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บทที่ 1
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กระบวนการผลิ ตรายการทางโทรทัศน์ จะต้องมี การดาเนิ นงานเป็ นขั้นเป็ นตอน ตั้ง แต่ ก ระบวนการ
วางแผนคิด กระบวนการลงมือทา จนถึงกระบวนการนาเสนอ ซึ่ งต้องมีบุคลากรในการดาเนินงานที่เป็ นลาดับ
ขั้นตอนในแต่ละด้าน
การผลิ ตรายการโทรทัศน์ เป็ นงานที่ ตอ้ งให้ความสนใจ และใส่ ใจเป็ นอย่างมากในการผลิ ต เพราะทุ ก
ข้อมูลหรื อเนื้ อหาที่ถูกนาเสนอออกมาจะต้องถูกต้อง โดยจะนาเสนอข้อมูลต่างๆผ่านจอทีวี เพราะฉะนั้นการวาง
แผนการทางานตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุ ดท้ายจะต้องมีความละเอียดในการทางาน ทาให้การเรี ยบเรี ยง
มานาเสนอนั้น มีความสาคัญอย่างมากในการดาเนินงาน
รายการโทรทัศน์ที่ทาง บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ จากัด นาเสนอผ่านสื่ อโทรทัศน์ เป็ นการเจาะกลุ่มเป้ าหมายใน
รู ปแบบต่างๆ เพื่อง่ ายต่อการผลิ ตรายการโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็ น ช่ องข่าว ช่ องสารคดี ช่ องรายการสาหรับเด็ก
ช่องบันเทิง ช่ องรายการเพื่อการศึกษา ช่องภาพยนตร์ ช่องภาพยนตร์ ซีรีส์ ช่องการ์ ตูน ช่องกีฬา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างเห็ นได้ชดั โดยจะเผยแพรข้อมูลต่างๆผ่านทางช่องรายการของ บริ ษทั ทรู
วิชน่ั ส์ จากัด มากกว่า100 ช่องเพื่อให้สื่อต่างๆถูกนาเสนออย่างทัว่ ถึงแก่มวลชน
กระบวนการการทางานของบริ ษ ทั ทรู วิชั่นส์ จากัด เริ่ ม โดยการคิ ดหัวข้อการนาเสนอรายการโดย
คานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อจะให้ตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง ต่อด้วยการวางแผนการทางาน ใน
แต่ละฝ่ ายในการผลิตรายการหนึ่ งขึ้นมา เป็ นการให้บริ การโทรทัศน์ระบบบอกรับรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
อันนาไปสู่ การปรับปรุ งรู ปแบบการให้บริ การแก่สมาชิก โดยบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด มุ่งมัน่ ที่จะนาเสนอรายการ
ชั้นเยี่ย มและความบันเทิ ง ที่ ส ร้ า งความประทับใจสู่ กลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายในรู ปแบบต่า งๆ ด้วยเทคโนโลยีอนั
ทันสมัย โดยอาศัยโครงข่ายการให้บริ การหลากหลายรู ปแบบของทาง บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ จากัด
ในระหว่างการฝึ กงานสหกิจศึกษา ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายคือ การเป็ นผูช้ ่ วยโปรดิวเซอร์ มีหน้าที่
ในการเรี ยบเรี ยงข่าวเพื่อนาเสนอ รายการ กู๊ดมอนิ่ ง อินไซด์ และ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์ ซึ่งเป็ นรายการสาหรับ
คนทัว่ ไปที่สนใจเกี่ ยวกับข่าวบันเทิงของบุคคลสาธารณะ โดยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในด้านของการ
เรี บบเรี ยงข่าวที่บรรณาธิ การข่าวจัดหามาให้เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการทางานในหน้าที่น้ ี ต้องมีความรู้เรื่ อง
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รู ปแบบการทางานของบริ ษทั และมีความรอบคอบเป็ นอย่างมาก หน้าที่หลัก คือ การเรี ยบเรี ยงสคลิป์ข่าวทั้ง 2
รายการ โดยรายการ กู๊ดมอร์ นิ่ง อินไซต์ จะมี 3 ช่วง คือ ช่วงที่1 อินไซต์ นิ วส์ เปเปอร์ หาข่าวจากหนังสื อพิมพ์
ช่วงที่ 2 อินไซต์ ออนไลน์ หาข่าวจากเว็ปไซต์ และช่วงที่ 3 อินไซต์ ฮอท นิวส์ ช่วงนี้จะมีข่าวที่บรรณาธิ การข่าว
จัดมาให้ 2 ข่าว ส่ วนรายการ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์ จะมี 3 ช่ วง จะมีบรรณาธิ การข่าวที่จดั หามาให้ท้ งั หมดทั้ง
ข่าวไทยและข่าวต่างประเทศ ช่วงที่1 อินไซต์ ฮอท นิวส์ จะเป็ นข่าวไทย 5 – 6 ช่วงที่ 2 อินเตอร์ นิ วส์ จะเป็ นข่าว
ต่างประเทศ 3 ข่าว และช่วงสุ ดท้าย อาร์ ต แอนด์ เคาเจอร์ มี 1 ข่าว ต่อมาเขียนรันดาวน์ และนาไปให้ทีมงานใน
ฝ่ ายต่างๆ เป็ นต้น การมาฝึ กงานสหกิจศึกษาในการด้านเรี ยบเรี ยงข่าว จะต้องมีความละเอียดเป็ นอย่างมาก เพราะ
หากมีขอ้ ผิดพลาด ก็จะทาให้งานในด้านต่างๆผิดพลาดตามไปด้วย จึงต้องไม่ให้มีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีให้นอ้ ยที่สุด
ในการนี้ ผจู ้ ดั ทาจึงทาการศึกษากระบวนการสร้ างสรรค์รายการ กู๊ดมอนิ่ ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์
เพื่อเป็ นตัวอย่างให้แก่รุ่นน้องได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตและเป็ นแนวทางในการพัฒนารายการโทรทัศน์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตรายการ กู๊ดมอนิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์
1.2.2 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการเป็ นผูช้ ่วยโปรดิ วเซอร์ ของรายการ กู๊ดมอร์ นิ่ง อินไซต์ และ เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ เดย์
1.3 ขอบเขตของรายงาน
เพื่อศึกษากระบวนการทางานในบทบาทหน้าที่การเป็ นผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ของรายการ กู๊ดมอร์ นิ่ง อินไซต์
และ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์ ของบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จากัด ในระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม
2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.4.1 สามารถเข้าใจกระบวนการการทางานของการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ )
1.4.2 ได้เรี ยนรู้ทกั ษะในการทางานจริ งและนาประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
มาประยุคใช้กบั การทางานในอนาคต
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1.4.3 ได้รับความรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ (ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “รายการกู๊ดมอนิ่ง อินไซด์ และ รายการเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เดย์”
ในระหว่างวัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561 ได้ผลิตกระบวนการสร้างสรรค์รายการข่าวบันเทิง
ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์รายการดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์
2. แนวคิดเกี่ยวกับการเป็ นผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ รายการโทรทัศน์
1. แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตรายการโทรทัศน์
ดวงกมล แก้วนก กล่าวว่าในการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ เป็ นรายการที่นาเสนอออกสู่ สายตาผูช้ มผ่าน
จอโทรทัศน์ดว้ ยเนื้ อหาสาระที่เป็ นข้อเท็จจริ งของเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ้น ซึ่ งประชาชนสนใจและมี
ผลกระทบต่อประชาชนจานวนมาก ทาให้ตอ้ งมีการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง จึงต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์
ความประณี ต และ ความพิถีพิถนั ในการทางานของทีมงานด้านการผลิต เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
ตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ดังนั้นจะกล่าวถึงการเตรี ยมการก่อนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
ขั้นตอนการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการก่อนการผลิต (Pre-production) เริ่ มจากการสร้างสรรค์รายการ
1.1. การวางแผนสร้างสรรค์รายการ เป็ นการกาหนดแนวคิดในการผลิตรายการ กาหนด
วัตถุประสงค์ของรายการกลุ่มเป้ าหมาย วิธีการนาเสนอของเนื้ อหาในรายการ และโครงสร้างของ
รายการเป็ นหลัก ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1) การกาหนดแนวคิดในการผลิตรายการ รายการข่าวต้องรายงานข้อเท็จจริ งของ
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่เกิดขึ้นใหม่ น่าสนใจ หลังจากนั้นจึงนามาขยายแนวคิดในชัดเจน
ขึ้น เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปว่ารายการนั้นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร
1.1.2) การกาหนดวัตถุประสงค์ของรายการ ผลิตรายการเพื่ออะไร จะให้ข่าวสารหรื อ
ความบันเทิง หรื อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูช้ ม
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1.1.3) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในสังคม กลุ่มเป้ าหมายจะเป็ นตัวกาหนดวิธีการผลิต
รายการ รู ปแบบเนื้ อหารายการ ทั้งยังมีส่วนสาคัญในเชิงธุ รกิจของรายการโทรทัศน์ที่ตอ้ งอาศัย
ฐานคนดูเป็ นหลักในการผลิตรายการ
1.1.4) การกาหนดวิธีการนาเสนอ กาหนดเนื้ อหาสาระให้สอดคล้องกับรู ปแบบรายการ
1.1.5) การกาหนดโครงสร้างรายการ ประกอบด้วยการนาลาดับเนื้อหาที่
นาเสนอ วิธีการนาเสนอ อาจแบ่งตามเวลาหรื อความยาวตามแต่ละตอนแต่ละช่วง ภายใน
โครงสร้างต้องระบุผดู ้ าเนินรายการ พิธีกร ผูแ้ สดง ผูร้ ่ วมรายการไว้ดว้ ย
1.2. การวางแผนการผลิต ได้ขอ้ สรุ ปเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการแล้ว ทีมงาน
ผูผ้ ลิตต้องมีการประชุมวางแผนการผลิตต่อไป ดังนี้
1.2.1) การประชุมทีมงานผลิต เป็ นการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็ นไปตามขั้นตอนที่วางแผน ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมถึงการกาหนดทิศทาง การแบ่งงานตาม
หน้าที่ให้กบั ทีมงาน เพื่อจะได้ดาเนิ นงานได้ทนั กับเวลาที่กาหนด
1.2.2) การหาข้อมูล เป็ นการหาข้อมูลเพื่อมาสนับสนุนการผลิตรายการ เช่น รายการ
ข่าว ต้องหาข้อมูลทั้งเอกสาร ภาพ เสี ยงที่บนั ทึกไว้ หรื อการสัมภาษณ์จากบุคคล ตลอดจนการ
วางแผนเพื่อสารวจสถานที่เพื่อไปถ่ายทา
1.2.3) การเตรี ยมบทข่าวหรื อการเขียนข่าว จะต้องมีการเขียนบทข่าวโทรทัศน์ ซึ่ งเป็ น
หัวใจสาคัญของงานผลิตข่าวโทรทัศน์ เนื่องจากบทรายการข่าวโทรทัศน์เป็ นรายละเอียดที่มี
เนื้อหาข่าวทั้งหมด คือบทคาพูด ลักษณะของภาพที่จะปรากฏ เสี ยงประกอบ มุมกล้อง เทคนิค
ในการตัดต่อ เพื่อไปยังผูช้ มได้อย่างตรงประเด็นที่สุด
1.2.4) การประสานงาน นอกจากจะประสานงานกันในหน่วยงานแล้วยังต้อง
ประสานงานกับบุคคลหรื อหน่วยงานที่ติดต่อขออนุญาตถ่ายทาอย่างเป็ นทางการ การขอความ
อนุเคราะห์ การนัดหมายเวลา การพูดคุยอย่างคร่ าวๆ เกี่ยวกับประเด็นที่ตอ้ งการ
นาเสนอ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เตรี ยมตัวล่วงหน้า
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1.2.5) การเตรี ยมอุปกรณ์ในการถ่ายทา ต้องตรวจสภาพของอุปกรณ์ทุกชิ้น ก่อนออก
เดินทางไปถ่ายทานอกสถานที่ หรื อก่อนถ่ายทา
2. ขั้นการผลิตรายการ (Production) เป็ นการผลิตรายการหรื อถ่ายทาจริ ง อาจบันทึกเทปรายการแล้ว
นามาออกอากาศภายหลัง
