
บทที ่2

บุคลากรและการผลิตรายการโทรทศัน์



บุคลากรในการผลติรายการโทรทศัน์

การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์มีลกัษณะการดาํเนินงานเป็นกระบวนการ จึงเป็น
งานท่ีตอ้งทาํร่วมกนัหลายฝ่าย ซ่ึงแต่ละฝ่ายต่างมีความสาํคญัและตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั 
การรู้จกัและทาํความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของทุกฝ่ายจะทาํใหส้ามารถประสานงานกนัได้

อยา่งราบร่ืน 



บทบาทหน้าทีต่่าง ๆ ของทมีผลติรายการ

1. ผู้อาํนวยการผลติ (Excutive Producer)  เป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

2. ผู้ควบคุมการผลติ (Producer)  ผูอ้าํนวยการผลิตเป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการควบคุมการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมด

3. ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลติ (Co-producer) เป็นผูช่้วยของProducer ในดา้นต่างๆ

4. ผู้สร้างสรรค์รายการ (Creative) พฒันาและสร้างสรรครู์ปแบบการนาํเสนอรายการใหน่้าสนใจ

5. ผู้เขยีนบท Script-writer ร้อยเรียงเน้ือหา ผลิตบทสาํหรับพิธีกร และรายการ 



6. ประสานงาน Co-ordinator มีหนา้ท่ีติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก และภายใน 
7. ศิลปกรรม รับผดิชอบความคิดสร้างสรรค์ การจดัฉาก ทาํกราฟฟิก วางแผนการจดัฉากและกราฟิกดว้ย
8. ช่างภาพ (Cameraman) มีหนา้ท่ีควบคุมกลอ้งโทรทศัน์ในระหวา่งการถ่ายทาํ
9. ผู้กาํกบัเทคนิค  (Technical Director ) ควบคุม กดภาพ เลือกภาพจากแหล่งภาพ  ต่าง ๆ
10. ช่างเทคนิคด้านแสง ( Lighting Technician) ออกแบบวางแผนเก่ียวกบัแสง



11. ช่างเทคนิคด้านภาพ ( Video Engineer ) รับผดิชอบดา้นภาพในการผลิตรายการ ตอ้งควบคุมดา้นภาพจาก
กลอ้งทั้งหมดของรายการ

12. ช่างเทคนิคด้านเสียง ( Audio Engineer ) รับผดิชอบเสียงในการผลิตรายการ ตอ้งควบคุมเสียง ทาํเสียงให้
สมดุลโดยนาํเสียงท่ีไดม้าผสมกนัและนาํมาใชป้ระกอบรายการ

13. ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการตดัต่อ ( Videotape Editor ) ผูค้วบคุมเคร่ืองตดัต่อลาํดบัภาพ

14. ผู้ช่วยประสานงานการผลติ ( Production Assistant ) ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีช่วยประสานงานการผลิตในทุก ๆ ดา้น

15. ผู้กาํกบัเวท ี( Floor or Stage Manager ) เป็นผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแลการผลิตรายการทั้งหมดบนเวทีหรือ
บริเวณท่ีใชถ่้ายทาํในหอ้งส่ง



ขั้นตอนการผลติรายการโทรทศัน์

ขั้นตอนการผลิตรายการโทรทศัน์เป็นการรับผดิชอบของผูผ้ลิตรายการหรือ ซ่ึงมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัน้ี

1. ขั้นวางแผนและเตรียมการผลิต (Pre Production)

2. ขั้นการผลิตรายการ (Production)

3. ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post Production)



1. ขั้นก่อนการผลติ (Pre Production) 

นบัเป็นขั้นตอนท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ ก่อนท่ีจะเร่ิมทาํ

การผลิตรายการ หากจดัเตรียมรายละเอียดในขั้นตอนน้ี ไดดี้ กจ็ะ
ส่งผลใหข้ั้นตอนการผลิตทาํไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน



1.ขั้นเตรียมการผลติ (Pre-Production) ประกอบดว้ย ดงัน้ี

1.1 การแสวงหาแนวคิด เป็นการหาแนวทาง เร่ืองราวท่ีจะนาํมาผลิตเป็นรายการวดิีทศัน์

1.2 การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective) ทุกเร่ืองท่ีนาํมาจดัและผลิตรายการโทรทศัน์ ผูผ้ลิตจะตอ้งกาํหนด
วตัถุประสงค์

1.3 การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target audience) เม่ือไดก้าํหนดวตัถุประสงคแ์ลว้ ขั้นต่อไปวเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมายหรือผูช้ม



