อนการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์ สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 ขั้นตอนการผลิตรายการข่าวโทรทศัน์   ประกอบดว้ย  3  ขั้นตอน  คือ 

1. ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) เร่ิมจากการสร้างสรรคร์ายการ  

1.1. การวางแผนสร้างสรรคร์ายการ  เป็นการก าหนดแนวคิดในการผลิตรายการ  ก าหนด
วตัถุประสงคข์องรายการกลุ่มเป้าหมาย  วธีิการน าเสนอของเน้ือหาในรายการ  และโครงสร้างของ
รายการเป็นหลกั  ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1.1) การก าหนดแนวคิดในการผลิตรายการ  รายการข่าวตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงของ
เหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนใหม่ น่าสนใจ  หลงัจากนั้นจึงน ามาขยายแนวคิดในชดัเจน
ข้ึน  เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปวา่รายการนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร 

1.1.2) การก าหนดวตัถุประสงคข์องรายการ ผลิตรายการเพื่ออะไร จะใหข้่าวสารหรือ
ความบนัเทิง หรือตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูช้ม 
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1.1.3) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในสังคม กลุ่มเป้าหมายจะเป็นตวัก าหนดวธีิการผลิต
รายการ รูปแบบเน้ือหารายการ ทั้งยงัมีส่วนส าคญัในเชิงธุรกิจของรายการโทรทศัน์ท่ีตอ้งอาศยั
ฐานคนดูเป็นหลกัในการผลิตรายการ 

1.1.4) การก าหนดวธีิการน าเสนอ ก าหนดเน้ือหาสาระให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบรายการ 

1.1.5) การก าหนดโครงสร้างรายการ ประกอบดว้ยการน าล าดบัเน้ือหาท่ี
น าเสนอ วธีิการน าเสนอ อาจแบ่งตามเวลาหรือความยาวตามแต่ละตอนแต่ละช่วง ภายใน
โครงสร้างตอ้งระบุผูด้  าเนินรายการ พิธีกร ผูแ้สดง ผูร่้วมรายการไวด้ว้ย 

1.2.  การวางแผนการผลิต  ไดข้อ้สรุปเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสร้างสรรคร์ายการแลว้ ทีมงาน
ผูผ้ลิตตอ้งมีการประชุมวางแผนการผลิตต่อไป ดงัน้ี 

1.2.1) การประชุมทีมงานผลิต  เป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามขั้นตอนท่ีวางแผน ตรงกบัวตัถุประสงค ์รวมถึงการก าหนดทิศทาง การแบ่งงานตาม
หนา้ท่ีใหก้บัทีมงาน เพื่อจะไดด้ าเนินงานไดท้นักบัเวลาท่ีก าหนด 

1.2.2) การหาขอ้มูล เป็นการหาขอ้มูลเพื่อมาสนบัสนุนการผลิตรายการ เช่น รายการ
ข่าว ตอ้งหาขอ้มูลทั้งเอกสาร ภาพ เสียงท่ีบนัทึกไว ้หรือการสัมภาษณ์จากบุคคล ตลอดจนการ
วางแผนเพื่อส ารวจสถานท่ีเพื่อไปถ่ายท า 

1.2.3) การเตรียมบทข่าวหรือการเขียนข่าว จะตอ้งมีการเขียนบทข่าวโทรทศัน์ ซ่ึงเป็น
หวัใจส าคญัของงานผลิตข่าวโทรทศัน์ เน่ืองจากบทรายการข่าวโทรทศัน์เป็นรายละเอียดท่ีมี
เน้ือหาข่าวทั้งหมด คือบทค าพดู ลกัษณะของภาพท่ีจะปรากฏ เสียงประกอบ มุมกลอ้ง เทคนิค
ในการตดัต่อ เพื่อไปยงัผูช้มไดอ้ยา่งตรงประเด็นท่ีสุด 

1.2.4) การประสานงาน นอกจากจะประสานงานกนัในหน่วยงานแลว้ยงัตอ้ง
ประสานงานกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ีติดต่อขออนุญาตถ่ายท าอยา่งเป็นทางการ การขอความ
อนุเคราะห์ การนดัหมายเวลา การพดูคุยอยา่งคร่าวๆ เก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการ
น าเสนอ  เพื่อใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้ 
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1.2.5) การเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายท า ตอ้งตรวจสภาพของอุปกรณ์ทุกช้ิน ก่อนออก
เดินทางไปถ่ายท านอกสถานท่ี หรือก่อนถ่ายท า 

2. ขั้นการผลติรายการ (Production) เป็นการผลิตรายการหรือถ่ายท าจริง อาจบนัทึกเทปรายการแลว้
น ามาออกอากาศภายหลงั 

2.1) การผลิตรายการเทป สามารถแกไ้ขขอ้ผดิพลาดได ้ 

2.2) การผลิตรายการสด (Live) สามารถรายงานเหตุการณ์ไดท้นัเวลา น่าสนใจ ตรงตาม
ช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่สามารถแกไ้ขได ้หากเกิดขอ้ผดิพลาดระหวา่งผลิตรายการ 