2.1) การผลิตรายการเทป สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
2.2) การผลิตรายการสด (Live) สามารถรายงานเหตุการณ์ได้ทนั เวลา น่าสนใจ ตรงตาม
ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างผลิตรายการ
3. ขั้นหลังการผลิต (Post-production) เป็ นการตัดต่อลาดับภาพ การผสมเสี ยง
3.1) การตัดต่อลาดับภาพ คือการการเรี ยบเรี ยงลาดับใหม่ให้สอดคล้อง ตามที่ทีมงานการผลิต
ได้วางแผนไว้ ใส่ เทคนิคพิเศษ เช่น กราฟฟิ ก การซ้อนตัวหนังสื อ เพื่อให้รายการข่าวน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
3.2) การผสมเสี ยง คือนาเสี ยงเพลง เสี ยงคนบรรยาย เสี ยงประกอบ หรื อเสี ยงจริ งลงไปใน
รายการ เพื่อให้รายการสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แต่ตอ้ งเลือกเสี ยงให้เหมาะสมกับเนื้อหาและภาพ
3.3) การประเมินคุณภาพรายการ มีการวิเคราะห์คุณภาพของรายการ ความเหมาะสมของ
รายการ และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปสู่ การปรับปรุ งคุณภาพของ
รายการให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายต่อไป
2.แนวคิดเกีย่ วกับการเป็ นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ รายการโทรทัศน์
nDee’s Thoughys กล่าวไว้วา่ โปรดิวเซอร์ (producer) เป็ นผูผ้ ลิตรายการโทรทัศน์ในทุกๆขั้นตอนโดยจะ
แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิต ซึ่ งการที่จะทาขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นได้โปรดิว
เซอร์ จาเป็ นต้องรู้ทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการผลิตรวมไปถึงทีมงานด้วย และ เนื่องจากการผลิตรายการ
โทรทัศน์คือการทางานของหลายๆฝ่ ายร่ วมกันทาให้งานหลักของโปรดิวเซอร์ มกั เป็ นเรื่ องของการจัดการและ
การประสานงานมากกว่าอย่างอื่น ในฐานะที่โปรดิวเซอร์ เป็ นผูค้ วบคุมการผลิตให้เกิดขึ้น จึงเป็ นเหมือนผูน้ าทีม
การผลิตจึงต้องทาหน้าที่ควบคุมดูแลให้แต่ละฝ่ ายทางานของตนให้ทนั ตามกาหนดเวลาและคอยแก้ไขสะสาง
ปั ญหาเมื่อเกิดเหตุขดั ข้องในการทางาน
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รายการโทรทัศน์ที่เราดูกนั อยูท่ ุกวันนี้ ผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังการผลิตทั้งหมดก็คือ โปรดิวเซอร์ ในองค์กร
ขนาดเล็ก โปรดิวเซอร์อาจเป็ นทั้งผูผ้ ลิต คนเขียนบท ผูก้ ากับรายการ ฯลฯ แต่ในองค์กรใหญ่ๆ จะมีบุคลากรทา
หน้าที่เฉพาะด้าน เช่น คนเขียนบท เจ้าหน้าที่ตดั ต่อ ซึ่ งแม้จะมีคนทาหน้าที่เหล่านี้ โดยเฉพาะ แต่ผทู ้ ี่ตอ้ ง
ควบคุมดูแล กาหนดแนวทาง ก็คือ โปรดิวเซอร์
งานของโปรดิวเซอร์ เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศน์คือการทางานของหลายๆฝ่ ายร่ วมกัน ทาให้งาน
หลักของโปรดิวเซอร์มกั เป็ นเรื่ องของการจัดการและการประสานงานมากกว่าอย่างอื่น ในฐานะที่โปรดิวเซอร์
เป็ นผูค้ วบคุมการผลิตให้เกิดขึ้น เป็ นเหมือนผูน้ าทีมการผลิต จึงต้องทาหน้าที่ควบคุมดูแลให้แต่ละฝ่ ายทางาน
ของตนให้ทนั ตามเวลา และคอยแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุขดั ข้อง แต่ในฐานะหนึ่งในทีมงานการผลิต
คุณลักษณะของโปรดิวเซอร์ น้ ัน
1. People Skill มีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รู ้จกั วิธีพดู
2. Managerial Skill มีทกั ษะในด้านการจัดการ การวางแผน รู้จกั ใช้งานคนในถูกงานและหน้าที่ ดังนั้น
โปรดิวเซอร์ควรรู้จกั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเป็ นอย่างดี ใครถนัดรายการแนวไหนหรื อถนัดในเรื่ องใด ควร
จัดสรรงานให้ตามความเหมาะสมและความถนัดของแต่ละคนเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
3. Problem Solving Skill มีทกั ษะในด้านการแก้ปัญหาที่ดี ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และสะสมจาก
ประสบการณ์การทางานเป็ นหลัก
4. Leadership Skill ทักษะในด้านความเป็ นผูน้ า เนื่องจากโปรดิวเซอร์ ก็คือผูน้ าทีมงานการผลิตทั้งหมด
หากโปรดิวเซอร์ เป็ นคนโลเล ตัดสิ นใจอะไรไม่ได้ การทางานก็เกิดอุปสรรคไม่ราบรื่ น
5. Team Player นอกจากจะเป็ นผูน้ าแล้วยังต้องเป็ นผูเ้ ล่นในทีมด้วย นัน่ ก็คือทางานเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับคนในทีม การทางานจะสาเร็ จไม่ได้เลยหากไม่มีการทางานที่ประสานสอดคล้องกันจากทุกฝ่ าย
โปรดิวเซอร์ จึงจาเป็ นต้องทาความเข้าใจลักษณะงานของฝ่ ายต่างๆ เป็ นอย่างดีอีกด้วย
6. Punctuality การเป็ นคนตรงต่อเวลา เพราะการผลิตรายการโทรทัศน์ตอ้ งทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ความ
ล่าช้าของใครคนใดคนหนึ่งในทีม ก็จะส่ งผลต่อคนอื่นๆในทีมต่อกันไปเป็ นลูกโซ่ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถ
ทางานให้เสร็ จภายใต้กาหนดเวลาออกอากาศหรื อกาหนดส่ งงานด้วย
7. Flexibility การเปลี่ยนแปลง ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้น ผูท้ ี่ประกอบอาชี พในสาขานี้
จาเป็ นต้องฝึ กตนเองให้เป็ นคนที่ยดื หยุน่ และรู ้จกั ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้อยูเ่ สมอ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ จำกัด เลขที่ 118/1 อำคำรทิปโก้ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 6 แขวนสำมเสนใน เขตพ
ยำไท กรุ งเทพฯ 10400
หมำยเลขโทรศัพท์ : 0-2725-2727

