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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3”  
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  มีวัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน (2) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ (3) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ
ในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ มีแหลงขอมูล 2 แหลง คือ ขอมูลจากเอกสาร และขอมูลจากการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมผูผลิตรายการตีสิบ  อันไดแก  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอนเตอรเทนเมนต 
จํากัด 
 จากการศึกษาพบวา กลุมผูผลิตรายการตีสิบไดใหเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน และรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ตรงกันสามเกณฑดังนี้คือ (1) มีเนื้อหาท่ีมีทั้งสาระ
และบันเทิง (2) มีรูปแบบรายการที่สรางสรรคแปลกใหม ไมเลียนแบบรายการอื่น (3) มีเทคนิคการ
ผลิตรายการที่มีมาตรฐานไมวาจะเปนฉาก แสง สี เสียง การตัดตอ หรือมีนักแสดงหรือพิธีกรที่มี
ความสามารถ และหากเปนรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้นั้นควรมีเทคนิคในการผลิตรายการที่ทาํ
ใหผูชมรายการรูสึกมีสวนรวมไปกับรายการ 
 ทั้งนี้ผูผลิตแตละกลุมมีทัศนะที่แตกตางกันในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนและ
รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ดังนี้  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 มีเกณฑ
ในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑดังกลาวขางตนคือ (1) มีรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหา
ตรงตามเปาหมายที่ผูผลิตรายการไดกําหนดไว (2) มีรูปแบบการนําเสนอและเนื้อหาตรงตาม
วัตถุประสงคที่ผูผลิตรายการไดกําหนดไว (3) ไดรับการยอมรับจากผูชม (4) ไมเอาเปรียบผูบริโภค
หมายถึงไมมุงเนนการขายสินคาอันเปนผูอุปถัมภรายการอยางชัดเจน โดยมีเกณฑในกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนเพิ่มเติมคือ สงเสริมความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกในเรื่อง
การปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามในสังคมไทย 
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 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  มีเกณฑในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑขางตน คือ 
(1) มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีกิจกรรมหรือเนื้อหาในรายการสอดคลองกับกลุมเปาหมาย (2) มี
รูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูสนับสนุนรายการ (3) มีกลุมเปาหมายของรายการ
สอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (4) มีราคาขายเวลาโฆษณาในรายการตรงตาม
งบประมาณที่ผูอุปถัมภรายการตองการ และมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภท
วาไรตี้เพิ่มเติมคือ มีพัฒนาการหมายถึงผูผลิตรายการควรทําใหรายการมีกระแส มีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา 
 ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอนเตอรเทนเมนต จํากัด มีเกณฑใน
กระบวนการผลิตเพิ่มเติมจากสามเกณฑขางตนคือ (1) มีเนื้อหาและรูปแบบรายการตรงตาม
วัตถุประสงคที่ทางรายการกําหนดไว (2) ไดรับการยอมรับจากผูชม และมีเกณฑในกระบวนการ
ผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้เพิ่มเติมคือ มีความถูกตอง ยุติธรรม โปรงใส 
 ทัง้นี้เมื่อนําเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนและรายการโทรทัศนประเภทวา
ไรตี้ของแตละรายการมาเปนเกณฑในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ พบวารายการตีสิบโดยสวน
ใหญมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ผูผลิตไดกําหนดไว  มีเพียงบางเกณฑเทานั้นที่รายการ    ตีสิบมี
ปญหาในเรื่องคุณภาพคือ (1) การมีเนื้อหาที่มีสาระประโยชนและบันเทิง (2) ความสรางสรรค 
แปลกใหม (3) การไดรับการยอมรับจากผูชม 
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Abstract 

 
 The objectives of the study entitled “The Study Production Process on “At ten” of 
Television of Thailand, Channel 3 : A Case study of Teesip Programme”  were to (1) investigate 
the program producer attitude concerning the television production, (2) study “Teesip 
Programme” producer attitude concerning variety program production, (3) study “Teesip 
Programme” producer attitude concerning “Teesip Programme” production. The data collection 
was selected from the documents and the depth interview of “Teesip Programe” producer such as 
the chief and the officer of Television of Thailand, Channel 3, the sponsor, the administrator and 
the officer of Twenty Twenty Entertainment Co.,Ltd. 
 The result of the study found that “Teesip Programme” producer agreed the criteria of 
television production and variety program production in three items as follows (1) content and 
entertainment (2) new various creative programme (3) technic of production concerning the 
screen, light and sound, cutting and expert master of ceremony, especially the variety program 
production should be applied the technic of production. 
 The producer in each group has differed attitude concerning the television production 
and variety program production.  The chief and officer of Television of Thailand, Channel 3 has 3 
criteria such as (1)  he presentation style and the targets of producer determination (2) the 
presentation style and the objective of producer determination (3)  the audience acception (4) not 
take advance with consumer refer to the focusing of the product selling clearly.  The additional 
criteria for television production such as understanding extension, responsibility and 
consciousness in the government, culture and custom in Thai society. 
 The sponsor of “Teesip Programme” has additional criteria were as follows (1) clear 
goal and the content activity comply with the target group (2) the programme comply with the 
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products of the sponsor (3) the target group comply with the products of the sponsor (4) the 
advertising price serve the sponsor’s need.  The additional criteria of television production were 
the producer must produce the up date program and the movement program. 
 The administrators and officers of Twenty Twenty entertainment Co.,Ltd. has 
additional criteria as follows: (1) the content and the program serve the objective set force (2) the 
audience acception and the correction, equity and transparent should include in variety program 
production. 
 All this, the television program production and variety program production concerning 
“Teesip Programme” found that majority of the program produced as the criteria setting.  This 
program has some problems in qualitative approach such as (1) the content serve the benefit and 
entertainment (2) the creative presentation and (3) the audience acceptions. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
 สื่อวิทยุโทรทัศนเปนส่ือที่ไดรับความนิยมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด  อาจกลาวไดวา
โทรทัศนเปนเทคโนโลยีที่มีอายุเพียง  60  กวาปเทานั้น  แตเปนสื่อที่ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว
และกวางขวางในทุก ๆ ประเทศที่เทคโนโลยีโทรทัศนเขาไปสัมผัสประชาชนคนดู 
 จากรายงานการสํารวจสถิติของ World Development Report 2000/2001, World Bank 
พบวาจํานวนเครื่องรับวิทยุโทรทัศนตอประชากรในประเทศไทย  1,000  คน (Television sets per 
1,000 people)  ป 2541 จํานวน 236 เครื่อง  ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับจํานวนเครื่องรับวิทยุ  มีจํานวน  
232  เครื่อง  จํานวนเครื่องแมขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต  (Internet Hosts)  มีจํานวน 
1.6 เครื่อง และจํานวนหนังสือพิมพ (Daily Newspaper) มี  63  ฉบับ (www.worldbank.com) 
 จากสถิติดังกลาวนี้เห็นไดวาโทรทัศนเปนส่ือที่ไดรับความนิยมมากที่สุด  ทั้งนี้เพราะสื่อ
โทรทัศนมีคุณสมบัติตลอดจนศักยภาพในการนําเสนอภาพและเสียงไดเหมือนจริงกวาส่ือประเภท
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ส่ือโทรทัศนยังเปนสื่อที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องคุณสมบัติเร่ืองการรับสารของผูสง
สาร  ยกตัวอยางเชนสื่อหนังสือพิมพนั้น  ผูรับสารตองสามารถอานหนังสือออกจึงจะรับสารจากสื่อ
ประเภทนี้ได หรือส่ืออินเตอรเน็ตนั้นผูรับสารตองมีความรูในเรื่องการใชคอมพิวเตอรและ
ภาษาอังกฤษจึงจะรับสารจากสื่อประเภทนี้ไดเชนกัน 
 ยิ่งไปกวานั้นโทรทัศนยังเปนสื่อที่ผูชมรูสึกวาตนเองไดรับชมเรื่องราวตาง ๆ โดยไมตอง
เสียคาใชจายใด ๆ เหมือนกับสื่อบางประเภท ยกตัวอยางเชน ส่ือประเภทภาพยนตร  เนื่องจากการ
ไปชมภาพยนตรในแตละครั้งตองเสียคารถ  คาชม  ในขณะที่ส่ือโทรทัศนไดทําใหผูชมรูสึกวาตน
ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ในการชม  ดวยลักษณะดังกลาวเหลานี้ทําใหส่ือโทรทัศนเปนส่ือท่ีเขาถึง
ไดงาย (Accessibility) และสรางความรูสึกใกลชิด (Intimacy) ใหกับผูชมเนื่องจากโทรทัศนสามารถ
นําภาพไปเสนอผูชมถึงบาน  จนกระทั่งทําใหยุคปจจุบันส่ือโทรทัศนกลายเปนส่ิงที่จําเปนในแทบ
ทุกครัวเรือน 
 สําหรับกิจการโทรทัศนในประเทศไทยมีการแขงขันกันสูงมากไมวาจะเปนการแขงขัน
ระหวางสถานีโทรทัศนแตละชอง หรือระหวางบริษัทเอกชนที่เชาเวลาจากสถานี ซ่ึงการแขงขัน
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ดังกลาวก็เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูชมรายการเพราะจํานวนการรับชมของผูชมสงผลตอ
รายไดของผูผลิตนั่นเอง  อยางไรก็ตามการผลิตรายการโทรทัศนยังเปนไปเพื่อสนองความตองการ
ของตลาดหรือการโฆษณาเปนหลัก ซ่ึงมักจะเนนไปที่การใชความบันเทิงเปนจุดขาย  จนกระทั่งทํา
ใหรายการโทรทัศนไทยโดยสวนใหญถูกกลาวหาวาเปนส่ือที่ไรคุณภาพ  ทั้งนี้เนื่องจากโครงสราง
ของระบบวิทยุโทรทัศนของไทยนั้นรัฐบาลยังไมใหความสําคัญและจัดสรรเวลาใหส่ือประเภทนี้
เพื่อความมีคุณภาพตามความตองการของประชาชน  เนื่องดวยปญหาดานงบประมาณหรือระบบ
การเมืองที่มีการควบคุมส่ือโทรทัศนมาชานาน จึงทําใหส่ือโทรทัศนตกอยูภายใตอํานาจคนบางกลุม
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะมีภาคธุรกิจหรือผูผลิตรายการจากบริษัทเอกชนหมุนเวียนเขามาผลิตรายการ 
เพื่อปอนใหแกสถานีโทรทัศน  จนกระทั่งเกิดการแขงขันกันอยางกวางขวางแตการแขงขันจะสงผล
ดี  หากมีเรื่องของการแขงขันเพื่อพัฒนา “คุณภาพ” ของรายการ เพราะนอกจากจะเปนการ
ตอบสนองตอระบบธุรกิจแลวก็จะกอประโยชนใหกับผูชมอีกดวย 
 อยางไรก็ตามคําวาคุณภาพในการผลิตรายการโทรทัศนของแตละบุคคล มีหลักเกณฑและ
มุมมองที่แตกตางกัน ซ่ึงสิ่งที่ใชเปนหลักเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ ก็คือความสําเร็จของ
รายการโทรทัศน  โดยสวนใหญคือจํานวนผูชมที่ติดตามชมรายการหรือการสํารวจคะแนนรายการ 
(Rating) นั่นเอง  เนื่องจากการสํารวจดังกลาวมีตัวเลขที่ยืนยันอยางชัดเจนและคอนขางไดรับการ
ยอมรับอยางกวางขวางในกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนไมวาจะเปนสถานีโทรทัศน  ซ่ึงจะอนุมัติให
บริษัทเอกชนผูผลิตรายการโทรทัศนตอสัญญาการเชาเวลาหรือไมนั้น  เกณฑหนึ่งที่ใชในการ
พิจารณาคือจํานวนของผูชมนั่นเอง หากมีจํานวนผูชมสูงโอกาสที่จะอนุมัติตอสัญญาก็มีคอนขางสูง  
รวมทั้งผูอุปถัมภรายการก็จะใชเกณฑดังกลาวเชนกัน เนื่องจากจํานวนผูชมที่สูงยอมหมายถึง
จํานวนของผูที่จะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการของผูอุปถัมภรายการนั้น ๆ ยอมสูงตามไปดวย 
 เนื่องจากในการผลิตรายการโทรทัศนนั้นเปาหมายสําคัญของผูผลิตที่เปนบริษัทเอกชน
โดยสวนใหญก็คือ  ตองการใหรายการที่ผลิตนั้นมีผูชมจํานวนมากเพราะหมายถึงรายไดที่ตามมา  
แตการที่รายการโทรทัศน  “ประสบความสําเร็จ”  หรือ  “มีคะแนนรายการ (Rating) สูง”  ไมได
หมายถึงความมีคุณภาพเสมอไปเพราะคะแนนรายการ (Rating) เปนเพียงการสํารวจที่แสดงออกมา
เปนตัวเลขซึ่งไมไดใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคําวา  “คุณภาพของรายการโทรทัศน”  แตในทาง
กลับกันการมีผูชมจํานวนนอยก็ไมไดหมายถึงความมีคุณภาพเชนกัน  เนื่องจากสื่อมวลชนมีหนาที่
เพื่อสาธารณะชน  ดังนั้นตามหลักของเหตุและผลแลวประโยชนของสาธารณะจะเกิดขึ้นเมื่อส่ิงนั้น
เขาถึงประชาชนทั่วไปนั่นเอง 
 เพราะฉะนั้นคําวา “กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน”  นาจะมีมุมมองหรือหลักเกณฑ
อ่ืน ๆ นอกจากคะแนนรายการ (Rating) เนื่องจากโทรทัศนถือวาเปนสื่อประเภทหนึ่ง ซ่ึงไมไดมี
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หนาที่เพียงตอบสนองในแงธุรกิจเทานั้น  แตควรจะเปนเครื่องมือเพื่อประโยชนตอสาธารณะชนคือ
ผูรับสารควรจะไดรับเนื้อหาที่ตอบสนองตอความพึงพอใจ  สรางสรรค  มีสาระ  มีประโยชน หรือมี
คุณภาพอีกดวย 
 การหาหลักเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจึงเปนสิ่งจําเปน และจะกอใหเกิด
ประโยชนตอผูชม  โดยเฉพาะกระบวนการผลิตจากทัศนะของกลุมผูสงสาร (Sender) เนื่องจากกลุม
คนเหลานี้ไมวาจะเปนเจาของเงินทุนหรือผูมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับนโยบายเปนกลุมคนที่
มีบทบาทอยางมากในการกําหนดเนื้อหาในรายการโทรทัศน  เนื่องจากสื่อโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน
เปนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ทําการผลิตเพื่อขายหวังผลกําไร  ดังนั้นจึงนาสังเกตวาสวนหนึ่งของ
เนื้อหาจะถูกกําหนดมาจากระบบตลาด และอีกสวนหนึ่งถูกกําหนดมาจากผลประโยชนของเจาของ
เงินทุนหรือผูตัดสินใจในระดับนโยบายนั่นเอง  หากคนกลุมนี้ตระหนักถึงคําวาคุณภาพคือการ
ควบคูกันระหวางความสําเร็จในเชิงธุรกิจและประโยชนตอผูชมแลว  ทิศทางของเนื้อหาที่จะปรากฏ
ในสื่อโทรทัศนก็นาจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
 ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบของรายการโทรทัศนแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ รายการละคร 
(Dramatic Programs) และรายการที่ไมใชละคร (Non Dramatic Programs) มีอยูดวยกัน 10 ประเภท 
อันไดแก รายการขาว (News Program)  รายการสนทนา (Discussion Program)  รายการอภิปราย 
เกม ทายปญหา และการแขงขัน (Panel Games Quizzes and Contests)  รายการผูหญิง (Women’s 
Programs)  รายการเด็ก (Children’s Program)  รายการวัยรุน (Teen-Age Programs)  รายการ
การศึกษา (Educational Programs)  รายการใหความรู (Informational Programs)  รายการศาสนา 
(Religious Program)  ในที่นี้ผูวิจัยสนใจศึกษากระบวนการผลิตรายการประเภทวาไรตี้  เนื่องจาก
รายการประเภทนี้เปนรายการที่ไดรับความนิยมตอเนื่องยาวนานมาโดยตลอด (อรนุช  เลิศจรรยา
รักษ, 2544 : 57)  นับตั้งแตการกําเนิดวาไรตี้ในสหรัฐ  ซ่ึงมีตนกําเนิดจากรายการวิทยุ  เมื่อราว
ทศวรรษ 1930 โดยเริ่มจากผูจัดรายการวิทยุมักจะสอดแทรกวาไรตี้ในรายการ และใหผูฟงมีสวน
เลนเกมดวย  รายการประเภทนี้ไดรับความนิยมอยางมาก  ดังนั้นในราวทศวรรษ 1940 ผูผลิต
รายการโทรทัศนจึงไดดัดแปลงรายการวิทยุมาสรางเปนรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน  เชน  รายการ 
“Cash and Carry” หรือ “Play the Game”  และไดรับความนิยมอยางมาก  สําหรับรายการวาไรตี้ใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มตนประมาณป พ.ศ.2500 ลักษณะรายการนําเอาแนวคิดมาจากตางประเทศมีการ
ทายปญหาและเสี่ยงโชค  เชน  รายการชองนําโชค  รายการผะหมี่  เปนตน จากประวัติศาสตรของ
รายการวาไรตี้แมกระแสนิยมจะขึ้น ๆ ลง ๆ แตเปนรายการคูขวัญกับสถานีมาโดยตลอด (กาญจนา  
แกวเทพ, 2542 : 319-320) 
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 รายการวาไรตี้  หรือสัมภาษณโตตอบ  เจาหนาที่ของสถานี จะทําหนาที่เปนผูสัมภาษณ  
การสัมภาษณแบบนี้  ตามปกติไมมีบทเขียนไวใหพูด  แตจะมีบันทึกหัวขอสําคัญ ๆ ไวยอ ๆ เทานั้น  
เวนไวแตบางครั้งจําเปนจะตองทําบทอยางละเอียดไวให  ในกรณีเชนนี้เราไมเรียกวา บทรายการ
สัมภาษณ เรียกวา รายการวาไรตี้ (Dialogue) 
 รายการวาไรตี้นี้เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับรายการเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู  แตก็
จะตองเขียนขึ้นอยางชํานาญ  เพื่อใหผูฟงมีความรูสึกเหมือนกับวา ตนกําลังรับฟง การสนทนาอยู
จริง ๆ ไมใชกําลังฟงการอบรมสั่งสอน 
 รายการวาไรตี้ (Dialogue) นั้น หมายถึง การสนทนาโตตอบกันระหวางคน 2 คน  แตเร่ือง
การพูดที่มีบทสนทนานี้  อาจจะทําไดอีกหลายวิธี  แทนที่จะเปนเพียง 2 คน ก็อาจจะเปน 3-4 หรือ 5 
คนก็ได  และถาหากทําไดเชนนั้น  ก็จะทําใหรายการนาฟงยิ่งขึ้น  บทสนทนานี้  บางทีอาจจะนํามา
ทําเปนแบบบทละครก็ได  แตละครนั้นตามปกติเปนเรื่องสมมติขึ้น  ถึงกระนั้นละครก็อาจจะใช
บอกเรื่องจริงได หรือแมแตเรื่องจินตนิยายก็ยังอาจจะทําออกมาใชแสดงความจริงบางอยางได  
ประเทศออสเตรเลียและอังกฤษก็ไดใชวิธีการเชนนี้เพื่อบอกขาวสารใหแกชาวนาไดอยางนาสนใจ  
การทําเปนละครชุดติดตอกัน  ไปยิ่งไดรับความนิยมมาก  ทาง BBC ของอังกฤษมีรายการเกี่ยวกับ
เกษตร  โดยใชบทละครแบบดังกลาวนี้ช่ือ The Archer และในออสเตรเลียก็ไดทําเรื่อง  Blue Hill 
ขึ้น  ทั้ง 2 รายการนี้เปนรายการที่ฮิตมาก  แตก็เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ  คาใชจายมากเชนกัน  
เพราะตองใชนักเขียนที่มีความชํานาญ และตองคัดเลือกตัวแสดงละครชั้นแนวหนาเขารวมดวยเพื่อ
เปนการดึงดูดใจผูฟง  ตามปกติเร่ืองแบบนี้จะใชเวลาในการออกอากาศตอนละไมเกิน 30 นาที และ
ควรจะออกอากาศติดตอกันทุกวัน เพื่อใหผูฟงไดมีโอกาสติดตามอยูเร่ือยจนกวาจะจบ 
 รายการวาไรตี้ 
 การจัดทํารายการวาไรตี้ใหยาวถึง 30 นาที ก็สามารถจะทําได ถาสามารถนําเรื่องและตัว
ผูใหสัมภาษณซ่ึงกําลังเปนที่นาสนใจ ของประชาชนเขารวมรายการ  เชน  รายการสัมภาษณนางงาม
จักรวาล  อาภัสรา  หงสกุล  ผูจัดรายการนี้ตองมีความรอบคอบในการที่จะเชิญบุคคลผูเกี่ยวของเขา
รวมรายการดวยเพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการฟงน้ําเสียงของผูพูด  ทั้ง ๆ ที่เร่ืองที่พูดนั้นจะเปนเรื่อง
เดียวกันก็นาฟง  รายการวาไรตี้เชนนี้  นิยมใชกันมากในวงการโทรทัศน 
 นักการเมืองของไทยหลายคนประสบความสําเร็จในวิถีทางการเมือง เพราะรายการวาไรตี้
ทางโทรทัศน 
 ตามธรรมดารายการวาไรตี้ทางวิทยุนั้นจะตองใหคอนขางสั้น เพราะผูฟงไดยินแตน้ําเสียง
ของผูพูด  ไมมีโอกาสไดเห็น  รูปราง  ลักษณะทาทาง  ดังนั้นการสัมภาษณที่ใชเวลานานถึง 30 นาที  
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ผูจัดทํารายการตองมีความสามารถเปนอยางมาก  ในการที่จะทําใหผูฟงไมรูสึกเบื่อหนาย  หมุนคล่ืน
ไปฟงสถานีวิทยุแหงอ่ืน 
 นอกจากนี้รายการวาไรตี้ถือเปนรายการประเภทนําเสนอเนื้อหาเพื่อความบันเทิงซึ่งเมื่อ
พิจารณากันตามสัดสวนแลวรายการบันเทิงเปนรายการที่มีสัดสวนปรากฏมากที่สุดในเนื้อหา
รายการโทรทัศนซ่ึงโดยเฉลี่ยมีประมาณรอยละ 60 ของรายการทั้งหมด  รวมทั้งรายการวาไรตี้เปน
รายการที่ทาทายกับคําวา “คุณภาพ” มาโดยตลอดเนื่องจากรายการประเภทนี้มักจะถูกกลาวหาวาไม
คอยใหสาระอะไรกับคนดูพรอมยัดเยียดความเปนบริโภคนิยมโดยผานผูอุปถัมภรายการหรือ
โฆษณานั่นเอง   อยางไรก็ตามรายการวาไรตี้ ถือวาเปนส่ือประเภทหนึ่งซ่ึงควรจะมีหนาที่
เชนเดียวกับสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ คือการตอบสนองในแงธุรกิจและการตอบสนองประโยชนตอ
สาธารณะชน ดังนั้นคําวาคุณภาพของรายการวาไรตี้จึงเปนสิ่งที่นักส่ือสารมวลชนควรทบทวนถึง
บทบาทหนาที่ของรายการประเภทนี้เพื่อจะไดเกิดประโยชนควบคูไปทั้งสองดาน  คือตอธุรกิจและ
ตอประโยชนของสาธารณะชน  ทั้งนี้หากผูผลิตทั้งหลายตระหนักถึงคําวา “คุณภาพ” ของรายการที่
ตนผลิตคือการนําเสนอเนื้อหาที่กอใหเกิดประโยชนตอผูชม  รวมทั้งทําใหรายการอยูรอดไดในทาง
ธุรกิจก็จะสงผลตอการพัฒนาทางดานความคิดและพฤติกรรมของผูชม  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนา
ประเทศตอไป 
 ในการศึกษาทัศนะในกระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนในครั้งนี้  ผูวิจัย
ไดสนใจศึกษาจากรายการตีสิบ ซ่ึงออกอากาศทุกวันอังคาร ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
เวลา 22.30-24.00 น.  ผลิตโดย บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตื้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  ออกอากาศครั้งแรก
ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2545  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการนําเสนอคือ  สงเสริมภูมิปญญาอาชีพและ
ความสามัคคีของคนไทย  เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงคของรายการพบวาผูผลิตมีแนวทาง
ในการผลิตรายการเพื่อประโยชนตอสังคม  แตเมื่อรายการออกอากาศสักระยะหนึ่งรายการเริ่มมีการ
เปล่ียนแปลง คือในชวง 3 เดือนแรกเนื้อหาของรายการโดยสวนใหญตอบวัตถุประสงคหลักของ
รายการ  หลังจากนั้นเนื้อหาในรายการเริ่มใหความสําคัญกับโฆษณาในรายการมากขึ้น  ดังนั้นจึง
นาสนใจวาทัศนะของผูผลิตรายการตีสิบจะเปนอยางไรกับคําวาคุณภาพ  ซ่ึงหมายถึงประโยชนตอ
ผูชมและความอยูรอดในทางธุรกิจ  โดยสนใจศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบจากผูที่เกี่ยวของ
ในการผลิตรายการตีสิบ  ไดแก  หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง  3  ผู อุปถัมภรายการตี สิบ  และบริษัทผูผลิตรายการตี สิบคือ  บริษัท  ทเวนตี้  ทเวนตี้
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 การศึกษากระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตรายการตีสิบในครั้งนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานอัน
จะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศนใหมีคุณภาพตอไป 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
 

1) ทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนเปนอยางไร 

2) ทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้เปนอยางไร 

3) ทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบในกระบวนการผลิตรายการตีสิบเปนอยางไร 
 
1.3  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศน 

2) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ 

3) เพื่อศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  บุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
รายการตีสิบ คือ หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อันไดแก 
ผูชวยผูจัดการฝายรายการ  หัวหนาแผนกเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ฝายรายการ  ผู
กํากับรายการและผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) หัวหนางานแผนกสงเสริมและตรวจสอบ
รายการโทรทัศน (Sensor) และผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด  อันไดแก  กรรมการผูจัดการ   ผูจัดการฝายผลิตรายการ  หัวหนากลุม   ผูสรางสรรครายการตี
สิบ (Creative Group Head)  ผูสรางสรรครายการตีสิบ (Creative)  หัวหนา ผูกํากับรายการตีสิบ 
(Executive Director) 

2) เนื้อหาในรายการที่ใชประกอบในการศึกษาคือเนื้อหาของรายการตีสิบที่ออกอากาศ 
โดยมีชวงตาง ๆ ดังนี้  ชวงดันดารา  ชวงสัมภาษณ และชวงเกร็ดกอนนอน 
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1.5  นิยามศัพทท่ีใชในการศกึษา 
 
 ทัศนะเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานตอรายการโทรทัศนของกลุมผูผลิตรายการตีสิบอันไดแก หัวหนาและเจาหนาที่แผนก  
ตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ และผูบริหารและทีมงานจาก
บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 ทศันะเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ หมายถึง ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานตอรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ของกลุมผูผลิตรายการตีสิบสามกลุม 
ไดแก หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ 
และผูบริหารและทีมงานจากบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 ทัศนะในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ หมายถึง ความคิดเห็นและการมองวารายการ   ตี
สิบเปนบวกหรือลบ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่ผูผลิตรายการตีสิบไดใหความคิดเห็นไวเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ 
 รายการโทรทัศน   หมายถึง   รายการโทรทัศนทุกประเภททุกรายการไมไดระบุ
เฉพาะเจาะจงวาเปนรายการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือรายการใดรายการหนึ่ง 
 รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้  หมายถึง  รายการที่มีกิจกรรม หรือกระบวนการ หรือ 
กลยุทธ หรือรูปแบบพฤติกรรมของคน หรือกลุมคนที่ใชทักษะทางรางกายหรือความสามารถทาง
สติปญญา เพื่อแสดงความสามารถใหปรากฏออกมา หรือเปนการแขงขันกันภายใตกฎหรือกติกา
ตามที่ตกลงกันไว 
 กลุมผูผลิตรายการตีสิบ  หมายถึง  บุคคลเกี่ยวของในการผลิตรายการตีสิบแบงเปนสาม
กลุมไดแก  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  ผูบริหาร
และเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  หมายถึง  บุคคลที่มีอํานาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใหเวลา รวมทั้งการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อันไดแก ผูชวย
ผูจัดการฝายรายการ   หัวหนาแผนกเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ฝายรายการ ผูกํากับ
รายการและผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer)  หัวหนางานแผนกสงเสริมและตรวจสอบรายการ
โทรทัศน (Sensor) ฝายรายการ 
 บริษัทผูผลิตรายการตีสิบ  หมายถึง  ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด อันไดแก กรรมการผูจัดการ  ผูจัดการฝายผลิตรายการ  หัวหนากลุมผู
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สรางสรรครายการตีสิบ (Creative Group Head)  ผูสรางสรรครายการตีสิบ (Creative) และหัวหนาผู
กํากับรายการตีสิบ (Executive Director) 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1) ทําใหทราบทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ 
2) ทําใหทราบทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ของกลุม

ผูผลิตรายการตีสิบ 
3) เพื่อประโยชนเบื้องตนตอวงการรายการโทรทัศนของไทยและผูที่เกี่ยวของเพื่อ

นําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
4) เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศนไทยตอไป 
5) เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการหาแนวทางในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศนของสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ ตอไป 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3” 
นั้น  ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใช เปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ประกอบดวย 
  2.1.1)  แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคสื่อมวลชน (Mass Media Perception) 
  2.1.2)  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารมวลชน (Mass Communication Process) 
 2.2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนาที่ของสื่อ ประกอบดวย 
   2.2.1) แนวคิดกระบวนทัศนสําหรับการวิเคราะหเชิงหนาที่ (Responsible Vision 
Analysis) 
 2.3) แนวคิดเรื่องขั้นตอนในการผลิตรายการวาไรตี้ (Game Show Production Process) 
   2.3.1)  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ 
 2.4) แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcasting Management 
Structure) 
 2.5) งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสารมวลชน 
  

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคสื่อมวลชน  (Mass Media Perception) 
  ส่ือสารมวลชนเปนองคกรที่มีความสําคัญตอสังคมอยางมาก โดยเฉพาะสื่อ
ประเภทโทรทัศนเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากที่สุด  เนื่องจากมีคุณสมบัติตลอดจนศักยภาพในการ
นําเสนอภาพและเสียงไดเหมือนจริงกวาสื่อประเภทอื่น ๆ นอกจากนี้ส่ือโทรทัศนยังเปนส่ือที่ไมมี
ขอจํากัดในเรื่องของคุณสมบัติเรื่องการรับสารของผูรับสารอีกดวย  อยางไรก็ตามไมวาจะเปนสื่อ
ประเภทใดก็ตามเหตุผลในการ  “บริโภคสื่อมวลชน”  ของผูรับสารนั้นไมไดมีความแตกตางกัน  ซ่ึง
โดมินิค (Dominick 1987:44-51)  ไดกลาวถึงเหตุผล  “การบริโภคสื่อมวลชน”  ของผูรับสารไว 4 
ประการ คือ 

DPU



 

10 

  1)  เพื่อการรับรู (Cognitive) หมายถึงผูรับสารตองการเนื้อหาสาร เพื่อตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานของมนุษยในดานความอยากรูอยากเห็น เพราะมนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคม  
จึงพยายามทําความใจในสวนประกอบเหตุการณ และความเคลื่อนไหวในสังคมโดยการแสวงหา 
และรับรูผานสื่อมวลชน 
  2) เพื่อความหลากหลาย  (Diversion)  หมายถึง ปจเจกบุคคลเปดรับสารเพื่อ
สนองตอบความตองการที่แตกตางกันอันไดแก 
   2.1) เพื่อกระตุนอารมณ  (Stimulation)  เปนการเปดรับสื่อเพื่อแสวงหาความ
สนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ หรือเพื่อลดความเบื่อหนายในชีวิตประจําวัน 
   2.2) เพื่อพักผอน (Relaxation) เปนการเปดรับส่ือเพื่อผอนคลายความตึง
เครียด หรือลดความเรงเราในชีวิตประจําวัน 
   2.3) เพื่อหยอนอารมณ  (Emotional Release) เปนการเปดรับส่ือเพื่อแสวงหา
ความบันเทิง  เชน  ความเพอฝน  ความตื่นเตน ซ่ึงเปนการหยอนอารมณโดยตรงไมใชเนื่องจาก
สาเหตุปจจัยภายนอก  ดังเชนการเบื่อหนายสังคม หรือลดความเครียดในชีวิตประจําวัน 
  3) เพื่อความเปนประโยชนทางสังคม  (Social Utility)  หมายถึง ประชาชน
เปดรับสื่อเพื่อความเปนสวนหนึ่งของสังคม และความสัมพันธกับผูอ่ืน  โดยอาจจะแสดงพฤติกรรม
ดังตอไปนี้ 
   3.1) การแสดงความรวมสมัย  (Conversation Currency)  เปนการเปดรับส่ือ
เพื่อแสดงถึงความทันสมัย หรือความเปนกลุมเดียวกัน  เชน  การพูดคุยถึงดารานักแสดงหรือ
เร่ืองราวที่ปรากฏในรายการโทรทัศน เปนตน 
   3.2) แสดงความสัมพันธกับส่ือมวลชน (Parasocial Relationship)  เปนการ
เปดรับสื่อเพื่อแสวงหาเพื่อน  เนื่องจากความสัมพันธระหวางประชาชนดวยกันถูกจํากัดดวยเวลาที่
ใชในการประกอบอาชีพ ทําใหเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว จึงหันไปพึ่งพาสื่อมวลชนเปนเพื่อน 
  4) เพื่อหลีกหนีสังคม  (Withdrawal)  หมายถึงประชาชนเปดรับสื่อเพื่อหลีกหนี
งานประจํา  การสมาคม หรือส่ิงรบกวนจากสภาพแวดลอม เชน เรงรีบทํางานใหเสร็จเพื่อจะกลับไป
ดูรายการทางวิทยุโทรทัศนที่ตนเองชื่นชอบที่บาน เปนตน 
 
 2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารมวลชน (Mass Communication Process) 
   กระบวนการสื่อสารมวลชนเปนกระบวนการหนึ่งซ่ึงเปนองคการสื่อมวลชนผลิต
และถายทอดสารไปสูผูรับสารจํานวนมากและเปนสวนสําคัญอยางมากในสังคมซึ่ง Denis McQuail 
ไดเปรียบเทียบส่ือเปน 
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- หนาตาง  (Window)  ที่ชวยใหเราเห็นและรับรูไดถึงสิ่งที่อยูนอกเหนือไปจากสิ่ง
ที่แวดลอมเราอยู ณ ขณะนั้น 

- ผูตีความ  (Interpreters)  ที่ชวยใหเราเขาใจประสบการณที่เราพานพบ 
- ชานชาลา  (Platforms)  หรือพาหนะที่สงขาวสาร 
- การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive Communication) ที่รวมเอาปฏิกิริยาตอบ

กลับของฟง  (Audience feedback)  เอาไวดวย 
- ตัวกรอง (Filters) ที่กรองประสบการณบางอยางออกไปและโฟกัสไปที่จุดอื่น ๆ 
- กระจก  (Mirror)  ทีส่ะทอนตัวตนของเรา 
- อุปสรรค  (Barriers)  ที่กั้นความจริง  (Truth) 

   อยางไรก็ตามคําวา  “การสื่อสารมวลชน”  ซ่ึงบัญญัติในชวงปลายป 1930 เปนคําที่
มีความหมาย  ทั้งนี้ Janowitz ไดนิยามการสื่อสารมวลชนวา (Mass Communication) วา
ประกอบดวยสถาบันและเทคนิครูปแบบตาง ๆ ซ่ึงกลุมบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ประยุกตเทคโนโลยีดังกลาว เชน หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  และอื่น ๆ เพื่อเผยแพรเนื้อหาหรือ
ขาวสาร (Symbolic Content) ไปยังกลุมผูรับ ซ่ึงมีจํานวนมาก (Large) แตกตางและหลากหลาย 
(Hetero-Geneous) และอยูกันอยางกระจัดกระจาย (Disperse)  
   Q’ Sullivan กลาววาการสื่อสารมวลชนหมายถึง 
  1) การปฏิบัติงานและการผลิตขาวสาร  รวมทั้งความบันเทิงไปสูกลุมผูฟงจํานวน
มากไมเปนที่รูจักและกระจัดกระจาย 
  2) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับองคกรที่มีการจัดระเบียบ และใชเงินทุน  
รวมทั้งใชเทคโนโลยีสมัยใหม (รัฐจัดการและมีเทคโนโลยีขั้นสูง) 
  3) เปนองคกรที่ผลิตสินคา และบริการในรูปสิ่งพิมพ ภาพยนตร วิทยุโทรทัศน 
เปนตน 
  นอกจากนี้  Mc Quail  ไดใหคําจํากัดความของคําวาสื่อมวลชน (Mass Media) ไว
ดังนี้ 