3. ขั้นหลังการผลติ (Post-production) เป็นการตดัต่อล าดบัภาพ การผสมเสียง 

3.1) การตดัต่อล าดบัภาพ  คือการการเรียบเรียงล าดบัใหม่ใหส้อดคลอ้ง ตามท่ีทีมงานการผลิต
ไดว้างแผนไว ้ใส่เทคนิคพิเศษ เช่น กราฟฟิก การซอ้นตวัหนงัสือ เพื่อใหร้ายการข่าวน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

3.2)  การผสมเสียง คือน าเสียงเพลง เสียงคนบรรยาย เสียงประกอบ หรือเสียงจริงลงไปใน
รายการ เพื่อใหร้ายการสมบูรณ์ยิง่ข้ึน แต่ตอ้งเลือกเสียงใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและภาพ 

3.3) การประเมินคุณภาพรายการ มีการวเิคราะห์คุณภาพของรายการ ความเหมาะสมของ
รายการ และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ
รายการใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

2.แนวคิดเกีย่วกบัการเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์รายการโทรทศัน์ 
nDee’s Thoughys กล่าวไวว้า่ โปรดิวเซอร์(producer) เป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในทุกๆขั้นตอนโดยจะ

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการผลิต การผลิต และหลงัการผลิต ซ่ึงการท่ีจะท าขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นไดโ้ปรดิว
เซอร์จ าเป็นตอ้งรู้ทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมไปถึงทีมงานดว้ย และ เน่ืองจากการผลิตรายการ
โทรทศัน์คือการท างานของหลายๆฝ่ายร่วมกนัท าใหง้านหลกัของโปรดิวเซอร์มกัเป็นเร่ืองของการจดัการและ
การประสานงานมากกวา่อยา่งอ่ืน ในฐานะท่ีโปรดิวเซอร์เป็นผูค้วบคุมการผลิตใหเ้กิดข้ึน จึงเป็นเหมือนผูน้ าทีม
การผลิตจึงตอ้งท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหแ้ต่ละฝ่ายท างานของตนใหท้นัตามก าหนดเวลาและคอยแกไ้ขสะสาง
ปัญหาเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้งในการท างาน  
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รายการโทรทศัน์ท่ีเราดูกนัอยูทุ่กวนัน้ี ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการผลิตทั้งหมดก็คือ โปรดิวเซอร์ ในองคก์ร
ขนาดเล็ก โปรดิวเซอร์อาจเป็นทั้งผูผ้ลิต คนเขียนบท ผูก้  ากบัรายการ ฯลฯ แต่ในองคก์รใหญ่ๆ จะมีบุคลากรท า
หนา้ท่ีเฉพาะดา้น เช่น คนเขียนบท เจา้หนา้ท่ีตดัต่อ ซ่ึงแมจ้ะมีคนท าหนา้ท่ีเหล่าน้ีโดยเฉพาะ แต่ผูท่ี้ตอ้ง
ควบคุมดูแล ก าหนดแนวทาง ก็คือ โปรดิวเซอร์ 

งานของโปรดิวเซอร์ เน่ืองจากการผลิตรายการโทรทศัน์คือการท างานของหลายๆฝ่ายร่วมกนั ท าใหง้าน
หลกัของโปรดิวเซอร์มกัเป็นเร่ืองของการจดัการและการประสานงานมากกวา่อยา่งอ่ืน ในฐานะท่ีโปรดิวเซอร์
เป็นผูค้วบคุมการผลิตใหเ้กิดข้ึน เป็นเหมือนผูน้ าทีมการผลิต จึงตอ้งท าหนา้ท่ีควบคุมดูแลใหแ้ต่ละฝ่ายท างาน 
ของตนใหท้นัตามเวลา และคอยแกไ้ขปัญหาเม่ือเกิดเหตุขดัขอ้ง แต่ในฐานะหน่ึงในทีมงานการผลิต  

คุณลกัษณะของโปรดิวเซอร์น้ัน 
  1. People Skill มีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รู้จกัวธีิพดู   
  2. Managerial Skill มีทกัษะในดา้นการจดัการ การวางแผน รู้จกัใชง้านคนในถูกงานและหนา้ท่ี ดงันั้น 

โปรดิวเซอร์ควรรู้จกัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตนเป็นอยา่งดี ใครถนดัรายการแนวไหนหรือถนดัในเร่ืองใด ควร
จดัสรรงานใหต้ามความเหมาะสมและความถนดัของแต่ละคนเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  3. Problem Solving Skill มีทกัษะในดา้นการแกปั้ญหาท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้และสะสมจาก
ประสบการณ์การท างานเป็นหลกั  

  4. Leadership Skill ทกัษะในดา้นความเป็นผูน้ า เน่ืองจากโปรดิวเซอร์ก็คือผูน้ าทีมงานการผลิตทั้งหมด 
หากโปรดิวเซอร์เป็นคนโลเล ตดัสินใจอะไรไม่ได ้การท างานก็เกิดอุปสรรคไม่ราบร่ืน 

  5. Team Player นอกจากจะเป็นผูน้ าแลว้ยงัตอ้งเป็นผูเ้ล่นในทีมดว้ย นัน่ก็คือท างานเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัคนในทีม การท างานจะส าเร็จไม่ไดเ้ลยหากไม่มีการท างานท่ีประสานสอดคลอ้งกนัจากทุกฝ่าย 
โปรดิวเซอร์จึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจลกัษณะงานของฝ่ายต่างๆ เป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