หมำยเลขโทรสำร : 0-2725-2799

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

รู ปที่ 3.1 ( Logo ) บริษัททรู วิชั่น

รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริษัททรู วชิ ั่ น
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ จำกัด ดำเนิ นธุ รกิจให้บริ กำรโทรทัศน์แบบบอกรับสมำชิกในระบบเคเบิลทีวี และจำน
รับสัญญำณดำวเทียมจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ผ่ำนช่ องรำยกำรต่ำงๆ มำกกว่ำ100 ช่ อง ไม่ว่ำจะเป็ น ช่ องข่ำว
ช่องสำรคดี ช่ องรำยกำรสำหรับเด็ก ช่ องบันเทิง ช่ องรำยกำรเพื่อกำรศึกษำ ช่องภำพยนตร์ ช่ องภำพยนตร์ ซีรีส์
ช่องกำร์ ตูน ช่องกีฬำ ซึ่ งจะมีกำรถ่ำยทอดสดกีฬำเป็ นประจำ รวมถึงช่อง Hi-Definition ที่ให้คุณภำพของภำพที่
คมชัดในระดับ HD ในปั จจุบนั บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ เป็ นสถำนีโทรทัศน์แบบบอกรับเป็ นสมำชิกรำยใหญ่ในประเทศ
ไทย
บริ ษทั ทรู วิช่นั ส์ เป็ นที่ รู้จกั ทัว่ ไปในชื่ อเดิ มว่ำ ยูบีซี (UBC) เป็ นสถำนี โทรทัศน์ ระบบบอกรั บเป็ น
สมำชิ กรำยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริ หำรงำนโดย บริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ จำกัด ในเครื อบริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชั่น
จำกัด มีคำขวัญว่ำ ทรู วิชนั่ ส์ มองโลกได้ล้ ำกว่ำ เปิ ดมุมมองใหม่ให้ชีวิต เปิ ดทรู วิชน่ั ส์ และ เปิ ดมุมมองใหม่ให้
ชีวติ เปิ ดทรู วชิ นั่ ส์ ยูบีซี ปัจจุบนั มีคุณสุ ภกิต เจียรวนนท์ เป็ นประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร
ผู้อานวยการผลิตรายการ ( คณิต คุณาวุธ )

Business Office

Production Team 1

Production Team 2

(ประภำวดี เศวตรำพัชร์)

(ธัญ โสภณดิษย์)

(พัชรวลัย รังสี โสภณอาวรณ์)

Supervisor

Supervisor (เฉลิมพล เงินวิจิตร)

(กฤษฎำ ดิษยพันธุ์)
Senior
(จักรำ สิ มพลีวงค์)
Porducer
(รัตติกำล ดังคำยะ)
Co-ordinator
(กฤตย์ พูลประเสริ ฐ)

Supervisor (ฐิติรัตน์ ภักดีวิจิตร)
Supervisor(ศรี วรนรรฆ์ อัศวรักษ์)

Senior
(สุ ธิยำ ไตรสำรศรี )
Producer
(ภิตินนั ท์ พงษ์ศิริศกั ดิ์)
Producer

Porducer (วิเชียร ธนกิจวิบูรณ์พล)
Porducer (สุ นีย ์ อมรปิ ยธร)
Porducer (วรวุฒิ เถียรทอง)

Freelance

(พลบูลย์ ภักดี)
Producer
(ศริ นทิพย์ กัณฑวงศ์)
Producer
(จิรำภรณ์ ควรเดชะคุปต์)

(วรท สุ วรรณน้อย)

Porducer (จักรี ช้ำงเผือก)

Freelance

Porducer

(ทัศวรรณ เวทย์พงษ์)

(กำญจนำ ฤกษ์รุจิโรภำส)

Producer

(ภำสกร ชยะกุลภักดี)
รู ปที่3.3 แผนภูมิการจัดองค์ กรและการ
บริหารงานขององค์ กร

Producer

Porducer
(จิตรลดำ สื บวงศ์)