1) กิจกรรมที่มีความแตกตาง (ผลิตเนื้อหาส่ือ – Media Content) 
2) เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรทัศน วิทยุ 

หนังสือพิมพ หนังสือ ดาวเทียม และอ่ืน ๆ 
3) ประกอบดวยสถาบันที่กอตัวขึ้นอยางเปนทางการ  ยกตัวอยางเชน  สถานีวิทยุ  

สถานีโทรทัศน  โรงพิมพ  เปนตน 
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4) ดําเนินการภายใตกฎหมาย  กฎระเบียบ  จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ความ
คาดหวังของผูรับและสังคม  รวมทั้งความเขาใจรวมกัน 

5) ผลิตโดยกลุมบุคคล ซ่ึงมีบทบาทแตกตางกันออกไป 
6) ถายทอดขาวสาร  ความบันเทิง  ภาพ หรือสัญลักษณ 
7) สงผูรับสารจํานวนมาก  (Mass Audience) 

 Berger และ Chaffee ไดนิยามสาขาการสื่อสารมวลชน (Communication Science) 
วาหมายถึงศาสตรที่มุงศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับการผลิต ดวยการพัฒนาทฤษฎีที่ผานการ
ทดสอบ (Testable Theory) และประกอบดวยเกณฑสากล (Lawful Generalization) ซ่ึงทําการ
อธิบายปรากฏการณซ่ึงเกี่ยวของกับการผลิต  การจัดกระทําและผลกระทบ 

 นอกจากนี้เดวิด เบอรโล (David K. Berlo)  ไดอธิบายถึงแบบจําลองกระบวนการ
การสื่อสาร  ซ่ึงมีองคประกอบคือ  ผูสงสาร (Source)  สาร (Message)  ส่ือ (Channel) และผูรับสาร 
(Receiver) ดังนี้ 
 

S – M – C – R 
 

ภาพที่ 2.1  SMCR Model 
 
  จากองคประกอบตาง ๆ ขางตนอันไดแก  ผูสงสาร (Source)  สาร (Message)  ส่ือ 
(Channel) และผู รับสาร (Receiver) ลวนเปนตัวกําหนดประสิทธิภาพของการสื่อสาร  หาก
องคประกอบเหลานี้มีประสิทธิภาพสูงการสื่อสารก็จะมีประสิทธิผลมาก  ดังนั้นการสื่อสารจะมี
ประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อองคประกอบทุกองคประกอบมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
  ทั้ งนี้ เนื่องจากการวิจัย เ ร่ือง   “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตี สิบของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3”  ไดใหความสําคัญในการประเมินเนื้อหาสาร (Message) ในรายการ
ตีสิบของผูสงสาร (Sender)  ซ่ึงในที่นี้หมายถึงกลุมผูผลิตรายการตีสิบนั่นเอง  ปจจัยที่มีสวนกําหนด
ประสิทธิภาพของสาร (Message)  ซ่ึงมีประสิทธิผลของการสื่อสารมีอยู  3  ประการ คือ 
  1) รหัสสารคือสารที่ผูสงสารสงออกไปเพื่อถายทอดความคิด ความรูสึก ความ
ตองการขาวสาร และวัตถุประสงคของตนนั้นจะตองอาศัยรหัส (Code) เปนเครื่องมือถายทอดให
ปรากฏ  รหัสคือกลุมของสัญลักษณที่ถูกสรางขึ้นในลักษณะที่มีความหมายตอคน  ส่ิงที่จะเปนรหัส
ไดจะตองมีสวนประกอบ (Group of Element) ทําหนาที่เปนคําศัพท (Vocabularies)  และมี
กระบวนการ (Set of Procedures) หรือโครงสราง (Structure) ที่รวมสวนประกอบเขาดวยกันอยาง
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ไดมีความหมาย  เปนการสรางความสัมพันธ (Syntax)  ตัวอยางของรหัสในการสื่อสารในรายการตี
สิบ ไดแก คําพูดพิธีกร  ภาพจากการถายทําโดยกลองโทรทัศน  ดนตรีหรือเสียงประกอบที่ใชใน
รายการ เปนตน 
  2) เนื้อหาสาร  หมายความถึง  ส่ิงที่เปนสาระเรื่องราวของสาร ซ่ึงถายทอด
ความคิดเจตนารมณ และวัตถุประสงคของผูสงสาร  สวนประกอบของเนื้อหาสารก็คือ  สาระ หรือ
ประเด็นตาง ๆ เมื่อนําเอาสาระ หรือประเด็นตาง ๆ เหลานี้มารวมกันเปนโครงสราง  ก็จะไดเนื้อหา
สารทั้งหมด เชน ในรายการตีสิบนั้น  ผูสงสารมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ (1) เพื่อสงเสริมภูมิ
ปญญาของคนไทย  (2) เพื่อสงเสริมความสามารถของคนไทย  (3) เพื่อสงเสริมความสามัคคีของคน
ไทย  (4) เพื่อความบันเทิง  ดังนั้นเนื้อหาในรายการตีสิบจึงตอบวัตถุประสงคดังกลาวและได
แบงเปนชวงตาง ๆ ดังนี้  (1) ชวงดันดาราซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในสายอาชีพ
ตาง ๆ  (2) ชวงสัมภาษณ ซ่ึงนําเสนอประวัติชีวิตของบุคคล ขอคิดเพื่อนํามาประยุกตใชในชีวิตของ
ผูชม  (3) ชวงเกร็ดกอนนอน ซ่ึงนําเสนอเกี่ยวกับคํากลอน หรือเกร็ดความรูส้ัน ๆ ดังนั้นเพื่อใหการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงที่สุดผูสงสารควรจัดใหเนื้อหาเหลานี้มีความสัมพันธกันตามแนวทางที่
เหมาะสมก็จะเปนเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
  3) การจัดสาร  คือ  การตัดสินใจของผูสงสารในการเลือกและเรียบเรียงรหัสและ
เนื้อหาสาร  สวนประกอบของการจัดสารก็คือ รหัสและเนื้อหาสาร  โครงสรางของการจัดสาร  ก็คือ
การเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสารเปนรูปแบบที่เรากําหนดเพื่อสงออกไปยังผูรับสาร 
  นอกจากนี้การวิจัยเร่ือง  “ศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนสถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 : ศึกษาเฉพาะกรณีรายการตีสิบ”  เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูสงสาร (Sender) 
เกี่ยวกับการประเมินรายการโทรทัศน  ซ่ึงกระบวนการสื่อสารอยางมีประสิทธิผลจากองคประกอบ
ของสื่อ (Sender) หรือปจจัยของผูสงสารประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก 
  1) ทักษะในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถความชํานาญในการสื่อสาร เชน 
ผูผลิตรายการโทรทัศนที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล จะตองมีความชํานาญเกี่ยวกับการผลิต
รายการโทรทัศนไมวาจะเปนการใชอุปกรณหรือเครื่องมือในการถายทํารายการโทรทัศน  มี
ความสามารถในการคดิหรือเขียนบทสําหรับโทรทัศน เปนตน 
  2) ทศันคติ  หมายถึง  การมีใจโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตอส่ิงใด
ส่ิงหนึ่ง  ซ่ึงแบงออกเปน 3 ประการ คือ 
   2.1) ทัศนคติตอตนเอง (Attitude Toward Self)  คือผูสงสารจะประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสารมากนอยเพียงใดนั้น  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับทัศนคติที่ผูสงสารมีตอตนเอง  
เปนการประเมินตนเอง (Self-Evaluation)  กอนทําการสื่อสารหากผูสงสารมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง  
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มีความมั่นใจในตัวเอง (Self-Confidence) เชื่อมั่นวาตนเองมีความสามารถ  โอกาสที่ผูสงสารจะ
ประสบความสําเร็จในการสื่อสารก็มีมาก  ในทางตรงกันขามหากผูสงสารมีทัศนคติที่ไมดีตอตนเอง  
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  ไมคิดวาตนเองจะมีความสามารถ  โอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในการ
ส่ือสารก็มีนอย  ยกตัวอยางเชน  ในการผลิตรายการโทรทัศนรายการตีสิบ  หากผูผลิตมีความเชื่อม่ัน
วารายการที่ตนผลิตจะมีผูชมจํานวนมาก  โอกาสที่จะมีผูชมจํานวนมากก็สูงตามไปดวย 
   2.2) ทัศนคติตอเรื่องที่ส่ือสาร (Attitude Toward Subject Matter) ในการ
ส่ือสารนั้นหากผูสงสารไมมีความเชื่อ  ไมเล่ือมใส  ไมพอใจ หรือไมมีทัศนคติที่ดีตอเร่ืองที่จะทํา
การสื่อสารแลว  ผูสงสารก็จะขาดความมั่นใจ  ไมอยากที่จะทําการสื่อสาร และทําการสื่อสารไมได
ดี 
   2.3) ทัศนคติตอผูรับสาร (Attitude Toward Receiver) คือ ทัศนคติของผูรับ
สารมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการสื่อสารของผูสงสารและตอสารของผูสงสาร  เชน  หากผูผลิต
รายการโทรทัศนเชื่อวาผูรับสารชอบความบันเทิงเหลวไหล  ไรสาระ  เนื้อหาที่ปรากฏในรายการก็
จะเปนไปตามที่ผูสงสารรูสึกนั่นเอง 
  3) ความรู  หมายถึง  ความรูเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการจะสื่อสาร (Knowledge of 
Subject Matter)  และความรูในเรื่องกระบวนการสื่อสาร (Knowledge of The Communication 
Process)  ยกตัวอยางเชนผูผลิตรายการตีสิบตองการผลิตรายการเกี่ยวกับวาไรตี้ความบันเทิง
หลากหลายรูปทั้ง ทั้งสงเสริมความสามารถของคนไทย ประวัติในดานตาง ๆ ของแขกรับเชิญ 
ผูผลิตรายการก็จําเปนจะตองมีความรูในเรื่องนั้น ๆ เปนอยางดี จึงจะผลิตรายการตีสิบออกมาไดดี 
รวมทั้งผูผลิตจะตองมีความรูในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจึงจะผลิตรายการออกมาไดอยาง
มีประสิทธิภาพเชนกัน 
  อยางไรก็ตามในการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อใหมีประสิทธิผลตามที่ผูสงสารหรือ
ผูผลิตตองการนั้นองคประกอบอื่น ๆ ไมวาจะเปน สาร (Message)  ชองทางการสื่อสาร (Channel) 
หรือผูรับสาร (Receiver) ลวนมีความสําคัญเทาเทียมกันทั้งส้ิน แตส่ิงสําคัญที่ผูสงสารเองตอง
ตระหนักก็คือ ทัศนคติ ความรู และทักษะในการสื่อสารของผูผลิตรายการโทรทัศนนั้น ๆ นั่นเอง 
 
2.2   แนวคิด และทฤษฎีหนาท่ีเก่ียวกับหนาท่ีของสื่อ 
 
 2.2.1) แนวคิดกระบวนทัศนสําหรับการวิเคราะหเชิงหนาที่ (Responsible Vision 
Analysis) 
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  ในการวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3” นั้น เนนศึกษาหาเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  ประเภทวาไรตี้ และมุมมอง
ทั้งทางดานบวกและลบของกลุมผูสงสาร  (Sender) ตอเนื้อหาของรายการตีสิบ   ดังนั้นใน
กระบวนการวิเคราะหจึงตองพิจารณาถึงหนาที่อันพึงกระทําของสื่อมวลชน (Mass Media) ซ่ึง 
Merton (1957) ไดนําเสนอ “กระบวนทัศนสําหรับการวิเคราะหเชิงหนาที่”  โดยมองวา 
  1) สังคมเปนระบบที่มีดุลยภาพ (System in Balance)  มีพลวัต (dynamic) 
ประกอบดวยการทํางานของระบบยอยหรือหนวยตาง ๆ อันไดแก  สมาชิก (คน)  รวมทั้งสถาบัน
ตาง ๆ ในสังคม  แตละสวนตองทําหนาที่ของตนอยางเครงครัด  มีวินัยควบคุมตนเอง  เพื่อชวยกัน
ธํารงไวซ่ึงความตอเนื่อง และระเบียบในสังคมไมวาจะเปนสื่อประเภทหนังสือพิมพ  วิทยุ  
โทรทัศน หรือส่ือมวลชนประเภทใดก็ตาม 
  2) ส่ือมวลชนเองเปนสถาบันและเปนสวนหนึ่งของโครงสรางทางสังคม  ดังนั้น
จึงมีความจําเปน (Needs) ที่จะตองตอบสนองความตองการของคนและสถาบันตาง ๆ ในสังคม  
เพื่อธํารงรักษาสังคมโดยรวมไวดวยการ 

- การสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) 
- ความเปนระเบียบ  (Order) 
- การบูรณาการ  (Integration) 
- การสรางแรงจูงใจ  (Motivation) 
- การใหแนวทาง  (Guidance) 
- การปรับตัวในสังคม  (Adaptation) 

  ดังนั้น  Structural-Functional Theory  จึงวาดภาพสื่อในฐานะที่เปนกลไกที่รูจัก
กําหนด และตรวจสอบตนเอง  (Self Directing & Self Correcting) 

- สอดคลองกับการมองสังคมแบบพหุนิยม (Pluralistic Society & Consensus) 
- Media  มีบทบาทในการชวยผดุงสังคมมากกวาที่จะเปนสาเหตุหลักในการ

เปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change) 
  T. Parson  กลาววาสถาบันทางสังคมจะตองถายทอดแบบแผนคานิยมหลักของ
สังคมใหสมาชิกซึมซับเขาไปในจิตใจ (Internalization) กลาวคือตองทําใหสมาชิกทุกคนมีคานิยมที่
เห็นดวยกับความเปนไปของระบบ (ระเบียบกฎเกณฑ) อยางเต็มใจ  หากการทําหนาที่พื้นฐานนี้
ลมเหลวกลไกอื่น ๆ ของสังคมก็ไมอาจจะรักษาระบบใหมีเสถียรภาพอยูได (กาญจนา  แกวเทพ, 
2543 : 205) 
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  H. Lasswell (1984)  นักทฤษฎีหนาที่หรือพันธกิจของสื่อไดนําเสนอแบบจําลองการ
ส่ือสารแบบงาย ๆ คือ 
  ใคร   (Who) 
  พูดอะไร   (says what) 
  ผานชองทางใด  (in which channel) 
  ถึงใคร   (to whom) 
  เกิดผลกระทบอะไร (with what effect) 
  แบบจําลองนี้ไดแสดงใหเห็นถึงองคประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร  โดยเฉพาะ
องคประกอบสุดทายไดใหแนวทางถึงหนาที่ของส่ือมวลชนที่ตองคํานึงถึงก็คือ สารที่นําเสนอ
ออกไปนั้นเกิดผลกระทบอะไร (with what effect) เปนสําคัญ 
 
2.3  แนวคิดในการผลิตรายการวาไรตี้ (Variety Show Production Process) 
 
 นอกจากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวไวในขางตนแลว  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน
นั้น  สามารถพิจารณาไดจากคุณภาพในเรื่องของความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึง 
สมิท (1991) กลาววา “หากเทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศนทําอยางมีคุณภาพยอมหมายถึงคุณ
คาที่ตามมา”  คําวาเทคนิคในที่นี้หมายถึงความลงตัวระหวางเสียง ภาพ และการตัดตอ (Sakae  
Ishikawa, 1996 : 102) 
 วิทเทคเกอร (1991)  ไดใชวิธีการตั้งคําถามกับคําวาคุณภาพของรายการโทรทัศน ซ่ึง
คําถามเหลานี้จะเกี่ยวของกับความชํานาญในการผลิตรายการโทรทัศนไมวาจะเปนการคัดเลือก
นักแสดง การแสดง บทโทรทัศน เครื่องแตงกาย การแตงหนา เพลงประกอบ เทคนิคพิเศษ เวที 
อุปกรณประกอบฉาก แสง การวางกลอง เสียง การตัดตอ เปนตน  (1996 : 103) 
 ดังนั้นขั้นตอนตาง ๆ การผลิตรายการวาไรตี้  มีความสําคัญตอคุณภาพของรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 1) วิจัยหรือคนควาขอมูล  ในการผลิตรายการวาไรตี้จะตองมีการหาขอมูลเกี่ยวกับ
กลุมเปาหมาย รูปแบบ เวลา และควรที่จะศึกษาโครงการหรือแนวความคิดเสียกอนวา  สอดคลอง
กับวัตถุประสงค  กลุมเปามาย และเวลาหรือไม  ทุกอยางเปนการคาดเดาลวงหนาทั้งสิ้น และขอมูล
ที่รวบรวมมาไดนั้นจะชวยในการตัดสินใจ  สวนการวิจัยควรกระทําเมื่อรายการออกอากาศไปแลว
ดวย เพราะจะไดขอมูลที่ทําใหทราบวารายการเปนไปตามที่คาดหวังไวหรือไม  หากมีจุดออนจะได
หาทางปรับปรุงแกไขดวยวิธีการอื่น ๆ ตอไป 
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 2) การบรรจุรายการไวในตารางออกอากาศหลังจากรวบรวมขอมูลแลวก็จะนํามาบรรจุ
ไวในตารางออกอากาศเหมือนกับการจัดรายการทั่วไป  เมื่อเลือกเวลาออกอากาศสําหรับรายการ   
วาไรตี้ไดแลว  ก็ตองพิจารณาดวยวารายการของสถานีอ่ืนที่ออกอากาศในเวลาเดียวกับรายการของ
เรานั้น  จะเปนคูแขงของเราตอไปหรือไม และเรามีวิธีดึงใหผูชมในเวลาดังกลาวใหไดมากที่สุด
อยางไร 
 3) การวางแผนผลิตรายการ  รายการวาไรตี้จะตองเปนรายการที่มีเอกภาพ แนวคิดหรือ
แกนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นเปนรายการตองมีความกลมกลืน และสงเสริม
แนวคิดของรายการวาไรตี้นั้น  ถาจะมีความหลากหลายในรายการก็ควรมีในลักษณะที่ไปในทิศทาง
เดียวกันและสนับสนุนกันตลอดเวลา  ตั้งแตแนวคิด ไปจนถึงการนํารายการออกอากาศ และผูที่
รับผิดชอบในการผลิตรายการนั้นจะหยุดนิ่งอยูกับที่ไมได จะตองมีความคิดริเร่ิมและมีความ
กระตือรือรนในการผลิตผลงานใหมีคุณภาพตลอดเวลา 
 4) การประชาสัมพันธรายการมีสวนทําใหรายการประสบความสําเร็จ ซ่ึงการโฆษณา
หรือการประชาสัมพันธ อาจทําลวงหนา และระหวางรายการออกอากาศ มีการใหขาว แจงรายการ
ลวงหนา แจงความเคลื่อนไหวของบุคคลที่เกี่ยวของกับรายการ และบางรายการก็อาจมีการแจง
เงื่อนไขที่ผูชมทางบานมีสวนรวมรายการได ส่ือประชาสัมพันธไมควรใชส่ือเพียงสื่อเดียว ควร
ประกอบกันหลาย ๆ อยาง และเมื่องานดําเนินไปอยางคูขนานกันระหวางการวางแผน และการ
ประชาสัมพันธจะชวยใหรายการประสบความสําเร็จได 
  
 2.3.1) กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ 
  การที่รายการโทรทัศนจะปรากฏสูสายตาผูชมไดนั้น  ตองผานกระบวนการซึ่งเปน
ขั้นตอนของการผลิตโทรทัศน  ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนใหญ ๆ 4 ขั้นตอน คือ (ปนัดดา  ธนสถิต, 
2531 : 18-23) 

1) ขัน้วางแผนงาน  (Planning) 
   เปนข้ันวางแผนงานกอนที่จะผลิตรายการ  ประกอบดวย 

1.1) การวางแผนโครงการผลิตรายการวาไรตี้  เพื่อเสนอตอสถานีโทรทัศน
และผูอุปถัมภรายการ หรือนายทุนอื่น ๆ การคิดโครงการผลิตรายการวาไรตี้นี้ไดแก  การกําหนด
ประเภทของวาไรตี้  กําหนดวัตถุประสงค  โดยการผลิตรายการวาไรตี้นั้นมีวัตถุประสงคหลักคือ  
เพื่อใหความบันเทิง และความสนุกสนานแกผูชม  แตมีผูผลิตบางรายที่ตองการจะสอดแทรกเนื้อหา
สาระคติธรรมที่สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่ดีในแงของการแสดง
ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน  การกําหนดแนวเรื่องที่จะผลิต  ความยาวตอตอน  ความยาวเรื่อง
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ทั้งหมดวาจบในกี่ตอน  ระยะเวลาในการผลิต และกลุมเปาหมายคือใคร  โดยกลุมเปาหมายของ
รายการวาไรตี้  มักจะเนนที่เวลาออกอากาศมากกวา เพราะผูชมในแตละชวงอายุจะมีเวลาวางที่
สามารถรับชมรายการทางหนาจอโทรทัศนไดไมตรงกัน   ดังนั้น  ผูผลิตจําเปนตองสํารวจ
กลุมเปาหมายเพื่อผลิตรายการวาไรตี้ใหออกมาตรงกับความตองการของผูชมกลุมเปาหมายในแต
ชวงเวลาออกออากาศดวย เพื่อไมใหเกิดความสูญเปลาในการนําเสนอ 

1.2) กําหนดผูเริ่มงาน ไดแก ผูเขียนบท ผูกํากับการแสดง ผูกํากับรายการ 
และอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะผลิตเปนสิ่งสําคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเขียนบท  ผูกํากับการ
แสดง และผูกํากับรายการ  เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงนั้น  ความรูความสามารถของแตละคนอาจจะ
มีความถนัดในเรื่องที่จะผลิตแตกตางกัน 

1.3) กําหนดงบประมาณคาใชจาย  ตั้งแตคาเรื่องหรือคาบทประพันธ  ผูเขียน
บท  นักแสดง  ผูกํากับการแสดง  ผูกํากับรายการ  ผูประสานงาน  ตลอดจนอุปกรณในการถายทํา 
และอุปกรณประกอบฉากตาง ๆ 
  ในขั้นวางแผนงานนี้  ผูผลิตรายการวาไรตี้จะมีเคาโครงเรื่องของรายการคราว ๆ 
ดังนั้นผูผลิตรายการจะทราบวาในรายการวาไรตี้ที่กําลังจะดําเนินการผลิตนั้นมีรายการหลัก ๆ เปน
อยางไรบาง  เพื่อที่จะไดวางแผนเตรียมการติดตอกับทางบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือบริษัทเจาของ
สินคาเพื่อหาผูสนับสนุนหลักที่สามารถนําสินคาหรือบริการมาลงโฆษณาแฝงในฉากหลัก ๆ ของ
รายการได 
  2) ขัน้เตรียมการ  (Pre-Production) 
   2.1) การเขียนบทรายการโทรทัศน  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการผลิต
รายการโทรทัศน  ผูผลิตจะมอบหมายใหผูเขียนบทนําเอาเรื่องที่จะมาผลิตเปนรายการไปทําเปนบท
โทรทัศน 
   สําหรับการผลิตรายการโทรทัศน  การเขียนบทถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  เพราะ
บทถือเปนหัวใจพื้นฐานในการผลิต  อาจเปรียบไดวาบทเปนดังแผนที่ในการทํางาน โดยการเขียน
บทรายการวาไรตี้ตองคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

- มโีครงเรื่องที่สนุกและนาสนใจ  ซ่ึงตองเปนโครงเรื่องที่เหมาะสมสําหรับ
การทําเปนรายการวาไรตี้  โดยจะตองเปนโครงเรื่องที่สามารถขยายความตอไป  มีปมที่นาสนใจ 
และมีเหตุการณที่ขัดแยง (Conflict) ที่นําไปสูประเด็นปญหาอื่น ๆ โดยจะตองมีการเพิ่มสีสันใหมี
ความสนุกสนานและไมตกยุคสมัย  อีกทั้งการดําเนินรายการจะตองกระชับและพอเหมาะกับเวลาที่
ออกอากาศ 
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- บทสนทนาที่สนุกและคําพูดที่มีสีสัน  โดยตองเขียนบทสนทนาที่สามารถ
บงบอกความรูสึกนึกคิดและอุปนิสัยของพิธีกรเหลานั้นใหออกมาใหได  เชน  การพูดจาแบบใช
สํานวน  การพูดจาเปนหลักการ  การใชศัพท  เปนตน 

- ผูชมกลุมเปาหมาย  ซ่ึงบทที่เขียนขึ้นจะไมมีประโยชนเลย  ถามีเนื้อหาไม
ตรงกับประสบการณความคุนเคย และความสามารถในการรับรูของกลุมเปาหมาย  ดังนั้น รายการ
วาไรตี้ที่ดีควรจะเปนการเสนอเรื่องราวแบบกลาง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายทุกเพศทุกวัย 

- การเตรียมงานลวงหนากอนถายทํา  หลังจากไดบทโทรทัศนมาแลว  
ผูผลิตจะรวมกันคัดเลือกตัวผูแสดง  หลังจากนั้นเปนการวางแผนถายทําจริงโดยแตละฝายแบงงาน
กันรับผิดชอบ  เชน ฝายฉาก ฝายสถานที่  ฝายเครื่องแตงกาย  ฝายไฟ ฝายกลอง ฝายเสียง และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ 
   การโฆษณาแฝงสินคาในรายการวาไรตี้ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในขั้น
เตรียมการถายทํา  อันไดแก  ฝายศิลปกรรมใหรับชวงดําเนินการตอหลังจากฝายขายหาผูสนับสนุน
หลักของรายการแลว  เพื่อทําการติดตอกับทางบริษัทเจาของสินคาในการขอความรวมมือนําสินคา
ของผูสนับสนุนหลักของรายการมาใชประกอบฉาก  เพื่อใหรายการมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น และ
ฝายเสื้อผา ใหดําเนินการติดตอหาหองเสื้อเพื่อมาเปนผูสนับสนุนหลักในดานเสื้อผาใหกับพิธีกร
หลักของรายการ  โดยจะมีการขึ้นโลโกของสินคาที่เปนผูเอื้อเฟอในการถายทํา  ขอบคุณในชวงทาย
ของรายการ 
  3) ขัน้ถายทํา  (Production) 
   3.1) การถายทํา  เปนการบันทึกภาพลงเทปโทรทัศนไปตามคิวการถายทําที่ผู
กํากับการแสดงกําหนด  โดยในชวงขั้นการถายทํารายการวาไรตี้จะมีการนําสินคาที่เปนผูสนับสนุน
ของรายการมาประกอบในฉากตามเห็นสมควรของผูผลิตรายการ  โดยมีความพยายามที่จะนําเสนอ
การโฆษณาแฝงสินคาในรายการวาไรตี้ใหแนบเนียนกับเนื้อเร่ืองของรายการใหมากที่สุด 
   3.2) การตัดตอ  ลงเสียง  เมื่อถายทําเสร็จเรียบรอยแลว  จะมีการรวบรวมการ
ถายทําทั้งหมดมาตัดตอ  โดยจะมีการลงเสียงประกอบ และเพลงประกอบหรือเพิ่มการใชเทคนิค
พิเศษทางโทรทัศนไปดวย  เพื่อใหไดภาพที่ออกมาสมจริงตามเนื้อหาของรายการวาไรตี้นั้น ๆ 

4) ขั้นประเมินผลรายการ  (Post-Production) 
   เมื่อละครไดออกอากาศไปแลว  ผูผลิตก็จะมีการติดตามผลงานของตน  การ
ประเมินผลโดยทั่วไป  ผูผลิตมักจะดูจากเรทติ้ง (Rating) หรือผลการสํารวจความนิยมของจํานวน
ผูชมโทรทัศนตอรายการวาไรตี้นั้น ๆ วามีมากนอยเพียงใด  แตอยางไรก็ตาม  ผลการวิจัยดังกลาว
ไมไดแสดงวา รายการวาไรตี้ที่มีผูชมมากที่สุด จะเปนรายการที่มีคุณภาพที่สุด  เพียงแตผูผลิต
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ตองการจะทราบขอสรุปบางอยางในการที่จะสรางเนื้อหาสาระ และวิธีการนําเสนอรายการวาไรตี้
ในแบบตอ ๆ ไปนั่นเอง 
  แนวคิดรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ ดังกลาวขางตนนี้  ผูวิจัยจะนํามาเปน
แนวทางหรือกรอบในการศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ 
 สวนประกอบของการผลิตรายการวาไรตี้ 
 การผลิตรายการวาไรตี้นั้นจําเปนที่จะตองสรางความกลมกลืน สอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งรายการ และความกลมกลืนนั้นจะเกิดขึ้นไดเมื่อองคประกอบทุกอยางของการ
ผลิตรายการวาไรตี้นั้นมีความชัดเจนและสอดคลองกัน  ดังนั้นจึงขอกลาวถึงองคประกอบสําคัญใน
การผลิตรายการวาไรตี้ ดังนี้ 

1) เนื้อหารายการในการกําหนดเนื้อหาของรายการนั้น จะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ไม
วาจะเปนวัตถุประสงคของรายการ กลุมเปาหมาย วันเวลาในการนําเสนอรายการ หรือระยะเวลาการ
นําเสนอรายการ  ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดเนื้อหาของตัวรายการวาจะเสนอรายการอยางไร  มีลักษณะ
และวิธีการนําเสนอรายการ  รายการวาไรตี้ในปจจุบันพบวาอาจนําวิธีการและแนวคิดมาจาก
ตางประเทศ  โดยอาจเลียนแบบมาทั้งหมด หรือนํามาเพียงบางสวนแลวดัดแปลงแกไขใหเหมาะสม
กับบรรยากาศ อุปนิสัย และระเบียบของเมืองไทย หรืออีกวิธีหนึ่ง คือการคิดสรางสรรครูปแบบ 
และวิธีการขึ้นใหมทั้งหมด 

2) รูปแบบและวิธีการนําเสนอ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค และเนื้อหาของ
รายการดวย และที่สําคัญจะตองสามารถดึงดูดความสนใจของผูชมไดทันที  ลักษณะของการ
แขงขันจะตองแสดงถึงความเขมขนของรายการจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่จะสะกดผูชมใหอยูหนาจอ
โทรทัศนไมใหละความสนใจไปที่อ่ืนจนกวาจะรูผลวาใครแพใครชนะ และเพราะอะไร รูปแบบ
ของรายการวาไรตี้ที่ดีนอกจากจะตองทําใหคนดูสามารถเขาใจเนื้อหาของรายการไดแลวยังตอง
สรางความสนุกสนานเราใจ มีความกระชับรวดเร็วใหคนดูไดมีสวนรวมในรายการ และควร
สอดแทรกสารประโยชนใหแกผูชมในทางออมดวย 

3) บทโทรทัศนเปนหัวใจในการผลิตรายการโทรทัศนและเปนเครื่องมือในการ
ประสานงานระหวางผูรวมงานฝายตาง ๆ ดวย  รายการวาไรตี้นั้นมีลักษณะการดําเนินรายการที่ดู
เปน ดังนั้นรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้จึงตองการเพียงการบอกคราว ๆ เฉพาะรายละเอียดใน
รายการการลําดับรายการ และบทพูดเพียงบางสวนเทานั้น 
  รายการประเภทวาไรตี้นั้น  เปนรายการที่ไมเหมาะกับการใชบทโทรทัศนแบบ
สมบูรณ (The Fully Scripted Program) หรือบทโทรทัศนแบบยอ (Semi-Script Program)  แตมักจะ
ใชบทโทรทัศนที่บอกเฉพาะรูปแบบของรายการ หรือบอกเพียงลําดับของรายการ (Show Format / 
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Randown Sheet) เทานั้น คือจะบอกเพียงคําส่ังของสวนตาง ๆ ที่สําคัญในรายการ เชน ฉาก ลําดับ
รายการ หรือการแทรกเทป (insert) เขาไปในชวงใดชวงหนึ่งของรายการ และบอกเวลารายการแต
ละตอนเทานั้น 
  รายละเอียดในบทโทรทัศนสําหรับรายการวาไรตี้ จะประกอบไปดวยเนื้อหา ความ
ตอเนื่องของรายการ ตั้งแตตนรายการไปจนจบรายการ บทพูดเปดรายการ ขอมูลแนะนํา คําถาม 
ขอมูลที่จําเปน มุขตลกตาง ๆ และบทสรุปในตอนทายรายการ ลักษณะบทโทรทัศนที่ดีสําหรับ
รายการวาไรตี้มีดังนี้  (1) สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายการ  (2) สามารถเสริมใหการดําเนิน
รายการเปนไปโดยราบรื่น ตอเนื่อง ไมติดขัด  (3) สามารถถายทอดเนื้อหาของรายการไดตรงตาม
วัตถุประสงคที่รายการตองการ  (4) กระชับ ไมยืดเยื้อ และเขาใจงาย  (5) ควรสอดแทรกสาระ หรือ
ขอคิดที่เปนประโยชนตอผูชมบาง แตควรระวังอยาใหเปนการสอนหรือบอกตรงเกินไป เพราะอาจ
ทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนายได 

4) พิธีกร  พิธีกรถือเปนตัวแทนของทีมงานทั้งหมด  มีหนาที่นําเสนอรายการตาม
รูปแบบที่ไดวางเอาไว  สําหรับรายการวาไรตี้ความสามารถของพิธีกรถือเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะ
รายการประเภทนี้พิธีกรจะตองใชปฏิภาณไหวพริบของตนสรางบทขึ้นมาเอง จะตองสราง
บรรยากาศใหสนุกสนาน และเปนกันเองกับผูเขารวมรายการ ผูชมในหองสง และผูชมทางบานไป
พรอม ๆ กัน ดังนั้นการคัดเลือกพิธีกรในรายการวาไรตี้ จึงถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก ซ่ึงคุณสมบัติ
ของพิธีกรที่ดีมีดังนี้ 

4.1) บคุลิกภาพสงาผาเผยสุภาพออนนอมเปนกันเองทั้งกับผูชมและผูรวมรายการ 
4.2) น้ําเสียงในการพูดมีจังหวะ เปนกันเอง สนุกสนาน มีการออกเสียงถูกตอง 
4.3) มีความสามารถในการควบคุมรายการใหเปนไปตามเปาหมาย และพูดเชื่อม

รายการใหกลมกลืน ไดเนื้อหาสาระ 
4.4) ความเขากันไดของพิธีกร  ในกรณีที่มีพิธีกรดําเนินรายการมากกวา 1 คนขึ้น

ไป ซ่ึงในปจจุบันรายการวาไรตี้มักจะนําผูที่มีช่ือเสียงอยูแลวมาเปนผูดําเนินรายการ เนื่องจากเปนที่
ดึงดูดความสนใจของผูชม 

4.5) มคีวามรับผิดชอบในหนาที่และตอประชาชนผูชม 
4.6) มีความฉับไวในการตัดสินใจเมื่อมีปญหาเฉพาะหนาเกิดขึ้น ทั้งนี้ตองอาศัย

ความรอบรู และประสบการณพื้นฐาน เพื่อชวยใหการตัดสินใจไมผิดพลาด 
5) ผูรวมรายการหรือผูเขาแขงขัน  เปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งของรายการ     

วาไรตี้ ซ่ึงสงผลตอความสนุกสนานและความนาเชื่อถือของรายการดวย  ดังนั้นการจะนําใครเขา
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มารวมรายการจึงตองมีการคัดเลือก และสัมภาษณ (Casting) กอนเพื่อใหแนใจวาบุคคลนั้นจะ
สามารถสรางบรรยากาศสนุกสนานใหรายการได ผูรวมรายการหรือผูเขาแขงขันมี 2 ประเภท ไดแก 

5.1) ผูสมัครจากทางบาน เปนผูที่สนใจจะรวมสนุกในรายการ โดยสงจดหมายและ
รูปถายเลาประวัติสวนตัวที่คิดวานาสนใจเพื่อใหรายการคัดเลือก  ซ่ึงส่ิงแรกที่ผูผลิตรายการจะ
พิจารณาก็คือ บุคลิก หนาตา จดหมาย ถาทางรายการเกิดวามสนใจ ก็จะติดตอนัดสัมภาษณ เพื่อ
คัดเลือกมารวมรายการตอไป 

5.2) แขกรับเชิญ  ไดแก  ผูที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักกันดีของประชาชน เชน ดารา 
นักรอง หรือผูที่มีช่ือเสียงในวงการตาง ๆ และแขกรับเชิญนี้เอง จะมีสวนชวยดึงดูดความสนใจจาก
ผูชมรายการ 

6) ผูชมรายการในหองสงนั้นมักเปนส่ิงจําเปนในรายการวาไรตี้ทุกรายการ เพราะเสียง
ปรบมือและเสียงเชียรเปนสวนชวยสรางบรรยากาศสนุกสนาน และตื่นเตนเราใจซึ่งมีผลตอผูชม
ทางบานดวย 

