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บทคัดย่อ

 ง�นวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�กระบวนก�รบริห�รจัดก�รร�ยก�รเรียลิตี กรณีศึกษ�ร�ยก�ร เดอะ

เฟส ไทยแลนด์ (The Face Thailand) และศึกษ�ปัญห�ในก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิตร�ยก�รเรียลิตี กรณีศึกษ�

ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ โดยระเบียบวิธีวิจัยของก�รศึกษ�ครั้งนี้เป็นก�รวิจัยในเชิงคุณภ�พ (Qualitative 

Research) และผู้ศึกษ�ได้ใช้วิธีก�รเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยก�รสัมภ�ษณ์แบบเจ�ะลึก (In-Depth Interview) 

จ�กผู้อำ�นวยก�รก�รผลิต (Executive Producer) ผู้คุมก�รผลิต (Producer) และบุคล�กรที่เกี่ยวข้อง ทำ�ก�ร

ถอดเทปสัมภ�ษณ์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำ�ม�วิเคร�ะห์พร้อมนำ�เสนอในลักษณะก�รพรรณน� (Descriptive) 

โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับก�รบริห�รก�รผลิตร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์ จ�กก�รรวบรวมเอกส�รอ้�งอิง รวมทั้งง�นวิจัย

ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ม�เป็นกรอบในก�รวิเคร�ะห์เพื่อให้ตรงต�มวัตถุประสงค์ของก�รศึกษ� 

 ผลก�รวิจัยพบว่� ก�รผลิตร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ (The Face Thailand) ของ บริษัท กันตน� 

กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) นั้นมีกระบวนก�รบริห�รจัดก�ร ก�รบริห�รองค์ประกอบต่�ง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ก�ร

บริห�รจัดก�รด้�นบุคล�กร ก�รบริห�รจัดก�รเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ก�รบริห�รจัดก�รด้�นเวล� ก�รบริห�ร

จัดก�รงบประม�ณ ก�รสรุปและวัดผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รจัดก�รด้�นก�รว�งแผนก�รผลิตนั้นแบ่งออก

เป็น 3 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1.ขั้นตอน ก่อนก�รผลิต (Pre-Production) 2. ขั้นตอนก�รผลิต (Production) 

3. ขั้นตอนหลังก�รผลิต (Post- Production) 

 ขัน้ตอนต�่ง ๆ  ทีก่ล�่วม�ลว้นเปน็ปัจจัยสำ�คญัในก�รผลิตร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ ด้วยรูปแบบ  ของ

ร�ยร�ยก�รที่เป็นร�ยก�รเรียลิตี ฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคำ�นึงถึงและทำ�ควบคู่ไปด้วยคือกรอบจริยธรรมสำ�หรับร�

ยก�รเรยีลติโีชว ์ซึง่สิง่นีเ้ปน็สิง่ทีแ่ตกต�่งจ�กร�ยก�รประเภทอืน่ ๆ  กรอบจริยธรรมเปน็ส่ิงทีท่ำ�ใหร้�ยก�รไดม้อบ

แตส่ิง่ด ีๆ  คนืแกส่งัคม และเปน็ร�ยก�รทีซ้ื่อลิขสิทธิม์�จ�กต่�งประเทศ ต้องดำ�เนินก�รต�มคูม่อืก�รผลิต (Bible) 

อย�่งเครง่ครดัทำ�ใหก้�รผลติของแตล่ะข้ันตอนนัน้ตอ้งทำ�อย�่งรอบคอบ เนือ่งดว้ยมีหล�ยภ�คส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกับ

ก�รผลิตร�ยก�ร ทำ�ให้ในบ�งขั้นตอนของก�รผลิตนั้นเกิดปัญห�และอุปสรรคในหล�ย ๆ  ด้�น ก�รบริห�รจัดก�ร

ในสว่นต�่ง ๆ  นัน้มกี�รบรหิ�รจดัก�รทีแ่ตกต่�งกนัออกไป จึงทำ�ให้เกดิคว�มล่�ช�้ทัง้จ�กก�รบริห�รจัดก�ร  ปัญห�

จ�กก�รประส�นง�น ปัญห�ที่ไม่ส�ม�รถควบคุมได้ และต�มส่วนต่�ง ๆ ของก�รผลิต ดังนั้น ก�รบริห�รจัดก�ร

ทั้งหมดจะต้องดำ�เนินก�รต�มที่ว�งแผนไว้ เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