  6. Punctuality การเป็นคนตรงต่อเวลา เพราะการผลิตรายการโทรทศัน์ตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ความ
ล่าชา้ของใครคนใดคนหน่ึงในทีม ก็จะส่งผลต่อคนอ่ืนๆในทีมต่อกนัไปเป็นลูกโซ่ นอกจากน้ี ยงัตอ้งสามารถ
ท างานใหเ้สร็จภายใตก้ าหนดเวลาออกอากาศหรือก าหนดส่งงานดว้ย  

  7. Flexibility การเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ดงันั้น ผูท่ี้ประกอบอาชีพในสาขาน้ี 
จ  าเป็นตอ้งฝึกตนเองใหเ้ป็นคนท่ียดืหยุน่และรู้จกัปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ไดอ้ยูเ่สมอ  
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บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

                  บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ำกดั เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโกท้ำวเวอร์ ถนนพระรำม 6 แขวนสำมเสนใน  เขตพ

ยำไท กรุงเทพฯ 10400 

หมำยเลขโทรศพัท ์: 0-2725-2727         หมำยเลขโทรสำร :  0-2725-2799  

อีเมล : customerservice@ubctv.com     เวบ็ไซต ์: WWW.ubctv.com 

 

รูปที ่3.1 ( Logo ) บริษัททรูวิช่ัน 

 

รูปที ่3.2 แผนที่ บริษัททรูวช่ัิน 

mailto:customerservice@ubctv.com
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

             บริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ำกดั ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรโทรทศัน์แบบบอกรับสมำชิกในระบบเคเบิลทีวี และจำน

รับสัญญำณดำวเทียมจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ผำ่นช่องรำยกำรต่ำงๆ มำกกว่ำ100 ช่อง ไม่ว่ำจะเป็น ช่องข่ำว 

ช่องสำรคดี ช่องรำยกำรส ำหรับเด็ก ช่องบนัเทิง ช่องรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ ช่องภำพยนตร์ ช่องภำพยนตร์ซีรีส์ 

ช่องกำร์ตูน ช่องกีฬำ ซ่ึงจะมีกำรถ่ำยทอดสดกีฬำเป็นประจ ำ รวมถึงช่อง Hi-Definition ท่ีให้คุณภำพของภำพท่ี

คมชดัในระดบั HD ในปัจจุบนั บริษทั ทรูวชิัน่ส์ เป็นสถำนีโทรทศัน์แบบบอกรับเป็นสมำชิกรำยใหญ่ในประเทศ

ไทย 

               บริษทั ทรูวิชั่นส์ เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปในช่ือเดิมว่ำ ยูบีซี (UBC)  เป็นสถำนีโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็น

สมำชิกรำยใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยบริหำรงำนโดย บริษทั ทรูวิชัน่ส์ จ  ำกดั ในเครือบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น 

จ  ำกดั มีค  ำขวญัว่ำ ทรูวิชัน่ส์ มองโลกไดล้ ้ ำกวำ่ เปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิต เปิดทรูวิชัน่ส์ และ เปิดมุมมองใหม่ให้

ชีวติ เปิดทรูวชิัน่ส์ ยบีูซี  ปัจจุบนัมีคุณสุภกิต เจียรวนนท ์เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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trainee 
 (จุฑำมำศ เสริมสินสุข 

อำทิตยำ ธนชยัสำทร ) 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่3.3 แผนภูมิการจัดองค์กรและการ 

บริหารงานขององค์กร 

ผู้อ านวยการผลติรายการ ( คณติ  คุณาวุธ ) 

 
Business Office 

(ประภำวดี เศวตรำพชัร์) 

Production Team 1 

(ธญั โสภณดิษย)์ 

Production Team 2 

(พชัรวลยั รังสีโสภณอาวรณ์) 

 
 Supervisor 

 (กฤษฎำ ดิษยพนัธ์ุ) 

Supervisor   (เฉลิมพล เงินวิจิตร) 

Senior 

 (จกัรำ สิมพลีวงค)์ 
 

Porducer  

(รัตติกำล ดงัคำยะ) 
 

Co-ordinator  

(กฤตย ์พลูประเสริฐ) 
 

Freelance 

 (วรท สุวรรณนอ้ย) 
 

Freelance 

(ภำสกร ชยะกุลภกัดี) 
 

Supervisor   (ฐิติรัตน์ ภกัดีวิจิตร) 

 
Supervisor(ศรีวรนรรฆ ์อศัวรักษ)์ 

 
Porducer (วเิชียร ธนกิจวบิูรณ์พล) 

 
Porducer    (สุนีย ์อมรปิยธร) 

 

Porducer  

(กำญจนำ ฤกษรุ์จิโรภำส) 

 

Porducer     (จกัรี ชำ้งเผอืก) 

 

Porducer    (วรวุฒิ เถียรทอง) 

 

Senior 

(สุธิยำ ไตรสำรศรี) 

Producer  

(ภิตินนัท ์พงษศิ์ริศกัด์ิ) 

Producer  

(พลบูลย ์ภกัดี) 