7) ฉากในรายการวาไรตี้นั้นนอกจากจะตองออกแบบใหสวยงามแลว ควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

7.1) สามารถสรางบรรยากาศและอารมณของผูชมใหคลอยตามเนื้อหาของรายการ 
ตั้งแตลักษณะของรายการ จํานวนผูเขารวมรายการ พิธีกร ฯลฯ รวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับ
รายการทั้งหมด 

7.2) มีประโยชนใชสอยในการผลิตรายการ เชน การออกแบบฉากที่กั้นไมให
ปรัศนีทั้งสองฝายเห็นหนากัน การออกแบบแผนปาย และวิธีการเปดปด 

7.3) มีการวางตําแหนง (Blocking) ของพิธีกร ผูเขารวมรายการ และแผนปาย ตาง 
ๆ ใหเหมาะสม  ซ่ึงชวยใหภาพที่ออกอากาศเปนไปตามบทโทรทัศนที่วางไว  รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกใหแกฝายเทคนิคของรายการ 

8) ทีมงานผลิตรายการ ในการผลิตรายการวาไรตี้ และรายการโทรทัศนอ่ืน ๆ จะตอง
อาศัยการทํางานรวมกันของบุคคลผูมีความชํานาญในสาขาตาง ๆ ของการผลิตรายการโทรทัศน  
ทีมงานผลิตรายการนั้นสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ทีมงานผลิตรายการ (The 
Production Staff) และทีมงานชางเทคนิค (The Production Crew) 
  8.1)   ทีมงานฝายผลิตรายการ (The Production Staff) คือบุคคลผูริเร่ิมคิดเนื้อหาของ
รายการ และพัฒนาปรับปรุงรายการจนสําเร็จเปนรายการ ซ่ึงประกอบดวย 
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8.1.1) ผูบริหารการผลิต (Executive Producer) จะเปนผูออกความเห็น และ
วางแนวคิดหลักรายการ (Concept) ทั้งหมดในรายการ รับผิดชอบดานการตลาดและการจัดหา
รายได รายจายของรายการ แตไมไดเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการผลิต 

8.1.2) ผูผลิตรายการ (Producer) รับผิดชอบในสวนทั้งหมดของรายการ จะ
รับความคิดและนโยบายการผลิตมาจากผูบริหารการผลิตอีกทีหนึ่งแลวนําความคิดนั้นมาทําใหเปน
รายการจริง  ซ่ึงในบางรายการอาจมีผูผลิตรายการหลายคน  แลวแบงหนาที่กันรับผิดชอบในชวง
ตาง ๆ ของรายการ 

8.1.3) ผู เขียนบทโทรทัศน  (Script)  จะคนควาขอมูลมาสรางเปนบท
โทรทัศน โดยสอดคลองกับแนวคิดที่ไดรับมาจากผูผลิตรายการ (Producer) และตองสงบทใหผูผลิต
รายการตรวจสอบเพื่อแกไขจนกวาจะไดบทโทรทัศนที่ตรงตามความตองการ 

8.1.4) ผูกํากับรายการ (Director) รับผิดชอบในสวนของการผลิตรายการ
ทั้งหมด และเปนผูที่ควบคุมทีมงานฝายใหทํางานอยางสอดคลอง และเปนไปตามที่ผูผลิตตองการผู
กํากับรายการที่ดีควรตองมีความรู และเขาใจอยางดีในเรื่องของมุมกลอง อารมณ ความตอเนื่องของ
รายการ รวมไปถึงเรื่องของการตัดตอลําดับภาพ (Editing) ดวย 

8.1.5) ผูสรางสรรครายการ (Creative) เปนผูคิดรูปแบบของรายการวาทํา
อยางไร รายการจึงจะเปนที่นาสนใจ แปลก ไมซํ้าใคร 

8.1.6) ผูกํากับเวที (Stage Manager) ทําหนาที่ควบคุมบท ดูแลสวนตาง ๆ 
ของรายการ ดูแลขณะถายทําวามีปญหาอะไรบาง โดยประสานงานกับผูกํากับรายการ 

8.1.7) ผูกํากับศิลป (Art Director) ดูแลในเรื่องของการออกแบบฉาก และ
กราฟฟคตาง ๆ ที่ใชในรายการ 

8.1.8) ผูประสานงาน มีหนาที่ควบคุมเรื่องการเงิน อุปกรณที่ตองใชใน
รายการแตละตอน ติดตอดารา นักแสดง ผูเขาแขงขัน และผูชมรายการในหองสง 
  8.2) ทมีงานฝายชางเทคนิค (The Production Crew) เปนบุคคลผูควบคุมการทํางาน
ของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ประกอบไปดวย 

8.2.1) ผูกํากับทางดานเทคนิคหรือผูควบคุมแผงสวิตช (The Technical 
Director or Switcher) 

8.2.2) ผูควบคุมเสียง (The Audio Technician) 
8.2.3) ผูควบคุมเทปวีดีโอ (Video Technician) 
8.2.4) ชางกลอง (Camera Operators) 
8.2.5) ชางไฟ (The Lighting Director) 
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9) ผูอุปถัมภรายการ  เปนผูใหความชวยเหลือ และสนับสนุนในเรื่องของการเงินดวย
การซื้อเวลาการโฆษณา หรือผูสนับสนุนในดานของรางวัลดวยการใหของรางวัลแกผูเขารอบใน
การแขงขัน ซ่ึงของรางวัลก็จะเปนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดใจผูชมไดดวย  รายการใดที่มีของรางวัลมูลคาสูงก็
จะไดรับความสนใจจากผูชมมาก 
 องคประกอบทุกอยางในการผลิตรายการลวนแตเปนสิ่งที่สําคัญ  ทีมในแตละฝายจะตอง
ทํางานรวมกันอยางสอดคลอง เพื่อที่จะผลิตรายการเกมโชวออกสูสายตาผูชม และยังตองพยายาม
สรางความกลมกลืนในองคประกอบตาง ๆ เพื่อใหรายการที่ออกมานั้นดูดี และมีเอกลักษณเปนของ
ตนเอง  (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 : 29-33) 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcasting Management 
Structure) 
 
 ในการวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3” 
นั้น ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยาง 3 กลุม ซ่ึงมีหนาที่แตกตางกันในการผลิตรายการตีสิบ อันไดแก 
หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ซ่ึงเปนสถานีผูใหเชาเวลาในการผลิตรายการ
ตีสิบ  ผูอุปถัมภรายการซึ่งเปนผูซ้ือเวลาโฆษณาจากรายการตีสิบ และบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซ่ึงเปนผูเชาเวลาในการผลิตรายการตีสิบจากสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3  ดังนั้นในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงตองนําแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของสื่อวิทยุ
โทรทัศนมาใชประกอบเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 จบการศึกษาวิจัยโครงสรางการบริหารงานองคกรสื่อมวลชนโดย รศ.ดวงทิพย  วรพันธ  
รศ.มาลี  บุญศิริพันธ  ผศ.วรรณี  สําราญเวทย และ ผศ.สุภัควดี  อภินันท ไดสรุปใหเห็นถึงลักษณะ
โครงสรางการบริหารงานสื่อวิทยุโทรทัศน ซ่ึงมี 3 ลักษณะดังนี้ 

1) มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร  กําหนดนโยบายและควบคุมการ
บริหารงาน อํานาจสั่งการสูงสุดของสถานีอยูที่กรรมการผูจัดการ หรือรองประธานฝายบริหาร ซ่ึง
จะมีกรรมการรองผูจัดการ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ ที่ปรึกษา ผูอํานวยการฝายตาง ๆ ชวย
ดําเนินงานตามลําดับชั้น ไดแก สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 7  อ.ส.ม.ท. และ UBC 

2) มีคณะกรรมการบริหาร  อํานาจสั่งการสูงสุดอยูที่ ผู อํานวยการสถานี  มีรอง
ผูอํานวยการสถานี  ผูอํานวยการฝาย/สถานีชวยดําเนินงานตามลําดับชั้น เชน สถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท. และสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 

DPU



 

25 

3) ไมมีคณะกรรมการบริหาร  การบริหารขึ้นตรงตอกรรมการผูจัดการหรือผูอํานวยการ
สถานีเพียงผูเดียว  มีรองผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการฝาย / สํานัก หรือหัวหนาฝายชวย
ดําเนินงานตามลําดับขั้น ไดแก สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 7 และสถานีโทรทัศนแหง
ประเทศไทย (สําหรับชอง 7 มีประธานกรรมการบริษัทเพียงทานเดียว  สวนชอง 11 นั้นขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ) 
 ปจจัยซ่ึงสงผลตอโครงสรางการบริหารงานมากที่สุด  แมจะไมสงผลโดยตรงคือ จํานวนผู
ดูและรายได  ซ่ึงมีสาเหตุจากเนื้อหารายการที่ออกอากาศ  ปจจัยแวดลอมที่สําคัญคือ  ผูดูและผู
อุปถัมภรายการ  หากสถานีใดนําเสนอรายการไดรับความนิยมจากผูดูมาก  รายการนั้นก็จะไดรับ
การสนับสนุนจากผูอุปถัมภรายการมาก  ซ่ึงหมายถึงเม็ดเงินจะหลั่งไหลกลับสถานีจํานวนมหาศาล
ทั้งการแพรภาพออกอากาศเกือบ 24 ช่ัวโมงในแตละวัน  ผนวกกับคุณลักษณะตามธรรมชาติของ
รายการที่มีอายุส้ัน เพราะทุกรายการหลังจากเริ่มออกอากาศครั้งแรก  ตองประสบกับสภาพการ
อ่ิมตัวจนกระทั่งตองหยุด หรือเลิกการผลิต ไมตางจากอุตสาหกรรมการผลิตสินคาอ่ืนๆ สถานีวิทยุ
โทรทัศนทุกระบบทุกสถานีจึงตางแขงขันกันสูงเพื่อความอยูรอด 
 สําหรับประเทศไทยนั้นไมมีการเก็บภาษีเครื่องรับวิทยุโทรทัศน  สถานีโทรทัศนจึงตอง
อาศัยรายไดจากการโฆษณาสินคาแตเพียงอยางเดียวเทานั้น ซ่ึงประกอบดวย 

1) คาเชาเวลาซึ่งเอกชนจัดเพื่อจัดรายการรูปแบบตาง ๆ แลวแตขอตกลงกับทางสถานี
คาเชาจะสูงหรือต่ําแลวแตชวงเวลา 

2) คาโฆษณาสินคาในรายการ  ในกรณีสถานีวิทยุโทรทัศนเปนผูจัดรายการเองหรือซ้ือ
รายการที่ผูอ่ืนจัดมาออกอากาศ  วิธีการเชนนี้คลายคลึงกับคาเชาเวลาในขอ 1. ผิดกันที่สถานีเปนผู
เสี่ยงหาโฆษณาเอง แทนที่ผูเชาเวลาเปนผูหาโฆษณาแลวเสียคาเชาใหกับสถานี ที่เรียกวาเสี่ยง  
เพราะถารายการที่มีคุณภาพดี  มีผูชมมากสถานีก็สามารถหาโฆษณาไดมากและมีราคาแพง  เมื่อหัก
คาใชในการซื้อหรือจัดรายการแลวสถานีอาจมีเงินเหลือมากกวาคาเชาเวลาในขอ 1. ตรงกันขามถา
สถานีไดรายการไมดีพอก็หาโฆษณาไดนอย สถานีอาจตองขาดทุนก็ได 
 ดังนั้น ดวงทิพย  วรพันธ (2525) สรุปวาในการผลิตรายการโทรทัศนสําหรับประเทศไทย
มีลักษณะการดําเนินงาน แบงเปน 3 ชนิด ดังนี้ 
 1) ใหผูอ่ืนเชาเวลาจัดทํารายการหมายถึงทางสถานีจะไมเกี่ยวของกับการผลิตรายการ
นั้น ๆ จะเกี่ยวของเฉพาะคุณภาพของรายการ และรับเงินคาสถานีจากผูเชาเทานั้น  ผูเชารายการ
จะตองหาผูอุปถัมภรายการ (sponsor) หาตัวแสดง  เสียคาใชจายเองทั้งหมด กําไรหรือขาดทุนเทาใด
ก็เปนของผูเชาเวลาเพียงผูเดียว 
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 2) ใหผูอ่ืนรับงานผลิตนั้นไป หมายถึง ทางสถานีจะใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับงานผลิต
ไปทั้งรายการตามราคาที่ตกลงกัน  ผูผลิตมีหนาที่ผลิตโดยจัดหาผูแสดง  เครื่องแตงกาย  แตงหนา  ผู
กํากับการแสดง ฯลฯ สถานีจะใหความสะดวกและจัดเจาหนาที่เชน ผูกํากับเวที ฉาก ชางเทคนิค ให
เมื่อผลิตรายการเสร็จ  สถานีก็จะจายเงินคาจางใหจะขาดทุนกําไรก็เปนเรื่องของสถานี ผูผลิต
รายการไมจําเปนตองเกี่ยวของและในกรณีนี้ผูผลิตรายการไมตองเสียคาเชาเวลา 
 3) ทางสถานีจัดเอง หมายถึงในการนี้ทางสถานีตองจัดหาผูแสดงและทุกอยางที่ตองใช
ในรายการเองทั้งหมด เรียกไดวาทางสถานีจะเปนผูออกคาใชจายเองทั้งหมด  ในกรณีนี้ทางสถานี
บางครั้งอาจตองยอมขาดทุนเพื่อใหสถานีมีช่ือเสียง  หากรายการนั้นมีผูชมยอมรับวาดีมีคุณคา 
 ซ่ึงในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้กลุมผูผลิตรายการตีสิบใกลเคียงกับในแบบที่ 1 มากที่สุด คือ 
สถานีใหผูอ่ืนเชาเวลา ดังนั้นสามารถสรุปเปนแผนผังในการดําเนินงานผลิตรายการโทรทัศนได
ดังนี้ 
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เก็บเงินคาโฆษณา 

จายคาตัวผูแสดง 

ออกอากาศ 

จายคาเชาสถานี 

ซอมใหญ 

แตงตัว 

ซอมแหง 

คัดเลือกผูแสดง 

แจกบท 

ตรวจเซ็นเซอร 

เขียนบทโทรทัศน 

ผูผลิตรายการ 

ติดตอสถานี ขอเวลา ทําสัญญา ศึกษาระเบียบ เวลาโฆษณา 

แถลงขาวสื่อมวลชน 
บันทึกเทป 

ประชาสัมพันธ 

จัดของโฆษณา 

ทําคิวโฆษณาแจกผูเกี่ยวของ 

เลือกโฆษณา 

ติดตอสปอนเซอร 

นายหนาหาโฆษณา ผูกํากับรายการ 

ผูกํากับเวที 

เสียง เทลลอป 

แสง 
สไลด 

กลอง เทคนิคพิเศษ 

จัดของประกอบฉาก 

ภาพยนตร 

 
 

ภาพที่ 2.2  แสดงการดําเนินงานผลิตรายการโทรทัศนในกรณีบุคคลภายนอกเชาเวลา 
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 จากแบบจําลองดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาสถานีจะทําหนาที่เพียงเปนผูรับเงินคาเชาเวลา
จากทางผูเชาเวลาและคอยตรวจสอบคุณภาพรายการโทรทัศนเทานั้น  สวนผูเชาเวลาจะทําหนาที่ทุก
อยางไมวาจะเปนการผลิตรายการ การประชาสัมพันธ หรือการหาผูอุปถัมภรายการ 
 ทั้งนี้ในการคัดเลือกรายการออกอากาศนั้น  สถานีแตละสถานีจําเปนตองพิจารณาผลการ
วิเคราะหรายการของสถานีคูแขงทุกรายการหลักการวิเคราะหวารายการของสถานีคูแขงขัน 
สามารถดึงดูดจํานวนผูชมไดมากนอยเพียงไรนั้นตองอาศัย 

1) ผลของการสํารวจจํานวนผูชมแตละรายการของแตละสถานีวามีมากนอยเทาไรจาก
บริษัทหรือสถาบันที่ทําการวิเคราะหเร่ืองนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงในประเทศไทยก็มีหลายบริษัทที่รับทําการ
วิเคราะหหาจํานวนผูชม 

2) การรับฟงผลตอบสนอง (Feed Back) จากผูชมวานิยมชมชอบรายการใดบาง หรือไม
ชอบรายการใดบาง ไมชอบเพราะเหตุใด  การรับฟงนี้อาจไดจากการสอบถาม การสนทนาหรือการ
วิจารณในหนังสือพิมพและนิตยสาร 

3) การใชวิจารณญาณของผูจัดรายการเอง  สําหรับผูจัดรายการที่ดียอมมีวิจารณญาณ
ของตนเอง  ตัดสินวารายการใดมีคุณภาพอยางไร โดยตัดความคิดเห็นแกตนออกใหหมด 
 เมื่อสถานีวิทยุโทรทัศนทราบถึงคุณภาพของรายการของสถานีคูแขงขันแลวก็นําเอา
ความรูนี้มาวิเคราะหวา เพราะเหตุใดรายการนั้น ๆ จึงสามารถดึงดูดจํานวนผูชมไดมาก  รายการอื่น
ดอยในคุณภาพอยางไรจึงสูไมได ส่ิงที่ใชวิเคราะหอาจมีหัวขอดังตอไปนี้เปนตัวอยาง 

1) รายการทันสมัยหรือลาสมัยจนผูชมเบื่อหนาย 
2) รายการกระชับหรือยืดยาด 
3) ผูรวมรายการเปนบุคคลที่นาเลื่อมใสหรือนิยมชมชอบเพียงไร 
4) เทคนิคในการลําดับภาพดีหรือไมดีอยางไร 
5) สวนประกอบรายการ เชน เสียง แสง ฉาก เปนอยางไร 

ฯลฯ 
 นอกจากนี้การตัดสินใจเลือกรายการวิทยุโทรทัศน เพื่อออกอากาศสามารถพิจารณาจาก
คุณภาพของรายการ ซ่ึงแยกพิจารณาไดดังนี้ 

1) คุณภาพทางศิลปะคือรายการนั้นจะตองเกิดความเราอารมณแกผูชม ความเราอารมณ
นี้เกิดจากศิลปะในองคประกอบตาง ๆ ของรายการ ตั้งแตเนื้อเรื่องบทโทรทัศนที่ดึงดูดความสนใจ 
ถาเปนรายการประเภทการแสดงก็หมายถึงบทประพันธและบทโทรทัศน ถาเปนสารคดีก็ตองมีเนื้อ
เรื่องและบทบรรยายที่ดึงดูดความสนใจ ตอจากนั้นก็เปนศิลปะและใหอารมณตามที่ตองการของ
เนื้อเร่ือง 
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2) คุณภาพทางเทคนิค ไดแก ความชัดเจนของภาพและเสียง  รายการที่บันทึกไดดวย 
เทปโทรทัศนตองใชอุปกรณที่มีคุณภาพเพื่อจะไดภาพและเสียงที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด บาง
รายการมีคุณภาพอยางอื่นสมบูรณ แตเทปโทรทัศนมีอาการพรามัวบางขณะ หรือเสียงมีอาการ
โครกคราก ดังบางเบาบาง ก็ทําใหผูชมเสียอารมณได 

3) คุณภาพทางคุณธรรมรายการที่ดีนั้นตองสงเสริมทางดานคุณธรรมตามสมควรแก
เนื้อเรื่องบ  แมแตการแสดงตลกก็แฝงดวยคุณธรรมไว หรืออยางนอยก็ไมไดมีส่ิงที่ขัดตอคุณธรรม
ความดี  รายการที่แสดงออกถึงความโหดเหี้ยมทารุณเกินกวาธรรมดา หรือช้ีแนะไปในทางเสื่อม
โทรมดานจิตใจ เปนรายการที่ควรหลีกเลี่ยง 

4) คุณภาพทางเศรษฐกิจ  รายการวิทยุโทรทัศนที่เพียบพรอมไปดวยคุณภาพ ดังได
กลาวมาแลวก็นาจะนับวาเปนรายการที่ดีมีคุณภาพ  แตถารายการนั้นมีผูชมนอยเกินไปยอมสงผล
ทางรายไดที่ไมดีนัก สถานีและผูจัดรายการอาจจะตองประสบปญหาขาดทุน ก็เรียกวารายการนั้น
ขาดคุณภาพทางเศรษฐกิจ 
 จากการศึกษาคนควาการรับชมรายการวิทยุโทรทัศนของผูชมนั้นปรากฏวาลักษณะทาง
พฤติกรรมศาสตรไมวาจะเปนเพศ อายุ การศึกษา เปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหผูผลิตรายการ
โทรทัศนทราบวาควรจัดรายการใดสําหรับผูชมกลุมใดเพื่อใหรายการไดรับการยอมรับจากผูชม 
และเมื่อผูผลิตสามารถระบุกลุมเปาหมายของตนไดแลว  การกําหนดวัตถุประสงคก็จะงายขึ้น 
เพราะกลุมประชาชนคือเปาหมายนั่นเองที่จะเปนตัวช้ีนําการกําหนดวัตถุประสงคของรายการเอง  
โดยทั่วไปแลวรายการที่จัดเสนอกันอยูในทุกวันนี้  “ประชาชนมักไมทราบวัตถุประสงค”  เพราะผู
จัดไมไดระบุวัตถุประสงคใหผูชมรู  ผูชมจะรูไดจากการติดตามสังเกตเนื้อหาสาระของรายการเอา
เอง ซ่ึงมีอยูเปนประจําและมีอยูหลายรายการที่ประชาชนผูชมไมเขาใจวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
ของรายการ  ดังนั้นจึงจําเปนที่นักจัดรายการจะตองกําหนดวัตถุประสงคของรายการใหแนชัด 
 นอกจากนี้ไมวาจะเปนรายการที่สถานีผลิตเอง  จางคนภายนอกผลิตหรือคนภายนอก ซ้ือ
เวลาไปผลิตก็ตาม  หากเปนรายการที่สถานีโทรทัศนที่เปนธุรกิจแลว  เนื้อหาสาระ หรือรายการของ
สถานี ก็คือ “สินคาหรือบริการ” ของสถานีนั่นเอง สินคาหรือบริการนี้ ตองมีผูซ้ือรายการอาจจะซื้อ
เหมา ซ้ือปลีกหรือผสมกันก็ได  สถานีก็มีรายไดจากการขายรายการหรือขายเวลานั่นเอง 
 รายการของสถานีโทรทัศนทุกวันนี้โดยสรุปแลวมีหนาที่หนึ่งคือเปนพาหะในการ
โฆษณาสินคาหรือประชาสัมพันธของผูเสนอรายการนั่นเอง  จะเห็นวารายการดี ๆ ที่มีจํานวนผูชม
จํานวนมาก  เปนรายการที่ผูโฆษณาสินคานิยมซื้อเวลาโฆษณาสินคาของตน  ซ่ึงรายการประเภทนี้ 
มักเปนรายการบันเทิง  อยางไรก็ตามรายการโทรทัศนก็มีแนวโนมที่จะเปนรายการเจาะเขาหากลุม
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ผูชมบางกลุมได เชน รายการสําหรับเด็ก  สําหรับสตรี  ซ่ึงหมายความวาเปนรายการประเภทนี้เปน
ส่ือโฆษณาสินคาสําหรับเด็กและสตรีโดยเฉพาะ 
 ดังนั้นในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนจึงตองนําโครงสรางการดําเนินงานการผลิต
รายการโทรทัศน (Broadcasting Management Structure)  มาเปนองคประกอบในการพิจารณาทั้งนี้
เนื่องจากผูผลิตแตละกลุมยอมการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศนที่แตกตางกัน ตามลักษณะการ
ดําเนินงานของตนนั่นเอง 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 สําหรับผลงานวิจัยที่ผูวิจัยไดนํามาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับงานวิจัยเรื่อง  “ศึกษา
กระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3” มีดังนี้ 
 คนัธิยา  วงศจนัทา (2541) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาเกณฑหรือตัวบงชี้คุณภาพรายการ
ละครโทรทัศน  สรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอกระบวนการผลิตละครโทรทัศนที่มีคุณภาพคือ
สถานีโทรทัศน ผูจัดละคร และผูอุปถัมภรายการนั้น นโยบายของสถานีโทรทัศนเปนปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดตอคุณภาพละครโทรทัศน สําหรับเกณฑหรือตัวบงชี้คุณภาพรายการละครโทรทัศนนั้น เกณฑ
ที่บงชี้คุณภาพละครโทรทัศนที่ดีที่สุด คือ เกณฑทางดานความเปนมืออาชีพของผูจัดละครซึ่งสั่งสม
ประสบการณสวนตัวและแบบองคกรในการผลิตละครโทรทัศนมากกวาการเปนผูที่เรียนจบ
โดยตรงทางดานละคร และเกณฑเร่ืองความปราณีตและคุณภาพของกระบวนการผลิตละคร
โทรทัศนอันหมายถึง นโยบายการผลิตละคร การเลือกเร่ือง การคัดเลือกตัวแสดง ความพิถีพิถันใน
การผลิต ความถูกตองสมจริงและการเลือกเพลงประกอบของผูจัดละคร  ซ่ึงปจจัยที่กลาวมาทั้งหมด
นี้จะมีผลตอคุณภาพละครโทรทัศนที่ปรากฏออกมา ในขณะที่เกณฑมาตรฐานความเปนตนแบบ ใน
เร่ืองของความแปลกใหม ความไมยึดติดเนื้อหาเกา และเกณฑคุณคาทางจริยธรรมและการเมืองของ
เนื้อหา ยังพบไมมากในเนื้อหาของละครโทรทัศน 
 สําหรับความคิดเห็นและความตองการของผูชม  ตอเนื้อหาและคุณภาพของละคร
โทรทัศนนั้นผูชมสวนใหญมีความคิดเห็นวา เนื้อหาของละครโทรทัศนยังคงมีเนื้อหาแบบเกา ๆ 
และยังไมพัฒนาไปเทาที่ควร จึงตองการใหมีเนื้อหาที่หลากหลายมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน สวน
ทางดานเทคนิคในกระบวนการผลิตนั้นไดมีการพัฒนามากขึ้น 
 อรนุช  สุดประเสริฐ (2538)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหรายการแขงขันทาง
โทรทัศน”  ซ่ึงการศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเภทและเนื้อหาของรายการแขงขันชิง
รางวัลในปจจุบัน  รวมทั้งทราบถึงคานิยมของสังคมไทยที่สะทอนผานรายการแขงขันชิงรางวัล 
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และศึกษาทัศนคติของผูชมที่มีตอความเหมาะสมในการนําเสนอรายการแขงขันชิงรางวัลในปจจุบัน 
และผลการวิจัยพบวา รายการแขงขันชิงรางวัลทางโทรทัศนสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท
ใหญๆ ดังนี้ 
 รายการแขงขันที่เนนสาระความรูเปนหลักนั้นผูวิจัยไดศึกษาและมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) วัตถุประสงคเบื้องตนของการผลิตรายการ สําหรับรายการประเภทนี้มักจะกําหนด
วัตถุประสงคเบื้องตนในการผลิตรายการเพื่อสงเสริมความรู และสาระตาง ๆ ไมวาจะเปนความรู
ทางดานวิชาการ หรือความรูรอบตัวเปนสําคัญ ซ่ึงถือเปนการเสริมทักษะ และความรูของผูแขงขัน
และผูชม 

2) เนื้อหาของรายการสวนใหญเนื้อหาของรายการประเภทนี้  มักจะเนนสาระความรู
เปนหลัก ซึ่งเปนเนื้อหาเกี่ยวกับความรูทั่วไป ซ่ึงแบงเปน 2 แบบ คือ ความรูทางวิชาการ และความรู
รอบตัว 

3) ลักษณะการเลน  การใชความสามารถในการแขงขัน ผูแขงขันรายการประเภทนี้
จะตองใชการวิเคราะหอยางมีเหตุมีผล  มีการใชพื้นฐานความรูทางวิชาการ หรือความรูรอบตัว  
นอกจากนี้ ผูแขงขันอาจจะตองใชการคาดเดาคําตอบ  ตลอดจนทักษะทางรางกาย เชน ความแมนยํา 
ความวองไว การสังเกต และอ่ืน ๆ มาประกอบในการแขงขันดวย 

4) จุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของรายการประเภทนี้จะมีเนื้อหาสาระหรือความรู
เปนจุดขาย หรือจุดดึงดูดความสนใจของรายการที่สําคัญที่สุด  พิธีกรก็ถือเปนจุดขายเชนกัน  ซ่ึง
พิธีกรของรายการประเภทนี้จะเปนผูที่มีช่ือเสียงหรือเปนผูทรงคุณวุฒิเปนที่ยอมรับของคนในสังคม 
 รายการแขงขันชิงรางวัลประเภทที่เนนความบันเทิงเปนหลักนั้น มีลักษณะดังนี้ 
 1) วัตถุประสงคเบื้องตนของการผลิตรายการ  สวนใหญรายการประเภทนี้มักจะกําหนด
วัตถุประสงคที่จะผลิตรายการเพื่อนําเสนอความสนุกสนาน และความบันเทิง อาจจะมีสาระ ความรู
สอดแทรกอยูบาง แตนอยมาก 
 2) เนื้อหารายการ  มีเนื้อหาอยู 2 แบบคือ ความรูรอบตัว และความรูเกี่ยวกับมนุษยซ่ึง
แบงออกเปน ความรูเกี่ยวกับบุคคลที่จําเพาะเจาะจง หรือปจเจกบุคคล ซ่ึงสวนใหญก็คือการทายใจ
ของบุคคลนั่นเอง 
 3) ลักษณะวิธีการเลน  การใชความสามารถในการแขงขัน ผูแขงขันมักจะตองใชการ
คาดเดาคําตอบ  การตอบโดยไมจําเปนตองอาศัยหลักการทางดานวิชาการแตอยางใด  นอกจากนี้ผู
แขงขันอาจจะตองแขงขันกันทางดานทักษะทางรางกายดวย เชน ความรวดเร็ว ความวองไว ความ
แมนยํา หรือการแขงขันโดยใชวิธีการเสี่ยงโชครูปแบบตาง ๆ 
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 4) จุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของรายการ  รายการแขงขันชิงรางวัลประเภทที่เนน
ความบันเทิงเปนหลักมีจุดดึงดูดความสนใจ คือ ผูรวมรายการ หรือพิธีกรเปนบุคคลที่มีช่ือเสียง 
เนื้อหาของรายการจะเนนความสนุกสนาน ตลกขบขัน ของรางวัลมักมีมูลคามาก ๆ เพื่อดึงดูดความ
สนใจผูชม 
 รายการแขงขันชิงรางวัลประเภทที่เนนสาระ ความรูและความบันเทิงเปนหลัก มีลักษณะ
ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงคเบื้องตนของการผลิตรายการ  รายการแขงขันชิงรางวัลประเภทที่เนน
สาระ ความรู และความบันเทิง มักจะกําหนดวัตถุประสงคของรายการ เพื่อใหผูชมไดรับทั้งความ
สนุกสนาน และสาระความรูควบคูกันไป แตสาระความรูก็จะถูกนําเสนอมากเกินไป 
 2) เนื้อหารายการสวนใหญจะมีความคลายคลึงกับรายการแขงขันชิงรางวัลประเภทที่
เนนความบันเทิงเปนหลัก แตตางกันที่เนื้อหารายการประเภทที่เนนทั้งสาระ ความรู และความ
บันเทิงนั้นมีวิชาการมากกวา 
 3) ลักษณะวิธีการเลนการใชความสามารถในการแขงขัน วิธีการเลนมักใชการคาดเดา
คําตอบเปนหลัก และอาจจะตองใชทั้งไหวพริบปฏิภาณ และการวิเคราะหโดยอาศัยพื้นฐานความรู
ทางวิชาการมาประกอบการแขงขันดวยสวนการแขงขันกันทางทักษะทางรางกายและการเสี่ยงโชค
นั้นก็มีประกอบในการแขงขันของรายการประเภทนี้เชนกัน 
 4) จุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของรายการประเภทที่เนนทั้งสาระ ความรู และความ
บันเทิง มีจุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจ 
 เนาวรัตน  เทพอาสน  (2533)  ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยแหงความสําเร็จของรายการชิง
รอยชิงลาน” พบวารายการเกมโชวที่ประสบความสําเร็จรายการหนึ่งนั้น  มีปจจัยแหงความสําเร็จ
ของรายการดังนี้ 
 1) เนื้อหาและรูปแบบของรายการ เนื้อหาของรายการจะเปนสิ่งที่ถายทอดความคิดจาก
ผูผลิตรายการไปสูผูชม โดยอาศัยรูปแบบและวิธีการนําเสนอรายการที่จะตองสอดคลองกลมกลืน
กัน  จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูชม และเปนที่ยอมรับได  นอกจากนั้นการทําใหเนื้อหา
รายการไมจําเจจนผูชมเกิดความเบื่อหนายดวยการมีแนวคิดเฉพาะในแตละตอนนั้นถือเปนหลักใน
การสรางความนาสนใจใหกับรายการเกมโชว 
 2) เวลาที่นําเสนอรายการ  การที่รายการเกมโชวมีเวลานําเสนอรายการที่เหมาะสมนั้น 
จะทําใหผูชมสามารถติดตามรายการไดอยางตอเนื่อง และเวลาของรายการยังสามารถกําหนด
กลุมเปาหมายไดอีกดวย และสามารถสรางแนวคิดของรายการใหเหมาะสมกับเวลาไดงายขึ้น 
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 3) การสรางแรงดึงดูดใจดวยรางวัล  ส่ิงที่ผูเขาแขงขันตองการในการเขารวมรายการ  
นอกจากการไดแขงขัน ความสนุกสนานแลว  รางวัลยังเปนสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจใหผูแขงขัน
เขามารวมแขงขันชิงรางวัล และยังดึงดูดความสนใจของผูชมทางบานใหไดลุนกับผูแขงขัน วาจะชิง
รางวัลไปไดหรือไมอีกดวย  จึงนับไดวารางวัลเปนอีกปจจัยหนึ่งใหไดลุนกับผูแขงขัน วาจะชิง
รางวัลไปไดหรือไมอีกดวย จึงนับไดวารางวัลเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจไดมากทีเดียว 
 4) พิธีกรเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการที่จะทําใหรายการโทรทัศน โดยเฉพาะ
รายการเกมโชวประสบความสําเร็จ เพราะพิธีกรเปนผูที่เชื่อมประสานระหวางผูแขงขันเกม และ
สวนตาง ๆ ของรายการเขาดวยกัน ควบคุมรายการใหดําเนินไปดวยดีและมีความยุติธรรม 
 5) บรรยากาศรายการ  วัตถุประสงคของรายการเกมโชวก็คือความบันเทิง ความ
สนุกสนาน ดังนั้นในการดําเนินรายการจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบรรยากาศของความสนุกสนาน
ตื่นเตน เราใจ ซ่ึงพิธีกรจะทําหนาที่เปนผูดําเนินรายการ และสรางบรรยากาศดังกลาวรวมกับผู
แขงขัน และผูชมรายการในหองสง 
 6) เพลงประกอบรายการ  เพลงประกอบรายการในปจจุบันนี้นับวาเปนสิ่งจําเปนมาก
สําหรับรายการโทรทัศน เพราะเพลงประกอบจะชวยเสริมสรางบรรยากาศของรายการ โดยเฉพาะ
ในรายการวาไรตี้ ซ่ึงเปนรายการที่เนนความบันเทิง  จึงใชดนตรี และเพลงประกอบที่สามารถสราง
บรรยากาศความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจได สําหรับรายการชิงรอยชิงลานนั้น เพลงประกอบจะ
เปนลักษณะ Jingle คือเปนเพลงสั้น ๆ ที่มีเนื้อรองนอยแตกระชับ  เพลงะจะเนนจังหวะวา “ชิงรอย 
ชิงลาน ชิงรอยชิลาน”  ซ่ึงเพลงประกอบนี้ยังสามารถเปนสัญลักษณของรายการไดอีกดวย คือเมื่อ
ผูชมไดยินเสียงเพลงก็จะจําไดทันทีวาเปนรายการอะไร 
 7) ฉากและเทคนิค  ฉากและเทคนิคนับวาเปนองคประกอบสําคัญของรายการเกมโชว 
เพราะจะชวยทําใหภาพของรายการที่ปรากฏบนจอโทรทัศนมีความนาดู นาชม 
 8) การพัฒนารายการ เนื่องจากรายการโทรทัศนมีการแขงขันอยูตลอดเวลา แมวา
รายการจะไดรับความนิยมจากผูชมรายการอยูแลวก็ตาม  ก็ไมควรที่จะประมาท  ผูผลิตรายการจึง
จําเปนตองผลิตรายการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความนิยมของผูชมใหคงอยู และเพิ่มมากยิ่งขึ้น  
โดยผูผลิตรายการจะทําการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพัฒนารายการอยูเสมอ เพื่อใหรายการมี
ขอบกพรองนอยที่สุด 
 9) การประชาสัมพันธรายการ คือนอกจากเนื้อหาและรูปแบบรายการที่สนุกสนานแลว  
การประชาสัมพันธรายการก็ถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จของรายการเกมโชวประการหนึ่งที่ทําให
รายการดูนาสนใจ การประชาสัมพันธรายการอาจจะมีทั้งในหนังสือพิมพ และโทรทัศนโดยการ
นําเอาตัวอยางของรายการมานําเสนอ เพื่อใหผูชมรูสึกสนใจและติดตามชม 
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 สุรางค  พงษสิทธิภาวร  (2533)  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “ลักษณะเดนของรายการเกมโชวที่
ดึงดูดคนดู : กรณีศึกษารายการมาตามนัด” พบวา รายการเกมโชวในปจจุบันมีสภาพการแขงขันกัน
สูง  ดังนั้นรายการแตละรายการจึงพยายามที่จะสรางความสนใจใหกับผูชมใหมากที่สุดดวยการใช
ลักษณะเดน หรือจุดดึงดูดความสนใจ ดังตอไปนี้ 
 1) พิธีกร  ถือเปนสวนสําคัญอยางมากที่ทําใหคนดูติดตามชมรายการและนาสังเกตวา
รายการเกมโชวในขณะนี้  นิยมใชพิธีการคู  คือชายและหญิง  บุคคลที่นิยมนํามาเปนพิธีกรก็มักจะ
เปนบุคคลที่มีช่ือเสียง  เปนที่ยอมรับในสังคม เชน ดารา นักรอง หรือนักวิชาการที่เปนนักพูด ดาว
ตลก ซ่ึงบางคูไปกันไดดี แตบางคูก็ไมเหมาะที่จะเปนพิธีกรรายการวาไรตี้ พิธีกรวาไรตี้จะอยูก้ํากึ่ง
ระหวางพิธีกรกับความเปนกันเอง  ตองดําเนินรายการใหราบรื่น เราใจ สามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาได  ใชปฏิภาณไหวพริบไดเหมาะกับสถานการณ มีบุคลิกภาพอารมณขัน ใหเกียรติผูชมและผู
รวมรายการ  นอกจากนั้นจะตองเปนคนที่มีลีลาการพูดที่ไดจังหวะจะโคนอีกดวย 
 2) ผูรวมรายการ  ผูรวมรายการมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหรายการสนุก และยิ่งถาผู
รวมรายการเปนที่รูจักของผูชม  ก็จะทําใหผูชมทางบานมีสวนรวมมากขึ้น  โดยการเอาใจชวยลุนผู
เขาแขงขันนั่นเอง 
 3) ของรางวัล  นอกจากความสนุกสนานแลว ส่ิงที่เปนปจจัยดึงดูดใหมีผูมารวมรายการ
และผูชมทางบานสนใจคือ  การแจกรางวัลที่มีมูลคามาก ๆ อยางเชน เงินรางวัล  รถยนต เปนตน ซ่ึง
ของรางวัลที่มีมูลคามาก ๆ นี้มักจะสามารถเรียกรองความสนใจจากผูแขงขันไดเปนอยางดี สวน
ผูชมทางบานก็มีสิทธิรวมลุนของรางวัลตาง ๆ จากรายการไปดวย 
 4) รูปแบบรายการ  รายการวาไรตี้ในปจจุบันสวนใหญนั้น  ผูจัดมักจะพยายามหา
แนวความคิดใหม ๆ มานําเสนอเพื่อไมใหซํ้าแนวรายการเดิมที่เคยทํามาแลว  ทั้งนี้เพราะผูชมมักจะ
เบื่อหนายกับรูปแบบรายการเดิม ๆ ที่ซํ้าซาก  ดังนั้นรายการวาไรตี้ใดที่มีรูปแบบรายการที่แปลก
แหวกแนวก็จะสามารถเรียกรองความสนใจจากผูชมไดมากกวารายการรูปแบบเดิม 
 โรบินสัน  (John P.Robinson, 1972 : 77) พบวา ระดับการศึกษาของผูรับสารมี
ความสัมพันธกับการใชส่ือ และระดับความรูทางดานขอมูลขาวสารของบุคคล โดยกลุมคนที่มี
ระดับการศึกษาตางกัน จะใหส่ือและมีระดับความรูทางดานขอมูลขาวสารแตกตางกันไปดวย 
กลาวคือกลุมที่มีความรูสูงเปนกลุมที่มีความรูดานขอมูลขาวสาร และเพิ่มพูนความรูดานนี้ของตน
ใหมากขึ้นโดยใชส่ือมวลชน 
 โรนัลพ เจ คอมเปซี่ (Ronal J.Compesi) ศึกษาถึงผูรับชมรายการโทรทัศนภาคกลางวัน 
พบวา ผูรับชมรายการโทรทัศน 1. ชมเพื่อไดรับความบันเทิง 2. ชมเพื่อเปนนิสัยเปนกิจวัตรอยาง
หนึ่งในชีวิตประจําวัน 3. ชมเพราะอยูในชวงเวลาที่สะดวกจะดู 4. ชมเพื่อนําไปใชประโยชนทาง
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สังคมในการติดตอกับผูอ่ืน รวมทั้งการดูกับเพื่อนและการนําไปพูดคุยกับเพื่อนดวย 5. ชมเพื่อการ
พักผอนหรือหลีกหนีจากปญหา เพื่อลดความตึงเครียด 6. เพื่อหลีกเล่ียงความเบื่อหนาย ดูเพราะไมมี
อะไรทํา หรือไมมีรายการที่มีคาพอจะดูในเวลาเดียวกันนั้น 
 แอคติน  (Atkin, 1972) พบวา การพูดคุยสนทนากันจากการเอาขาวสารมวลชนนําไปสู
การเลือกรับเอาขาวสารและการนําไปใชดวย  โดยแอคตินไดสรุปเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารของ
บุคคลจากสื่อมวลชนประเภทหนังสือพิมพวา เหตุผลที่คนอานหนังสือพิมพก็เพื่อจะไดเอาขาวสาร
เพื่อความเพลิดเพลิน รวมทั้งไดมีเรื่องไปพูดคุยกับบุคคลอื่น ๆ 
 วัชรียา  อานามวัฒน (2539)  ไดศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับส่ือโทรทัศนเพื่อการใช
ประโยชนและการตอบสนองความตองการ” พบวา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ กลุมเพศหญิงมีปริมาณการเปดรับส่ือโทรทัศนในแต
วันมากกวากลุมผูชายและกลุมที่มีอายุตางกันจะมีปริมาณการเปดรับสื่อโทรทัศนในแตละวันตางกัน 
 วิยดา  เกียกุล (2538) ไดศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจจากการเปดรับรายการ
ขาวโทรทัศนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชน เพศ การศึกษา อาชีพ รายได
ตางกัน  มีการเปดรับรายการขาวโทรทัศน การใชประโยชนและความพึงพอใจตางกันประชาชนที่มี
อายุตางกัน มีการเปดรับรายการโทรทัศน การใชประโยชนและความพึงพอใจไมแตกตางกัน 
ทัศนคติ การใชประโยชน และความพึงพอใจ “รายการสนทนา 45 นาที ปญหาบานเมือง” 
 โดยสรุปก็คือ  บุคคลจะเปดรับสื่ออะไรก็ตาม บุคคลนั้นจะตองมีความตองการแรงจูงใจ มี
การแสวงหาความพึงพอใจ หรือคาดหวังตอส่ือมวลชนกอนวาตนจะไดรับประโยชน หรือความพึง
พอใจอะไรจากการเปดรับส่ือบาง แลวนําไปสูการบริโภคสื่อ (Media Consumption) อันจะนําไปสู
ความพึงพอใจที่ไดรับการตอบสนองความตองการ  นอกจากนั้นบุคคลจะมีกระบวนการเลือกสรร
ในการเปดรับสื่อ (Selective Process) ที่แตกตางกันไปในแตละคน  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีความ
ตองการของตนเองที่จะเลือก และมาจากการที่บุคคลมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผานมาในเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวัง  
การเปดรับส่ือ ความพึงพอใจที่ไดรับพฤติกรรมการเปดรับส่ือ รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร  
โดยกรอบแนวคิดเหลานี้ลวนแตมุงวิเคราะหถึงผูรับสารเปนสําคัญ  ผูวิจัยจึงมีความเชื่อวาการที่ผูชม
เปดรับรายการนั้น  ผูชมจะตองมีความคาดหวังตอรายการ และมีพฤติกรรมเปดรับ และยอมไดรับ
ความพึงพอใจตอส่ิงที่ไดคาดหวังไว  ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยจะยึดแนวทางของทฤษฎีการใช
ประโยชน และความพึงพอใจเปนหลักในการสรางสมมติฐาน และการคนควาหาคําตอบเพื่อความ
ถูกตองในการทําวิจัยถึงประโยชนและความพึงพอใจตอกระบวนการผลิตรายการตีสิบทาง
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3”  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(Indept Interview) เพื่อศึกษาถึงทัศนะในกระบวนการผลิตเพื่อคุณภาพรายการโทรทัศนและรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้  รวมทั้งกระบวนการผลิตรายการ     ตีสิบของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ 
ไดแก หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  ผูอุปถัมภรายการ  
และผูบริหารและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ของบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซ่ึงผูวิจัย
แบงวิธีการดําเนินการออกเปนขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 
3.1  วิธีการศึกษา 
 
 3.1.1) ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ  ไดแก  เทปรายการตีสิบ  ผลการสํารวจคะแนนรายการ 
(Rating)  รายการตีสิบ เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามในการสัมภาษณเจาะลึก 
(Indept Interview) เกี่ยวกับทัศนะในกระบวนการผลิตของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ 
 3.1.2) สัมภาษณแบบเจาะลึก (Indept Interview)  กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  
ประเภทวาไรตี้ และกระบวนการผลิตรายการตีสิบ  โดยการใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
(Structure  Interview)  หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ  ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3      ผู
อุปถัมภรายการตีสิบ  รวมทั้งผูบริหารและทีมงานจากบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท 
จํากัด โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 13 คน ซ่ึงแบงเปน 3 
กลุมดังนี้ 
  3.1.2.1) หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
จํานวน 4 คน ไดแก 

1) คุณสุบรรณฑิต    สุวรรณนพ   ผูชวยผูจัดการฝายรายการสถานี 
โทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
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2) คุณยุวดี   เราเสถียร  หัวหนาแผนกเตรียมการกอนการผลิตรายการ 
(Pre-Production)  ฝายรายการสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

3) คุณเกริกพันธุ  สุวรรณพ  ผูกํากับรายการและควบคุมการผลิตรายการ 
(Producer) สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

4) คณุญาตา  เมตตาประเสริฐ  หัวหนางานแผนกสงเสริมและตรวจสอบ
รายการโทรทัศน (Sensor) ฝายรายการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

3.1.2.2) ผูอุปถัมภรายการ จํานวน 4 คน ไดแก 
    1)  คุณวนิดา  วาสนกมล  ผูอํานวยการฝายวางแผนสื่อ (Media Planning 
Director) บริษัท “พับบลิซิส ไทยแลนด” จํากัด ผูสนับสนุนรายการ 
    2) คุณสาธิต  สถีระศรินทร  ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท “เครื่องดื่ม
กระทิงแดง” จํากัด ผูอุปถัมภ 
    3) คุณสมชัย   สุทธิกุลพานิช รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท “ซีนิธ 
ลิเคอร” จํากัด ผูสนับสนุนรายการ 
    4) คุณอมร  จารุวรรณวัฒนะ  รักษาการผูชวยผูจัดการแผนกสื่อสาร
การตลาด (Marketing Executive Marketing Communication & Media Dept.) บริษัท “โทเทิล แอค
เซส คอมมูนิเคชั่น” จํากัดมหาชน ผูสนับสนุนรายการ 
   3.1.2.3) ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  
จํานวน 5 คน ไดแก 
    1) คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  กรรมการบริหารบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
    2) คุณวัชรี  คุปตารักษ  ผูควบคุมฝายผลิตรายการ 
    3) คุณอนุชิต  มุรธาทิพย  หัวหนากลุมผูสรางสรรครายการตีสิบ 
    4) คุณคืนสิทธ์ิ   สุวรรณวัฒกี  พิธีกรและผูสรางสรรครายการตีสิบ 
    5) คุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ  หัวหนาผูกํากับรายการตีสิบ  
 
3.2  แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 
 จัดแบงเปน  2  สวน คือ 

1) ขอมูลทุติยภูมิ มีดังนี้ 
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  1.1) เทปบันทึกรายการตีสิบ  ที่ออกอากาศตั้งแตวันที่  1 พฤศจิกายน ถึงวันที่  31  
ธันวาคม พ.ศ. 2550  เปนระยะเวลา 2 เดือน 
  1.2) ผลการสํารวจคะแนนรายการ  (Rating) รายการตีสิบ ออกอากาศวันที่ 1 
พฤศจิกายน ถึงวันที่  31  ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัท เอซี นีลสัน (Ac Nielsen) 
 2) ขอมูลปฐมภูมิ  คือการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) ผูผลิต 3 กลุม อัน
ไดแก 
  2.1) หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ไดแก 
ผูชวยผูจัดการฝายรายการ  หัวหนาแผนกเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ฝายรายการ ผู
กํากับรายการและผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) หัวหนางานแผนกสงเสริม และตรวจสอบ
รายการโทรทัศน (Sensor) ฝายรายการ 
  2.2) ผูอุปถัมภรายการตีสิบ อันไดแก ผูอํานวยการฝายวางแผนสื่อ (Media Planning 
Director) บริษัท พับลิซิส ไทยแลนด จํากัด ผูสนับสนุนรายการ  ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท 
เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด ผูอุปถัมภรายการ  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีนิธ ลิเคอร จํากัด 
ผูสนับสนุนรายการ รักษาการผูชวยผูจัดการแผนกสื่อสารการตลาด (Marketing Executive 
Marketing Communication & Media Dept.) บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด มหาชน 
ผูสนับสนุน 
  2.3) ผูบริหารและเจาหนาที่ บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
กรรมการผูจัดการ  ผูควบคุมฝายผลิตรายการ  หัวหนาผูสรางสรรครายการตีสิบ (Creative Group 
Head) ผูสรางสรรครายการตีสิบ (Creative) และหัวหนาผูกํากับรายการตีสิบ (Executive Director) 
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณในการศึกษาทัศนะการประเมินกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนและรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ จากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เทปโทรทัศนรายการตีสิบ และปรึกษาผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองของเครื่องมือ  จากนั้นนําผลวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณดังกลาวมาเปนเกณฑ เพื่อใหกลุม
ตัวอยางใชประเมินรายการตีสิบ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่ตั้งไวโดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 
 แนวคําถามสําหรับหัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และบริษัท 
ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด แบงเปน 3 สวน 
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 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ ประกอบดวย ช่ือผูใหสัมภาษณ 
ตําแหนง หนวยงาน 
 สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน และรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

- ทานคิดวาคุณภาพของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนควรเปนอยางไร 
- ทานคิดวาคุณภาพของกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้

ควรเปนอยางไร 
 สวนที่ 3 คําถามในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 

- ทานคิดวารายการตีสิบมีคุณภาพหรือไมอยางไร 
- ทานคิดวารายการตีสิบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไว

หรือไม อยางไร 
- ทานคิดวารายการตี สิบในปจจุบันมี เนื้อหาและรูปแบบรายการที่มี

เปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ยังคงมีคุณภาพตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
 แนวคําถามสําหรับผูอุปถัมภรายการ  แบงเปน 3 สวน 
 สวนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมผูอุปถัมภรายการตีสิบ ประกอบดวย ช่ือผูใหสัมภาษณ 
ตําแหนง หนวยงาน 
 สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน และรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้ตามประเด็นดังตอไปนี้ 

- ในฐานะของผูอุปถัมภรายการ ทานคิดวาคุณภาพของรายการโทรทัศน ควร
เปนอยางไร 

- ในฐานะของผูอุปถัมภรายการ  ทานคิดวาคุณภาพของรายการโทรทัศน
ประเภทวาไรตี้ควรเปนอยางไร 

- ทานใชเกณฑดังกลาวขางตนตัดสินใจในการเลือกอุปถัมภรายการหรือไม 
อยางไร 
 สวนที่ 3  คําถามในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 

- ทานคิดวารายการตีสิบมีคุณภาพหรือไมอยางไร 
- ทานคิดวารายการตีสิบ มีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไว

หรือไม อยางไร 
- ทานคิดวารายการตี สิบในปจจุบันมี เนื้อหาและรูปแบบรายการที่มี

เปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร ยังคงมีคุณภาพตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
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3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) ขออนุญาตผูบริหารและเจาหนาที่ บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
เพื่อเก็บขอมูลในเรื่องกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
 2) ขออนุญาตหัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เพื่อเก็บขอมูลใน
เร่ืองกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
 3) ขออนุญาตผูอุปถัมภรายการตีสิบ อันไดแก คุณนันทิดา  วาสนกมล ผูอํานวยการฝาย
วางแผนสื่อ (Media Planning Director) บริษัท พับลิซิส ไทยแลนด จํากัด คุณสาธิต  สถีระศริรินทร  
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด ผูอุปถัมภรายการ  คุณสมชัย  สุทธิกุล
พานิช  รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ซีนิธ ลิเคอร จํากัด ผูสนับสนุนรายการ คุณอมร  จารุวรรณ
วัฒนะ รักษาการผูชวยผูจัดการแผนกสื่อสารการตลาด (Marketing Executive Marketing 
Communication & Media Dept.) บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด มหาชน เพื่อเก็บ
ขอมูลในเรื่องประเมินคุณภาพรายการโทรทัศน 
 4) สัมภาษณกลุมผูบริหารและหัวหนาแผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
 5) สัมภาษณผูอุปถัมภรายการตีสิบ 
 6) สัมภาษณ ผูบ ริหารและเจ าหน าที่ รายการตี สิบ  ในบริษัท  ทเวนตี้  ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูล 
 
 นําขอมูลไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการ
เขียนบรรยายขอมูลแสดงผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 3 ขอท่ีไดจากการสัมภาษณ
กลุมผูบริหารและหัวหนาแผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการตีสิบ  
ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด และนําผลที่ไดจากการศึกษา
จากกลุมตัวอยางมาประมวลขอมูลที่ไดแลวนํามาวิเคราะห 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
 รายงานการวิจัย เร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3”  เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(Indepth Interview) กลุมผูผลิตรายการโทรทัศน จํานวน 13 คน  ซ่ึงแบงเปน 3 กลุมดังนี้ 
 1) หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 4 คน 
ไดแก 
  1.1) ผูชวยผูจัดการฝายรายการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
  1.2) หัวหนาแผนกเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) ฝายรายการ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
  1.3) ผูกํากับรายการและควบคุมการผลิตรายการ (Producer) สถานีโทรทัศนไทย
ทีวีสีชอง 3 
  1.4) คุณญาตา  เมตตาประเสริฐ  หัวหนางานแผนกสงเสริมและตรวจสอบรายการ
โทรทัศน (Sensor) ฝายรายการ สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
 2) ผูอุปถัมภรายการ จํานวน 4 คน ไดแก 
  2.1) ผูอํานวยการฝายวางแผนสื่อ (Media Planning Director) บริษัท “พับบลิซิส 
ไทยแลนด” จํากัด ผูสนับสนุนรายการ 
  2.2) ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท “เครื่องดื่มกระทิงแดง” จํากัด ผูอุปถัมภ 
  2.3) รองกรรมการผูจัดการ บริษัท “ซีนิธ ลิเคอร” จํากัด ผูสนับสนุนรายการ 
  2.4) ผูชวยผูจัดการแผนกสื่อสารการตลาด (Marketing Executive Marketing 
Communication & Media Dept.) บริษัท “โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น” จํากัดมหาชน 
ผูสนับสนุนรายการ 
 3) ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  จํานวน 5 คน 
ไดแก 
  3.1) กรรมการบริหารบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
  3.2) ผูจัดการฝายผลิตรายการ 
  3.3) หัวหนากลุมผูสรางสรรครายการตีสิบ 
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  3.4) พิธีกรและผูสรางสรรครายการตีสิบ 
3.5) หัวหนาผูกํากับรายการตีสิบ  

 
4.1  กระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  เปน
การศึกษาโดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม  การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก  การศึกษาเทปวีดีทัศนบันทึกรายการ และการศึกษาจากเอกสาร ซ่ึงผลของการศึกษา
พบวา กระบวนการผลิตรายการตีสิบ ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
2) ขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 
3) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
4) ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Postproduction) 

 
 1)  ขัน้ตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
  ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการนี้เปนการจัดเตรียมงานใหพรอม เพื่อผลิต
รายการตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1) การระดมความคิดจากผูรวมงาน 
 เพื่อนํามาเปนประเด็นการสนทนาในรายการตีสิบ  ความคิดเหลานี้มาจาก 

   1.1.1) มติของที่ประชุมรูปแบบรายการประจําวัน 
     การประชุมรูปแบบรายการ ประกอบดวย คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร 
กรรมการบริหาร  คุณยุพา วงศพระจันทร, คุณศุภพร  เล้ียงพาณิชย  ฝายขอมูล  รวมทั้งคุณวัชรี  คุป
ตารักษ  ผูควบคุมฝายผลิตรายการตีสิบ และคุณอนุชิต  มุรธาทิพย หัวหนากลุมผูสรางสรรครายการ
ตีสิบ ดวย 
     การประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบรายการ เปนการประชุมเพื่อควบคุม
และดูแลเนื้อหาสาระของรายการที่นําเสนอในแตละวัน เพื่อใหรายการตีสิบมีความนาสนใจและนา
ติดตามมากที่สุด  นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาวาควรนําเรื่องราวใดมาขยาย เพื่อใหผูชมไดขอมูลใน
เชิงลึกและความบันเทิงกับรายการนั้นมากที่สุด 
     ส่ิงที่ตองพิจารณาตอมาคือ แขกรับเชิญมารวมสนทนาในรายการได
หรือไม  ถาไมไดอันเนื่องมาจากติดภารกิจอื่นหรือไมตองการออกรายการ  คุณวัชรี  คุปตารักษ จะ
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ติดตอแขกรับเชิญอ่ืนตอไป และถายังไมสามารถติดตอได  ทางเลือกสุดทายคือเปล่ียนประเด็นการ
สนทนาพรอมทั้งวางตัวแขกรับเชิญคนใหมตอไป 

1.1.2) การแสดงความคิดเห็นของผูบริหารและผูดําเนินรายการ 
   ผูดําเนินรายการ คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร และคุณคืนสิทธิ์  สุวรรณวัฒกี 
มีสวนรวมในการกําหนดประเด็น  โดยคุณคืนสิทธิ์  สุวรรณวัฒกี จะมีสวนรวมในชวงดันดารา  
สามารถแจงหรือส่ังการมายังทีมงานไดทันที ในกรณีที่ตองการนําเสนอรูปแบบรายการเปนแบบใด 
   จากการสังเกตการณการทํางานพบวา คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  ไดส่ัง
การมายังทีมงานอยางเรงดวน เพื่อใหดําเนินการในประเด็นที่กําลังไดรับความสนใจมากเปนพิเศษ 
   การระดมความคิดจากผูรวมงาน ไดอาศัยแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามา
สรางเปนประเด็นการสนทนาในรายการ ดังนี้ 

1.1.2.1) ส่ือหนังสือพิมพ 
     หนังสือพิมพมีความไดเปรียบกวาสื่ออ่ืน ๆ นั่นคือ เปนส่ือที่
สามารถขาวสารและเหตุการณตาง ๆ ไดมาก 
     ทีมงานรายการตีสิบใหความสําคัญกับสื่อหนังสือพิมพมาก 
เพื่อนํามาสรางเปนประเด็นการสนทนา รวมทั้งนําขอมูลมาสรุปสั้น ๆ เสนอใหแกผูดําเนินรายการ
เพื่อศึกษาขอมูลใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณตอไป 

1.1.2.2) ส่ือโทรทัศน 
     ทุกวันนี้สถานีโทรทัศน สวนมากมีการนําเสนอสาระบันเทิง
ตาง ๆ ทุก ๆ ช่ัวโมงทีมงานสามารถติดตามขาวบันเทิงและเหตุการณสําคัญ ๆ ไดตลอดทั้งวัน ซ่ึง
เปนประโยชนอยางมากตอมากคิดประเด็นในรายการใหไดขอมูลที่ลึกกวารายการวาไรตี้อ่ืน ๆ 
     จากการสัมภาษณทีมงานทั้ง 3 คนของรายการพบวา ไดติดตาม
รายการวาไรตี้ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนประจํา รวมทั้งไดติดตามรายการสนทนาวา
ไรตี้นําเสนอทางสถานีโทรทัศนชองอื่น เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบวิธีการนําเสนอแลวนํามา
พิจารณา เพื่อไมเสนอประเด็นนั้นซ้ําหรือนําเสนอในประเด็นเดียวกัน  แตใหไดขอมูลท่ีละเอียดและ
แตกตางไปจากเดิม  โดยรายการสนทนาวาไรตี้ที่ทางทีมงานติดตามเปนประจําคือ รายการคลับ
เซเวน ชอง 7 ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 22.30-24.00 นาฬิกา 
     จากการสัมภาษณการทํางานพบวา คุณวัชรี  คุปตารักษ เปน
ผูชมรายการคลับเซเวน พรอมทั้งจดบันทึกรายละเอียดบางประเด็น เพื่อเปนประโยชนในการผลิต
รายการตีสิบตอไป 
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1.1.2.3) ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
     ทีมงานเปดวิทยุรับฟงขาวเปนประจําเชนเดียวกัน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คุณวัชรี  คุปตารักษ จะรับฟงรายการเปนประจําขณะเดินทางจากบานมายังที่ทํางาน และ
จากที่ทํางานไปที่บาน รายการวิทยุที่รับฟงเปนประจําคือ สถานีวิทยุครอบครัวขาว  FM 105.5 และ 
EFM FM 94.0 

1.1.2.4) ศูนยขอมูลขาวบันเทิง 
     การศึกษาจากเอกสารพบวา  ศูนยขอมูลขาวบันเทิงเปน
หนวยงานที่ใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงานฝายขาวบันเทิงและฝายรายการ ซ่ึงมีหนาที่
หลักในการใหบริการขอมูลแกทีมงาน 

1.1.2.5) ขาวบันเทิงฝายรายการสถานีโทรทัศน 
     เมื่อมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นทีมงานฝายรายการของสถานีจะ
ไปรับและหาขอมูลเพิ่มเติม ออกอากาศในชวงเวลาของรายการประจําสัปดาห  จากเนื้อหาของ
รายการวาไรตี้นี้เอง ทําใหทีมงานรายการตีสิบสามารถสรางความคิดไดวาจะผลิตรายการดวย
ประเด็นอะไรและเชิญใครมาออกในรายการ 

1.1.2.6) บุคคลทั่วไป 
     ผูชมรายการบางคนไดเขียนจดหมายและโทรศัพทมายังทีมงาน 
เพื่อติชมพรอมทั้งเสนอแนะประเด็นในการสนทนา  ทําใหทีมงานไดรับประโยชนในการคิดคน
ประเด็นการสนทนาไดเชนกัน  ทั้งนี้ไดพิจารณาควบคูไปกับความนาสนใจของเหตุการณ และ
ขอมูลดวยวามีความเหมาะสมที่จะนํามาเปนประเด็นในการสนทนาในรายการหรือไม 

1.1.2.7) แขกรับเชิญ 
     คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  จะสนทนากับแขกรับเชิญกอนการ
สัมภาษณ เพื่อศึกษารายละเอียดบางอยางที่ทีมงานไมสามารถคนหาได เพื่อเตรียมพรอมในการ
สนทนากับแขกรับเชิญตอไป 

1.1.2.8) อินเตอรเน็ต 
     การคนควาขอมูลจากอินเตอรเน็ตเปนการคนควาขอมูลบาง
เรื่องที่แปลกใหมและนาสนใจ ซ่ึงอาจจะคนหาไมไดจากสื่ออ่ืน ๆ เชน เร่ืองราวแปลก ๆ บุคคลที่
นาสนใจ เปนตน 
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 1.2) การติดตอแขกรับเชิญ 
   เมื่อผานขั้นตอนการระดมความคิดจากผูรวมงานและไดประเด็นในการ
สนทนา รวมทั้งรายชื่อของแขกรับเชิญแลว  ขั้นตอนตอมาคือ การติดตอแขกรับเชิญ เพื่อนัดหมาย
วัน เวลา และสถานที่ในการผลิตรายการ 
   การติดตอแขกรับเชิญมีอยู 3 ลักษณะคือ 
   1.2.1) เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดตรงของคุณวัชรี  คุปตารักษ 
   1.2.2) คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  เปนผูติดตอดวยเชนกัน ในกรณีแขกรับเชิญ
เปนบุคคลสําคัญ เพื่อความนาเชื่อถือของรายการ 
   1.2.3) ผูทําหนาที่ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เปนผูติดตอใหในกรณีที่
ทางทีมงานขอความชวยเหลือ เนื่องจากผูทําหนาที่เหลนั้นมีความคุนเคยกับแขกรับเชิญเปนอยางดี 
  1.3) การเตรียมสถานที่ในการถายทํา 
   การผลิตรายการตีสิบ  สวนใหญเปนการถายทําในหองจัดรายการ มีจัดรายการ
นอกสถานที่บางแตไมบอยครั้งนัก เกิดในกรณีที่รูปแบบรายการตองการเจาะลึกขอมูลสวนตัวของ
แขกรับเชิญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.3.1) การถายทําในหองจัดรายการ  ถาทีมงานพิจารณาวาไมมีความจําเปนใด 
ๆ ที่ตองผลิตรายการนอกสถานที่ก็จะดําเนินการผลิตในหองจัดรายการ ซ่ึงเปนการสนทนากับแขก
รับเชิญ เพื่อใหแขกรับเชิญชี้แจงและบอกกลาวถึงเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่ว ๆ ไป 
   1.3.2) การถายทํานอกสถานที่  เปนที่พักอาศัย หรือเปนที่ทํางานของแขกรับ
เชิญ รวมทั้งสถานที่สาธารณะตาง ๆ การตัดสินใจใชสถานที่ใดนั้นขึ้นอยูกับความคิดเห็นรวมกัน
ของทีมงานวาสถานที่ใดเหมาะสมที่สุดในการนําเสนอ และสามารถทําใหผูชมมองเห็นภาพ
เหลานั้นเพื่อเกิดความเขาใจอยางชัดเจน รวมทั้งแขกรับเชิญบางคนไดเจาะจงมายังทีมงานโดยตรง
วาตองการถายทํา ณ สถานที่ใด 
   จากการสังเกตการณการทํางานพบวา  ทางรายการตีสิบไดมีการนําเสนอ
ประเด็นนักรองหมอลํานกนอย - ปอยฝาย มาลัยพร โดยทางทีมงานไดไปบันทึกเทปที่เวทีการแสดง
แลวนํามาฉายในรายการ เพื่อใหผูชมไดเห็นภาพเหตุการณจริงและเกิดมโนภาพและอรรถรสในการ
ชม 
  1.4) การเตรียมบุคลากรการผลิตรายการ 

 การเตรียมบุคลากรในการผลิตรายการ แบงออกเปน 2 กรณีคือ 
   1.4.1) การถายทํานอกสถานที่โดยทําการบันทึกเทป  บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประกอบดวย ผูผลิตรายการ  ผูประสานงานการผลิต  ผูกํากับรายการ  ชางภาพ  ผูควบคุมเสียง ผู
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ควบคุมภาพกราฟฟค และแขกรับเชิญ  โดยชางภาพจะทําหนาที่กํากับภาพและควบคุมเทปดวย
ตนเอง  เนื่องจากเปนการบันทึกเทปจากกลองที่ใชถายทํา 
   1.4.2) การถายทําในหองจัดรายการ  บุคลากรผูปฏิบัติงานประกอบดวย  ผู
ควบคุมการผลิตรายการ  ผูผลิตรายการ  ผูประสานงานการผลิตรายการ  ผูกํากับรายการ  ผูกํากับเวที  
ชางภาพ  ผูควบคุมเสียง  ผูควบคุมภาพกราฟฟค  ผูควบคุมแสง  ผูควบคุมเทป  ผูดําเนินรายการ และ
แขกรับเชิญ 

 1.5) การเตรียมขอมูลที่ใชในการสนทนา 
   คุณยุพา วงศพระจันทร และคุณศุภพร  เล้ียงพาณิชย  มีหนาที่ในการรวบรวม
ขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ  ศูนยขอมูลขาวสาระบันเทิง เปนตน เพื่อนําไปให
คุณวัชรี  คุปตารักษ 
   อยางไรก็ตาม คุณวัชรี  คุปตารักษ ไดคนหาและรวบรวมขอมูลดวยตนเองเปน
ประจําเชนกัน  จากนั้นนําขอมูลทั้งหมดมาจัดเรียงและสรุปยอเปนประเด็นสั้น ๆ ใหผูดําเนินรายการ
ไดศึกษาเพื่อทําความเขาใจในประเด็นที่จะสัมภาษณกอนลวงหนา และเพื่อใหผูดําเนินรายการได
แนวคิดที่จะสรางสรรคคําถามแตละขอดวยตนเอง  นอกจากนี้ยังไดวางโครงรางคําถามคราว ๆ ใหผู
ดําเนินรายการ หากไมมีความชํานาญในประเด็นนั้นมากนัก 
   คณุวิทวัส  สุนทรวิเนตร  ใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้วา  (19 ธันวาคม 2550) 
   คําถามสวนใหญผมคิดเอง  ฝายทีมผลิตเขาจะหาขอมูล Update มาใหผมใน
บางเรื่องเทานั้น  อยางบางเรื่องที่ซับซอนและผมไมชํานาญก็จะใหทีมงานเขาสรุปประเด็นเหลานั้น
มา ทั้งแนวทางและประเด็นคําถามสั้น ๆ สวนคําถามทั้งหมดผมคิดเอง 
   Script  คําถาม เชน ช่ือ นามสกุล ตําแหนง ตัวเลขตาง ๆ ทีมงานตองจัดเตรียม 
รวมทั้งตองจัดเตรียมขอมูลที่ Update เบื้องหลังของแขกรับเชิญคราว ๆ เพื่อมาประกอบกับขอมูล
ของผมที่มีอยูแลว 

 1.6) การจัดเตรียมฉากและอุปกรณประกอบฉาก 
   การจัดเตรียมฉากและอุปกรณประกอบฉากของทีมงานรายการมี 2 ลักษณะคือ 
   การถายทํานอกสถานที่  การจัดเตรียมฉากคือ การจัดเตรียมสถานที่ที่ใชใน
การถายทํานั่นเอง  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับประเด็นสนทนา เชน สนทนา
เกี่ยวกับการฆาตกรรม ณ จุดเกิดเหตุ  ทางทีมงานไดใชฉากบริเวณใกล ๆ ที่จุดเกิดเหตุเพื่อความ
สมจริง สําหรับอุปกรณประกอบฉากนั้นไดจัด (Set) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มความสวยงามและสีสัน เชน 
กรณีถายทําที่หองทํางาน หองรับแขก หรือหองรับรองตาง ๆ ไดมีการจัดชุดถวยกาแฟและแจกัน
ประกอบฉากดวย 
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   การถายทําในหองจัดรายการ  ฝายศิลปกรรมไดดําเนินการสรางฉากอยางถาวร
ที่ฝาผนังหองจัดรายการโดยไมมีการรื้อถอน  เปนฉากที่มีลักษณะหรูหราเปนรูปตึกสูงใน
กรุงเทพมหานคร  โลหะสีเงิน ตัวอักษรเขียนวา AT TEN ยกเวนในกรณีที่มีเหตุการณสําคัญที่ทั่ว
โลกใหความสนใจและรายการตีสิบใหความสําคัญสูง เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ ปจจุบันและ
ประเด็นในการนําเสนอ สําหรับอุปกรณประกอบฉากมี 2 ชุด ชุดที่ 1 คือ ชุดรับแขกที่มีโตะ 1 ตัว 
และเกาอ้ี 2 ตัว (ในกรณีแขกรับเชิญมีมากกวา 1 คน เพิ่มเกาอี้เทากับแขกรับเชิญ)  ตัดสินใจวาจะใช
อุปกรณประกอบฉากชุดใดนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทีมงานที่จะพิจารณาเปนคร้ัง ๆ ไป 

 1.7) การจัดเตรียมวัสดุรายการ 
 วัสดุรายการในรายการตีสิบ  มีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ 