1.4 การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เป็นกระบวนการศึกษาเน้ือหา และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีจะทาํการผลิต

1.5 การเขียนบทวดิีทศัน์ (Script Writing) เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองจากการกาํหนดแนวคิดจนถึง

การวเิคราะห์เน้ือหา แลว้นาํมาเขียนเป็นบท



1.6 การกาํหนดวสัดุ และอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยท่ีผูผ้ลิตรายการจะตอ้งทราบว่าตอ้ง
ใชว้สัดุอุปกรณ์ใดบา้ง

1.7 การกาํหนดผูแ้สดง หรือผูด้าํเนินรายการ ตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมของเน้ือหาและ
รูปแบบของรายการท่ีจะนาํเสนอ

1.8 การจดัทาํงบประมาณ โดยทัว่ไปจะมีการตั้งงบประมาณไวก่้อนแลว้ แต่ในขั้นน้ีจะเป็น

การกาํหนดการใชง้บประมาณโดยละเอียด ซ่ึงจะเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ



2. ขั้นตอนการผลติ (Production) 

เป็นขั้นตอนการดาํเนินการถ่ายทาํตามสคริปตที์มงาน
ผูผ้ลิต ไดแ้ก่        ผูก้าํกบัรายการช่างภาพ ช่างไฟ ช่างเทคนิคเสียง 
ช่างศิลป์ และทีมงานจะทาํการบนัทึกเทปโทรทศัน์ รวมทั้งการ
บนัทึกเสียง



องค์ประกอบของขั้นการผลติ (Production) มีดงัน้ี

2.1 ดา้นบุคลากร ในการผลิตรายการวีดิทศัน์เป็นการทาํงานท่ีเป็นทีม การทาํงานร่วมกนัจะประสบ
ความสาํเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัทีมงานท่ีดี

2.2 ดา้นสถานท่ี สถานท่ีในการผลิตรายการ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ ภายในห้องผลิตรายการ และ
ภายนอกหอ้งผลิตรายการ 

2.3 ดา้นอุปกรณ์ในการผลิตรายการ โดยผูก้าํกบัฝ่ายเทคนิคจะเป็นผูส้ั่งการ เร่ือง การเตรียมอุปกรณ์ใน
การผลิต

2.4 ดา้นผูด้าํเนินรายการ และผูร่้วมรายการ การเตรียมผูจ้ะปรากฏตวับนจอโทรทศัน์เป็นสิงท่ีจาํเป็น



3. ขั้นตอนหลงัการผลติ (Post Production) 

เป็นขั้นตอนการตดัต่อเรียบเรียงภาพและเสียงเขา้ไว้
ดว้ยกนัตามสคริปตห์รือเน้ือหาของเร่ือง ขั้นตอนน้ีจะมีการใส่
กราฟิกทาํเทคนิคพิเศษภาพ การเช่ือมต่อภาพ/ฉาก



องค์ประกอบของขั้นการหลงัการผลติ (Post-Production) มีดงัน้ี 

3.1 การลาํดบัภาพ หรือการตดัต่อ (Editing) เป็นการนาํภาพมาตดัต่อใหเ้ป็นเร่ืองราวตามบทวดิีทศัน์ โดยการตดั
ต่อน้ีมี 2 ลกัษณะ คือ

1) Linear Editing เป็นการตดัต่อระหวา่งเคร่ืองเล่น/บนัทึกวดิีทศัน์ 2 เคร่ือง โดยใหเ้คร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ือง
ตน้ฉบบั (Master) และอีกเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองบนัทึก (Record)

2) Non-Linear Editing เป็นการติดต่อโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ



3.2 การบนัทึกเสียง (Sound Recording) จะกระทาํหลงัจากไดด้าํเนินการตดัต่อภาพตามบทวดิีทศัน์เป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ จึงทาํการบนัทึกเสียง

3.3 การฉายเพื่อตรวจสอบ (Preview) หลงัจากตดัต่อภาพ และบนัทึกเสียงเรียบร้อยแลว้จะตอ้งนาํมาฉายเพื่อ

ตรวจสอบก่อนวา่มีอะไรท่ีจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่

3.4 ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินรายการหลงัการผลิต ซ่ึงมี 2 ลกัษณะ คือ

1) ประเมินผลกระบวนการผลิต โดยจะเป็นการประเมินดา้นความถูกตอ้งของเน้ือหาคุณภาพของเทคนิค
การนาํเสนอ 

2) การประเมินผลผลิต ซ่ึงจะเป็นการประเมินโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหลกั
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