Producer  

(ศรินทิพย ์กณัฑวงศ)์ 

Producer 

 (จิรำภรณ์ ควรเดชะคุปต)์ 

Producer  

(ทศัวรรณ เวทยพ์งษ)์ 

Producer 

 (สรำวธุ สีผึ้ง) 
Porducer  

(จิตรลดำ สืบวงศ)์ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

            - ต  ำแหน่ง ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ ปฏิบติัหนำ้ท่ี เรียบเรียงข่ำวมำน ำเสนอ 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

            - คุณสรำวธุ สีผึ้ง  ต ำแหน่ง  (Porducer) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

            - ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภำคม – 31 สิงหำคม 2561 

ระยะเวลำ รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนสหกิจ 
สปัดำห์ท่ี 1 (17 พ.ค. – 18 พ.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ใหส้ญัญำณพิธีกร  
สปัดำห์ท่ี 2 (21 พ.ค. - 25 พ.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร  

สปัดำห์ท่ี 3 (28 พ.ค. - 1 ม.ิย.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร  
สปัดำห์ท่ี 4 (4 ม.ิย. - 8 ม.ิย.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร  
สปัดำห์ท่ี 5 (11 ม.ิย. - 15 ม.ิย.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , EDIUS  
สปัดำห์ท่ี 6 (18 ม.ิย. - 22 ม.ิย.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , Co-Producer  
สปัดำห์ท่ี 7 (25 ม.ิย. – 29 ม.ิย.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร  
สปัดำห์ท่ี 8 (1 ก.ค. – 7 ก.ค. ) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , EDIUS 
สปัดำห์ท่ี 9 (9ก.ค. – 13 ก.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , Co-Producer 
สปัดำห์ท่ี 10 (16 ก.ค. –20 ก.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร 
สปัดำห์ท่ี 11 (23 ก.ค. – 27 ก.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , EDIUS 
สปัดำห์ท่ี 12 ( 30ก.ค. – 3 ส.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , Co-Producer 
สปัดำห์ท่ี 13 (6 ส.ค. –10 ส.ค.) จดัเรียงสคริปท ์ Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร 
สัปดาห์ที ่14 (13ส.ค. – 17ส.ค) จงัเรียงสคริปท ์Powepoint , EDIUS 
สัปดาห์ที ่15 (20ส.ค. – 24ส.ค.) จงัเรียงสคริปท ์Powerpoint , CoProducer 
สัปดาร์ที ่16 (27ส.ค – 31ส.ค.) จดัเรียงสคริปท ์Powerpoint , ใหส้ญัญำณพิธีกร 

รูปท่ี 3.6 ตำรำงกำรด ำเนินงำน 

 

 



12 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1. ขั้นตอนก่อนกำรผลิต (Pre-Production) 

3.7.1.1 ตรวจสอบตำรำงกำรถ่ำยท ำ 

3.7.1.2 หำข่ำวจำกหนงัสือพิมพส์ ำนกัต่ำงๆและเวบ็ไซด ์ 

3.7.1.3 กำรเรียบเรียงสคริปทต์ำมควำมส ำคญัของข่ำววำ่อนัไหนควรออกอำกำศตอนไหนและปรึกษำ

โปรดิวเซอร์วำ่ข่ำวไหนควรออกช่วงไหนหรือวำ่จะออกอำกำศหรือไม่  

3.7.1.4 กำรท ำข่ำวออนไลนด์ว้ยโปรแกรมพำเวอร์พอ้ย (Power Point) 

3.7.1.5 ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของเน้ือหำข่ำวในสคริปทพิ์ธีกรและตำรำงกำรถ่ำยท ำ 

3.7.1.6 ตรวจภำพข่ำวจำก Server ใหเ้รียบร้อย 

3.7.2 ขั้นตอนระหวำ่งกำรถ่ำยท ำ (Production) 

3.7.2.1 ใหส้ญัญำณพิธีกรในหอ้งสตูดิโอในขณะถ่ำยท ำ 

3.7.2.2 ตดัไฟลว์ีดีโอและไฟลภ์ำพประกอบกำรอ่ำนจำกโปรแกรม Edius 

3.7.2.3 บอกควำมตอ้งกำรของโปรดิวเซอร์ใหพิ้ธีกรและทีมงำน 

3.7.3 ขั้นตอนหลงักำรถ่ำยท ำ (Post- Production) 

3.7.3.1 เม่ือถ่ำยเสร็จกต็อ้งท ำกำรส่งไฟลไ์ปยงัหอ้งออกอำกำศ 

3.7.3.2 ตรวจสอบไฟลจ์ำกออกอำกำศวำ่ไดรั้บไฟลข์องรำยกำรเรียบร้อยแลว้หรือยงั 

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

ฮำร์ทแวร์  คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 

ซอฟตแ์วร์ โปรแกรม Power Point ,  Edius 

อ่ืนๆ  กระดำษ , ปำกกำ 
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บทที ่4  

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 กระบวนการสร้างสรรคร์ายการกู๊ดมอน่ิง อินไซต ์และ เอ็นเตอร์เทนเมน้ท ์เดย ์มีขั้นตอนการท างานของ

โปรดิวเซอร์ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ตารางการถ่ายรายการโทรทัศน์ในสตูดิโอ 

การถ่ายท ารายการในสตูดิโอจะมีการถ่ายรายการสดเป็นประจ าอยูแ่ลว้ในแต่ละสัปดาห์ซ่ึงใน 1 สัปดาห์

จะมีตารางการถ่ายท ารายการต่างๆดงัน้ี 

 Good Moring Inside 

7.30 – 8.00 น. 