   1.7.1) ภาพประกอบรายการ  เปนภาพที่ใชสอดแทรกขณะสนทนา เพื่อใหผูชม
สามารถเห็นภาพและเขาใจเรื่องราวไดอยางชัดเจน โดยไดติดตอขอใชภาพเหลานั้นจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ ของแขกรับเชิญ เมื่อรวบรวมไดแลวจึงนําไปใหฝายตัดตอ ตัดตอภาพเหลานั้นลงในเทป 
   1.7.2) วัสดุรายการอื่น ๆ เชน แผนผัง  แผนภาพ  แบบจําลองยอสวน เปนตน 
ซ่ึงเปนวัสดุที่หนวยงานของแขกรับเชิญ  ตัวของแขกรับเชิญเองและทีมงานรายการตีสิบไดจัดทําขึ้น 
 
 4.1.2)  ขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Research) 
  หลังจากผานขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการแลวตอมาคือ การเตรียมการ
ผลิตรายการ ซ่ึงใชเวลาไมนานนักกอนเริ่มผลิต ขั้นตอนนี้ประกอบไปดวย 
  4.1.2.1) การจัดเตรียม (Setup) 
   กอนเริ่มผลิตรายการ  ทีมงานทุกคนไดจัดเตรียมงานตามความรับผิดชอบ
ของตนไวใหพรอม เชน ชางภาพไดนํากลองมา ณ จุดถายทําพรอมกับปรับแตงกลอง  ผูควบคุม
เสียงไดปรับแตงเสียงเพื่อใหไดระดับที่สมดุลที่สุด  ผูควบคุมแสงไดนําไฟมาติดตั้งและปรับแตง
แสงใหมีความสมดุล    ผูผลิตรายการนํามวนเทปทั้งหมดที่จัดเตรียมไวมาที่หองควบคุมหองจัด
รายการ     ผูประสานงานการผลิตรายการและทีมงานคนอื่น ๆ ไดนําชุดโตะเกาอี้มาตั้ง ณ จุดที่
ตองการ        ผูกํากับเวทีไดจัดเตรียมมอนิเตอรดูภาพโดยนํามาไวใกล ๆ ตนเอง และ 1 ในจํานวน
ทีมงานไดจัดเตรียมชุดถวยกาแฟมาเปนอุปกรณประกอบฉาก 
  4.1.2.2) การซอม (Rehearsal) 
   การซอมเปนการซอมเพื่อเสริมความพรอม และความมั่นใจในหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละคน ซ่ึงไดจัดเตรียมงานมาอยางดีแลว 
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   จากการสังเกตการณการทํางานพบวา ทีมงานบางคนไดทําการซอมกอน
เริ่มผลิตรายการไมนานนัก เชน ผูดําเนินรายการแจงประเด็นคําถามแกแขกรับเชิญ เพื่อเตรียม
คําตอบใหตรงประเด็น  ผูผลิตรายการแจงผูควบคุมเทป  เร่ืองมวนเทปที่ใชสอดแทรกภาพระหวาง
กําลังสนทนาพรอมทั้งทดลองเปดภาพ  ผูกํากับรายการแจงชางภาพเรื่องลักษณะภาพที่ตองการ และ
ชางภาพไดทดลองถายภาพในลักษณะตาง ๆ เพื่อใหผูกํากับรายการพิจารณา และผูควบคุมเสียงได
ทดสอบเสียงซ่ึงไดปรับแตงไวอยางดีแลว 
   เมื่อผานการซอมก็เขาสูขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) ตอไป 
 
 4.1.3)  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
  การผลิตรายการตีสิบ มี 2 สถานที่ คือ ในหองจัดรายการ (Studio) และนอก
สถานที่ (On Location) ซ่ึงเปนการออกอากาศและบันทึกเทป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  4.1.3.1) การผลิตรายการในหองจัดรายการ (Studio) 
   การผลิตรายการในหองจัดรายการ มีลักษณะการทํางานที่ประสานกัน
ระหวางทีมงาน 2 กลุม ดังนี้ 
   ทีมงานในหองควบคุมหองจัดรายการ ประกอบไปดวย ผูกํากับรายการ  
ผูผลิตรายการ  ผูควบคุมเสียง  ผูควบคุมภาพกราฟฟค และผูควบคุมเทป 
   ทีมงานในหองจัดรายการ ประกอบไปดวย ผูกํากับเวที  ผูประสานงาน
การผลิตรายการ  ชางภาพ  ผูควบคุมแสง โดยผูควบคุมการผลิตรายการจะดูแลความเรียบรอยทั้ง 2 
หอง 
   เมื่อทีมงานทุกคนพรอม ผูกํากับรายการจะเริ่มนับถอยหลังตั้งแต  5...4...3 
ผานมาทางหูฟง เพื่อเปนสัญญาณใหทีมงานทุกคนเริ่มตนปฏิบัติหนาที่ ขณะเดียวกันผูกํากับเวทีจะ
นับตามผูกํากับรายการวา ...5...4...3...เชนเดียวกัน เพื่อเปนสัญญาณ (Cue) ใหผูดําเนินรายการทราบ  
ผูดําเนินรายการนับ ...2...1...ในใจ และกลาวเปดรายการทันที และทําหนาที่ดําเนินรายการ
จนกระทั่งจบรายการ 
   การผลิตรายการในหองจัดรายการเปนรายการบันทึกเทป ซ่ึงมีลักษณะ
การทํางานดังนี้ 
   คุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ เปนผูส่ังการใหผูควบคุมเทปเปด (Play) 
เทปภาพประกอบรายการในกรณีที่ตองใชระหวางการสนทนา ซ่ึงภาพดังกลาวไปปรากฏที่
มอนิเตอร (Monitor) ซ่ึงตั้งไวในหองจัดรายการดวยเชนกัน เพื่อที่ผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญ
สามารถดูไดและดําเนินการสนทนา  รวมทั้งอธิบายตามภาพที่เห็นไดอยางชัดเจน 
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   ถามีวัสดุประกอบการสนทนา เชน รูปภาพ ฯลฯ ผูดําเนินรายการและแขก
รับเชิญจะรวมกันอธิบาย โดยผูกํากับรายการจะสั่งชางภาพคนใดคนหนึ่งถายภาพนั้นไว 
   ถามีการสนทนากับแขกรับเชิญอีก 1 คนทางโทรศัพท ทีมงานจะเปนผู
โทรศัพทติดตอ จากนั้นจะโอนสัญญาณไปที่หองควบคุมหองจัดรายการ เพื่อใหผูกํากับรายการสง
สัญญาณเสียงไปที่หองจัดรายการ ซ่ึงผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญสามารถไดยินและสนทนา
โตตอบกันได 
   เมื่อการสนทนามาถึงเวลาใกลจบชวงแรก คุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ 
จะบอกเวลาที่เหลือใหผูดําเนินรายการรับทราบ เพื่อกลาวปดชวงแรกของรายการไดตามกําหนดคือ 
ประมาณ 11 นาที ผูกํากับรายการจะสั่งวาคัท (Cut) ซ่ึงเปนสัญญาณใหทีมงานหยุดการถายทํา 
จากนั้นเขาสูโฆษณาประมาณ 45 วินาที แลวผูกํากับรายการจะสงสัญญาณเพื่อเร่ิมการถายทําตอ
ในชวงที่ 2 โดยพูดคําวา  พรอม จากนั้นเริ่มนับ ...5...4...3 อีกครั้งลักษณะการทํางานจากนี้ไปจะ
เหมือนกับชวงแรกจบรายการ ซ่ึงผูกํากับรายการจะสั่งคัท (Cut) อีกครั้งเพื่อหยุดการถายทํา 
  4.1.3.2) การบันทึกเทป  มีลักษณะการทํางานเชนเดียวกับการถายทอดสด ตั้งแต
เร่ิมถายทําจนกระทั่งจบรายการ ยกเวนภาพประกอบรายการตาง ๆ จะทําการสอดแทรกในชวงตัด
ตอเทปรายการ 
   เพื่อใหเขาใจการทํางานของทีมงานขณะผลิตรายการในหองจัดรายการ
มากยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดดังนี้ 
   ผูกํากับรายการ  ตองสนทนาและสั่งการไปยังชางภาพ เพื่อถายภาพตามที่
ตองการและดูภาพที่ปรากฏบนจอมิเตอร เพื่อเลือกภาพที่แผงควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน เมื่อ
การถายทําส้ินสุดในชวงแรกจะพูดคําวา คัท (Cut) เพื่อหยุดการถายทํา เมื่อเขาสูชวงที่ 2 ของรายการ
จะเริ่มนับ ...5...4...3 เพื่อเปนสัญญาณใหทีมงานทุกคนเริ่มทํางานตอไปจนกระทั่งจบรายการ พรอม
กับพูดคําวา คัท (Cut) อีกครั้ง 
   ผูควบคุมเทป  จะตองบันทึก (Record) ภาพพรอมไปกับการนับถอยหลัง
ของผูกํากับรายการตั้งแตคําวา ...5... จนกระทั่งจบรายการในชวงแรกจึงหยุด (Stop) เทป เมื่อเขาสู
ชวงที่ 2 จึงเริ่มบันทึก (Record) ภาพอีกครั้ง จนกระทั่งจบรายการจึงหยุด (Stop) เทปนั้น นอกจากนี้
ยังตองคอยรับสั่งจากคุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ เพื่อเปด (Play) เทปภาพประกอบรายการและ
ภาพกราฟฟคสําหรับสอดแทรกระหวางการสนทนา 
   ผูควบคุมเสียง เปนผูควบคุมสัญญาณเสียงทุกชนิดขณะถายทําที่แผง
ควบคุมสัญญาณเสียง เพื่อใหเสียงอยูในระดับสมดุล 
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   ผูควบคุมภาพกราฟฟค  จะพิมพช่ือ นามสกุล และสถานะทางสังคม ของ
แขกรับเชิญที่คอมพิวเตอร  เมื่อมาถึงชวงแขกรับเชิญตอบคําถามแรกในชวงที่ 1 และชวงที่ 2 ของ
รายการจะคอย ๆ ขึ้นสิ่งที่พิมพนั้นทิ้งไวประมาณ 5 วินาที จากนั้นคอย ๆ ลง 
   ผูผลิตรายการ  ประจําอยูที่หองควบคุมหองจัดรายการ เพื่อดูแลความ
เรียบรอยในการปฏิบัติงาน เชน แจงผูควบคุมเทปเรื่องเปด (Play) เทปภาพประกอบรายการระหวาง
การสนทนา (กรณีถายทอดสด) แจงผูกํากับรายการกรณีสนทนากับแขกรับเชิญทางโทรศัพท 
รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมเวลาในการผลิตรายการ 
   ชางภาพ  กลองที่ใชผลิตรายการมี 3 ตัว ตัวแรกถายภาพผูดําเนินรายการ 
ตัวที่ 2 ถายภาพแขกรับเชิญ ตัวที่ 3 ถายภาพแขกรับเชิญและผูดําเนินรายการรวมกันโดยตอง
ถายภาพตามคําส่ังของผูกํากับรายการ 
   ผูกํากับเวที  เปนผูติดตอส่ือสารกับผูกํากับรายการ โดยรับคําสั่งและ
สัญญาณผานหูฟงแลวถายทอดใหบุคลากรที่อยูหองจัดรายการปฏิบัติตาม 
   ผูประสานงานการผลิตรายการ  เปนผูควบคุมและตรวจสอบเวลาในการ
สนทนา โดยเขียนเวลาในการผลิตที่เหลือบนกระดานแลวยกใหผูดําเนินรายการทราบ เพื่อรักษา
เวลาในการสนทนาแตละชวงไดอยางถูกตอง 
   ผูควบคุมการผลิต  เปนผูควบคุมดูแลความถูกตองและเรียบรอยทั้งหมด
ในหองจัดรายการและหองควบคุมหองจัดรายการ 
  4.1.3.3) การผลิตรายการนอกสถานที่ (On Location) 
   การบันทึกเทป  ใชรถถายทอดรายการขนาดเล็ก (OB Van) ในกรณีที่
สถานที่ถายทําอยูใกลสถานีรับสัญญาณ และชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง ซ่ึงมีลักษณะการทํางาน
ดังนี้ 
   รถ OB Van  มีการแบงกลุมทีมงานและลักษณะการทํางานเชนเดียวกับ
การถายทอดสด 
   ชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง  มีทีมงานออกไปถายทดนอยมากเฉพาะ
ผูผลิตรายการ  ผูประสานงานการผลิตรายการและชางภาพเทานั้น  เนื่องจากเปนการบันทึกภาพและ
เสียงในตัวกลองแลวนําเทปไปกดปุมสลับ (Switch) ภาพที่หองควบคุมหองจัดรายการเพื่อเลือกภาพ
ตามความตองการ  รายละเอียดของการถายทดดวยชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลองมีดังนี้ 
   -  กลอง 2 กลอง 
   ชางภาพจัด (Set) ใหกลองตัวท่ี 1 ถายภาพแขกรับเชิญ กลองตัวที่ 2 
ถายภาพผูดําเนินรายการ ซ่ึงมีขนาดภาพที่เทากันคือ ขนาดปานกลาง (Medium Shot) 
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   เมื่อเริ่มถายทําชางภาพที่ 1 ไดใหสัญญาณวา  5...4...3 จากนั้นผูดําเนิน
รายการนับ ...2....1... ในใจแลวพูดเปดรายการทันที จากนั้นดําเนินรายการไปจนกระทั่งจบรายการ 
   เมื่อมีวัสดุรายการที่ตองถายประกอบชางภาพที่ 1 จะแสดงสัญญาณมือ 
เพื่อใหชางภาพที่ 2 ทราบวา กําลังถายวัสดุรายการนั้น โดยชางภาพที่ 2 เปลี่ยนลักษณะภาพเปนภาพ
ระยะไกลปานกลาง (Medium Long Shot) เมื่อถายวัสดุรายการเสร็จแลว ชางภาพที่ 1 และชางภาพที่ 
2 ก็เปลี่ยนมาถายเปนภาพเชนเดิม และแสดงสัญญาณมือเพื่อความเขาใจกันโดยตลอด 
   -  กลอง 3 กลอง  ใชในกรณีมีแขกรับเชิญมากกวา 2 คน โดยกลองที่ 1 
ถายภาพผูดําเนินรายการ  กลองที่ 2 ถายภาพแขกรับเชิญ  กลองที่ 3 ถายภาพผูดําเนินรายการและ
แขกรับเชิญรวมกัน  โดยมีลักษณะภาพเชนนี้จนกระทั่งจบรายการ การทํางานมีความงายกวาการ
ถายทําดวยกลอง 2 ตัวอยางมาก 
   ทั้งหมดนี้คือ  ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) ทั้งในหองจัดรายการ 
(Studio) และนอกสถานที่ โดยใชวิธีการถายทอดสดและบันทึกเทป เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการนี้แลว
ก็เขาสูขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Postproduction) 
 
 4.1.4) ขัน้ตอนหลังการผลิตรายการ (Postproduction) 
  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ ประกอบดวย การตัดตอภาพ  การประเมินคุณภาพ
รายการ และการประเมินผูชมรายการ 

4.1.4.1) การตัดตอภาพ 
   การถายทําโดยการบันทึกเทปนั้น ฝายตัดตอไดนําเทปมาตัดตอ เพื่อเลือก
ภาพและเนื้อหาที่ดีที่สุด  รวมทั้งแกไขขอบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะถายทํา 
   การถายทําดวยกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลองนั้นตองนําเทปทั้งหมดมากด
ปุมสลับ (Switch) ภาพที่หองควบคุมหองจัดรายการในเบื้องตนเสียกอน 
   อุปกรณที่ใชลําดับภาพประกอบดวย 

 1)   เครื่องเลนเทปโทรทัศนระบบเบตาแคม 
 2)   มอนิเตอรดูภาพ 
 3)   คอมพิวเตอรควบคุมการลําดับภาพ 
 4)   เครื่องบันทึกภาพ 

   วิธีการตัดตอภาพนั้นใชคอมพิวเตอรควบคุมทุกขั้นตอน โดย คุณวัชรี  คุป
ตารักษ เปนผูตรวจสอบวาตองการหรือไมตองการเนื้อหาสวนใด รวมทั้งตองการสอดแทรก
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ภาพประกอบรายการไวตรงสวนใดของเนื้อหา  โดยสวนที่ไมตองการนั้นไดกําหนดจุดเริ่มตนและ
จุดสิ้นสุดไว แลวส่ังการใหคอมพิวเตอรตัดภาพออกโดยอัตโนมัติ 
   ภาพประกอบรายการ คุณวัชรี  คุปตารักษ ไดตัดตอใหเปนภาพประกอบ
รายการที่สมบูรณกอน จึงนํามาสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาของรายการ ซ่ึงมีวิธีการคือ วัดความยาว
ของภาพประกอบรายการ  จากนั้นกําหนดจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของเนื้อหารายการ โดยตองมี
ความยาวเทากับภาพประกอบรายการแลวส่ังคอมพิวเตอรดําเนินการสอดแทรกภาพตอไป 
   สําหรับชื่อ นามสกุล และสถานะทางสังคมของแขกรับเชิญนั้น คุณวัชรี  
คุปตารักษ ไดพิมพและนําขึ้นที่หนาจอในชวงที่เปนภาพของแขกรับเชิญประมาณ 5 วินาที 
   เมื่อลําดับภาพเรียบรอยแลว  นําเทปที่สมบูรณไปไวที่หองควบคุมหองจัด
รายการโทรทัศน เพื่อรอออกอากาศตอไป 
  4.1.4.2) การประเมินคุณภาพรายการ  เปนการประเมินโดยทีมงานรายการตีสิบ 
    1)  ทีมงานรายการตีสิบ 
     การประเมินคุณภาพรายการโดยทีมงานรายการมีรายละเอียดดังนี้ 
     เ ร่ิมตนจากคุณวัชรี   คุปตารักษ  ทําการตรวจสอบความถูกตอง
เรียบรอยของเทปรายการกอนการบันทึกภาพทุกครั้ง  ถามีสวนใดผิดพลาดก็แกไขใหสมบูรณตอไป 
     คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร ตรวจสอบการทํางานของทีมงานวามี
ขอบกพรองอะไรบางขณะปฏิบัติหนาที่  รวมทั้งตรวจสอบรายการวามีสวนใดที่ตองแกไข ซ่ึงได
กลาวเพิ่มเติมวา “เปนการประเมินการทํางานของเราเอง เราจะคุยกันวา เราตามรายการนี้ไมทันแลว  
ภาพ Insert ตรงนี้ไมมีนะ จะคอยดูอยูตลอด” 
     นอกจากนี้ทีมงานไดเก็บขอมูลจากจดหมายและโทรศัพทที่ผูชม
ติดตอเขามาเพื่อติชม เสนอแนะ และขอเทปรายการ ทําใหทีมงานทราบวามีขอผิดพลาดและตอง
ปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหา และการนําเสนอสวนใดบาง เพื่อเปนแนวทางแกไขและปรับปรุงคุณภาพ
รายการตอไป 
     นอกจากนี้ ผูชมบางคนไดแสดงความคิดเห็นและติชม การทําหนาที่
ของผูดําเนินรายการ ซ่ึงเปนขอมูลที่ดีเพื่อใหผูดําเนินรายการไดพัฒนาและปรับปรุงตอไป เกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา “มี Feedback มาที่ผมวา คําถามกาวราว 
เจาะลึกเกินไป หรือทําไมถามนอยจัง ไมซักประเด็นนี้เลย ผมยอมรับนะวาอารมณในการซักถามมัน
แตกตางกันไป” 
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 2) ทีมงานรายการตีสิบ 
    คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร เปนผูที่ทําการประเมินผูชมรายการดวย
ตนเอง โดยตรวจสอบจากโฆษณาของรายการบางเปนบางครั้งเทานั้น  นอกจากนี้ยังมีผูชมรายการ
ติดตอมายังทีมงานทางจดหมายและโทรศัพท เพื่อแสดงความชื่นชมและติติงเนื้อหาในรายการดวย
เชนกัน ซ่ึงเปนการวัดความนิยมของผูชมอยางไมเปนระบบไดอีกดวย 
    ทั้งหมดนี้คือ รายละเอียดของกระบวนการผลิตรายการตีสิบทุก
ขั้นตอน ซ่ึงในแตละขั้นตอนพบปญหาและอุปสรรคดังรายละเอียดที่จะกลาวตอไป 
 
4.2  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการ 
 
 จากการสังเกตการณการทํางานรวมทั้งการสัมภาษณผูบริหารและทีมงาน พบวามีปญหา
เกิดขึ้นมากมาย ซ่ึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการผลิตรายการตีสิบ  ปญหาที่เกิดขึ้นสามารถนําเสนอ
ได ดังนี้ 
 4.2.1) ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
  1) การระดมความคิดจากผูรวมงาน  เพื่อสรางประเด็นในการสนทนา พรอมทั้ง
กําหนดแขกรับเชิญ การระดมความคิดนี้สวนหนึ่งนํามาจากการประชุม ซ่ึงผูบริหารและหัวหนาฝาย
รายการตาง ๆ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางเปนทางการ รวมทั้งผูบริหารมีโอกาสรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งสั่งการ และมอบหมาย
ใหทีมงานปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ แตในทางปฏิบัติพบวา การบริหารงานลักษณะนี้ มีชองวาง
เกิดขึ้นระหวางคณะผูบริหารและทีมงาน ทําใหมีปญหาขัดแยงทางความคิดบาง 
   คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  ไดกลาวเสริมในประเด็นนี้วา 
   รายการตีสิบ  เปนองคกรขนาดกลาง  บุคลากรในองคกรผมคิดวา ตอง
ปรับปรุงใหม ควรมีผูบริหารมาดูแลโดยตรง และวางแผนใหชัดเจนในแตละตอนมากขึ้นวา ตอง
ติดตามเรื่องอะไรบาง ซ่ึงบางครั้งไปอยูกับผูปฏิบัติงานมากเกินไป อาจทําใหมีความเห็นไมตรงกัน 
เชน ผูปฏิบัติงานคิดวาเรื่องนี้ดีก็พยายามทําขึ้นมา  ผูบริหารที่ทํารายการก็บอกวาเรื่องนี้ไมดีพอ 
เพราะวาไมชอบ โดยคิดวาอีกเรื่องดีกวา ซ่ึงบางครั้งส่ือสารกันไมได 
   จากการสัมภาษณ คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร เพิ่มเติมพบวา การผลิตรายการตี
สิบ ซ่ึงนําประเด็นรายการที่เปน Current Issue มานําเสนอนั้น บางครั้งนําเสนอไดไมตรงตาม
นโยบายที่วางไวอยางสมบูรณ เนื่องจากในแตละวัน อาจมีประเด็นรายการที่เกิดขึ้นอยางคาดไมถึง 
และเปลี่ยนแปลงไปในนาทีสุดทาย ทั้ง ๆ ที่ทีมงานไดวางแผนการผลิตและเตรียมงานไปแลว ทําให
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ตองยกเลิกแผนงานดังกลาว และปรับเปลี่ยนเปนแนวทางใหม โดยยังคงรักษาแนวทางเดิมไวให
มากที่สุด 
   คุณวัชรี  คุปตารักษ  ไดกลาวสนับสนุนความคิดของคุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร 
ไววา  “รายการตีสิบนําเสนอไดตรงตามนโยบายประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยในบางตอนประเด็นที่
เปน Current จริง ๆ อาจสรุปไดในอีกตอน ซ่ึงเราอาจทําในตอนนั้นไมทัน 
  2) การติดตอแขกรับเชิญ  แขกรับเชิญบางคนที่กําหนดไว ไมสามารถมารวม
สนทนาในรายการได เนื่องจากไมตองการมารวมรายการ หรือติดภาระกิจอื่นที่ไดนัดหมายไวกอน
ลวงหนา รวมทั้งแขกรับเชิญบางคนขอยกเลิกคิวการสนทนา ทีมงานตองแกไขปญหาโดยเชิญแขก
คนอื่นตอไป  แตถาพิจารณาแลววาไมมีผูใดเหมาะสม ก็เปลี่ยนประเด็นการสนทนาใหมทันที 
   กรณีที่แขกรับเชิญบางคนยกเลิกคิวการสนทนากอนการถายทําไมนานนัก 
สงผลใหทีมงานไมสามารถเชิญแขกรับเชิญคนใหมไดทันกําหนดการถายทํา เนื่องจากมีเวลานอย
เกินไป  วิธีการปญหาคือ นําเทปซึ่งบันทึกรายการไวลวงหนามาออกอากาศแทน หรือเปลี่ยนวิธีการ
นําเสนอแลวนัดหมายแขกรับเชิญคนเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
  3) ผูดําเนินรายการ  บางครั้งเมื่อยืนยันวัน เวลา และสถานที่ถายทํากับแขกรับ
เชิญแลว ปรากฏวา ผูดําเนินรายการบางคน คือคุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  ไมสามารถทําหนาที่ได 
เนื่องจากติดภารกิจอื่นที่สําคัญกวา  ทีมงานจึงตองมอบหมายใหผูดําเนินรายการคนอื่นทําหนาที่
แทน 
   นอกจากนี้  จากการที่คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  ดํารงตําแหนง กรรมการ
ผูบริหารและผูดําเนินรายการตีสิบดวยนั้น  ทําใหคุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร มีภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
เปนประจําทุกวัน ไมวาการประชุมทั้งภายในภายนอกองคกร เปนตน สงผลใหคุณวิทวัส  สุนทร
วิเนตร ไมมีเวลาเตรียมตัวในการสรางสรรคประเด็นการสนทนาและคําถามมากนัก 
   ประเด็นดังกลาว คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร ไดกลาวเพิ่มเติมไววา  บางทีมี
ประชุมจึงไมมีเวลาเตรียมตัวที่จะคิดคําถาม  บางครั้งกําลังประชุมเรื่องผังรายการอยู ก็ตองเดิน
ออกมาจากที่ประชุมเพื่อดําเนินรายการทันที  เนื่องจากแขกรับเชิญมาแลว  บางครั้งรูสึกเครียด
เพราะไมไดเตรียมตัว ถามีการเตรียมตัวที่ดี คิดคําถามไวลวงหนาจะดกีวามาก 
  4) การเตรียมอุปกรณการผลิต  จากการที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ตองผลิต
มากมาย  แตหองจัดรายการที่ใชในการผลิตรายการตีสิบมีอยูเพียงหองเดียว  ซ่ึงไมเพียงพอทําให
เกิดปญหา การใชหองผลิตรายการ 
   คุณวัชรี  คุปตารักษ ไดใหขอมูลเพิ่มเติมวา  เรามีสตูดิโอเดียวที่เปนของ
รายการ และหลาย ๆ รายการก็ตองใช ทําใหบางครั้งมีการแยงและเบียดเวลากันบาง  นอกจากนี้ เรา
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ไมสามารถระบุเวลาที่แนนอนลงไปวา ถายทําเสร็จเมื่อไร เพราะเมื่อเราถายเสร็จก็ตองมีส่ิงผิดพลาด
ที่ตองแกไข 
   จากการสัมภาษณทีมงานรายการตีสิบ ทําใหทราบเพิ่มเติมอีกวา นอกจากมี
ปญหาเกี่ยวกับหองจัดรายการแลว ยังมีปญหาเรื่องรถถายทอดรายการ (OB Van) อีกดวย เนื่องจากมี
รถถายทอดรายการไมเพียงพอกับการใชงาน  วิธีการแกปญหา คือนําชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง
ไปถายทําแทน จากนั้นจึงนําเทปไปกดปุมเลือกภาพ (Switch) ที่หองตัดตอ ทําใหการทํางานลาชา
ออกไป  ในกรณีที่ไมสามารถนํารถ OB Van และชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง ออกไปถายทํา
รายการได  ทีมงานตองยกเลิกการถายทํา และเลื่อนนัดแขกรับเชิญออกไป 
  
 4.2.2) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
  จากการสัมภาษณการทํางาน พบวา มีปญหาบางประการเกิดขึ้นกับการถายทําใน
หองจัดรายการ และการถายทํานอกสถานที่ ดังนี้ 
  1)  หองจัดรายการ  ปญหาที่เกิดขึ้นกับการถายทอดสด คือ ขณะที่ผูดําเนินรายการ
กําลังสนทนากับแขกรับเชิญทางโทรศัพท  เสียงของแขกรับเชิญทางโทรศัพทไดขาดหายไป ทําให
ขาดความตอเนื่องในการสนทนา ทางทีมงานตองติดตอแขกรับเชิญใหมอีกครั้งหนึ่ง 
   นอกจากนี้ ยังพบกับปญหาเกี่ยวกับการควบคุมการสนทนาใหอยูในกรอบ 
หรือประเด็นที่มีทีมงานวางไว กลาวคือ แขกรับเชิญบางคนใหคําตอบไมสอดคลองกับคําถามนักทั้ง
ที่ผูดําเนินรายการไดคุมการสนทนาอยางดีแลว แตจากการที่รายการตีสิบ มีเวลาประมาณ 1.30 นาที 
ทําใหไมสามารถควบคุมอะไรไดมาก เมื่อหมดเวลาจึงไดคําตอบที่ไมชัดเจนเทาที่ควร 
  2) นอกสถานที่  มีปญหาเกิดจากการถายทอดสด  การบันทึกเทปจาก SNG Van 
OB Van และชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลองนั้น ไดแก เสียงรบกวน 
  นอกจากนี้ การถายทําดวยชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง ซ่ึงเปนการบันทึกภาพ
และเสียงจากกลองโดยตรง ก็เกิดปญหาขึ้นในบางครั้ง ผูผลิตรายการไมสามารถตรวจสอบคุณภาพ
ของภาพขณะถายทําได  เนื่องจากภาพปรากฏที่จอดูภาพในตัวกลองซึ่งมีขนาดเล็ก  นอกจากนี้ยังมี
ปญหาเรื่องเสียง ซ่ึงเกิดจากไมโครโฟนไรสายที่ตอสัญญาณเขากับตัวกลอง สงผลใหคุณภาพของ
เสียงไมสมบูรณ นั่นคือ บางชวงเบา ดังไมเทากัน และเสียงรบกวนเกิดขึ้นดวย 
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4.2.3) ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ 
  จากการสัมภาษณทีมงานรายการตีสิบ พบวาปญหาที่สําคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ
อุปกรณการตัดตอภาพมีไมเพียงพอกับการใชงาน  ตองรอใหรายการชวงตาง ๆ ใชเครื่องตัดตอภาพ
ใหเสร็จเสียกอนจึงสามารถใชเครื่องได 
  คุณวัชรี  คุปตารักษ  ไดใหขอมูลสนับสนุนวา “บางครั้งเราอัดเทปเสร็จ 4 ทุม ตอง
นําเทปมา Insert ภาพ  ถาโชคดีเครื่องตัดตอวาง เราก็ตัดได แตสวนใหญจะไมวาง เราตองรอให
รายการหนึ่งทุมตัดเสร็จกอน  ซ่ึงบางครั้งกดดันมาก เราไดตัดตอนเกือบ 2 ทุม ซ่ึงใกลเวลา
ออกอากาศแลว 
  ทัง้หมดนี้คือ ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการตีสิบทุกขั้นตอน  
  
4.3  สรุปผลการสัมภาษณ 
 
 4.3.1) ผลจากการสัมภาษณทัศนะของหัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง  ๆ  ของ
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
  หัวหนาและเจาหนาที่แผนกตาง ๆ ของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อันไดแก 
ผูชวยผูจัดการฝายรายการ   หัวหนาแผนกเตรียมการผลิตรายการ (Pre-Production) ฝายรายการ  ผู
กํากับรายการและผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) และหัวหนางานแผนกสงเสริมและ
ตรวจสอบรายการโทรทัศน (Sensor) ฝายรายการ มีทัศนะเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศนมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ผูชวยผูจัดการฝายรายการ 
   คุณสุบัณฑิต  สุวรรณนพ  มีความเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการ
ผลิตนั้นควรประกอบดวย 

- มีรูปแบบ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคที่ทางผูผลิตกําหนดไว 
- มีรูปแบบ เนื้อหาตรงตามกลุมเปาหมายที่ทางรายการตั้งไว 
- การไดรับการยอมรับจากผูชม และตัวช้ีวัดหนึ่งที่ใชกระบวนการผลิต

รายการโดยการยอมรับจากผูชมรายการ คือคะแนนรายการ (Rating) เนื่องจากธรรมชาติของรายการ
โทรทัศนนั้น ผูผลิตจะตองเชาเวลาจากสถานีโทรทัศน  โฆษณาจึงมีความจําเปนในการอยูรอดของ
ผูผลิตรายการโทรทัศนและมาตรฐานอยางหนึ่งที่ใชในการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกอุปถัมภ
รายการโทรทัศน ก็คือคะแนนรายการ (Rating) นั่นเอง  (สุบัณฑิต  สุวรรณพ, สัมภาษณ, 19 
ธันวาคม 2550)  
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 2) หัวหนาแผนกเตรียมการกอนการผลิตรายการ (Pre-Production) 
   คุณยุวดี  เราเสถียร มีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิตนั้น
ควรปะกอบดวย 

- มีรูปแบบรายการ เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการผูผลิตตองการ
นําเสนอ 

- มีสารประโยชนตอสังคม เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึงผูรับสาร
ไดงาย และเขาถึงไดรวดเร็ว โดยเฉพาะรายการบันเทิงนั้นควรจะสอดแทรกสารประโยชนอยางมี
ศิลปะ เพื่อใหรายการนั้นไมจริงจัง (Serious) จนเกินไป  (ยุวดี  เราเสถียร, สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 
2550) 

 3) ผูกํากับรายการและผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) 
   คุณเกริกพันธ  สุวรรณพ  มีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการ
ผลิตควรประกอบดวย 

- มีเนื้อหาและรูปแบบรายการตรงตามกลุมเปาหมายที่ทางรายการตองการ
ซ่ึงผลิตออกมาแลวผูชมติดตามชม 

- มเีทคนิคการผลิต (Production) ที่ดี 
- เปนรายการที่มกีารนําเสนอแปลกใหมไมเหมือนกับรายการอื่น ๆ 
- มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีประโยชน สนุกสนาน แตสัดสวนจะมากหรือ

นอยขึ้นอยูกับเนื้อหาของแตละรายการ แตควรผสมออกมาใหมีความกลมกลืนและดูดีระหวางความ
บันเทิงและสาระ  (เกริกพันธ  สุวรรณพ, สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550) 

 4) หัวหนางานแผนกสงเสริมและตรวจสอบรายการโทรทัศน (Sensor) 
   คณุญาตา  เมตตาประเสริฐ  มีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการ
ผลิตนั้นควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

- เปนรายการสงเสริมทางดานความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบและ
จิตสํานึกในเรื่องการปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามในสังคมไทย 

- เปนรายการที่ ใหทั้ งสาระและความบันเทิงแมว า เปนรายการที่มี
วัตถุประสงคเพื่อความบันเทิงก็ควรจะสอดแทรกสาระความรูหรือจิตสํานึกในเรื่องตางๆใหกับคนดู 

- ไมควรเอาเปรียบผูบริโภคซึ่งหมายถึง รายการตองไมมุงเนนเรื่องของการ
ขายสินคาอยางชัดเจน แมวารายการโทรทัศนจําเปนจะตองมีโฆษณาสนับสนุนแตไมควรเนนใน
เรื่องของการนําเสนอคุณภาพของสินคามากเกินไป  (ญาตา  เมตตาประเสริฐ, สัมภาษณ, 19 
ธันวาคม 2550) 
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 จากทัศนะของหัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 4 คน มีทัศนะ
วากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนควรเปนรายการที่ใหสารประโยชนและความบันเทิง จํานวน 3 
คน มีรูปแบบ การนําเสนอ เนื้อหาตรงตามกลุมเปาหมายที่ผูผลิตรายการนั้น ๆ กําหนดไว จํานวน 2 
คน มีการนําเสนอ และเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของรายการที่ผูผลิตกําหนดไว จํานวน 2 คน 
ไดรับการยอมรับจากผูชม จํานวน 2 คน ไมเอาเปรียบผูบริโภค จํานวน 1 คน มีเทคนิคการผลิต 
(Production) ที่ดี มีมาตรฐาน จํานวน 1 คน  สงเสริมความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และ
จิตสํานึกในเรื่องการปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย จํานวน 1 คน มี
รูปแบบสรางสรรคแปลกใหม ไมเหมือนรายการอื่น จํานวน 1 คน 
 สรุปไดวาทัศนะของหัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เกี่ยวกับเกณฑ
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน มีดังนี้ 

1) มีรูปแบบ การนําเสนอ และเนื้อหาตรงตามกลุมเปาหมายที่ผูผลิตรายการนั้น ๆ 
กําหนดไว 

2) เปนรายการที่ใหทั้งสารประโยชนและความบันเทิง 
3) มีรูปแบบ  การนําเสนอ และเนื้อหาในรายการตรงตามวัตถุประสงคของรายการที่

ผูผลิตกําหนดไว 
4) ไดรับการยอมรับจากผูชม 
5) ไมเอาเปรียบผูบริโภค ในที่นี้หมายถึงการมุงเนนเรื่องของการขายสินคา อันเปนผู