(สรำวุธ สี ผ้ งึ )
trainee
(จุฑำมำศ เสริ มสิ นสุ ข
อำทิตยำ ธนชัยสำทร )
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- ตำแหน่ง ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ปฏิบตั ิหน้ำที่ เรี ยบเรี ยงข่ำวมำนำเสนอ
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
- คุณสรำวุธ สี ผ้ งึ ตำแหน่ง (Porducer)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- ตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤษภำคม – 31 สิ งหำคม 2561
ระยะเวลำ
สัปดำห์ที่ 1 (17 พ.ค. – 18 พ.ค.)
สัปดำห์ที่ 2 (21 พ.ค. - 25 พ.ค.)
สัปดำห์ที่ 3 (28 พ.ค. - 1 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่ 4 (4 มิ.ย. - 8 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่ 5 (11 มิ.ย. - 15 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่ 6 (18 มิ.ย. - 22 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่ 7 (25 มิ.ย. – 29 มิ.ย.)
สัปดำห์ที่ 8 (1 ก.ค. – 7 ก.ค. )
สัปดำห์ที่ 9 (9ก.ค. – 13 ก.ค.)
สัปดำห์ที่ 10 (16 ก.ค. –20 ก.ค.)
สัปดำห์ที่ 11 (23 ก.ค. – 27 ก.ค.)
สัปดำห์ที่ 12 ( 30ก.ค. – 3 ส.ค.)
สัปดำห์ที่ 13 (6 ส.ค. –10 ส.ค.)
สัปดาห์ ที่ 14 (13ส.ค. – 17ส.ค)
สัปดาห์ ที่ 15 (20ส.ค. – 24ส.ค.)
สัปดาร์ ที่ 16 (27ส.ค – 31ส.ค.)

รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ
จัดเรี ยงสคริ ปท์ ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , EDIUS
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , Co-Producer
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , EDIUS
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , Co-Producer
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , EDIUS
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , Co-Producer
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร
จังเรี ยงสคริ ปท์ Powepoint , EDIUS
จังเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , CoProducer
จัดเรี ยงสคริ ปท์ Powerpoint , ให้สญ
ั ญำณพิธีกร

รู ปที่ 3.6 ตำรำงกำรดำเนินงำน
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. ขั้นตอนก่อนกำรผลิต (Pre-Production)
3.7.1.1 ตรวจสอบตำรำงกำรถ่ำยทำ
3.7.1.2 หำข่ำวจำกหนังสื อพิมพ์สำนักต่ำงๆและเว็บไซด์
3.7.1.3 กำรเรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ตำมควำมสำคัญของข่ำวว่ำอันไหนควรออกอำกำศตอนไหนและปรึ กษำ
โปรดิวเซอร์วำ่ ข่ำวไหนควรออกช่วงไหนหรื อว่ำจะออกอำกำศหรื อไม่
3.7.1.4 กำรทำข่ำวออนไลน์ดว้ ยโปรแกรมพำเวอร์พอ้ ย (Power Point)
3.7.1.5 ตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำข่ำวในสคริ ปท์พิธีกรและตำรำงกำรถ่ำยทำ
3.7.1.6 ตรวจภำพข่ำวจำก Server ให้เรี ยบร้อย
3.7.2 ขั้นตอนระหว่ำงกำรถ่ำยทำ (Production)
3.7.2.1 ให้สญ
ั ญำณพิธีกรในห้องสตูดิโอในขณะถ่ำยทำ
3.7.2.2 ตัดไฟล์วีดีโอและไฟล์ภำพประกอบกำรอ่ำนจำกโปรแกรม Edius
3.7.2.3 บอกควำมต้องกำรของโปรดิวเซอร์ให้พิธีกรและทีมงำน
3.7.3 ขั้นตอนหลังกำรถ่ำยทำ (Post- Production)
3.7.3.1 เมื่อถ่ำยเสร็ จก็ตอ้ งทำกำรส่ งไฟล์ไปยังห้องออกอำกำศ
3.7.3.2 ตรวจสอบไฟล์จำกออกอำกำศว่ำได้รับไฟล์ของรำยกำรเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮำร์ทแวร์

คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง

ซอฟต์แวร์

โปรแกรม Power Point , Edius

อื่นๆ

กระดำษ , ปำกกำ
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
กระบวนการสร้างสรรค์รายการกู๊ดมอนิ่ง อินไซต์ และ เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ เดย์ มีข้ นั ตอนการทางานของ
โปรดิวเซอร์ ดงั ต่อไปนี้
4.1 ตารางการถ่ ายรายการโทรทัศน์ ในสตูดิโอ
การถ่ายทารายการในสตูดิโอจะมีการถ่ายรายการสดเป็ นประจาอยูแ่ ล้วในแต่ละสัปดาห์ซ่ ึ งใน 1 สัปดาห์
จะมีตารางการถ่ายทารายการต่างๆดังนี้
Good Moring Inside

Entertrainment days

7.30 – 8.00 น.

12.00 – 12.30 น.

จันทร์

กฤษ & ผ้าแพร

ปูเป้ & ซัน

อังคาร

กฤษ & ผ้าแพร

ปูเป้ & ซัน

พุธ

กฤษ & นิว

ปูเป้ & ซัน

พฤหัสบดี

กฤษ & นิว

ปูเป้ & ซัน

ศุกร์

กฤษ & นิว

ปูเป้ & ซัน

รู ปที่ 4.1 ภาพตารางการถ่ายทา
4.2 รายการกู๊ดมอนิ่ง อินไซต์ (Good Morning Inside)
4.2.1.ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
4.2.1.1 ค้นคว้าหาข้อมูลโดยรายการจะมี 3 ช่วง คือ
ช่วงที่1 อินไซต์ นิ วส์ เปเปอร์ (Inside News Paper) หาข่าวบันเทิงจากหนังสื อพิมพ์
ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก เลือกข่าวที่มีความทันสมัยทันเหตุการณ์และน่าสนใจ มา 3
ข่าว นาไปถ่ายเอกสาร
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รู ปที่ 4.2.1.1 ภาพข่าวหนังสื อพิมพ์
ช่วงที่ 2 อินไซต์ ออนไลน์ (Inside Online) หาข่าวจากเว็ปไซต์ กระปุก ดอท คอม
(Kapook.com) และ สนุก ดอท คอม(Sanook.com) มา 3 ข่าว

รู ปที่ 4.2.1.1 ภาพข่าวออนไลน์
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ช่วงที่ 3 อินไซต์ ฮอท นิ วส์ (Inside Hot News) หรื อ ข่าว 7:30 ช่วงนี้จะมีข่าวที่
บรรณาธิ การข่าวจัดมาให้ 2 ข่าว เลือกข่าวที่น่าสนใจไว้อนั ดับแรก