Entertrainment days 

12.00 – 12.30 น. 

จนัทร์ กฤษ & ผา้แพร ปูเป้ & ซนั 

องัคาร กฤษ & ผา้แพร ปเูป้ & ซนั 

พุธ กฤษ & นิว ปเูป้ & ซนั 

พฤหสับดี กฤษ & นิว ปเูป้ & ซนั 

ศุกร์ กฤษ & นิว ปเูป้ & ซนั 

รูปท่ี 4.1 ภาพตารางการถ่ายท า 

4.2 รายการกู๊ดมอน่ิง อนิไซต์ (Good Morning Inside) 

4.2.1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

  4.2.1.1 คน้ควา้หาขอ้มูลโดยรายการจะมี 3 ช่วง คือ  

ช่วงท่ี1 อินไซต ์นิวส์ เปเปอร์ (Inside News Paper) หาข่าวบนัเทิงจากหนงัสือพิมพ์

ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชดัลึก เลือกข่าวท่ีมีความทนัสมยัทนัเหตุการณ์และน่าสนใจ มา 3 

ข่าว น าไปถ่ายเอกสาร 
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รูปท่ี 4.2.1.1 ภาพข่าวหนงัสือพิมพ ์

ช่วงท่ี 2 อินไซต ์ออนไลน์ (Inside Online) หาข่าวจากเวป็ไซต ์กระปุก ดอท คอม 

(Kapook.com) และ สนุก ดอท คอม(Sanook.com) มา 3 ข่าว  

 

รูปท่ี 4.2.1.1 ภาพข่าวออนไลน์ 
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ช่วงท่ี 3 อินไซต ์ฮอท นิวส์ (Inside Hot News) หรือ ข่าว 7:30 ช่วงน้ีจะมีข่าวท่ี

บรรณาธิการข่าวจดัมาให ้2 ข่าว เลือกข่าวท่ีน่าสนใจไวอ้นัดบัแรก 

 

รูปท่ี 4.2.1.1 ภาพข่าว 7:30 

4.2.1.2 เรียบเรียงสคริปทข์่าวใหเ้ป็นไปตามรูปแบบท่ีบริษทัก าหนดและเขียนล าดบัก ากบั 

 อนัดบัแรก ข่าวหนงัสือพิมพ ์เขียนล าดบัท่ี 1-3 

 

รูปท่ี 4.2.1.2 ภาพการเรียงข่าวหนงัสือพิมพ ์
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อนัดบัท่ีสอง ข่าวออนไลน์ เขียนล าดบัท่ี 4-6 

 

รูปท่ี 4.2.1.2 ภาพการเรียงข่าวออนไลน์ 

 อนัดบัท่ีสาม ข่าว7:30 เขียน 7 กฤษ และ 8 นิว ตามล าดบัท่ีเรียงไว ้(จะมีแค่ข่าวช่วงน้ี

ของรายการท่ีเขียนช่ือพิธีกรก ากบัไว)้ 

 

รูปท่ี 4.2.1.2 ภาพการเรียงข่าว7:30 
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4.2.1.3 แบ่งข่าวใหพ้ิธีกรสลบักนัอ่าน 

ถา้ขอ้มูลเน้ือหาของข่าวมีความยาว ก็จะแบ่งคร่ึงหนา้คร่ึงหลงัใหพ้ิธีกรช่วยกนัอ่าน 
เพื่อไม่ใหพ้ิธีกรมีอาการคอแหง้ และ เพื่อความน่าฟังของข่าว  แต่ถา้เน้ือหาไม่ยาวนกัก็ใหอ่้าน
คนเดียว 

 

รูปท่ี 4.2.1.3 ภาพการแบ่งข่าว 

  4.2.1.4 การเขียนตารางการถ่ายท า (Rundown) 

   จะเขียนหวัขอ้ข่าวและก ากบัดว้ยรหสัข่าวและช่ือผูท่ี้อ่าน 

 

รูปท่ี 4.2.1.4 ภาพการเขียนตารางการถ่ายท า 



18 
 

 

4.2.1.5 การท าข่าวออนไลน์ดว้ยโปรแกรมพาเวอร์พอ้ย (Power Point)  

โดยจะหารูปเจา้ของข่าวจากแอปพลิเคชัน่อินสตาแกรม (Instagram) และท าการเลือก
รูปท่ีตรงกบัเน้ือหาข่าวมาใส่โดยจะใส่ประมาณ20-30รูปเพื่อประกอบการอ่านข่าว 

 
รูปท่ี 4.2.1.5 การท าข่าวออนไลน์ดว้ยโปรแกรมพาเวอร์พอ้ย 

 4.2.1.6 ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาข่าวในสคริปทพ์ิธีกร และตารางการถ่ายท า 