อุปถัมภรายการอยางชัดเจน 
6) มเีทคนิคการผลิต (Production) ที่ดี  มีมาตรฐาน 
7) สงเสริมความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ และจิตสํานึกในเรื่องการปกครอง 

วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
8) เปนรายการสรางสรรคแปลกใหม ไมเหมือนรายการอื่น 

 
 4.3.2  ผลจากการสัมภาษณทัศนะของผูอุปถัมภรายการตีสิบเกี่ยวกับหลักเกณฑใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทศัน 
  ผูอุปถัมภรายการตีสิบ อันไดแก บริษัทพับบลิซิส ไทยแลนด จํากัด (Publicis 
Thailand Limited) ผูสนับสนุนรายการ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด ผูอุปถัมภรายการ บริษัท
ซีนิธ ลิเคอร จํากัด ผูสนับสนุนรายการ บริษัทโทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผูสนับสนุนรายการ ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1) บริษัท พับบลิซิส ไทยแลนด จํากัด ผูอุปถัมภรายการ 
   คุณวนิดา  วาสนกมล  ผูอํานวยการฝายวางแผนสื่อ (Media Planning Director) 
บริษัท พับบลิซิส ไทยแลนด จํากัด ไดใหความเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิตนั้นควร
ประกอบไปดวย 
   -   มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีกิจกรรมหรือเนื้อหาในรายการที่สอดคลอง
กับกลุมเปาหมาย ซ่ึงผูผลิตจะตองพิจารณาวากลุมเปาหมายที่รายการตนเองตองการนําเสนอนั้นเปน
กลุมไหน เนื่องจากกลุมเปาหมายแตละกลุมมีความสนใจที่แตกตางกัน ซ่ึงจะสงผลใหเนื้อหาใน
รายการตองมีความแตกตางกันไปนั่นเอง  (วนิดา  วาสนกมล, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2550) 

 2) บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด ผูสนับสนุนรายการ 
   คุณสาธิต  สถีระศรินทร  ผูจัดการฝายการตลาด บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง 
จํากัด ไดใหความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิตควรมีองคประกอบดังนี้ 
   -  มีแนวคิด (concept) ที่แปลกแตกตางจากรายการอื่น และนาสนในแงของ
การติดตามชม ไมวารายการนั้นจะมีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อใหสาระความรู 
   -   ผูผลิตรายการตองสามารถนําเสนอ (Present) แนวความคิด (Concept) ของ
รายการไดอยางโดดเดนและสามารถตรึงคนดูได ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญๆ คือ พิธีกรที่มี
ความสามารถ ฉาก แสง สี เสียง ที่ทําใหรายการนั้นๆ มีความโดดเดนขึ้นมา  (สาธิต  สถีระศรินทร, 
สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2550) 

 3) บริษัทซีนิธ ลิเคอร จํากัด  ผูอุปถัมภรายการ 
   คุณสมชัย   สุทธิกุลพานิช   ไดใหความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มี
กระบวนการผลิตควรมีองคประกอบดังนี้ 
   -   เปนรายการที่มีความแปลกใหม ไมลอกเลียนแบบกัน และมีความแตกตาง
จากรายการอื่นๆ ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของการผลิตรายการโทรทัศนนั้นไมควรสนใจแตเร่ืองเงิน
เพียงอยางเดียว แตสวนใหญแลวรายการโทรทัศนในเมืองไทยมักจะลอกเลียนแบบกัน ตัวอยางเชน 
ละครเรื่องเดียวกันแตสรางทุกยุคทุกสมัย  ไมมีอะไรแปลกใหมถือวาเปนการดูถูกผูชมและการอาง
วาการที่ผลิตรายการซ้ํา ๆ กันเนื่องจากผูชมชื่นชอบนั้นเปนความจริงสวนหนึ่ง แตสาเหตุอีก
ประการหนึ่งที่ทําใหผูชมตองชอบเนื่องจากในความเปนจริงผูชมมีทางเลือกนอยนั่นเอง 
   -   ควรเปนรายการที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง เนื่องจากการนําเสนอสาระ
นั้น เพื่อประโยชนสําหรับผูชมและสวนในแงของความบันเทิงนั้นเชื่อวาในชีวิตประจําวันทุกคน
ลวนประสบกับปญหาหรือความเศราตาง ๆ มากมายอยูแลว  ดังนั้นผูชมจึงตองการความบันเทิงจาก
รายการโทรทัศน  (สมชัย  สุทธิกุลพานิช, สัมภาษณ, 25 ธันวาคม 2550) 
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 4) บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัดมหาชน ผูอุปถัมภรายการ 
   คุณอมร  จารุวรรณวัฒนะ รักษาการผูชวยผูจัดการแผนกการสื่อสารการตลาด 
(Executive Marketing Communication & Media Dept)  ไดใหความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มี
กระบวนการผลิตควรมีองคประกอบดังนี้ 
   -   มีรูปแบบของรายการที่สอดคลองกับผลิตภัณฑของบริษัทผูอุปถัมภรายการ 
   -   กลุมเปาหมายของรายการนั้น ๆ สอดคลองกับผลิตภัณฑ (Product) แตละ
ผลิตภัณฑ (Product) ยกตัวอยางเชน หากผลิตภัณฑ (Product) มีกลุมเปาหมายที่เปนมวลชน (Mass) 
ก็จะเลือกสนับสนุนรายการที่ออกอากาศในชวงเวลาที่ดีที่สุดของวัน (Prime Time) หรือหากเปน
การสนับสนุน (Tie In) ชวงสั้น ๆ ในรายการ (Scoop) ก็จะพิจารณาวากลุมเปาหมายของรายการที่
ชมในชวงเวลานั้น ๆ เปนกลุมที่ตรงกับลูกคาของผลิตภัณฑหรือไม เพื่อใหผลิตภัณฑ (Product) 
เขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงที่สุด 
   -  มีราคาเวลาโฆษราในรายการตามที่ทางผูอุปถัมภรายการกําหนไว คือหาก
เปรียบเทียบรายการที่มีเนื้อหาใกลเคียงกันและมีปจจัยอ่ืน ๆ เชน กลุมเปาหมาย เวลาออกอากาศ มี
ความใกลเคียงกันก็จะไมเลือกรายการที่มีราคาแพงกวา  (คุณอมร  จารุวรรณวัฒนะ, สัมภาษณ, 25 
ธันวาคม 2550) 
 
 ดังนั้นจากทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ของผูอุปถัมภ
รายการตีสิบ พบวาจากจํานวน 4 คนของผูอุปถัมภรายการตีสิบมีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่
มีคุณภาพควรมีแนวคิด (Concept) ของรายการแปลกใหม  แตกตางจากรายการอื่น จํานวน 2 คน  
เปนรายการที่มีกลุมเปาหมายชัดเจนและมีกิจกรรม  หรือเนื้อหาในรายการสอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย จํานวน 1 คน  มีการผลิตรายการที่นําเสนอแนวคิด (Concept) ของรายการไดโดดเดน
และสามารถตรึงคนดูได จํานวน 1 คน  มีเนื้อหาในรายการที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง จํานวน 1 
คน  มีรูปแบบของรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของผู อุปถัมภรายการ  จํานวน  1 คน  มี
กลุมเปาหมายของรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ จํานวน 1 
คน มีราคาขายโฆษณาในรายการตรงตามที่ทางผูอุปถัมภรายการตองการ จํานวน 1 คน 
 เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของผูอุปถัมภรายการคือ 
 1) มีแนวคิด (Concept) ของรายการแปลกใหม แตกตางจากรายการอื่น 
 2) เปนรายการที่มีกลุมเปาหมายชัดเจนและมีกิจกรรมหรือเนื้อหาในรายการสอดคลอง
กับกลุมเปาหมาย 
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 3) มีการผลิตรายการที่นําเสนอแนวความคิด (Concept) ของรายการไดโดดเดน และ
สามารถตรึงคนดูได 
 4) มีเนื้อหาในรายการที่ใหทั้งสาระและความบันเทิง 
 5) มีรูปแบบของรายการที่สอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ 
 6) มีกลุมเปาหมายของรายการ สอดคลองกับผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑของผูอุปถัมภ
รายการ 
 7) มรีาคาขายโฆษณาในรายการตรงตามที่ทางผูอุปถัมภรายการตองการ 
 
 4.3.3) ผลจากการสัมภาษณทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่ บริษัท  ทเวนตี้  ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
  กรรมการบริหาร  ผูจัดการฝายผลิตรายการ  หัวหนากลุมผูสรางสรรครายการตีสิบ  
พิธีกรและผูสรางสรรครายการตีสิบ   หัวหนาผูกํากับรายการตีสิบ  ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกบัเกณฑ
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) กรรมการบริหาร 
   คุณวิทวัส   สุนทรวิ เนตร   ไดใหความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มี
กระบวนการผลิตนั้นควรจะมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

- มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
หรือกลุมเปาหมายได  ซ่ึงตัววัดที่นิยมใชในปจจุบันคือ กระแสจากสื่อมวลชนตาง ๆ และคะแนน
รายการ (rating)  ซ่ึงถือวาเปนตัวสมมติที่ไดรับการยอมรับวาหากรายการหนึ่ง ๆ มีจํานวนตัวเลข
เทานี้  ถือวาไดรับความนิยม 

- มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน  ซ่ึงควรจะมีสองวัตถุประสงคหลัก  คือเพื่อเสนอใน
ส่ิงที่กลุมเปาหมายในชวงเวลาออกอากาศนั้น ๆ ตองการทราบ และเพื่อเสนอในสิ่งที่ผูผลิตตองการ
ใหกลุมเปาหมายทราบ  (วิทวัส  สุนทรวิเนตร, สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550) 
  2) ผูควบคุมฝายผลิตรายการ 
   คุณวัชรี  คุปตารักษ   มีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิต 
ควรมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
   -  เปนรายการที่มีสาระเพื่อใหคนดูไดรับประโยชน และมีความบันเทิงเปน
องคประกอบที่ทําใหรายการนั้น ๆ มีเสนหและมีความนาสนใจ นาติดตาม ซ่ึงสาระที่อยูในรายการ
นั้นมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับกลุมเปาหมาย  เนื่องจากกลุมเปาหมายแตละกลุมมีความแตกตางกัน  
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อยางไรก็ตามรายการประเภทนี้จะตองใชเวลาจึงจะประสบความสําเร็จไดซ่ึงความสําเร็จในที่นี้
หมายถึง การไดรับการยอมรับจากคนดู และทําใหรายการสามารถอยูรอดไดในเชิงธุรกิจ  
   -  มีวิธีการนําเสนอที่นาสนใจไมวารายการดังกลาวจะเปนรายการเพื่อความ
บันเทิงหรือรายการสาระบันเทิงก็ตาม  โดยเฉพาะรายการประเภทสาระบันเทิงหากผูผลิตสามารถ
ทําใหรายการมีความนาสนใจไดยอมทําใหผูชมตองการติดตามชมรายการนั้น ๆ 
   -  มีการผลิต (production) ไมวาจะเปนแสง สี เสียง วิธีการตัดตอ หรือฉาก
จะตองมีมาตรฐาน รวมทั้งพิธีกรมีความสามารถ มีไหวพริบ ช้ันเชิง เพราะหากไมมีมาตรฐานแลว
แมจะมีแนวคิดหรือวิธีการนําเสนอที่ดีแคไหนรายการนั้นถือวาไมมีคุณภาพ  (วัชรี  คุปตารักษ, , 
สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550)  

 3) หัวหนากลุมผูสรางสรรครายการตีสิบ  (Creative Group Head) 
   คณุอนุชิต  มุรธาทิพย  แสดงความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการ
ผลิตควรมีองคประกอบคือ 
   -  เปนรายการที่มีความสรางสรรค นาสนใจ แมวาเปนรายการวาไรตี้  ควรมี
ความพิเศษ แปลกใหม พิเศษกวาชีวิตประจําวันทําใหผูชมเกิดความคิดใหม ๆ และหากเปนรายการ
ประเภทนําเสนอสาระ ควรจะนําเสนอเรื่องราวที่ทันสมัยแปลกใหม หรือหยิบยกเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคนดู คือทําใหคนดูดูแลวไดความรู  ความสนุกแบบใหม ไดเห็นเรื่องราวใหม ๆ มากกวาที่เคา
เคยรูในชีวิตประจําวัน  (อนุชิต  มุรธาทิพย, สัมภาษณ, 19 ธันวาคม 2550) 

 4) พิธีกรและผูสรางสรรครายการตีสิบ 
   คณุคืนสิทธ์ิ   สุวรรณวัฒกี  มีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการ
ผลิตนั้นควรมีองคประกอบคือ 
   -  ใหสาระและความบันเทิงควบคูกันไป  โดยเฉพาะสาระที่ผูชมไมเคยรูมา
กอน  อยางไรก็ตามสาระเพียงอยางเดียวผูชมอาจจะไมชอบ ดังนั้นควรจะสอดแทรกความ
สนุกสนานในรายการเพื่อใหความบันเทิงใหกับผูชม  (คืนสิทธิ์  สุวรรณวัฒกี, สัมภาษณ, 19 
ธันวาคม 2550) 

 5) หัวหนาผูกํากับรายการตีสิบ 
   คุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ (สัมภาษณ วันที่ 19 ธันวาคม 2550) มีความ
คิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิตนั้นควรมีองคประกอบคือ 
   -   ใหสาระและความบันเทิงควบคูกันไป  ไมจําเปนวาอยางไหนจะมากกวา
นอยกวาแตตองประกอบดวยสองสวน  ซ่ึงสาระอาจจะมาในรูปแบบของสาระความรูหรือขอควร
ปฏิบัติ ดี ช่ัว เลว หรือการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สําหรับรายการที่นําเสนอเพื่อความบันเทิงนั้น
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ควรมีขอบเขตที่เหมาะสม  ไมจาบจาง  หยาบคาย (เฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ, สัมภาษณ, 19 
ธันวาคม 2550) 
 พบวาทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
จํานวน 5 คน มีความคิดวารายการโทรทัศนที่มีคุณภาพควรมีทั้งสาระและความบันเทิงควบคูกันไป 
จํานวน 4 คน  มีรูปแบบรายการที่สรางสรรค พิเศษ มีความแปลกใหม ไมลอกเลียนแบบรายการอื่น 
จํานวน 2 คน ไดรับการยอมรับจากผูชม จํานวน 1 คน มีการผลิต (production) ที่มีมาตรฐาน จํานวน 
1 คน มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน จํานวน 1 คน 
  
 ดังนั้นสรุปไดวาทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอร          
เทนเมนท จํากัด เกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนมีดังนี้ 

1) ควรมีทัง้สาระและความบันเทิงควบคูกันไป และเนื้อหาไมกอใหเกิดโทษตอสังคม 
2) มีรูปแบบรายการที่สรางสรรค พิเศษ มีความแปลกใหม ไมเลียนแบบรายการอื่น 
3) ไดรับการยอมรับจากผูชม 
4) การผลิต (production) ที่มีมาตรฐาน 
5) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 

 
 4.3.4) ทัศนะที่เหมือนกันเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวา
ไรตี้ของกลุมผูผลิตรายการตีสิบทั้ง 3 กลุม 
  กลุมผูผลิตรายการตีสิบทั้ง 3 กลุม อันไดแก หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศน
ไทยทีวี สีชอง  3  ผู อุปถัมภรายการตี สิบ   ผูบริหารและเจ าหนาที่บริษัท  ทเวนตี้  ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีความคิดเห็นตรงกันวารายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ที่มีกระบวนการ
ผลิตควรประกอบดวย 

1) เปนรายการที่มีเนื้อหาสารประโยชนและความบันเทิงเชนเดียวกับรายการ
โทรทัศนประเภทอื่น ๆ ดังเหตุผลที่กลาวไปแลวขางตนคือ เนื่องจากสื่อโทรทัศนเปนสื่อที่เขาถึง
ผูรับสารไดงาย ดังนั้นสารประโยชนไมวาจะเปนขอมูลขาวสารหรือการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีจึงเปน
หนาที่ของสื่อประเภทโทรทัศน  สวนในแงของความบันเทิงเปนสิ่งที่จะปรากฏอยูแลวในสื่อ
โทรทัศนโดยเฉพาะรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้แตสัดสวนของสาระหรือบันเทิงจะมากหรือ
นอยจะแตกตางกันไปตามกลุมเปาหมายและวัตถุประสงคของรายการนั้น ๆ นอกจากนี้รายการ
โทรทัศนประเภทเกมโชว จะมีพื้นฐานมาจากการพนันและการเสี่ยงโชคจึงควรระมัดระวังการยั่วยุ
ในเรื่องการพนัน 
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2) ทําใหผูชมอยากมีสวนรวมและติดตามชมรายการจากเทคนิคในการผลิต
รายการ (Production) เนื่องจากรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวมีรูปแบบเปนการแขงขัน ดังนั้น
การทําใหผูชมที่ติดตามชมรายการมีสวนรวมลุนไปกับการแขงขัน จะสงผลใหผูชมตองการติดตาม
ชมรายการอยางตอเนื่อง  ดังนั้นสําหรับเทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวจึง
ไมไดหมายถึง “เทคนิคที่มีมาตรฐาน” เทานั้น แตหมายถึงการผลิตรายการโทรทัศนที่ทําใหผูชมรูสึก
มีสวนรวมกับรายการไมวาจะเปนจากระบบแสง สี เสียง การตัดตอ รวมทั้งความสามารถของพิธีกร
ที่ดําเนินรายการนั้น ๆ ดวย 

3) มีรูปแบบและการนําเสนอรายการที่มีความแปลกใหม สรางสรรคและ
นาสนใจ ไมลอกเลียนแบบรายการอื่น ๆ หรือมีการนําเสนอขอมูลใหม ทันสมัยที่ผูชมไมเคยรูมา
กอน 
 4.3.5) ทัศนะเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ที่
เหมือนกันของกลุมผูผลิตรายการตีสิบสองกลุม 
   หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และผูบริหารและเจาหนาที่
บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีความคิดเห็นตรงกันวารายการโทรทัศนประเภท
วาไรตี้ที่มีกระบวนการผลิต ควรมีองคประกอบดังนี้ 

1) ไดรับการยอมรับจากผูชมไมวาการประเมินจากคะแนนรายการ (Rating) ซ่ึง
เกี่ยวของกับการตลาดหรือการปรากฏในสื่ออ่ืน ๆ เปนที่นาสังเกตวาผูอุปถัมภรายการไดใหความ
คิดเห็นวานอกจากจํานวนผูชมแลว  จะพิจารณาจากชวงเวลาและกลุมเปาหมายที่ตรงกับ
กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ (Product) ของผูอุปถัมภรายการ รวมทั้งราคาของรายการเปนหลัก 

2) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและมีเนื้อหาและรูปแบบรายการตรงกับวัตถุประสงค
ที่ทางรายการกําหนดไว 
  นอกจากนี้หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 และผูอุปถัมภ
รายการตีสิบมีความคิดเห็นตรงกันวารายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ที่มีกระบวนการผลิตควรมี
องคประกอบคือ ควรมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีรูปแบบ เนื้อหา หรือกิจกรรมในรายการตรงตาม
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว 
 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 : ศึกษา
เฉพาะกรณีรายการตีสิบ สามารถสรุปไดดังภาพที่ 4.1 
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ผูอุปถัมภ

รายการ 

หัวหนาและ

เจาหนาที่

สถานี 

โทรทัศน 

ไทยทีวีสี 

รายการวาไรตี้ที่มี

กระบวนการผลิต 

1. เนื้อหาสาระและบันเทิง 

2. มีเทคนิคการผลิตรายการที่ 

    ทําใหผูชมมีสวนรวม 

3. สรางสรรค แปลกใหม 

รายการที่มีกระบวนการผลิต 

1. กลุมเปาหมายสอดคลอง

กับรูปแบบรายการ 

2. กลุมเปาหมายอดคลองกับ

ผลิตภัณฑ 

3. รูปแบบ/เนื้อหา 

    สอดคลองกับผลิตภัณฑ 

4. มีราคาตามที่กําหนด 

(รายการมีพัฒนาการ) 

ซื้อโฆษณา 

ผูบริหารและเจาหนาที่

บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ 

เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

รายการที่มีกระบวนการผลิต 

1. รูปแบบ/เนื้อหาตรงตาม

วัตถุประสงค 

2. ไดรับการยอมรับ 

3. รูปแบบ/เนื้อหาตรงตาม

กลุมเปาหมาย 

4. ไมเอาเปรียบผูบริโภค 

(สงเสริม การปกครอง 

วัฒนธรรม ระเบียบ

ประเพณีอันดีงาม) 

รายการที่มีกระบวนการผลิต 

1. ตรงตามวัตถุประสงค 

2. ไดรับการยอมรับ 

(ยุติธรรม/โปรงใส) 

ซื้อโฆษณา 

 
 
ภาพที่ 4.1 แสดงเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ของกลุมผูผลิตรายการ 

ตีสิบ 
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 จากภาพที่ 4.1 สรุปทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิต
รายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ คือผูผลิตทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นตรงกันวารายการโทรทัศน
ประเภทวาไรตี้ที่มีคุณภาพควรประกอบไปดวย (1) มีเนื้อหาสาระและบันเทิง (2) มีเทคนิคในการ
ผลิตรายการที่ทําใหผูชมรูสึกมีสวนรวมไปกับรายการ (3) มีรูปแบบและเนื้อหาสรางสรรคแปลก
ใหม 
 นอกจาก 3 องคประกอบดังกลาวขางตนแลว สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 จะใชเกณฑ
ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ ตามเกณฑดังนี้ (1) มีรูปแบบและเนื้อหาตาม
เปาหมายที่รายการกําหนดไว (2) ไดรับการยอมรับจากผูชม (3) มีรูปแบบและเนื้อหาตาม
กลุมเปาหมายที่รายการกําหนดไว (4) ไมเอาเปรียบผูบริโภค และสําหรับการประเมินคุณภาพ
รายการโทรทัศนมีเกณฑเพิ่มเติม คือสงเสริมความรู ความเขาใจ ในเรื่องการปกครอง วัฒนธรรม 
ระเบียบอันดีงามในสังคมไทย 
 สวนผูอุปถัมภรายการสรุปไดดังนี้ (1) มีกลุมเปาหมายสอดคลองกับรูปแบบรายการ (2) มี
รูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (3) มีราคาตรงตามที่ผูอุปถัมภรายการ
กําหนด และมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทเกมโชวเพิ่มเติม คือการมี
พัฒนาการความเคลื่อนไหวตลอดเวลา 
 สวนบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นั้นนอกจาก 3 องคประกอบดังกลาว
ขางตนแลว ยังมีเกณฑอ่ืน ๆ ดังนี้ (1) มีรูปแบและเนื้อหารายการตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
(2) ไดรับการยอมรับจากผูชมไมวาจะเปนคะแนนรายการ (rating) หรือกระแสจากสื่อมวลชน  
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3”  ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใชสัมภาษณแบบเจาะลึก 
(Indepth Interview) กลุมผูผลิตรายการตีสิบ 3 กลุม อันไดแก หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 จํานวน 4 คน ผูอุปถัมภรายการตีสิบ จํานวน 4 คน และผูบริหารและเจาหนาทีบ่ริษทั 
ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด จํานวน 5 คน และโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย  
 
 กระบวนการผลิตรายการตีสิบ มี 4 ขั้นตอน 

1) ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ประกอบดวย 
1.1)  การระดมความคิดจากผูรวมงาน 
1.2)  การติดตอแขกรับเชิญ 
1.3)  การเตรียมสถานที่ในการถายทํา 
1.4)  การเตรียมบุคลากรการผลิตรายการ 
1.5)  การเตรียมขอมูลที่ใชในการสัมภาษณ 
1.6)  การเตรียมอุปกรณการผลิตรายการ 
1.7)  การเตรียมฉากและอุปกรณประกอบฉาก 
1.8)  การเตรียมวัสดุรายการ 

2) ขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) ประกอบดวย 
2.1)  การจัดเตรียม (Setup) 
2.2)  การซอม (Rehearsal) 

3) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) ประกอบดวย 
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 3.1)  การผลิตรายการในหองจัดรายการ (Studio) มีทั้งการถายทอดสดและการบันทึก
เทป 

 3.2)  การผลิตรายการนอกสถานที่ (On Location) มีทั้งการถายทอดสดและการ
บันทึกเทป 

4) ขั้นตอนหลังการผลิตรายการ (Postproduction) ประกอบดวย 
4.1)  การตัดตอภาพ 
4.2)  การประเมินคุณภาพรายการ 
4.3)  การประเมินผูชมรายการ 

 
5.2  อภิปรายผล 
 
 กระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
 ขั้นตอนการผลิตรายการทั้ง 4 ขั้นตอนของรายการตีสิบ  สอดคลองกับแนวความคิดใน
การผลิตรายการโทรทัศนของ Alan Wurtzel ที่กลาววา กระบวนการผลิตรายการประกอบดวย 4 
ขั้นตอนคือ  ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) ขั้นตอนการ
เตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) และขั้นตอน
หลังการผลิตรายการ (Postproduction) ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1) ขั้นตอนการวางแผนกอนการผลิตรายการ (Preproduction Planning) 
ขั้นตอนนี้ประกอบดวยการทํางานสําคัญ 8 ประการ คือ 
- การพัฒนาแนวความคิด 
- การกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการผลิตรายการ 
- การวิเคราะหผูชมเปาหมาย 
- การจัดทํางบประมาณ 
- การคนควาหาขอมูล 
- การกําหนดวิธีในการผลิตรายการ 
- การเขียนโครงสรางรายการและบทโทรทัศน 
- การประชุมทีมงานผลิตรายการ 

  Wurtzel  กลาววา ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาในการทํางาน 1 วัน 1 สัปดาห หรือ 1 เดือน 
กอนวันถายทําขึ้นอยูกับความซับซอนของเนื้อหาที่จะผลิต ซ่ึงการผลิตรายการตีสิบ ก็ใชเวลาในการ
วางแผนกอนการผลิตรายการเพียง 1 วัน เนื่องจาก 
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  1) มีทีมงานเพียง 3 คนเทานั้น และตองผลิตรายการ 1 วัน ใน 1 สัปดาห ทําใหไมมี
เวลาวางแผนในการผลิตรายการมากนัก 
  2) แนวคิดหลักของรายการคือ ตองการนําเสนอประเด็นการสนทนาที่สด ใหม และ
ทันเหตุการณ (Hot Issue) โดยสนับสนุนการนําเสนอรายการประเภทวาไรตี้ ทําใหทีมงานไมตองใช
เวลาในการวางแผนการผลิตรายการมาก เนื่องจากถาวางแผนไวนานจะทําใหประเด็นในการ
นําเสนอขาดความสด ใหม และทันเหตุการณ 
  3) การผลิตรายการตีสิบ ไมมีความซับซอนเหมือนการผลิตรายการเกมโชว และ
ละคร ซ่ึงรายการประเภทนี้ตองใชเวลาในการวางแผนงาน 
  นอกจากนี้หากพิจารณาแนวคิดในการผลิตรายการโทรทัศนของ Wurtzel กับการ
วางแผนกอนการผลิตรายการตีสิบ แลวจะพบวามีลักษณะที่สอดคลองและแตกตางกันดังนี้ 
  1) การพัฒนาแนวความคิดตามแนวคิดของ Wurtzel นั้น เปนหนาที่ของผูควบคุม
การผลิตรายการ (Producer) แตเพียงผูเดียว ซ่ึงจะนําแนวความคิดนี้มาปรึกษาและวางแนวทางการ
ผลิตรายการกับผูกํากับรายการและผูเขียนบท เพื่อดําเนินการตอไป แตการพัฒนาแนวความคิดของ
รายการตีสิบนั้น เปนการระดมความคิดของผูรวมงานซึ่งเปนการทํางานรวมกันของผูบริหารฝาย
รายการ  ผูควบคุมการผลิตรายการ  ผูผลิตรายการและผูดําเนินรายการ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
ทีมงานและผูเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการระดมความคิด  แตละคนมีสิทธิเสนอความคิดเห็น 
เสนอประเด็น และแขกรับเชิญ จากนั้นจะมีการลงมติเพื่อความเปนเอกฉันทในการผลิตรายการ
ตอไป 
  2) Wurtzel  กลาววาตองมีการวิเคราะหผูชมเปาหมายและการจัดทํางบประมาณ แต
รายการตีสิบไมมีการวางแผนในเรื่องดังกลาว  เนื่องจากผูบริหารและทีมงานไดกําหนด
กลุมเปาหมายไวอยางชัดเจน  ตั้งแต เ ร่ิมความคิดที่จะผลิตรายการนี้ หรือในชวงการกอตั้ง
สถานีโทรทัศนนั่นเอง  สวนเร่ืองงบประมาณนั้นทางรายการตีสิบมีงบประมาณเปนของตนเอง  จะ
เปนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากฝายรายการ และผูอุปถัมภรายการ 
  3) แนวคิดของ Wurtzel ไมมีการกลาวถึงการติดตอแขกรับเชิญ การเตรียมบุคลากร
การผลิตรายการ  การเตรียมอุปกรณการผลิตรายการ  การเตรียมฉากและอุปกรณประกอบฉาก และ
การจัดเตรียมวัสดุรายการ ซ่ึงแตกตางจากการวางแผนของรายการตีสิบ  เรื่องนี้สันนิษฐานไดวา การ
กําหนดวัตถุประสงคและแนวทางการผลิตรายการของ Wurtzel ก็คือการวางแผนในรายละเอียด
ตางๆ ที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนแนวทางในการผลิตรายการตอไป 
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  4) การเขียนโครงสรางรายการและบทโทรทัศนตามแนวคิดของ Wurtzel มีความ
แตกตางจากรายการตีสิบ กลาวคือ รายการตีสิบไมมีบทโทรทัศนมีเพียงโครงรางคําถาม ซ่ึงทีมงาน
ไดจัดเตรียมไวใหผูดําเนินรายการเพื่อสรางคําถามและคําสนทนาในรายการดวยตนเอง 
  5) การผลิตรายการตีสิบ มีการคนควาหาขอมูลซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
Wurtzel แตรายการตีสิบมีผูควบคุมการผลิตรายการ  ผูผลิตรายการ และผูประสานงานการผลิต
รายการรับผิดชอบในการคนหาขอมูลรวมกันในลักษณะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงตางจากแนวคิด
ของ Wurtzel ที่กําหนดใหผูควบคุมการผลิตรายการเปนผูคนควาหาขอมูลเพียงคนเดียว 
  6) การกําหนดวิธีการผลิตรายการตามแนวคิดของ Wurtzel คือการกําหนดสถานที่
และวิธีการผลิตรายการ กลาวคือจะผลิตในหองจัดรายการหรือนอกสถานที่ รวมทั้งใชวิธีการ
ถายทอดสดหรือการบันทึกเทป ซ่ึงรายการตีสิบมีวิธีการที่คลายกันคือ มีการจัดเตรียมเรื่องสถานที่
ถายทําและกําหนดวิธีในการผลิตรายการวาจะถายทอดสดหรือบันทึกเทป 
  7) การประชุมทีมงานผลิตรายการตามแนวคิดของ Wurtzel เปนการประชุมของ
ทีมงานผลิตรายการทุกคนไดแก ผูควบคุมการผลิตรายการ  ผูกํากับรายการ  ผูกํากับเทคนิค  ผู
ควบคุมเสียง  ผูควบคุมแสง และผูออกแบบฉาก เพื่อวางแผนและวางแนวทางในการผลิตรายการให
พรอมเปนครั้งสุดทายกอนเขาสูการเตรียมการผลิตรายการ (Set and Rehearsal) ซ่ึงรายการตีสิบก็
เปนเชนเดียวกัน  โดยทีมงานจะใชการแจงและบอกกลาวทีมงานแตละคนใหพรอม เชน ผู
ประสานงานการผลิตแจงฝายเทคนิคถึงสถานที่ที่ใชในการผลิตรายการ  อุปกรณที่ตองจัดเตรียม วัน
และเวลาในการผลิต หรือผูผลิตรายการแจงแกผูดําเนินรายการถึงวันและเวลาในการผลิต  
รายละเอียดของประเด็นที่จะสนทนาและรายชื่อของแขกรับเชิญ เปนตน 
  การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตการณการทํางานในขั้นตอนการ
วางแผนกอนการผลิตรายการ พบวา 
  1) การระดมความคิดจากผูรวมงานเปนขั้นตอนที่ทีมงานและผูบริหารให
ความสําคัญมากที่สุด ซ่ึงยืนยันไดจากคําใหสัมภาษณของผูบริหารและทีมงานที่กลาวไววา การ
กําหนดประเด็นและแขกรับเชิญคือ ส่ิงสําคัญในการผลิตรายการใหชวนติดตาม นอกจากนี้การ
ประชุมรายการทุกวันหรือการที่ผูบริหารบางคนไดควบคุม ดูแล และกําหนดประเด็นในการสนทนา
ดวยตัวเองนั้นเปนสิ่งยืนยันถึงความสําคัญในเรื่องนี้เชนกัน 
  ระยะเวลาที่ใชในการระดมความคิดมีไมมากและไมซับซอน นั่นคือ มีการประชุม
รายการทุกวันในเวลา 14.00-15.00 นาฬิกา เมื่อเสร็จส้ินการประชุมก็จะไดประเด็นในการสนทนา
ในรายการตีสิบทันที  โดยผูควบคุมการผลิตรายการจะนําประเด็นดังกลาวมาดําเนินการผลิตตอไป 
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หากประเด็นการสนทนาไมไดมาจากที่ประชุมก็จะเปนการพิจารณารวมกันของคุณวัชรี  คุปตารักษ 
ซ่ึงจะนําเสนอคุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร ตอไป ซ่ึงคุณวิทวัสจะเห็นดวยเปนสวนใหญ 
  2) การติดตอแขกรับเชิญเปนขั้นตอนที่สรางปญหาใหกับทีมงานมากที่สุด บางครั้ง
แขกรับเชิญที่กําหนดไวปฏิเสธไมมารวมรายการ ทําใหทีมงานตองติดตอคนที่มีความสําคัญนอย
กวา หรืออาจตองเปลี่ยนประเด็นการสนทนาใหม บางกรณีแขกรับเชิญตกลงกับทีมงานแลวแต เมื่อ
ถึงเวลาถายทํากลับขอยกเลิกกะทันหัน ทําใหทีมงานตองเปลี่ยนประเด็นการสนทนาใหมและติดตอ
แขกรับเชิญใหม หรืออาจตองยกเลิกการถายทําเนื่องจากไมสามารถแกปญหาเรื่องแขกรับเชิญได 
  3) ทีมงานไมใหความสําคัญกับการจัดเตรียมฉากการถายทําในหองจัดรายการมาก
นัก  เนื่องจากตีสิบเปนรายการสนทนาที่เนนหนักการนําเสนอเนื้อหาและประเด็นในการสนทนา
มากกวาความสวยงามและความนาสนใจของฉาก โดยฝายศิลปกรรมไดสรางฉากอยางถาวรที่ฝา
ผนังหองจัดรายการ มีลักษณะเปนรูปตึกสูงในเมืองหลวงของกรุงเทพมหานคร มีตัวอักษรสีเงิน 
เขียนบนฝาผนังของสตูดิโอวา AT TEN 
  สําหรับอุปกรณประกอบฉากนั้น  ทางทีมงานก็ไมใหความสําคัญมากเชนกัน โดย
เตรียมชุดรับแขกที่มีความเรียบงายเพื่อใชในรายการสลับกัน 2 ชุดเทานั้น 
  สวนการถายทํานอกสถานที่นั้นทางทีมงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณวัชรี  คุปตารักษ 
ใหความสําคัญกับการจัดเตรียมฉากมากเนื่องจากตองการใหภาพที่บันทึกมามีบรรยากาศที่สมจริง
เชน การสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวเหตุการณ ทางทีมงานจะใชฉาก ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีการพิจารณา
เร่ืองมุมกลอง ฉากหลัง และแสงประกอบดวย เพื่อใหฉากออกมาสมบูรณตามหลักศิลปะมากที่สุด 
  4) การจัดเตรียมขอมูลนั้นทางทีมงานรวบรวมจากสื่อหนังสือพิมพมากที่สุด 
เนื่องจากมีส่ิงที่นาสนใจและมีขอมูลมากมายใหเลือกใช จากนั้นจึงนํามาสรุปยอเปนประเด็นส้ัน ๆ 
หรือทําเปนโครงรางใหผูดําเนินรายการตอไป 
  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากแนวความคิดของ ระวีวรรณ  ประกอบผล ที่กลาวถึงการ
ผลิตรายการโทรทัศนวา เปนหนาที่ของผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) ที่จะคิดและพิจารณา
ในการผลิตรายการโทรทัศนรายการหนึ่งรายการใดขึ้นมา นั่นคือ เมื่อผูควบคุมการผลิตรายการ
ไดรับความคิดจากคณะผูบริหารแลว ส่ิงที่ตองพิจารณามีดังนี้ 
  1) ความคิดในเรื่องนั้น ๆ เปนความคิดที่ใหมและมีคุณคาเพียงพอที่จะจัดทํารายการ
หรือไม 
  2) รายการที่จะผลิตขึ้นมามีประโยชนตอผูชมในดานใดบาง 
  3) รายการที่จะผลิตขึ้นมามีขอจํากัดในแงของการผลิตรายการอยางใดหรือไม 
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  เมื่อพิจารณาสิ่งตาง ๆ เหลานี้เรียบรอยแลว และไดผลออกมาวาสามารถจัดทํา
รายการโทรทัศนขึ้นมาได  ผูผลิตรายการก็จะตองคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ในการผลิตรายการ
โทรทัศน ดังนี้ 
  1) เนื้อหาของรายการ (Program Content) 
  2) คาใชจายในการผลิตรายการ (Cost) 
  3) บทโทรทัศน (Script) 
  4) ตัวแสดง (Talent) 
  5) อุปกรณทางเทคนิค (Technical Facilities) เชน ฉาก วัสดุรายการ กราฟฟค กลอง 
แสง เสียง 
  รายการตีสิบ มีการวางแผนที่สอดคลองกับแนวความคิดดังกลาวขางตน นั่นคือ คุณ
วัชรี  คุปตารักษ ซ่ึงเปนผูควบคุมการผลิตรายการ (Producer) จะเปนผูรับนโยบายการจัดทํารายการ
มาจากคณะผูบริหาร แลวนํามาคิดและพิจารณารวมกับคณะทํางานคนอื่น ๆ วาควรผลิตรายการใน
รูปแบบใด มีวิธีการนําเสนออยางไร เพื่อใหผูชมรายการไดรับความรูและประโยชนสูงสุด เมื่อได
มติเรียบรอยแลวก็จะพิจารณาในสิ่งตาง ๆ เชน เนื้อหารายการ ผูรวมรายการ ผูดําเนินรายการ 
อุปกรณการผลิต เพื่อวางแผนในการผลิตรายการตอไป 
  จากแนวความคิดขง ดวงทิพย  วรพันธุ ที่กลาวถึงลักษณะของการผลิตรายการ
โทรทัศนวามี 4 ประเภท คือ 
  1) รายการสด (Live Program in Studio) เปนรายการที่จัดทําขึ้นในหองสงและ
ออกอากาศพรอมกันทันที  รายการประเภทนี้ตองจัดดวยความระมัดระวัง และตองมีการนัดหมาย
กันระหวางผูผลิต  ผูกํากับรายการและผูรวมงานคนอื่น ๆ เปนอยางดี 
  2) รายการสดนอกหองสง (Outside Broadcast Program) เปนรายการที่จัดทําขึ้น
นอกหองสง โดยใชรถถายทอดซึ่งมีอุปกรณครบครัน (Outside Broadcast Van) 
  3) รายการที่มีการบันทึกเทปไวลวงหนา (Videotape Recorded Program) เปน
รายการที่จัดทําขึ้นลวงหนา โดยบันทึกรายการลงในเทปบันทึกภาพแลวนําเทปนี้ออกอากาศตอไป 
  4) รายการภาพยนตร (Telecine) เปนภาพยนตรที่ส่ังซ้ือมาจากตางประเทศหรือผลิต
ขึ้นมาเองภายในประเทศแลวนํามาฉายทางโทรทัศน 
  รายการตีสิบก็มีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาว นั่นคือ ผูควบคุมการผลิตและ
ทีมงานจะชวยกันพิจารณาวา การผลิตรายการตีสิบ ควรมีลักษณะเปนรายการสด  รายการสดนอก
หองสง หรือรายการที่มีการบันทึกเทปไวลวงหนา เพื่อใหรายการมีรูปแบบ และวิธีการนําเสนอที่มี
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ความสด ทันเหตุการณ และมีความหลากหลาย เพื่อชวยเสริมใหรายการมีความนาสนใจ และไดรับ
ความนิยมจากผูชมรายการมากที่สุด 

2) ขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) 
Wurtzel  กลาววา  ขั้นตอนนี้ประกอบไปดวย 
-  การจัดเตรียมเรื่องฉาก  ไฟ  เสียง  เทป และภาพประกอบรายการตาง ๆ 
-  การซอม ซ่ึงหมายถึง ซอมแหง  ซอมกลอง  ซอมอยางตอเนื่อง และซอมเหมือนจริง 
จากการศึกษาวิจัยพบวา รายการตีสิบ มีความสอดคลองและแตกตางจากแนวคิดของ  

Wurtzel  ดังนี้ 
1) การจัดเตรียม ภาพ แสง เสียง เทป ฉาก และอุปกรณประกอบฉากในรายการตี

สิบ  เปนไปตามแนวความคิดของ Wurtzel นั่นคือ ชางภาพมีการจัดเตรียมเรื่องกลองและปรับแตง
กลอง  ผูควบคุมแสงนําไปมาติดตั้งและปรับแตง  ผูควบคุมเสียงไดปรับแตงเสียงใหไดระดับที่
สมดุล  ผูควบคุมเทปมีการจัดเตรียมเทปที่ใชในการถายทํา  มีการจัดเตรียมชุดแกวน้ําเพื่อใชเปน
อุปกรณประกอบฉาก แตไมมีการจัดทําฉากเนื่องจากฝายศิลปกรรมไดสรางฉากอยางถาวรไวแลว 

2) Wurtzel  กลาวไววา การจดัเตรียมรายละเอียดและอุปกรณตาง ๆ ในหองควบคุม
หองจัดรายการตองดําเนินไปพรอม ๆ กับการเตรียมการในหองจัดรายการ ซ่ึงรายการก็มีการ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 

3) ตามแนวความคิดของ Wurtzel นั้นการซอมประกอบดวย การซอมแหง  การ
ซอมกลอง  การซอมอยางตอเนื่อง และการซอมเหมือนจริง  แตรายการตีสิบไมมีการซอมเหมือนกับ  
Wurtzel  การซอมของทีมงานรายการเปนการซอมเพื่อสรางความเขาใจอยางงาย ๆ รวมทั้งเปนการ
ทดสอบอุปกรณการผลิตตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมสําหรับผลิตรายการตอไป เชน ผูดําเนินรายการ
และแขกรับเชิญซักซอมเกี่ยวกับแนวคําถามและคําตอบ  ผูควบคุมเทปทดลองเปดภาพประกอบ
รายการ  ชางภาพทดลองถายภาพในลักษณะตาง ๆ ตามที่ผูกํากับรายการตองการ และผูควบคุมเสียง
ทดสอบเสียงที่ไดปรับแตงแลว 

4) จากการสังเกตการณการทํางานและการสัมภาษณทีมงาน พบวา ทีมงานให
ความสําคัญไมมากกับขั้นตอนการเตรียมการผลิตรายการ (Setup and Rehearsal) และเมื่อพิจารณา
ตามแนวคิดของ Wurtzel ที่วาเวลาที่ใชในขั้นตอนนี้ขึ้นอยูกับความซับซอนของรายการและ
งบประมาณที่ไดรับ จะเห็นไดวา รายการตีสิบมีความซับซอนเนื่องจากมีฉากใหญตระการตา มีการ
ใชเทคนิคดานภาพ แสง และเสียง เพื่อดึงดูดใจผูชมเหมือนกับรายการละคร เกมโชว จึงมีการใช
เวลาในขั้นตอนนี้มาก 
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3) ขั้นตอนการผลิตรายการ (Production) 
ตามแนวความคิดของ  Wurtzel  นั้น การผลิตรายการประกอบไปดวย 
-  การถายทอดสด 
-  การบันทึกเทป 
ซ่ึงทั้ง 2 กรณีนี้สามารถผลิตไดทั้งในหองจัดรายการและนอกสถานที่ 

  การผลิตรายการตีสิบมีการผลิตรายการในหองจัดรายการและนอกสถานที่
เชนเดียวกัน 
  ขั้นตอนการผลิตรายการตีสิบ พบวา 
  1) การสัมภาษณแขกรับเชิญเพื่อใหไดขอมูลตามจุดมุงหมายที่วางไวในการ
ถายทอดสดนั้น บางครั้งไมไดผลสมบูรณ 100 เปอรเซ็นต เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องเวลา นั่นคือ
การสัมภาษณตองแลวเสร็จภายใน 40 นาที  ซ่ึงบางครั้งนอยเกินไปสําหรับบางประเด็นที่แขกรับ
เชิญมีขอมูลนําเสนอมาก 
  2) ในการถายทํานั้นสวนมากทีมงานสามารถคุมเวลาในการสนทนาไดเปนอยางดี  
มีการบอกเวลาที่เหลือในแตละชวงใหผูดําเนินรายการทราบ เพื่อใหสรุปคําถามและประเด็นกอน
การจบแตละชวงไดตามเวลาที่กําหนด  การควบคุมเวลานี้สงผลดีตอการตัดตอท่ีไมตองใชเวลามาก
นัก 
  3) กลองและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ใชถายทํานอกสถานที่บางชิ้นไมไดมาตรฐาน ทําให
การถายทํามีคุณภาพดอยลง อาจสันนิษฐานไดวาผูบริหารของสถานีใหความสําคัญกับมาตรฐาน
ของอุปกรณการผลิตนอย 
  4) การถายทําดวยกลอง 2 กลอง มีลักษณะยุงยากและซับซอน แตชางภาพทั้ง 2 คน
ของรายการ เตรียมพรอมเปนอยางดีรวมทั้งมีการเรียนรูและทําความเขาใจระหวางกันกอนการถาย
ทํา  ทําใหส่ิงยุงยากและซับซอนลดนอยลง  สามารถถายทําไปไดดวยดี 

4) ขัน้ตอนหลังการผลิตรายการ (Postproduction) 
 Wurtzel  กลาววา ขั้นตอนนี้ประกอบดวย 

  -  การตัดตอและผสมเสียง 
  -  การประเมินผูชมรายการ 
  การตัดตอและผสมเสียง 
  การตัดตอภาพตามแนวความคิดของ Wurtzel เปนการนําเทปที่บันทึกรายการมา
เรียงลําดับแลวคัดเลือกชวงรายการที่ดีที่สุดไว  สวนที่ไมตองการจะตัดทิ้งไปโดยใชเทคโนโลยีที่
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ทันสมัย เชน คอมพิวเตอร และการทําภาพพิเศษ การตัดตอตองจัดลําดับการนําเสนอใหเปนไปตาม
บทโทรทัศน 
  รายการตีสิบ ก็มีการตัดตอที่สอดคลองกับแนวคิดของ  Wurtzel โดยมีการใช
คอมพิวเตอรชวยในการตัดตอแตไมมีการทําภาคพิเศษ  เนื่องจากเปนรายการประเภทสนทนา ซ่ึง
เนนการนําเสนอเนื้อหาและขอมูลที่เปนประโยชนตอผูชมโดยไมตองเสนอเทคนิคดานภาพที่
สวยงามเหมือนรายการบันเทิงทั่วไป  รวมทั้งไมไดมีการจัดลําดับการนําเสนอใหเปนไปตามบท
โทรทัศน  แตเปนไปตามโครงรางของคําถามที่ใชในการสนทนามากกวา 
  นอกจากนี้ Wurtzel ยังกลาววา หลังจากตัดตอเรียบรอยแลวจะนําเทปนั้นไปซอน
ตัวอักษรทางกราฟฟคตาง ๆ เชน ช่ือพิธีกร  ช่ือผูรวมรายการ และขอความอื่น ๆ ซ่ึงรายการตีสิบก็มี
การทํางานในลักษณะเดียวกันนั่นคือ หลังจากตัดตอเรียบรอยแลว จะนําเทปไปซอนตัวอักษรกราฟ
ฟคตาง ๆ ใหสมบูรณเชนเดียวกัน 
  ตามแนวคิดของ Wurtzel เมื่อซอนตัวอักษรเสร็จแลวก็ใสเสียงประกอบตาง ๆ เชน 
เสียงดนตรี  เสียงพูด และเสียงประกอบ (Sound Effect) แตรายการตีสิบไมมีการใสเสียงประกอบใด 
ๆ ทั้งส้ิน และไมมีความจําเปนดวย  เนื่องจากเปนรายการสนทนาที่ตองการนําเสนอขอมูลและ
ประเด็นในการสนทนามากกวาการเนนเสียงประกอบ เพื่อใหผูชมเพลิดเพลินหรือใหความสนใจตอ
รายการเพิ่มขึ้น  
  โดยสรุปการตัดตอรายการตีสิบมีลักษณะดังนี้ 
  1)   ใชเวลาไมเกิน 1 ช่ัวโมง เนื่องจากมีแรงกดดันจากทีมงานรายการอื่น ๆ ที่จะใช
อุปกรณการตัดตอเชนกัน  นอกจากนี้เทปตนฉบับซึ่งนํามาตัดตอนั้นมีความยาวไมมากกวาความยาว
ที่ตองนําเสนอนัก  ซ่ึงเปนผลมาจากการควบคุมเวลาในการถายทําที่ดีนั่นเอง 
  2)   การใสภาพประกอบสอดแทรกระหวางการสนทนามีนอยเกินไป และมีการ
นําเสนอภาพเหลานั้นซ้ําหลายครั้ง ทําใหรายการลดความนาสนใจลง 
  การประเมินผูชมรายการ 
  ตามแนวความคิดของ Wurtzel นั้น  การประเมินผูชมรายการมีหลายวิธี อาทิ การ
สํารวจความคิดเห็นของผูชมรายการ  การพิจารณาจากปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) จากผูชม
รายการ เชน จดหมาย โทรศัพท จํานวนโฆษณาในรายการ และเสียงเลาลือของผูชมทั่วไป เปนตน 
  การประเมินผูชมรายการตีสิบ ก็สอดคลองกับแนวความคิดดังกลาว นั่นคือ มีการ
ประเมินโดยสํารวจความคิดเห็นของผูชมรายการ  การพิจารณาจากปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
จากผูชม เชน จดหมาย  โทรศัพท และจํานวนโฆษณาในรายการ เปนตน 
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  การประเมินผูชมรายการตีสิบ  เปนการประเมินโดยศูนยขอมูลรายการ ในป พงศ.
2550 ซ่ึงไดทําการสํารวจความนิยมของผูชมที่มีตอรายการวาไรตี้ ซ่ึงรวมถึงรายการตีสิบดวยเชนกัน  
จากนั้นไมมีการสํารวจใด ๆ อีก  เนื่องจากผูบริหารไดลดงบประมาณในเรื่องนี้  ดังนั้นผลการสํารวจ
ในป พ.ศ.2550  จึงไมทันสมัยสามารถนํามาอางอิงไดเพียงคราว ๆ เทานั้น  ถาจะนําขอมูลมาใช
ประโยชนไดอยางดี  ทางสถานีควรมีการสํารวจความนิยมของผูชมเปนประจําทุกป และควรขยาย
จํานวนกลุมตัวอยางใหมากขึ้น หรือขยายพื้นที่ในการสํารวจใหทั่วทั้งประเทศ  รวมท้ังทําการสํารวจ
รายการสนทนาของสถานีอ่ืนที่มีการนําเสนอในชวงเวลาเดียวกันควบคูไปดวย   
  อรนุช  เลิศจรรยารักษ (2544) ไดกลาวไววา  การประเมินผูชมรายการประกอบดวย
การประเมินอยางไรไมเปนระบบ หมายถึง ดูจากโฆษณาในรายการ จดหมายและโทรศัพทจากผูชม
ทางบาน และการประเมินอยางเปนระบบคือ การทําวิจัยเพื่อสํารวจความนิยมของผูชมรายการ 
  การประเมินรายการตีสิบ ก็มีลักษณะดังกลาวขางตนนั่นคือ มีการประเมินอยางเปน
ระบบและไมเปนระบบ 
  ผูวิจัยพบจากการสังเกตการณการทํางานวา มีจดหมายและโทรศัพทจากผูชมทาง
บานเปนจํานวนมากเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ ซ่ึงทีมงานใหความสําคัญเชนกันแตไม
มากเนื่องจากทางทีมงานมีจุดยืนในการทํางานที่แนนอนนั่นเอง นอกจากนี้คุณวัชรี  คุปตารักษ ได
ตรวจสอบโฆษณาดวยตัวเองบางเปนบางครั้ง  จากนั้นนํามาสื่อสารดวยวาจาระหวางทีมงานดวยกัน
อยางไมเปนทางการ 
  ขั้นตอนหลังการผลิตรายการนอกจากการตัดตอและผสมเสียง รวมทั้งการประเมิน
ผูชมรายการแลวยังมีการประเมินคุณภาพรายการดวย 
 5) การประเมินคุณภาพรายการ 
  ชัยยงค  พรหมวงศ และนิคม  ทาแดง ใหขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรายการ
วา ทําไดหลายวิธีคือ 
  -  ประเมินขณะผลิตรายการ 
  -  ประเมินเมื่อผลิตรายการไปแลว 
  -  ประเมินเมื่อไดออกอากาศไปแลว 
  รายการตีสิบมีการประเมินคุณภาพรายการเชนกันคือ มีการประเมินขณะผลิตรายการ
โดยทีมงานทุกคนไดทําการตรวจสอบความเรียบรอยขณะผลิตรายการ เมื่อมีส่ิงใดผิดพลาดก็รีบ
แกไข  นอกจากนี้ยังมีการประเมินเมื่อผลิตรายการไปแลว โดยคุณวัชรี  คุปตารักษ ตรวจสอบ
ความถูกตองเรียบรอยในการทํางาน และเทปรายการเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นตอไป  รวมทั้งมี
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การประเมินเมื่อไดออกอากาศไปแลวโดยเก็บรวบรวมขอมูลจากจดหมายและโทรศัพท รวมทั้งการ
วิจัยโดยศูนยขอมูลรายการ 
  การประเมินคุณภาพรายการโดยการตรวจสอบการทํางานและเทปรายการ รวมทั้ง
การเก็บขอมูลจากจดหมายและโทรศัพทนั้น ทางทีมงานใหความสําคัญเชนกันแตไมมากนักโดย
แกไขขอผิดพลาดที่พบในการทํางาน แตขอมูลจากผูชมไมวาจะเปนขอติติงและขอเสนอแนะตาง ๆ 
ทางทีมงานจะนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทุกคนไมยึดหลักการทํางานโดยปฏิบัติตาม
นโยบายของสถานีเปนหลักไมไดยึดผูชมเปนหลัก 
  การประเมินคุณภาพรายการโดยศูนยขอมูลรายการของทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี
ชอง 3 ซ่ึงไดสํารวจเรื่อง “ผูชมตองการอะไรจากรายการชอง 3 เมื่อเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2550 โดยสํารวจเฉพาะรายการ ซ่ึงรวมถึงรายการตีสิบดวย  ผลการวิจัยสามารถนํามา
อางอิงไดเพียงคราว ๆ เนื่องจากเปนการสํารวจเมื่อ 2 ปที่แลว  ดังนั้นถาจะนําขอมูลมาใชประโยชน
ไดอยางดีทางสถานีควรมีการประเมินรายการอยางเปนระบบทุกป 
 
 ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการผลิตรายการตีสิบ 
 แนวความคิดเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชนของ Denis 
McQuail สามารถนํามาวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการผลิตรายการตีสิบ ไดดังนี้ 
 ปจจัยภายในองคกร 

1) การจัดการ 
  McQuail กลาววา การบริหารงานและนโยบายการผลิตงานขององคกรส่ือสาร 
มวลชนไดสงผลกระทบตอเนื้อหาที่ผลิตออกมา ซึ่งรายการตีสิบไดรับผลกระทบจากปจจัยดังกลาว
เชนกัน โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
  1.1) การบริหาร 
   1) ทางสถานีไดแตงตั้งผูบริหารใหเปนผูควบคุม ดูแลฝายรายการทั้งหมด
รวมทั้งรายการตีสิบดวย  การบริหารงานจะเปนไปไดในลักษณะที่ผูบริหารเปนผูวางแผนงาน 
ควบคุม ช้ีแนะแนวทางใหทีมงานอยูหาง ๆ ไมไดควบคุมดูแลการทํางานอยางใกลชิด  ผูบริหารท่ี
ใกลชิดกับทีมงานมากคนหนึ่งคือ นายสุภาพ  คล่ีขจาย แตความที่มีภาระหนาที่มากจึงไมได
ควบคุมดูแลอยางเต็มที่  ดังนั้นการวางแผนงานในแตละวันจึงไมไดรับการกํากับและวางทิศทางไว
อยางชัดเจนเทาที่ควร 
   2) เมื่อไมมีผูบริหารควบคุมดูแลโดยตรง ทีมงานจึงเปนผูวางแนวทางและ
ตัดสินใจในการผลิตรายการตีสิบดวยตนเองเปนสวนใหญ จนดูเหมือนวาเปนการบริหารที่ขึ้นกับ
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ทีมงานมากเกินไป  บางครั้งจึงเกิดความขัดแยงและความคิดเห็นไมตรงกันระหวางผูบริหารและ
ทีมงาน 
  1.2) นโยบายดานการผลิตรายการ 
   1) นโยบายของกรายการตีสิบ ถือตามนโยบายของฝายรายการ ซ่ึงเสนอ
รายการอยางเสรี เจาะลึก เพื่อใหผูชมไดรับทราบขอมูลรอบดานมากที่สุด และในฐานะที่ทีมงานทุก
คนคือสวนหนึ่งขององคกร และนโยบายขององคกรคือ ส่ิงที่ทุกคนพอใจและยอมรับไดเนื่องจาก
สอดคลองกับความตั้งใจในการทําหนาที่ของสื่อมวลชนที่ดี  ดังนั้นนโยบายของรายการตีสิบ คือส่ิง
ที่ทีมงานทุกคนตางยึดถือและปฏิบัติเปนแนวทางในการทํางานมาโดยตลอด 
   2) เมื่อยึดถือนโยบายของฝายรายการเปนแนวทางในการทํางาน ทีมงานทุก
คนจึงมีความอิสระในการทํางาน ไมตองวิตกหรือคํานึงถึงปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ที่จะสงผลกระทบ 
ซ่ึงเห็นไดจากการที่ผูดําเนินรายการมีความกลาที่จะซักถามเพื่อใหไดเนื้อหาที่มีความเที่ยงตรงและ
ครอบคลุมมากที่สุด 
 2) เทคโนโลยี 
  การผลิตรายการตีสิบไดรับผลกระทบจากปจจัยดานเทคโนโลยีซ่ึงไดสอดคลองกับ
แนวความคิดของ McQuail ที่ไดกลาวไววา เทคโนโลยีไดมีผลกระทบตอการทํางานซึ่งตองคํานึงถึง
วาอุปกรณการผลิตมีสมรรถภาพเพียงใด และมีเพียงพอหรือไม โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
  1) ถึงแมวาทางสถานีจะมีเครื่องมืออุปกรณการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  แต
อุปกรณบางชนิด เชน รถถายทอดรายการ (OB Van) และเครื่องตัดตอมีไมเพียงพอตอการใชงาน  
เนื่องจากรถถายทอดรายการ (OB Van) ถูกนําไปใชในการรายงานรายการประจําวัน 
  2) บางครั้งทีมงานตองใชชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง ไปถายทําแทนในกรณีที่
ไมสามารถนํารถถายทอดรายการ (OB Van) ออกไปถายทําได  ซ่ึงสงผลใหเกิดความลาชาและเพิ่ม
ความยุงยากในการทํางานมากขึ้น เนื่องจากตองนําเทปที่ถายเสร็จแลวไปเลือกภาพ (Switch) ที่หอง
ตัดตอเพิ่มเติม 
  3) ในกรณีที่ทีมงานตองรอคิวการใชหองตัดตอ ซ่ึงบางครั้งจะใชไดในเวลา
ประมาณ 19.30 นาฬิกา  ซ่ึงก็ใกลเวลาที่รายการตีสิบออกอากาศสงผลใหตองทํางานอยางเรงรีบและ
ขาดความประณีตในการตัดตอเพื่อใหทันออกอากาศนั่นเอง 
  4) เมื่ออุปกรณการผลิตมีนอย แตรายการของสถานีมีเพิ่มมากขึ้นทําใหอุปกรณถูก
ใชงานอยางหนัก  สงผลใหอุปกรณเหลานั้นเสื่อมสภาพเร็วขึ้น  สมรรถภาพในการทํางานก็ลดลง
อยางเร็ว เชน อุปกรณดานเสียงมีระดับเสียงที่ไมสมดุล และมีเสียงแทรกเมื่อถายทํานอกสถานที่ดวย
ชุดกลอง 2 กลอง หรือ 3 กลอง 
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  5) ผูบริหารใหความสําคัญกับปญหาทางดานเทคโนโลยีไมมาก เนื่องจากไมได
คลุกคลีกับอุปกรณการผลิตจึงไมทราบวาปญหาดังกลาวสงผลกระทบมากแคไหนและอยางไร 
ยกเวนคุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร ซ่ึงทํางานรวมกับทีมงานและรับทราบปญหานี้เปนอยางดีจึงให
ความสําคัญมาก 
  6) ทีมงานทุกคนไดใหความสําคัญกับปญหาทางดานเทคโนโลยีเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณวัชรี  คุปตารักษ เนื่องจากเปนผูใชเคร่ืองมือและอุปกรณการผลิตตาง ๆ 

3) ความสามารถทางวิชาชีพ 
  การผลิตรายการตีสิบ ไดรับผลกระทบจากปจจัยดานความสามารถทางวิชาชีพ ซ่ึงได
สอดคลองกับแนวความคิดของ McQuail ที่กลาววา ความรู และประสบการณการทํางานไดสงผล
กระทบตอการผลิตงานขององคกรส่ือสารมวลชน โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
  1) แมวา คุณวัชรี  คุปตารักษ ผูควบคุมการผลิตรายการจะไมไดสําเร็จการศึกษา
ทางดานนิเทศศาสตร  แตสามารถปฏิบัติหนาที่ในรายการตีสิบไดเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คัดเลือกประเด็นการสนทนาและขอมูลที่ใชในรายการ เนื่องจากเปนผูที่มีประสบการณในการผลิต
รายการทั้งหนังสือพิมพและโทรทัศนมาตลอด 7 ป สงผลใหเปนผูมีความรูและประสบการณในดาน
งานรายการเปนอยางดี 
  2) การผลิตรายการโทรทัศนใหประสบความสําเร็จนั้น  นอกจากเนื้อหาจะมีความ
นาสนใจแลว ยังตองใชศิลปะทางดานภาพมาชวยเสริมเพื่อใหรายการมีความนาสนใจและนา
ติดตามดวย  จากการสัมภาษณ คุณวัชรี  คุปตารักษ พบวาเปนผูใหความสําคัญกับขั้นตอนการ
คัดเลือกประเด็นและแขกรับเชิญมากเปนพิเศษ และใหความสําคัญแกขั้นตอนการผลิตเปนอยางมาก
ดวยเชนกัน  ดังนั้นในการผลิตรายการในดานภาพจึงสงผลใหภาพรวมของรายการมีขอมูลและ
เนื้อหาที่นาสนใจ  แตศิลปะทางดานภาพโดยรวมยังไมไดรับการพัฒนา  ในฐานะเปนผูควบคุม ดูแล 
และรับผิดชอบการผลิตรายการทั้งหมดนั้น ผูควบคุมการผลิตรายการควรใหความสําคัญกับ
รายละเอียดที่เปนองคประกอบทั้งหมดอยางเทาเทียมกันเพื่อเสริมใหรายการตีสิบมีการพัฒนาไปใน
ทุก ๆ ดาน 
  3) จากการที่ คุณเฉลิมศักดิ์  เทียมประเสริฐ  เปนผูมีความรูและประสบการณ
ทางดานนิเทศศาสตรโดยตรง ทั้งการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการทํางานในบริษัท ทเวนตี้ 
ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มาตลอด 5 ป รวมทั้งเปนผูปฏิบัติงานารผลิตครบทุกขั้นตอน จึงมี
ความเขาใจระบบการทํางาน และใหความสําคัญกับการผลิตรายการทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการ
เตรียมการผลิตตาง ๆ การพิจารณาเรื่องแสง มุมที่ใชถายทํา เสียง ศิลปะทางดานภาพ รวมท้ังการตัด
ตอ ทั้งหมดนี้สงผลใหรายการมีเนื้อหาและการนําเสนอดานภาพที่ดีและนาสนใจ 
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  4) แมวา คุณคืนสิทธิ์  สุวรรณวัฒกี ไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานนิเทศศาสตร
โดยตรง แตมีความตั้งใจและมุงมั่นที่จะเรียนรูงานทางดานโทรทัศน มีความขยันและรับผิดชอบตอ
งานที่ไดรับมาเปนอยางดี  ไมวาจะเปนการติดตอประสานงานกับหองจัดรายการ  การจัดเตรียม
อุปกรณการผลิตที่ใชในการถายทํารายการ  การคนควาหาขอมูลตาง ๆ การคนหาภาพประกอบ
รายการ การคิดสรางสรรคในชวงรายการที่ตนรับผิดชอบ  รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารและเทป
รายการ ทั้งหมดนี้สงผลใหระบบการทํางานในรายการตีสิบดําเนินไปดวยความเปนระเบียบ
เรียบรอย 
 จากขอมูลทั้งหมดขางตน สรุปไดวา การผลิตรายการโทรทัศนไมจําเปนตองใชทีมงานที่
สําเร็จการศึกษาทางดานนิเทศศาสตรเทานั้น  ขอใหเปนคนขยันตั้งใจเรียนรูงานอยางจริงจังก็
สามารถทํางานดานนี้ใหประสบความสําเร็จไดเชนกัน 
 
 ปจจัยภายนอกองคกร 

1) แหลงขอมูล เหตุการณ และวัฒนธรรม 
  การผลิตรายการตีสิบไดรับผลกระทบจากปจจัยดานแหลงขอมูล เหตุการณ และ
วัฒนธรรม ซ่ึงไดสอดคลองกับแนวความคิดของ McQuail ที่กลาววาการผลิตงานสื่อสารมวลชนนั้น
ไดนําเสนอเหตุการณที่สดใหมและกําลังอยูในความสนใจของประชาชนทั่วไป โดยไดนํามาจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ คือ หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และแหลงขาวโดยตรงมาสรางเปนประเด็นใน
การนําเสนอ โดยตองอยูในกรอบของวัฒนธรรมในแตละสังคม โดยสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

1.1) ผูบริหารและทีมงานใหความสําคัญกับปจจัยเร่ืองแหลงขอมูล เหตุการณ และ
วัฒนธรรมมก เนื่องจากมีการนําเสนอประเด็นการสนทนาที่สดใหม และอยูในความสนใจของคน
ทั่วไป (Current Issue) ซ่ึงเปนนโยบายหนึ่งในการผลิตรายการ 

1.2) แขกรับเชิญเปนแหลงขอมูลท่ีสําคัญที่สุด โดยเปนผูถายทอดเรื่องราวในแตละ
ประเด็น และเนื่องจากแขกรับเชิญเปนผูมีตําแหนงหนาที่การงานระดับสูงในวงการบันเทิงและเปน
คนดังในสังคม จึงทําใหไมสามารถมาสนทนาในรายการไดตามแผนงานที่วางไวทุกครั้ง เนื่องจาก
แตละคนตางมีภาระหนาที่ประจํา หรือไมสามารถมาไดในชวงเวลาที่นัดหมาย 

1.3) แขกรับเชิญหลักไมสามารถมาสนทนาได จึงเชิญแขกรับเชิญที่สํารองไวมา
สนทนาแทน ทําใหการนําเสนอไมเปนไปตามนโยบาย แตถาแขกรับเชิญคนใดสามารถใหขอมูลได
อยางชัดเจน ตรงไปตรงมา และครอบคลุมทุกประเด็นคําถามก็ถือวาประสบความสําเร็จเชนกัน 
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1.4) ปญหาสําคัญที่สุดคือ  กรณีที่แขกรับเชิญติดตอมายังทีมงานเพื่อยกเลิกการนัด
หมาย 1-2 ช่ัวโมง กอนการถายทํา ทําใหทีมงานตองรีบแกปญหาอยางเรงดวนเพื่อใหทันการบันทึก
เทปรายการ 

1.5) ประเด็นที่กําลังอยูในความสนใจของคนทั่วไปสูงมีการนําเสนอหลังจากเกิด
เหตุการณทันทีหรือไมเกิน 3 วันกอน สวนประเด็นที่เกิดขึ้นมานานแตยังคงอยูในความสนใจก็
ไดรับการนําเสนอเชนกัน ถายังคงมีความสําคัญ 

1.6) เกณฑการคัดเลือกประเด็นนอกจากใชความสดใหม ทันเหตุการณและกําลัง
อยูในความสนใจของประชาชนแลว ยังขึ้นอยูกับความพรอมที่จะสามารถผลิตรายการไดอีกดวย ผู
ดําเนินรายการสามารถทําหนาที่ตามเวลาที่นัดหมายไดหรือไม รวมทั้งสามารถจัดหาอุปกรณการ
ผลิตในการถายทํานอกสถานที่ไดหรือไม 

2) ความสนใจและความตองการของผูรับสาร 
  การผลิตรายการตีสิบ ไดรับผลกระทบจากปจจัยดานความสนใจและความตองการ
ของผูรับสารตามแนวความคิดของ McQuail ที่กลาววาองคกรสื่อสารมวลชนตองนําเสนอเนื้อหา
โดยยึดถือความสนใจและความตองการของประชาชนเปนหลัก ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
  2.1) การนําเสนอประเด็นในรายการตีสิบ เพื่อตอบสนองตอความสนใจและความ
ตองการของผูรับสาร  เปนการคาดคะเนของผูบริหารและทีมงานวาในแตละวันผูชมใหความสนใจ
ตอเหตุการณใดบาง แลวคัดเลือกเพื่อนํามาเปนประเด็นการสนทนาตอไป  สวนกรณีอ่ืน ๆ เชน มี
ความสนใจในประเด็นใดหรือตองการรับชมแขกรับเชิญคนใดเปนพิเศษ จะตองผานการไตรตรอง
จากทีมงานอยางสูง เนื่องจากตองพิจารณาควบคูกับปจจัยดานอื่น ๆ ดวย ยกเวนสอดคลองกับความ
ตั้งใจของทีมงานอยูกอนแลว 
  2.2) การนําเสนอประเด็นในรายการตีสิบ ไมไดเปนการตอบสนองความสนใจและ
ความตองการจากผูชมอยางแทจริง  เนื่องจากเกิดจากการคาดคะเนของผูบริหารและทีมงาน รวมทั้ง
ประเด็นที่หลาย ๆ คนสนใจไมไดรับการพิจารณาใหนําเสนอ 
 
5.3  อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Indepth Interview) กลุม
ผูผลิตรายการตีสิบ 3 กลุม อันไดแก หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภ
รายการตีสิบ  ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด นําเสนอขอมูล
แบบพรรณนา   
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 5.3.1) สรุปและอภิปรายผลจากการศึกษาทัศนะของกลุมผูผลิตรายการตีสิบเกี่ยวกับ
เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
  จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตรายการตีสิบ 3 กลุม  พบวามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนที่ตรงกันเรียงตามลําดับดังนี้ 

 1) มีเนื้อหาสาระที่มีประโยชนและความบันเทิง 
 2) มีความคิด สรางสรรค แปลกใหม ไมเลียนแบบรายการอื่น 
 3) มเีทคนิคการผลิตรายการที่มีมาตรฐาน 

  ทั้งนี้เกณฑที่ผูผลิตทั้ง 3 กลุมใหความสําคัญมากที่สุดคือเนื้อหาในรายการนั้น ๆ 
ควรมีทั้งสาระและบันเทิง  โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 8 คน จากทั้งหมด 15 คนที่ไดใหความสําคัญ
กับเกณฑดังกลาว ซ่ึงจากผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางโดยสวนใหญคิดวา  ความบันเทิงเปนส่ิงที่
จําเปนจะตองมีในสื่อประเภทโทรทัศน  แตจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับประเภทของรายการเนื่องจาก
ความบันเทิงนั้นทําใหผูชมรูสึกตองการติดตามชมรายการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวานอกจาก
รายการโทรทัศนจะตองทําหนาที่สรางความบันเทิง  เพื่อชวยใหความเพลิดเพลินแกคนในสังคม
และชวยลดความเครียดในสังคมตามทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism Theory) แลว  ความบันเทิง
ยังเปนองคประกอบสําคัญตอจํานวนผูชม  อันหมายถึงรายไดที่จะตามมาจากการสนับสุนนของผู
อุปถัมภรายการตามแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcasting 
Management Structure) ซ่ึงมีปจจัยสําคัญในการบริหารโครงสรางสถานี  คือรายไดและจํานวนผูชม
เนื่องจากผูผลิตเชื่อวาผูชมสวนใหญนิยมชมความบันเทิงซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มจํานวนผูชมและมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกอุปถัมภรายการของโฆษณา ซ่ึงสงผลตอรายไดของผูผลิตนั่นเองสําหรับสาระ
นั้นผูผลิตรายการตีสิบ โดยสวนใหญไดใหความคิดเห็นวา มีความจําเปนในรายการโทรทัศนที่มี
คุณภาพไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร หรือการสรางจิตสํานึกที่ดีเพื่อประโยชนตอผูชมและสังคม ซ่ึง
เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีหนาที่นิยม (Functionalism Theory) สามารถอธิบายไดดังนี้ 