รู ปที่ 4.2.1.1 ภาพข่าว 7:30
4.2.1.2 เรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ข่าวให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่บริ ษทั กาหนดและเขียนลาดับกากับ
อันดับแรก ข่าวหนังสื อพิมพ์ เขียนลาดับที่ 1-3

รู ปที่ 4.2.1.2 ภาพการเรี ยงข่าวหนังสื อพิมพ์
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อันดับที่สอง ข่าวออนไลน์ เขียนลาดับที่ 4-6

รู ปที่ 4.2.1.2 ภาพการเรี ยงข่าวออนไลน์
อันดับที่สาม ข่าว7:30 เขียน 7 กฤษ และ 8 นิว ตามลาดับที่เรี ยงไว้ (จะมีแค่ข่าวช่วงนี้
ของรายการที่เขียนชื่อพิธีกรกากับไว้)

รู ปที่ 4.2.1.2 ภาพการเรี ยงข่าว7:30
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4.2.1.3 แบ่งข่าวให้พิธีกรสลับกันอ่าน
ถ้าข้อมูลเนื้อหาของข่าวมีความยาว ก็จะแบ่งครึ่ งหน้าครึ่ งหลังให้พิธีกรช่วยกันอ่าน
เพื่อไม่ให้พิธีกรมีอาการคอแห้ง และ เพื่อความน่าฟังของข่าว แต่ถา้ เนื้ อหาไม่ยาวนักก็ให้อ่าน
คนเดียว

รู ปที่ 4.2.1.3 ภาพการแบ่งข่าว
4.2.1.4 การเขียนตารางการถ่ายทา (Rundown)
จะเขียนหัวข้อข่าวและกากับด้วยรหัสข่าวและชื่อผูท้ ี่อ่าน

รู ปที่ 4.2.1.4 ภาพการเขียนตารางการถ่ายทา
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4.2.1.5 การทาข่าวออนไลน์ดว้ ยโปรแกรมพาเวอร์พอ้ ย (Power Point)
โดยจะหารู ปเจ้าของข่าวจากแอปพลิเคชัน่ อินสตาแกรม (Instagram) และทาการเลือก
รู ปที่ตรงกับเนื้ อหาข่าวมาใส่ โดยจะใส่ ประมาณ20-30รู ปเพื่อประกอบการอ่านข่าว

รู ปที่ 4.2.1.5 การทาข่าวออนไลน์ดว้ ยโปรแกรมพาเวอร์ พอ้ ย
4.2.1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาข่าวในสคริ ปท์พิธีกร และตารางการถ่ายทา
หากเกิดความผิดพลาด จะได้แก้ไขได้ทนั ก่อนถึงเวลาถ่ายทา
4.2.1.7 จัดห้องสตูดิโอ โต๊ะ เก้าอี้ เปิ ดไฟ และเปิ ดจอโทรทัศน์ให้เรี ยบร้อย
โดยช่วงที่1และ2 จะจัดโต๊ะไว้ขนานกับจอใหญ่ และจัดโต๊ะไว้ตรงกลางตอนช่วงที่3

รู ปที่ 4.2.1.7 ภาพการจัดห้องสตูดิโอ
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4.2.1.8 เก็บบัตรจอดรถของพิธีกร และ ฝ่ ายช่างแต่งหน้า ทาผม เครื่ องแต่งกาย และทาการปั๊ ม
บัตรจอดรถและส่ งคืนให้เรี ยบร้อย

รู ปที่ 4.2.1.8 เก็บบัตรจอดรถของพิธีกร
4.2.2.ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)
จะแบ่งหน้าที่กนั ทาในแต่ละอาทิตย์โดยมีหน้าที่ 3 ตาแหน่ง ได้แก่
4.2.2.1 หน้าที่ผกู ้ ากับเวที ( Floor or Stage Mager )
4.2.2.1.1 คอยให้สัญญาณพิธีกรในห้องสตูดิโอขณะถ่ายทา อีกทั้งบอกความต้องการ
ของโปรดิวเซอร์ วา่ ต้องการให้พิธีกรหรื อทีมงานทาอะไรในรายการ

รู ปที่ 4.2.2.1.1 คอยให้สัญญาณพิธีกร
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4.2.2.2 หน้าที่ ตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Edius
4.2.2.2.1 ตัดภาพจากข่าวหนังสื อพิมพ์ โดยหาไฟล์วดี ีโอที่ทีมข่าวจัดเตรี ยมไว้ให้ โดย
ตัดส่ วนที่เป็ นการสัมภาษณ์ออก ให้มีแต่ภาพประกอบการอ่านข่าวเท่านั้น

รู ปที่ 4.2.2.2.1 ตัดภาพจากข่าวด้วยโปรแกรม Edius
4.2.2.2.2 ตัดต่อส่ วนข่าวเปิ ดรายการ (Highlight) โดยการเอาภาพข่าวแรกของทุกช่วง
มาตัดรวมกันเป็ นไฟล์เดียว ข่าวหนังสื อพิมพ์กบั ข่าวออนไลน์จะเป็ นภาพนิ่งส่ วนข่าว 7:30 จะ
เป็ นไฟล์วดี ีโอ
4.2.2.2.3 ส่ งไฟล์รายการที่ทาการตัดต่อเสร็ จแล้วไปยังห้องออกอากาศ
โดยจะหาภาพและตัดต่อแค่ข่าวหนังสื อพิมพ์และข่าวเปิ ดรายการ ส่ วนข่าวออนไลน์
และข่าว7:30 ไม่ตอ้ งเพราะมีแล้ว
4.2.2.3 หน้าที่ผชู้ ่วยโปรดิวเซอร์ (Co-Producer)
4.2.2.3.1 แจกสคริ ปท์ให้ทีมงานในห้องควบคุม (control room)
4.2.2.3.2 เรี ยงไฟล์ข่าว 7:30 ด้วยโปรแกรม NXOS ตรวจภาพข่าวจาก Server ว่าตรง
กับข่าวในสคริ ปท์หรื อไม่ และ ตรวจสอบภาพข่าวว่าไม่มีปัญหาเวลาออกอากาศรวมถึงการเช็ค
เวลาของภาพข่าวอีกด้วย
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รู ปที่ 4.2.2.3.2 ภาพโปรแกรม nxos
4.2.2.3.3 คอยให้สัญญาณกับโปรดิวเซอร์ เช่น เข้ารายการ จบข่าว เข้าช่วงพักรายการ