                        หากเกิดความผดิพลาด จะไดแ้กไ้ขไดท้นัก่อนถึงเวลาถ่ายท า 

4.2.1.7 จดัห้องสตูดิโอ โตะ๊ เกา้อ้ี เปิดไฟ และเปิดจอโทรทศัน์ใหเ้รียบร้อย 

           โดยช่วงท่ี1และ2 จะจดัโตะ๊ไวข้นานกบัจอใหญ่ และจดัโตะ๊ไวต้รงกลางตอนช่วงท่ี3 

 
รูปท่ี 4.2.1.7 ภาพการจดัห้องสตูดิโอ 
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4.2.1.8 เก็บบตัรจอดรถของพิธีกร และ ฝ่ายช่างแต่งหนา้ ท าผม เคร่ืองแต่งกาย และท าการป๊ัม

บตัรจอดรถและส่งคืนใหเ้รียบร้อย 

 
รูปท่ี 4.2.1.8 เก็บบตัรจอดรถของพิธีกร 

4.2.2.ขั้นตอนการผลติรายการ (Production) 

 จะแบ่งหนา้ท่ีกนัท าในแต่ละอาทิตยโ์ดยมีหนา้ท่ี 3 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่ 

4.2.2.1 หนา้ท่ีผูก้  ากบัเวที ( Floor or Stage Mager ) 

4.2.2.1.1 คอยใหส้ัญญาณพิธีกรในหอ้งสตูดิโอขณะถ่ายท า อีกทั้งบอกความตอ้งการ

ของโปรดิวเซอร์วา่ตอ้งการใหพ้ิธีกรหรือทีมงานท าอะไรในรายการ 

 

รูปท่ี 4.2.2.1.1 คอยใหส้ัญญาณพิธีกร 
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4.2.2.2 หนา้ท่ี ตดัต่อภาพดว้ยโปรแกรม Edius  

4.2.2.2.1 ตดัภาพจากข่าวหนงัสือพิมพ ์โดยหาไฟลว์ดีีโอท่ีทีมข่าวจดัเตรียมไวใ้ห ้โดย

ตดัส่วนท่ีเป็นการสัมภาษณ์ออก ใหมี้แต่ภาพประกอบการอ่านข่าวเท่านั้น 

 

รูปท่ี 4.2.2.2.1 ตดัภาพจากข่าวดว้ยโปรแกรม Edius 

4.2.2.2.2 ตดัต่อส่วนข่าวเปิดรายการ (Highlight) โดยการเอาภาพข่าวแรกของทุกช่วง

มาตดัรวมกนัเป็นไฟลเ์ดียว ข่าวหนงัสือพิมพก์บัข่าวออนไลน์จะเป็นภาพน่ิงส่วนข่าว 7:30 จะ

เป็นไฟลว์ดีีโอ 

4.2.2.2.3 ส่งไฟลร์ายการท่ีท าการตดัต่อเสร็จแลว้ไปยงัห้องออกอากาศ 

โดยจะหาภาพและตดัต่อแค่ข่าวหนงัสือพิมพแ์ละข่าวเปิดรายการ ส่วนข่าวออนไลน์

และข่าว7:30 ไม่ตอ้งเพราะมีแลว้ 

  4.2.2.3 หนา้ท่ีผูช่้วยโปรดิวเซอร์ (Co-Producer) 

    4.2.2.3.1 แจกสคริปทใ์หที้มงานในหอ้งควบคุม (control room)  

4.2.2.3.2 เรียงไฟลข่์าว 7:30 ดว้ยโปรแกรม NXOS ตรวจภาพข่าวจาก Server วา่ตรง

กบัข่าวในสคริปทห์รือไม่ และ ตรวจสอบภาพข่าววา่ไม่มีปัญหาเวลาออกอากาศรวมถึงการเช็ค

เวลาของภาพข่าวอีกดว้ย 
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รูปท่ี 4.2.2.3.2 ภาพโปรแกรม nxos 

4.2.2.3.3 คอยใหส้ัญญาณกบัโปรดิวเซอร์ เช่น เขา้รายการ จบข่าว เขา้ช่วงพกัรายการ 

 

รูปท่ี 4.2.2.3.3 คอยใหส้ัญญาณกบัโปรดิวเซอร์ 

4.2.3.ขั้นตอนหลงัการผลติรายการ (Post-Production) 

3.1 ทีมงานตดัต่อในส่วนท่ีผิดพลาดและส่งไฟลไ์ปออกอากาศ 

3.2 เช็คไฟลจ์ากออกอากาศวา่ไดรั้บไฟลข์องรายการเรียบร้อยแลว้หรือยงั 
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4.2 รายการ เอน็เตอร์เทนเม้นท์ เดย์ (Entertainment Day) 

4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) 

4.2.1.1 เรียบเรียงสคริปทข์่าวท่ีบรรณาธิการข่าวจดัมาให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีบริษทัก าหนด

และเขียนล าดบัก ากบัไวบ้นหวักระดาษ โดยรายการน้ีจะมี 3 ช่วง คือ 

ช่วงท่ี1 อินไซต ์ฮอท นิวส์ (Inside Hot news) จะเป็นข่าวไทย 5 – 6 ข่าว โดยจะเลือก

ประเด็นข่าวใหญ่มาน าเสนอเป็นข่าวแรก อยา่งข่าวท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับริษทั ทรูวชิัน่ส์ เช่น 