85 

  1) ใหขอมูลขาวสาร (Surveillance) ผูผลิตรายการตีสิบ มีความเห็นวารายการ
โทรทัศนที่มีคุณภาพนั้นควรมีสารประโยชน เชน การนําเสนอขอมูลตาง ๆ หรือเร่ืองราวแปลกใหม
ที่ ผูชมไม เคยทราบมากอน   แตสัดสวนของสาระจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับวัตถุประสงค 
กลุมเปาหมาย และรูปแบบของรายการ 
  2) ประสานสวนตาง ๆ ในสังคม (Correlation) ผูผลิตรายการตีสิบมีความเห็นวา
รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพนั้น  ควรจะปลูกฝงในเรื่องจิตสํานึก เชน ความดี ความชั่วใหแกผูรับ
สาร  ซ่ึงผูวิจัยสรุปกระบวนการตาง ๆ เหลานี้วาเปนการสรางฉันทาคติในสังคม 
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  3) สรางความตอเนื่องในสังคม (continuity) กลุมผูผลิตรายการตีสิบ มีความเห็น
วารายการโทรทัศนควรสงเสริมความรูความเขาใจ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกในเรื่องวัฒนธรรม 
และระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย ซ่ึงมีสวนในการถายทอดวัฒนธรรม กระแสหลักใน
สังคม วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม และสงเสริมและรักษา ซ่ึงคานิยมพื้นฐาน
ของสังคม 
  4) รณรงคทางสังคม / การเมือง / และเศรษฐกิจ (Mobilization) ผูผลิตรายการตี
สิบไดแสดงความเห็นวา รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ ควรสงเสริมความรู ความเขาใจ ความ
รับผิดชอบและจิตสํานึกในเรื่องการปกครอง วัฒนธรรม และระเบียบประเพณีอันดีงามของ
สังคมไทย 
 จากเกณฑดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาผูผลิตทั้ง 3 กลุมมีความเห็นตรงกันกับทฤษฎีหนาที่
นิยม (Functionalism Theory) เปรียบเทียบตามตารางไดดังนี้ 
 
ตารางที่  5.1 แสดงการเปรียบเทียบทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนตามทัศนะของกลุม

ผูผลิตรายการตีสิบกับทฤษฎีหนาที่นิยม 
 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
ตามทฤษฎีหนาที่นิยม 

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
ตามทัศนะของผูผลิต 

1. ใหขอมูลขาวสาร (Surveillance) 
2. ประสานสวนตาง ๆ ของสังคมเขาดวยกัน

ไดแก เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทาง
สังคม ประสานกลุมกิจกรรมตาง ๆ ใน
สังคมสรางฉันทาคติในสังคม 

3. สรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) 
- ถายทอดวัฒนธรรมกระแสหลักใน

สังคม วัฒนธรรมยอย และวฒันธรรมที่
พัฒนาขึ้นมาใหม 

- สงเสริมและธํารงรักษาไดซ่ึงคานิยม
พื้นฐานของสงัคม 

4. ใหความบนัเทงิ (Entertainment) 

1. นําเสนอเนื้อหาสาระเชนขอมูลขาวสาร 
2. นําเสนอเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอ

สังคม เชน ขอมูลขาวสารตาง ๆ หรือการ
ปลูกฝงจิตสํานึก เชน ความดี ความชั่ว
ใหกับผูชม 

3. สงเสริมความรู ความเขาใจ ความ
รับผิดชอบ และจิตสํานึกในเรื่องการ
ปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดี
งามของสังคมไทย 

 
 
4. มีเนื้อหาสาระที่ใหความบนัเทิง 
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 ซ่ึงผูผลิตแตละกลุมทั้ง 3 กลุมไดแสดงทัศนะที่เหมือนกันและแตกตางกันตามทฤษฎี
หนาที่นิยมตามตารางที่ 5.2 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่  5.2 แสดงความเหมือนและความแตกตางเกี่ยวกับทัศนะในกระบวนการผลิตรายการ

โทรทัศนของกลุมผูผลิตรายการตีสิบตามทฤษฎีหนาที่นิยม 
 

กลุมผูผลิตรายการตีสิบ เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน 
ตามทฤษฎีหนาที่นิยม 1 2 3 

1. ใหขอมูลขาวสาร (Surveillance)    

2. ประสานสวนตาง  ๆ  ของสังคมเขาดวยกัน  ไดแก 
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูทางสังคม ประสานกลุม
กิจกรรมตาง ๆ ในสังคม สรางฉันทาคติในสังคม 

   

3. สรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) 
- ถ า ยทอดวัฒนธรรมกระแสหลั ก ในสั ง คม 

วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม 
- สงเสริมและธํารงรักษาไดซ่ึงคานิยมพื้นฐานของ

สังคม 

 
 

  

4. ใหความบันเทิง (Entertainment)    

5. รณรงคทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ    
หมายเหตุ 
1  =  หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
2  =  ผูอุปถัมภรายการตีสิบ 
3  =  ผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
 
 จากตารางที่ 5.2  แสดงใหเห็นวาผูผลิตรายการตีสิบทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็นตรงกันวา
รายการโทรทัศนที่มีกระบวนการผลิตนั้นควรทําหนาที่ในการใหขอมูลขาวสาร (Surveillance) และ
ประสานสวนตาง ๆ ของสังคมเขาดวยกัน (Correlation) โดยการนําเสนอเนื้อหาสาระที่มีประโยชน
แกผูชมโดยการใหขอมูลตาง ๆ ที่เปนสาระความรู ขาวสาร หรือจิตสํานึกในเรื่องตาง ๆ เชน ความดี 
ความชั่ว เพื่อสรางฉันทามติในสังคม  รวมทั้งควรใหความบันเทิง (Entertainment) ซ่ึงผูผลิตสวน
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ใหญเชื่อวาผูรับสารสวนใหญนิยมเปดรับรายการที่ใหความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินและผอน
คลายความเครียดที่ประสบอยูในชีวิตประจําวัน 
 อยางไรก็ตามมีผูผลิตเพียงกลุมเดียวเทานั้น  คือเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  
ในแผนกสงเสริมและตรวจสอบรายการโทรทัศน (Sensor) ที่มีความเห็นวารายการโทรทัศนที่มี
กระบวนการผลิตนั้น  ควรสงเสริมความรู ความเขาใจ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกในเรื่องการ
ปกครอง วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย  ซ่ึงตรงกับทฤษฎีหนาที่นิยม 
(Functionalism Theory) คือการสรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) ไมวาจะเปนการถายทอด
วัฒนธรรมกระแสหลักในสังคม วัฒนธรรมยอย และวัฒนธรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม รวมทั้งสงเสริม
และธํารงรักษาซึ่งคานิยมพื้นฐานของสังคม  สรางความตอเนื่องทางสังคม (Continuity) และรณรงค
ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 นอกจากนี้เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนโดยพิจารณาจากสาระประโยชน
และความบันเทิงในรายการนั้นตรงกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ตามแนวคิดการ
ประเมินคุณคาการทํางานของสื่อ (Media Performance Assessment) ในเรื่องของจริยธรรมทาง
สังคมหรือคุณคาทางการเมือง (Criteria of Social Morality Political Value) อีกดวย  คือกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีคุณภาพนั้นควรมีสาระอันสงเสริมสังคม ชวยเพิ่ม
จิตสํานึกทางสังคม 
 ดังนั้นจากผลการวิจัยขางตนจะเห็นไดวา ความบันเทิงเปนองคประกอบสําคัญประการ
หนึ่งของรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพ เนื่องจากเปนหนาที่ที่สําคัญของสื่อมวลชนไมวาจะเปนการ
ใหความเพลิดเพลิน หรือผอนคลายความเครียดใหกับคนในสังคม นอกจากนี้ยังทําใหผูชมตองการ
จะชมรายการอันจะนําไปสูรายไดของผูผลิต แตส่ิงที่สําคัญและเปนเกณฑในการกําหนดคุณภาพใน
รายการโทรทัศนไมไดมีเพียงความบันเทิงเทานั้น แตยังหมายถึงเนื้อหาสาระที่ปรากฏในรายการอัน
กอใหเกิดประโยชนตอผูชมและสังคมหลังจากไดรับชมรายการนั้น ๆ 
 เกณฑที่กลุมผูผลิตใหความสําคัญรองลงมาคือ  ความสรางสรรค  แปลกใหม  ไม
ลอกเลียนแบบรายการอื่น ๆ โดยมีกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน จากทั้งหมด 13 คนที่เห็นวาเกณฑนี้มี
ความสําคัญกับกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน  
 เกณฑประการสุดทายที่ผูผลิตใหความคิดเห็นตรงกันในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศน คือการมีเทคนิคการผลิตที่มีมาตรฐานซึ่งตรงกับแนวคิดการประเมินคุณคาการทํางานของ
ส่ือ (Media Performance Assessment) ตามเกณฑคุณคาในการผลิตและคุณภาพทางวิชาชีพ 
(Production Values and Professional Quality) อันหมายถึง รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพวัดไดจาก
ความเชี่ยวชาญเทคนิคในการผลิตรายการ  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวาเกณฑในขอนี้มีผูผลิตที่ให

 

DPU



 

86 

ความสําคัญกับเกณฑดังกลาวเพียง 3 คนจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 15 คน รวมทั้งผูผลิตไมไดให
รายละเอียดของคําวา “เทคนิคที่มีมาตรฐาน” อยางชัดเจน  ทั้งนี้เนื่องจากองคประกอบทางดาน
เทคนิคในการผลิตรายการโทรทัศนไมวาจะเปนแสง สี เสียง ฉาก เครื่องแตงกาย นักแสดง พิธีกร 
ฯลฯ นั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันไปตามแตละประเภทของรายการ ทําใหผูผลิตไมสามารถระบุ
ไดอยางชัดเจนนั่นเอง 
 นอกจากนี้พบวายังมีเกณฑอ่ืน ๆ ที่ผูผลิตใชในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงมี
ความแตกตางกันไป และหากพิจารณาตามแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน 
(Broadcasting Management Structure) พบวาลักษณะการดําเนินงานของกลุมผูผลิตรายการ  ตีสิบมี
ผลตอการกําหนดเกณฑที่แตกตางกัน ทั้งนี้โครงสรางการดําเนินงานของผูผลิตรายการตีสิบมี
ลักษณะการดําเนินงานที่จัดอยูในประเภทที่สถานีใหผูอ่ืนเชาเวลา ในที่นี้หมายถึง สถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 ใหบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด เชาเวลาในการผลิตรายการ  
ดังนั้นทางสถานีจะไมมีความเกี่ยวของในการผลิตรายการ แตจะเกี่ยวของเฉพาะคุณภาพของรายการ
และรับเงินคาสถานีจากผูเชาโดยผูเชารายการจะตองหาผูอุปถัมภรายการ (Sponsor) หาตัวแสดงเสีย
คาใชจายเองทั้งหมดกําไรขาดทุนเทาใดก็เปนของผูเชาเวลาเพียงผูเดียว อยางไรก็ตามในกรณีของ
รายการตีสิบนั้น นอกจากคาเชาเวลาที่สถานีจะไดจากผูเชาเวลาแลวสถานียังมีสวนแบงของเวลาใน
การขายโฆษณาในรายการดวย 
 ดังนั้นเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของผูผลิตแตละราย จึงมีเกณฑที่ใช
สําหรับกระบวนการผลิตรายการแตกตางกัน คือ หัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3 มีสถานะเปนผูใหเชาเวลาและขายโฆษณาใหกับผู อุปถัมภรายการ  ดังนั้น  นอกจากสาม
องคประกอบดังกลาวขางตนแลว สถานีจะใชเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนตามเกณฑ
ดังนี้ (1) มีรูปแบบและเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่รายการกําหนดไว (2) ไดรับการยอมรับจากผูชม 
(3) มีรูปแบบและเนื้อหาตามวัตถุประสงคที่รายการกําหนดไว (4) ไมเอาเปรียบผูบริโภค ซ่ึงจาก
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcasting Management Structure) 
พบวาเกณฑเหลานี้โดยสวนใหญจะเปนไปเพื่อเปาหมายสําหรับรายไดของสถานี เนื่องจากการ
กําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนจะสงผลใหการผลิตเนื้อหาในรายการตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง เพราะลักษณะของกลุมเปาหมายที่แตกตางกันทางพฤติกรรมศาสตร
สงผลตอความสนใจที่แตกตางกัน ดังนั้นหากผูผลิตระบุกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน ก็จะสงผลตอ
การกําหนดวัตถุประสงคของรายการไดอยางชัดเจน และหากผูผลิตรายการสามารถผลิตรายการได
ตอบวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายยอมจะทําใหรายการไดรับ “ความนิยม” และไดรับการยอมรับ
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จากผูชมซึ่งในที่นี้สามารถวัดไดจากคะแนนรายการ (Rating) ซ่ึงจะสงผลตอการตัดสินใจเลือก
อุปถัมภรายการจากผลิตภัณฑตาง ๆ อันหมายถึงรายไดของสถานีที่จะตามมา 
 ทั้งนี้นาสังเกตวา แมเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนดังกลาวขางตนมี
จุดมุงหมายคือรายได แตมีเกณฑ “การไมเอาเปรียบผูบริโภค” เปนเกณฑที่เปนประโยชนตอผูชม 
เนื่องจากเปนเกณฑที่ลดการยัดเยียดความเปนบริโภคนิยมสูผูชม เพราะเจาหนาที่สถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 จะใชเกณฑดังกลาวตรวจสอบวารายการหนึ่ง ๆ มีการโฆษณาสินคาหรือบอก
สรรพคุณสินคาอยางชัดเจนเกินไปหรือไม อยางไรก็ตามเกณฑนี้ไมมีมาตรฐานที่เปนกลางที่ชัดเจน
ของแตละสถานี รวมทั้งมีผูใหความสําคัญกับเกณฑนี้เพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นจึงนาจะกําหนด
มาตรฐานที่ชัดเจนของแตละสถานี รวมท้ังใหผูที่มีหนาที่ผลิตรายการกลุมอื่น ๆ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญตามเกณฑดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อใหรายการโทรทัศนมีประโยชนตอผูชมมากกวาเอื้อ
ประโยชนตอกลุมธุรกิจเทานั้น 
 สวนผูอุปถัมภรายการนั้นจะมีสถานะเปนผูซ้ือเวลาโฆษณาในรายการตีสิบจากทางสถานี
และบริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ดังนั้นเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนระเภทวาไรตี้ของผูผลิตกลุมนี้   นอกจากองคประกอบ   4   ประการที่กลาวไปแลว  ผู
อุปถัมภรายการมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพิ่มเติม คือ (1) มีกลุมเปาหมายของ
รายการสอดคลองกับรูปแบบรายการ (2) มีรูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของ          ผู
อุปถัมภรายการ (3) มีกลุมเปาหมายสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (4) มีราคาขาย
โฆษณาของรายการตรงตามที่ผูอุปถัมภรายการกําหนด ทั้งนี้เพราะเกณฑที่กลุมผูอุปถัมภรายการตี
สิบไดกําหนดไวเกี่ยวของกับหลักทางการตลาด คือเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผลิตภัณฑ 
(product) ของตน  เนื่องจากประเด็นสําคัญในการเลือกซื้อส่ือโฆษณา คือการแจงขาวสารทางการ
ตลาดใหถึงผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายถึงการที่จะเลือกใชส่ืออะไร  ในเวลาใด เพื่อท่ีจะ
นําขาวสารของสินคาไปเสนอแกผูบริโภคใหไดมากที่สุด และเหมาะสมที่สุดตามงบประมาณที่
กําหนดใหตามปรัชญาขั้นพื้นฐาน คือ (1) ซ้ือส่ือใหเขาถึงไดมากที่สุดตามความเหมาะสม 
(Optimum Reach) (2) ใหมีความถี่สูงสุดที่เหมาะสม (Optimum Frequency) (3) มีการสูญเปลาที่
นอยที่สุด (Minimum Waste) ในงบประมาณที่กําหนดให ดังนั้นผูอุปถัมภรายการตีสิบจึงไดมีความ
คิดเห็นวารายการโทรทัศนที่มีคุณภาพควรมีองคประกอบ คือ (1) มีกลุมเปาหมายสอดคลองกับ
รูปแบบรายการ  (2) มีรูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (3) มี
กลุมเปาหมายสอดคลองกับผลิตภัณฑของผูอุปถัมภรายการ (4) มีราคาตรงตามที่ผูอุปถัมภรายการ
กําหนด เพื่อใหสินคาของตนเขาถึงผูบริโภคมากที่สุด เชน ผลิตภัณฑดีแทค (DTAC) เปนผลิตภัณฑ
ที่ตองการนําเสนอจุดขายคือ เครือขาย (Network) จึงเลือกสนับสนุนรายการตีสิบ รวมทั้งมี
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กลุมเปาหมายของรายการเปนกลุมมวลชน (Mass) ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่ตรงกับกลุมเปาหมายของ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นรายการตีสิบจึงมีคุณภาพตามเกณฑที่กลาวไปแลวขางตน สงผลใหผูอุปถัมภ
รายการตัดสินใจเลือกสนับสนุนรายการตีสิบ 
 ผูผลิตกลุมสุดทายคือ บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด มีสถานะเปนผูเชา
เวลาจึงตองรับผิดชอบคาใชจายในการผลิตรายการทั้งหมด โดยที่รายไดคือการขายโฆษณาทําให
เกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ไมแตกตางจากหัวหนาและเจาหนาที่สถานีโทรทัศน
ไทยทีวีสีชอง 3 เทาใดนัก เนื่องจากสถานีก็มีรายไดจากการขายโฆษณาเชนกัน โดยมีเกณฑใน
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศนดังนี้ (1) มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามวัตถุประสงค (2) 
ไดรับการยอมรับจากผูชมไมวาจะเปนคะแนนรายการ (Rating) หรือกระแสจากสื่อมวลชน จาก
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารสื่อวิทยุโทรทัศน (Broadcasting Management Structure) 
พบวาผูผลิตกลุมนี้กําหนดเกณฑดังกลาว เนื่องจากการมีรายการที่มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และผลิต
รายการใหตรงตามวัตถุประสงคจะนําไปสูความพึงพอใจและการยอมรับของกลุมเปาหมาย
เนื่องจากวัตถุประสงคในการผลิตรายการ โดยสวนใหญกําหนดมาจากกลุมเปาหมาย และหากทําให
รายการเปนที่ “นิยม” ซ่ึงปรากฏในรูปของคะแนนรายการ (Rating) ก็หมายถึงรายไดที่จะตามมา 
 อยางไรก็ตามการยอมรับจากผูชมนอกจากจะหมายถึงจํานวนของผูชมแลวยังหมายถึงการ
ยอมรับกันเองของสื่อมวลชน ซ่ึงตรงกับแนวคิดการประเมินคุณคาการทํางานของสื่อ (Media 
Performance Assessment) คือการที่ส่ือตรวจสอบและควบคุมกันเอง (The Professional / 
Organization Assessment) ในที่นี้หมายถึงหากรายการไหนไดรับการ “พูดถึง” “เขียนถึง” หรือ 
“กลาวถึง” ในสื่อประเภทอื่น ๆ แมวาจะมีคะแนนรายการ (Rating) ไมดีแตก็ถือวารายการนั้น ๆ 
ไดรับการยอมรับเชนกัน เกณฑดังกลาวมีความนาสนใจคือหากตัวส่ือมวลชนหรือผูสงสาร (Sender) 
ไดตระหนักและใชเกณฑในกระบวนการผลิตเพื่อจะ “กลาวถึง” รายการหนึ่ง ๆ จากการที่รายการ
นั้นไดนําเสนอเนื้อหาที่กอใหเกิดเพื่อประโยชนตอผูชม ก็เทากับเปนการสนับสนุนรายการที่
กอใหเกิดประโยชนสังคมและอาจจะสงผลใหรายการนั้นสามารถอยูรอดได 
 ดังนั้นจากทัศนะเกี่ยวกับเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของกลุมผูผลิต
รายการตีสิบ พบวาโดยสวนใหญเปนเพื่อนําไปสูความสําเร็จในเชิงพาณิชย (Commercial Criteria 
of Success) ซ่ึงใหความสําคัญกับการผลิตรายการเพื่อเพิ่มจํานวนผูชมอันนําไปสูรายไดไมวาจะเปน 
 1)  ความสรางสรรคแปลกใหม ไมเลียนแบบรายการอื่นเพื่อดึงดูดผูชม 
 2) มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนและมีรูปแบบ รวมทั้งเนื้อหาตรงตามที่กลุมเปาหมายกําหนด 
 3) มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และมีรูปแบบ รวมทั้งเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคที่ทาง
รายการกําหนดไว 
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 4) ไดรับการยอมรับจากผูชม 
 5) มีรูปแบบรายการสอดคลองกับผลิตภัณฑ 
 6) มีกลุมเปาหมายสอดคลองกับผลิตภัณฑ 
 7) มีราคาของโฆษณาตาง ๆ ในรายการตามที่ผูอุปถัมภรายการตองการ 
 อยางไรก็ตามมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อประโยชนของผูชมเพียง 3 
ประการคือ 
 1) การมีเนื้อหาสาระและความบันเทิง 
 2) การไมเอาเปรียบผูบริโภค 
 3) การสงเสริมความรู ความเขาใจ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกในเรื่องการปกครอง 
วัฒนธรรม ระเบียบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย 
 ทั้งนี้แมจะมีเกณฑเพื่อประโยชนตอผูชมเพียง 3 ประการ แตเกณฑในเรื่องการมีเนื้อหาที่
เปนสาระและความบันเทิงเปนเกณฑที่กลุมผูผลิตรายการตีสิบไดใหความสําคัญเปนจํานวนมาก
ที่สุดในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน ดังนั้นคําวาคุณภาพของรายการโทรทัศนของผูผลิตกลุม
นี้จึงไมไดหมายถึงจํานวนผูชมหรือรายไดเทานั้น  แตส่ิงที่สําคัญของคําวากระบวนการผลิตคือ
รายการนั้น ๆ ไดใหสาระประโยชนตอผูชมมากแคไหน และไดทําหนาที่ที่ส่ือพึงกระทําตอสังคม
หรือไม 
 
5.4  ขอเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยเร่ือง “ศึกษากระบวนการผลิตรายการตีสิบของสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 
3”  ตามวัตถุประสงคทั้งสามขอพบวากลุมผูผลิตแตละกลุมมีเกณฑในกระบวนการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทวาไรตี้ที่เหมือนกันบางประการและแตกตางกันบางประการตามหนาที่ของตน 
ทั้งนี้หากจะสรุปผลเพื่อหาเกณฑในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ตามความ
คิดเห็นของกลุมผูผลิตรายการตีสิบ เพื่อใชเปนเกณฑที่จะใชสําหรับรายการอื่น ๆ นั้น ผูวิจัยเสนอวา
กลุมผูผลิตรายการโทรทัศนควรใหความสําคัญกับสาระและประโยชนที่ปรากฏในเนื้อหารายการ 
ซ่ึงเปนเกณฑที่กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเห็นวามีความสําคัญตอกระบวนการผลิตของรายการ 
เนื่องจากเกณฑอ่ืน ๆ นั้นมีเปาหมายสําคัญคือการเพิ่มจํานวนผูชม ซ่ึงมีตัววัดที่ชัดเจนและไดรับการ
ยอมรับในกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนในปจจุบันแลวคือ การสํารวจคะแนนรายการ (Rating) แลว 
แตสารประโยชนที่ปรากฏในรายการโทรทัศนนั้นไมมีตัววัดที่ชัดเจนในเชิงปริมาณทั้ง ๆ ที่เกณฑ
ดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของผูชมและสังคม 
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 ดังนั้นในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน นอกจากผูผลิตโดยสวนใหญใหความสําคัญ
กับจํานวนผูชมและรายไดแลว กลุมผูลิตรายการโทรทัศนไมวาจะเปนสถานีโทรทัศน บริษัทเอกชน
ผูผลิตรายการ หรือผูอุปถัมภรายการ ควรจะคํานึงคือรายการนั้น ๆ เสนอเนื้อหาสาระอันเปน
ประโยชนมากนอยแคไหนเนื่องจากแทที่จริงแลวรายการโทรทัศนไมมีใครเปนเจาของแตเปน
สมบัติรวมกันของสาธารณะชน  เนื่องจากหากผูผลิตรายการโทรทัศนผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระที่
มีคุณภาพและมีประโยชนตอผูรับสารก็จะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไปใน
อนาคต 
 จากการที่ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาวิจัยโดยการสังเกตการณการปฏิบัติงาน  การสัมภาษณ
อยางเจาะลึก และการรับชมเทปวีดิทัศนบันทึกรายการตีสิบนั้น  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการ
ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการผลิตรายการตีสิบ 
 1) ควรมีทีมงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีทีมงานนอยไปนั่นคือ 3 คน เทานั้น ที่มีหนาที่
รับผิดชอบผลิตรายการทุกขั้นตอน 5 วันใน 1 สัปดาห จากการที่มีทีมงานนอยอาจสงผลใหเกิดการ
เรงรีบในการทํางาน  คุณภาพของรายการอาจดอยลง และเนื้อหาประเด็นการสนทนา รวมทั้ง
รูปแบบและวิธีการนําเสนออาจจะไมมีการสรางสรรคขึ้นมาใหม 
 2) การนําเสนอในบางประเด็นมีการสอดแทรกภาพประกอบรายการระหวางการ
สนทนานอยไป ทําใหผูชมไมสามารถมองเห็นภาพตามเนื้อหาสนทนาไดดีเทาที่ควร ดังนั้นทีมงาน
ควรมีการจัดเตรียมภาพประกอบรายการใหเพียงพอ และพรอมมากกวาเดิม เพื่อเพิ่มสีสันใหแก
รายการไดอีกทางหนึ่ง 
 3) จากการที่คุณวิทวัส  สุนทรวิเนตร  เปนคณะผูบริหารและผูดําเนินรายการหลัก  ซ่ึง
ตองทําหนาที่นี้แตเพียงผูเดียว และเกือบทุกตอนนั้นนับไดวาเปนผูที่มีภารกิจมากมายในแตละวัน  
โดยในบางวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของคณะผูบริหารฝายรายการ ตองมาทําหนาที่ดําเนิน
รายการทันที  ทําใหคุณวิทวัสไมมีเวลาเตรียมตัวในการสนทนาครั้งนั้นดีพอ  ดังนั้นทีมงานควร
จัดหาผูดําเนินรายการมาทําหนาที่เพื่อแบงเบาภาระจากคุณวิทวัสลงไปบาง  โดยผูดําเนินรายการผู
นั้นตองเปนผูที่มีความรูเกี่ยวกับประเด็นในการสนทนา และสามารถดําเนินรายการไดดีเชนเดียวกับ
คุณวิทวัส เพื่อไมใหผูชมเกิดการเปรียบเทียบระหวางการรับชมได 
 4) ทางสถานีควรมีการจัดหาเครื่องมือการทํางานและอุปกรณการผลิตรายการให
พอเพียงแกการทํางาน  เนื่องจากทีมงานประสบปญหาอยางมากในความไมพรอมของเครื่องมือและ
อุปกรณเหลานั้น เชน ชุดเครื่องตัดตอ  รถถายทอดรายการขนาดเล็ก (OB Van) รวมทั้งชุดกลอง
ตางๆ นอกจากนี้อุปกรณบางอยางมีการชํารุด เสียหาย ทรุดโทรม เนื่องจากผานการใชงานมานาน
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เปนผลทําใหคุณภาพในการผลิตรายการดอยลงไป  ดังนั้นทางสถานีและผูที่รับผิดชอบควรมีการ
ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข อุปกรณตาง ๆ เหลานั้น ใหอยูในสภาพที่พรอมแกการใชงานตลอดเวลา 
 5) ทีมงานควรสรางสรรครูปแบบและวิธีการนําเสนอที่ใหม ๆ และแตกตางไปจากเดิม
บาง เชน มีรายงานพิเศษนําเขารายการ  มีผูดําเนินรายการภาคสนามซึ่งทําหนาที่เสริมผูดําเนิน
รายการหลัก เปนตน  ซ่ึงทําใหรายการมีสีสันเพิ่มมากขึ้น และสามารถสรางความดึงดูดใจผูชม
รายการไดมากขึ้นอีกดวย 
 6) ทีมงานโดยเฉพาะอยางยิ่ ง ผูควบคุมการผลิตรายการ  (Producer)  ซ่ึง เปนผูที่
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบรายการทั้งหมด  ควรใหความสําคัญกับศิลปะในการนําเสนอดานภาพ
ใหมากขึ้น  เนื่องจากการผลิตรายการโทรทัศนเปนการดําเนินงานที่ตองใชความรูความสามารถใน
การนําเสนอเนื้อหาและศิลปะทางดานภาพประกอบกันไป  เพื่อใหรายการประสบความสําเร็จและ
ไดรับความนิยมจากผูชมสูงสุด  ซ่ึงจากการรับชมเทปรายการนั้นพบวา ลักษณะภาพโดยรวมเปน
ภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot) เปนสวนใหญตลอดทั้งรายการ ดังนั้นควรมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดของภาพและการเคลื่อนที่ของภาพเพิ่มเติมบาง เชน การเคลื่อนที่จากภาพของแขกรับเชิญ
ขนาดปานกลาง (Medium Shot) มาสูภาพใกล (Close Up) อยางชา ๆ ในชวงที่แขกรับเชิญกําลัง
ถายทอดความรูสึกออกมาเปนคําพูด หรือเปนการเนนภาพใหเห็นอารมณของการสนทนาไดอยาง
ชัดเจนนั่นเอง 
 7) ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหแกรายการนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนํามาปรับปรุงและ
พฒันาองคประกอบหลาย ๆ อยางในรายการ 
 8) ทางสถานีควรจัดหาผูบริหารเพื่อดูแล ควบคุม และวางแผนการผลิตรายการตีสิบใน
แตละตอนอยางแทจริงโดยตรง เพื่อสรางแนวทางการผลิตรายการ รับทราบปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ชวยแกไขปญหาเพื่อสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 9) เมื่อเปรียบเทียบกับรายการวาไรตี้ทางตางประเทศแลว  ถาตองการใหรายการประสบ
ความสําเร็จ  ทางรายการควรมีการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยบางอยางใหมีคุณภาพมากที่สุด เชน 
ทีมงานผลิตควรมีความรูดานการผลิตรายการ และควรมีความรูเรื่องเทคนิคในการผลิตรายการ
โทรทัศน  ซ่ึงหมายถึง ศิลปะดานภาพ แสง มุมกลอง ฉาก เปนอยางดีแลว  เพื่อเพิ่มเสนหและสีสัน
ใหแกรายการ พรอมทั้งควรมีการจัดหาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการใชงาน และท่ี
สําคัญควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการนําเสนอรายการใหนาสนใจอยูตลอดเวลา โดยเนนให
ผูชมมีสวนรวมในการซักถามและแสดงความคิดเห็น  
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5.5  ขอแนะนาํสําหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 
 1) ควรมีการศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตาง ๆ ของผูรับสาร 
(receiver) เพื่อจะไดทราบความตองการที่แทจริงของผูรับสาร และเปรียบเทียบกับทัศนะของผูสง
สาร (Sender) 
 2) เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยศึกษาผูผลิต  3 กลุมคือ  หัวหนาและเจาหนาที่
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ผูอุปถัมภรายการ และผูบริหารและเจาหนาที่บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด ซ่ึงแตละกลุมมีสถานะที่แตกตางกันทําใหมีทัศนะในกระบวนการผลิตที่
แตกตางกันในบางประเด็น  ดังนั้นควรมีการศึกษาทัศนะกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนของแต
ละกลุมโดยมีจํานวนและความหลากหลายของกลุมตัวอยางแตละกลุมใหมากขึ้น 
 3) ในการทําวิจัยในอนาคตนั้น  ควรทําการศึกษาเพื่อทราบถึงกระบวนการผลิตรายการ 
และปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบในรายการประเภทวาไรตี้ ที่นําเสนอทางสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ 
ทั้งของรัฐบาลและของทหาร  เพื่อนํามาเปรียบเทียบใหทราบวาปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการ
ผลิตรายการมีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร 
 4) ในอนาคตขางหนาควรทําการวิจัยในเรื่องนี้ซํ้าอีก  เพื่อทราบวากระบวนการผลิตและ
ปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบยังคงมีความเหมือนหรือแตกตางไปหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก  ก 
ภาพประกอบเบื้องหลังกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
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ภาพที่ ก.1  เบือ้งหลังการจัดคิวรายการ, จดัฉาก 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.2  เกาอ้ีสําหรับผูเขาชมรายการตสิีบ 
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ภาพที่ ก.3  เสร็จเรียบรอยดําเนินการถายทาํรายการ 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.4  คณุวิทวัส  สุนทรวิเนตร กรรมการบริหาร และผูดําเนินรายการ 
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ภาพที่ ก.5  คณุวัชรี   คุปตารักษ  ผูควบคมุฝายผลิตรายการ 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.6  คณุคืนสิทธ์ิ   สุวรรณวัฒกี  พธีิกรและผูสรางสรรครายการตีสิบ 
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ภาพที่ ก.7  คณุเฉลิมศักดิ์   เทียมประเสริฐ  หัวหนาผูกํากบัรายการตีสิบ 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.8  คณุกฤตธีรา  อินพรวิจิตร  พิธีกรรวมอีกหนึ่งทาน 
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ภาพที่ ก.9  คณุบําเรอ  ผองอินทรีย  กรรมการตัดสินชวงดันดารา 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.10  อาจารยจตุพล  ชมพูนุช  กรรมการตัดสินชวงดันดารา 
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ภาพที่ ก.11  คณุมณนีุช  เสมรสุต  กรรมการตัดสินชวงดนัดารา 
 
 

 
 

ภาพที่ ก.11  คณุวิรศวิรรณ  บุญวงศ  หนึ่งในทีมงานเบื้องหลัง 
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสัมภาษณหัวหนาและเจาหนาท่ีสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 
และเจาหนาท่ี บริษัท ทเวนตี้ ทเวนตี้ เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 

 
สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูเชี่ยวชาญ 
 
 สัมภาษณ เมื่อวันที.่.................................................................................................. 
 ผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................... 
 ตําแหนง..........................................................หนวยงาน.......................................... 
 
สวนที่  2  คําถามเกี่ยวกับทัศนะในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศนและรายการโทรทัศนประเภท

วาไรตี้ 
 

1. ทานคิดวากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนควรเปนอยางไร 
2. ทานคิดวากระบวนการผลิตรายการโทรทัศนประเภทวาไรตี้ควรเปนอยางไร 

 
สวนที่  3 คาํถามในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
 

1. ทานคิดวารายการตีสิบมีกระบวนการผลิตหรือไมอยางไร 
2. ทานคิดวารายการตีสิบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
3. ทานคิดวารายการตีสิบในปจจุบันมีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีเปล่ียนแปลง

หรือไมอยางไร ยังคงมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสัมภาษณผูอุปถัมภรายการ 

 
สวนที่  1 ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับผูเชี่ยวชาญ 
 
 สัมภาษณ เมื่อวันที.่.................................................................................................. 
 ผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................... 
 ตําแหนง.....................................................หนวยงาน............................................... 
 
สวนที่  2  คําถามเกี่ยวกับทัศนะในการประเมินคุณภาพรายการโทรทัศนและรายการโทรทัศน

ประเภทวาไรตี้ 
 

1. ในฐานะผูอุปถัมภรายการทานคิดวากระบวนการผลิตของรายการโทรทัศนควรเปน
อยางไร 

2. ในฐานะผูอุปถัมภรายการทานคิดวากระบวนการผลิตของรายการโทรทัศนประเภท
วาไรตี้ควรเปนอยางไร 

3. ทานใชเกณฑดังกลาวขางตนตัดสินใจเลือกอุปถัมภรายการหรือไม 
 
สวนที่  3 คาํถามในกระบวนการผลิตรายการตีสิบ 
 

1. ทานคิดวารายการตีสิบมีกระบวนการผลิตหรือไมอยางไร 
2. ทานคิดวารายการตีสิบมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
3. ทานคิดวารายการตีสิบในปจจุบันมีเนื้อหาและรูปแบบรายการที่มีเปล่ียนแปลง

หรือไมอยางไร ยังคงมีกระบวนการผลิตตามเกณฑที่ทานกําหนดไวหรือไม 
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