รู ปที่ 4.2.2.3.3 คอยให้สัญญาณกับโปรดิวเซอร์
4.2.3.ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
3.1 ทีมงานตัดต่อในส่ วนที่ผิดพลาดและส่ งไฟล์ไปออกอากาศ
3.2 เช็คไฟล์จากออกอากาศว่าได้รับไฟล์ของรายการเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง
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4.2 รายการ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ เดย์ (Entertainment Day)
4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production)
4.2.1.1 เรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ข่าวที่บรรณาธิ การข่าวจัดมาให้เป็ นไปตามรู ปแบบที่บริ ษทั กาหนด
และเขียนลาดับกากับไว้บนหัวกระดาษ โดยรายการนี้ จะมี 3 ช่วง คือ
ช่วงที่1 อินไซต์ ฮอท นิ วส์ (Inside Hot news) จะเป็ นข่าวไทย 5 – 6 ข่าว โดยจะเลือก
ประเด็นข่าวใหญ่มานาเสนอเป็ นข่าวแรก อย่างข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ เช่น
ข่าวนักร้อง AF และ ภาพยนตร์ ศรี อโยธยา ซึ่ งเป็ นผลงานการผลิตของบริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ และ
อันดับรองลงมาจะเกี่ยวกับ คอนเสิ ร์ต ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกเหนื อจากสอง
ประเด็นข่าวนี้ จะเรี ยงความสาคัญโดยเลือกว่าข่าวไหนมีความน่าสนใจมากน้อยไปกว่ากันและ
ปรึ กษาโปรดิวเซอร์ วา่ ข่าวไหนควรออกช่วงไหนหรื อว่าจะออกอากาศหรื อไม่

รู ปที่ 4.2.1.1 เรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ข่าวไทย
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ช่วงที่ 2 อินเตอร์ นิ วส์ (Inter News) จะเป็ นข่าวต่างประเทศ 3 ข่าว โดยจะมีรหัสข่าว
อยู่ ขึ้นต้นด้วย 501-503 โดยจะเรี ยงตามรหัสที่บรรณาธิ การข่าวจัดมาให้ แต่สามารถสลับอันดับ
ข่าวได้ ถ้ามีความน่าสนใจมากกว่า

รู ปที่ 4.2.1.1 เรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ข่าวต่างประเทศ
ช่วงที่ 3 อาร์ ต แอนด์ เคาเจอร์ (Art and Culture) มี 1 ข่าว จะเป็ นข่าวเกี่ยวกับงานศิลปะ
ต่างๆ ข่าวพิพิธภัณฑ

รู ปที่ 4.2.1.1 เรี ยบเรี ยงสคริ ปท์ข่าวอาร์ ต แอนด์ เคาเจอร์
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4.2.1.2 การเขียนตารางการถ่ายทา (Rundown)
จะเขียนหัวข้อข่าวและกากับด้วยรหัสข่าวและชื่อผูท้ ี่อ่าน
4.2.1.3 แบ่งข่าวให้พิธีกรสลับกันอ่าน
ถ้าข้อมูลเนื้อหาของข่าวมีความยาว ก็จะแบ่งครึ่ งหน้าครึ่ งหลังให้พิธีกรช่วยกันอ่าน
เพื่อไม่ให้พิธีกรมีอาการคอแห้ง และ เพื่อความน่าฟังของข่าว แต่ถา้ เนื้ อหาไม่ยาวนักก็ให้อ่าน
คนเดียว ยกเว้นข่าวช่วงที่ 3 อาร์ต แอนด์ เคาเจอร์ ที่ไม่ตอ้ งแบ่งให้พิธีกรคนเดียวอ่าน
4.2.1.4ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาข่าวในสคริ ปท์พิธีกร และ ตารางการถ่ายทา
หากเกิดความผิดพลาด จะได้แก้ไขได้ทนั ก่อนถึงเวลาถ่ายทา
4.2.1.5 จัดห้องสตูดิโอ
โต๊ะ เก้าอี้ เปิ ดไฟ และเปิ ดจอโทรทัศน์ให้เรี ยบร้อย โดยรายการนี้จะไม่มีการขยับโต๊ะ

รู ปที่ 4.2.1.5 จัดห้องสตูดิโอ
4.2.1.6 เก็บบัตรจอดรถของพิธีกร และ ฝ่ ายช่างแต่งหน้า ทาผม เครื่ องแต่งกาย และทา
การปั๊ มบัตรจอดรถและส่ งคืนให้เรี ยบร้อย
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4.2.2 ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production)
จะแบ่งหน้าที่กนั ทาในแต่ละอาทิตย์โดยมีหน้าที่ 3 ตาแหน่ง ได้แก่
4.2.2.1 หน้าที่ผกู ้ ากับเวที ( Floor or Stage Manager )
4.2.2.1.1 คอยให้สัญญาณพิธีกรในห้องสตูดิโอขณะถ่ายทา อีกทั้งบอกความต้องการ
ของโปรดิวเซอร์ วา่ ต้องการให้พิธีกรหรื อทีมงานทาอะไรในรายการ