ข่าวนกัร้อง AF และ ภาพยนตร์ศรีอโยธยา ซ่ึงเป็นผลงานการผลิตของบริษทั ทรูวชิัน่ส์ และ 

อนัดบัรองลงมาจะเก่ียวกบั คอนเสิร์ต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกเหนือจากสอง

ประเด็นข่าวน้ี จะเรียงความส าคญัโดยเลือกวา่ข่าวไหนมีความน่าสนใจมากนอ้ยไปกวา่กนัและ

ปรึกษาโปรดิวเซอร์วา่ข่าวไหนควรออกช่วงไหนหรือวา่จะออกอากาศหรือไม่ 

 

รูปท่ี 4.2.1.1 เรียบเรียงสคริปทข์่าวไทย 
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ช่วงท่ี 2 อินเตอร์ นิวส์ (Inter News) จะเป็นข่าวต่างประเทศ 3 ข่าว โดยจะมีรหสัข่าว
อยู ่ข้ึนตน้ดว้ย 501-503 โดยจะเรียงตามรหสัท่ีบรรณาธิการข่าวจดัมาให ้แต่สามารถสลบัอนัดบั
ข่าวได ้ถา้มีความน่าสนใจมากกวา่  

 

รูปท่ี 4.2.1.1 เรียบเรียงสคริปทข์่าวต่างประเทศ 

ช่วงท่ี 3 อาร์ต แอนด ์เคาเจอร์ (Art and Culture) มี 1 ข่าว จะเป็นข่าวเก่ียวกบังานศิลปะ
ต่างๆ ข่าวพิพิธภณัฑ 

 

รูปท่ี 4.2.1.1 เรียบเรียงสคริปทข์่าวอาร์ต แอนด ์เคาเจอร์ 
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4.2.1.2 การเขียนตารางการถ่ายท า (Rundown) 

   จะเขียนหวัขอ้ข่าวและก ากบัดว้ยรหสัข่าวและช่ือผูท่ี้อ่าน 

4.2.1.3 แบ่งข่าวใหพ้ิธีกรสลบักนัอ่าน 

ถา้ขอ้มูลเน้ือหาของข่าวมีความยาว ก็จะแบ่งคร่ึงหนา้คร่ึงหลงัใหพ้ิธีกรช่วยกนัอ่าน 
เพื่อไม่ใหพ้ิธีกรมีอาการคอแหง้ และ เพื่อความน่าฟังของข่าว  แต่ถา้เน้ือหาไม่ยาวนกัก็ใหอ่้าน
คนเดียว ยกเวน้ข่าวช่วงท่ี 3 อาร์ต แอนด ์เคาเจอร์ ท่ีไม่ตอ้งแบ่งใหพ้ิธีกรคนเดียวอ่าน 

4.2.1.4ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาข่าวในสคริปทพ์ิธีกร และ ตารางการถ่ายท า  

หากเกิดความผดิพลาด จะไดแ้กไ้ขไดท้นัก่อนถึงเวลาถ่ายท า 

4.2.1.5 จดัห้องสตูดิโอ 

โตะ๊ เกา้อ้ี เปิดไฟ และเปิดจอโทรทศัน์ใหเ้รียบร้อย โดยรายการน้ีจะไม่มีการขยบัโตะ๊ 

 

 
รูปท่ี 4.2.1.5 จดัหอ้งสตูดิโอ 

4.2.1.6 เก็บบตัรจอดรถของพิธีกร และ ฝ่ายช่างแต่งหนา้ ท าผม เคร่ืองแต่งกาย และท า

การป๊ัมบตัรจอดรถและส่งคืนใหเ้รียบร้อย 
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4.2.2 ขั้นตอนการผลติรายการ (Production) 
 จะแบ่งหนา้ท่ีกนัท าในแต่ละอาทิตยโ์ดยมีหนา้ท่ี 3 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่ 
 4.2.2.1 หนา้ท่ีผูก้  ากบัเวที ( Floor or Stage Manager )  

4.2.2.1.1 คอยใหส้ัญญาณพิธีกรในหอ้งสตูดิโอขณะถ่ายท า อีกทั้งบอกความตอ้งการ
ของโปรดิวเซอร์วา่ตอ้งการใหพ้ิธีกรหรือทีมงานท าอะไรในรายการ 

 

รูปท่ี 4.2.2.1.1 คอยใหส้ัญญาณพิธีกรในหอ้งสตูดิโอ 

4.2.2.2. หนา้ท่ี ตดัต่อภาพดว้ยโปรแกรม Edius  
4.2.2.2.1 ตดัภาพจากไฟลว์ดีีโอโดยตดัเป็นภาพน่ิงใชป้ระกอบจอโทรทศัน์ดา้นหลงั 
4.2.2.2.2 ส่งไฟลร์ายการท่ีท าการตดัต่อเสร็จแลว้ไปยงัห้องออกอากาศ 

   4.2.2.3 หนา้ท่ีผูช่้วยโปรดิวเซอร์ 
4.2.2.3.1  แจกสคริปทใ์หที้มงานในหอ้งควบคุม (control room)  
4.2.2.3.2 เรียงไฟลข์่าวดว้ยโปรแกรม NXOS ตรวจภาพข่าวจาก Server วา่ตรงกบัข่าว

ในสคริปทห์รือไม่ และ ตรวจสอบภาพข่าววา่ไม่มีปัญหาเวลาออกอากาศรวมถึงการเช็คเวลา
ของภาพข่าวอีกดว้ย 

4.2.2.3.3 คอยใหส้ัญญาณโปรดิวเซอร์เพื่อบอกความตอ้งการใหก้บัพิธีกรและทีมงาน 
4.2.3.ขั้นตอนหลงัการผลติรายการ (Post-Production) 

4.2.3.1 ทีมงานตดัต่อในส่วนท่ีผดิพลาดและส่งไฟลไ์ปออกอากาศ 
4.2.3.2 เช็คไฟลจ์ากออกอากาศวา่ไดรั้บไฟลข์องรายการเรียบร้อยแลว้หรือยงั 
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บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

                จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท่ี บริษทั ทรูวชิัน่ส์ จ  ากดั  เป็นระยะเวลาประมาณ 13 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤษภาคม – วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยไดรั้บมอบหมายงาน ในต าแหน่ง  “ ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ ”   จึง

ไดท้ราบถึงกระบวนการสร้างสรรคร์ายการ และยงัไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากการท างานทั้งหมดน้ีเพื่อใชเ้ป็น

ประสบการณ์ในการท างาน จะไดน้ าไปปรับปรุงการท างานในอนาคตและใชใ้นการท างานจริง จากการฝึก

ปฏิบติังานดงักล่าวมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 

คน้ควา้หาขอ้มูล หาข่าวจากหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชดัลึก และ เวบ็ไซด ์

Sanook.com , kapook.com แลว้น าสคริปทข์่าวมาเรียบเรียงตามความส าคญัและปรึกษาโปรดิวเซอร์วา่

ข่าวไหนควรออกช่วงไหนหรือวา่จะออกอากาศหรือไม่จากนั้นก็น ามาเรียบเรียงเป็นเป็นบทสมบูรณ์

และพิมพต์ารางการถ่ายท า และท าภาพข่าวออนไลน์จากโปรแกรมพาเวอร์พอ้ย ตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของเน้ือหาข่าวและตารางการถ่ายท า และภาพจากServer  

 ขั้นตอนการผลิต (Production) 

ท าหนา้ท่ีตามต าแหน่งในแต่ละอาทิตย ์ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัเวที(Floor or stage manager) หนา้ท่ีให้

สัญญาณพิธีกรในห้องสตูดิโอในขณะถ่ายท า ตดัต่อภาพข่าวดว้ยโปรแกรมEdius หนา้ท่ีตดัภาพและ

น ามาเรียงต่อกนัในโปรมแกรมEdius  และ ผูช้าวยโปรดิวเซอร์(Producer) หนา้ท่ีทั้งบอกความตอ้งการ

ของโปรดิวเซอร์วา่ตอ้งการใหพ้ิธีกรหรือทีมงานท าอะไรในรายการ 

 ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-Production) 

เม่ือถ่ายตรวจเช็คความเรียบร้อยของไฟลก์ารถ่ายท าและท าการส่งไฟลก์ารถ่ายท าไปยงัหอ้ง

ออกอากาศ และตรวจสอบจากออกออกอากาศวา่ไดรั้บไฟลก์ารถ่ายท าเรียบร้อยหรือยงั 
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5.2  ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดท้ราบถึงวธีิการท างานในขั้นตอนต่างๆ ของแผนกการผลิตรายการโทรทศัน์และได้

ปฏิบติังานในขั้นตอนต่างๆทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การแบ่งบทพิธีกร การตรวจบทพิธีกร วธีิการหาข่าวจาก

แหล่งต่างๆ การใชเ้คร่ืองตดัต่อ การล าดบัรายการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ 

2. ไดค้วามรู้เก่ียวกบัการคน้หาข่าวจากแหล่งต่างๆไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือออนไลน์ 

3. ไดเ้รียนรู้การปรับตวักบัผูร่้วมงาน 

4. ไดฝึ้กการวเิคราะห์และแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ท่ีในการท างาน 

5. ไดท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียและขอ้ดอ้ยหรือความถนดัของผูศึ้กษาวา่ถนดัท่ีจะท าอะไร 

            5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

  - ปัญหาเร่ืองค าศัพท์เฉพาะและภาษาต่างประเทศทีใ่ช้ในรายการ 

ในบางข่าวหรือในบทท่ีน ามาออกอากาศนั้นในบทอาจจะมีช่ือคนหรือค าศพัทเ์ฉพาะในการ

เรียกซ่ึงถา้ไม่มีขอ้มูลหรือไม่หาขอ้มูลหรือวธีิอ่านก็จะท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินรายการ 

  - ปัญหาด้านของเวลา 

เน่ืองจากรายการของช่องเป็นรายการสดเร่ืองเวลาถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเป็นอยา่งมาก 

ทีมงานทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเองดว้ยความรวดเร็วและรอบคอบท่ีสุด ในช่วงแรกๆก็เกิด

ความล่าชา้เพราะขาดประสบการณ์ในการเตรียมตวัท าให้ตอ้งฝึกฝนในการเตรียมตวัเพื่อท าใหเ้กิด

ความรวดเร็วถูกตอ้งและทนัในเวลาท่ีก าหนด 
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