รู ปที่ 4.2.2.1.1 คอยให้สัญญาณพิธีกรในห้องสตูดิโอ
4.2.2.2. หน้าที่ ตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Edius
4.2.2.2.1 ตัดภาพจากไฟล์วดี ีโอโดยตัดเป็ นภาพนิ่งใช้ประกอบจอโทรทัศน์ดา้ นหลัง
4.2.2.2.2 ส่ งไฟล์รายการที่ทาการตัดต่อเสร็ จแล้วไปยังห้องออกอากาศ
4.2.2.3 หน้าที่ผชู ้ ่วยโปรดิวเซอร์
4.2.2.3.1 แจกสคริ ปท์ให้ทีมงานในห้องควบคุม (control room)
4.2.2.3.2 เรี ยงไฟล์ข่าวด้วยโปรแกรม NXOS ตรวจภาพข่าวจาก Server ว่าตรงกับข่าว
ในสคริ ปท์หรื อไม่ และ ตรวจสอบภาพข่าวว่าไม่มีปัญหาเวลาออกอากาศรวมถึงการเช็คเวลา
ของภาพข่าวอีกด้วย
4.2.2.3.3 คอยให้สัญญาณโปรดิวเซอร์ เพื่อบอกความต้องการให้กบั พิธีกรและทีมงาน
4.2.3.ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Post-Production)
4.2.3.1 ทีมงานตัดต่อในส่ วนที่ผดิ พลาดและส่ งไฟล์ไปออกอากาศ
4.2.3.2 เช็คไฟล์จากออกอากาศว่าได้รับไฟล์ของรายการเรี ยบร้อยแล้วหรื อยัง
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั ทรู วชิ นั่ ส์ จากัด เป็ นระยะเวลาประมาณ 13 สัปดาห์ หรื อตั้งแต่วนั ที่
17 พฤษภาคม – วันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับมอบหมายงาน ในตาแหน่ง “ ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์ ” จึง
ได้ทราบถึงกระบวนการสร้างสรรค์รายการ และยังได้รับความรู ้ใหม่ๆ จากการทางานทั้งหมดนี้เพื่อใช้เป็ น
ประสบการณ์ในการทางาน จะได้นาไปปรับปรุ งการทางานในอนาคตและใช้ในการทางานจริ ง จากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวมีกระบวนการทางานดังต่อไปนี้
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
ค้นคว้าหาข้อมูล หาข่าวจากหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ คมชัดลึก และ เว็บไซด์
Sanook.com , kapook.com แล้วนาสคริ ปท์ข่าวมาเรี ยบเรี ยงตามความสาคัญและปรึ กษาโปรดิวเซอร์ วา่
ข่าวไหนควรออกช่วงไหนหรื อว่าจะออกอากาศหรื อไม่จากนั้นก็นามาเรี ยบเรี ยงเป็ นเป็ นบทสมบูรณ์
และพิมพ์ตารางการถ่ายทา และทาภาพข่าวออนไลน์จากโปรแกรมพาเวอร์ พอ้ ย ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อหาข่าวและตารางการถ่ายทา และภาพจากServer
ขั้นตอนการผลิต (Production)
ทาหน้าที่ตามตาแหน่งในแต่ละอาทิตย์ ได้แก่ ผูก้ ากับเวที(Floor or stage manager) หน้าที่ให้
สัญญาณพิธีกรในห้องสตูดิโอในขณะถ่ายทา ตัดต่อภาพข่าวด้วยโปรแกรมEdius หน้าที่ตดั ภาพและ
นามาเรี ยงต่อกันในโปรมแกรมEdius และ ผูช้ าวยโปรดิวเซอร์ (Producer) หน้าที่ท้ งั บอกความต้องการ
ของโปรดิวเซอร์ วา่ ต้องการให้พิธีกรหรื อทีมงานทาอะไรในรายการ
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
เมื่อถ่ายตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของไฟล์การถ่ายทาและทาการส่ งไฟล์การถ่ายทาไปยังห้อง
ออกอากาศ และตรวจสอบจากออกออกอากาศว่าได้รับไฟล์การถ่ายทาเรี ยบร้อยหรื อยัง
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ทราบถึงวิธีการทางานในขั้นตอนต่างๆ ของแผนกการผลิตรายการโทรทัศน์และได้
ปฏิบตั ิงานในขั้นตอนต่างๆทุกขั้นตอน ได้แก่ การแบ่งบทพิธีกร การตรวจบทพิธีกร วิธีการหาข่าวจาก
แหล่งต่างๆ การใช้เครื่ องตัดต่อ การลาดับรายการเป็ นผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์
2. ได้ความรู ้เกี่ยวกับการค้นหาข่าวจากแหล่งต่างๆไม่วา่ จะเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อออนไลน์
3. ได้เรี ยนรู ้การปรับตัวกับผูร้ ่ วมงาน
4. ได้ฝึกการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ในการทางาน
5. ได้ทราบถึงข้อดีขอ้ เสี ยและข้อด้อยหรื อความถนัดของผูศ้ ึกษาว่าถนัดที่จะทาอะไร
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- ปัญหาเรื่องคาศัพท์ เฉพาะและภาษาต่ างประเทศทีใ่ ช้ ในรายการ
ในบางข่าวหรื อในบทที่นามาออกอากาศนั้นในบทอาจจะมีชื่อคนหรื อคาศัพท์เฉพาะในการ
เรี ยกซึ่ งถ้าไม่มีขอ้ มูลหรื อไม่หาข้อมูลหรื อวิธีอ่านก็จะทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิ นรายการ
- ปัญหาด้ านของเวลา
เนื่องจากรายการของช่องเป็ นรายการสดเรื่ องเวลาถือได้วา่ เป็ นเรื่ องที่สาคัญเป็ นอย่างมาก
ทีมงานทุกคนต้องทาหน้าที่ของตนเองด้วยความรวดเร็ วและรอบคอบที่สุด ในช่วงแรกๆก็เกิด
ความล่าช้าเพราะขาดประสบการณ์ในการเตรี ยมตัวทาให้ตอ้ งฝึ กฝนในการเตรี ยมตัวเพื่อทาให้เกิด
ความรวดเร็ วถูกต้องและทันในเวลาที่กาหนด
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