คำาสำาคัญ: กระบวนก�รบริห�รจัดก�ร, ก�รผลิตร�ยก�รเรียลิตี, เดอะเฟสไทยแลนด์
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Abstract

 The purpose of this research is to study about the management process of reality TV 

show and to study about the problems and obstacles in reality TV production management by 

using case study of The Face Thailand Season 2 (TV Program). Research methodology is carried 

out by doing qualitative research, which the researcher do an in-depth interview with the Ex-

ecutive Producer, Co- Producer, and program staffs. Furthermore, all the related documents 

about reality TV production will be used in the research. The results revealed that The Face 

Thailand TV program under Kantana Group Public Company Limited has the basic element of 

management process such as human resources management, materials management, time 

management, budget management, conclusion and overall operation measurement. 

 Production planning is allocated into 3 parts, which are 1. Pre-Production 2. Production 

3. Post-Production. In each steps that are mentioned above are the significant factors in produc-

ing The Face Thailand Reality TV program, which the format of the program is a reality TV show, 

so one thing that the executive producer or producer needs to be considering is the morality 

of reality TV show. This is the thing that is different from other kind of TV format. The morality 

is the thing that makes the program provide good things to the social, Generally, TV producer 

and staffs need to keep in one’s principle in terms of production and it is the copyrighted TV 

program from America, which the producer needs to be strictly keep the content according to 

the bible that are given since there are many sectors that are participate in the production, 

which sometimes the problems and obstacles may occur during the production process. Fur-

thermore, the management process in each sector are managing differently, so it would be 

delayed in terms of management and communication, uncontrolled problems, and would be 

effected to some part in production process. So, the entire process needs to done by the plan 

and keep it in the same direction. 

Keywords: Management Process, Reality TV Production, The Face Thailand

บทนำา

 ปั จ จุ บั น อุ ต ส � ห ก ร ร ม สื่ อ บั น เ ทิ ง ใ น

ประเทศไทยมีก�รนำ�เสนอเนื้อห�ร�ยก�รที่มีคว�ม

หล�ก หล�ยเพื่อนำ�เสนอข้อมูล ข่�วส�ร ส�ระคว�ม

บันเทิง แก่ผู้ชมผ่�นสื่อโทรทัศน์ ที่ประช�ชนส�ม�รถ

เลือกชมได้อย่�งอิสระต�มคว�มช่ืนชอบของแต่ละ

บุคคล ไม่ว่�จะเป็นว�ไรตี้ ทอล์คโชว์ เกมส์โชว์ซ่ึง

ร�ยก�รประเภททีม่กีระแสตอบรบัจ�กผูช้มม�กท่ีสดุ

ในปัจจุบันคือ “ร�ยก�รเรียลิตี”

 ร�ยก�รเรียลิตี เป็นร�ยก�รที่ส�ม�รถนำ�

เสนอได้หล�ยรูปแบบ ไม่ว่�จะเป็นในด้�นของทอล์ค

โชว์หรือก�รแข่งขันที่เป็นเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์

ทีเ่กดิขึน้จริงโดยเนน้คว�มเปน็ธรรมช�ติ และไมม่กี�ร

จัดฉ�ก ไม่มีก�รเขียนบท ซ่ึงผู้ชมจะส�ม�รถเห็น

อ�รมณ์ที่แท้จริงของผู้ที่อยู่ในร�ยก�รในขณะนั้น ซึ่ง

ปัจจุบันร�ยก�รประเภทเรียลิตีเป็นที่นิยมอย่�งม�ก

ในกลุ่มของทั้งผู้ชมและผู้ผลิต จึงทำ�ให้มีร�ยก�ร                 

เรียลิตีหล�ยรูปแบบเกิดในวงก�รบันเทิงไทยใน

ปัจจุบัน อีกทั้งผู้ผลิตยังมีหล�ยช่องท�งในก�รออก

อ�ก�ศร�ยก�รเรียลิตี ไม่ว่�จะเป็นท�งโทรทัศน์หรือ

ท�งออนไลน์ จึงทำ�ให้ก�รแข่งขันก�รผลิตร�ยก�รเรี

ยลิตีสูงขึ้นจ�กในอดีต อย่�งไรก็ต�มหัวใจสำ�คัญของ



63

นิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ก�รสร้�งเนื้อร�ยก�ร คือก�รทำ�ก�รผลิตซึ่งก�รผลิต

จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนก�ร

ผลิต (Pre-Production) ขั้นตอนก�รผลิต (Produc-

tion) และขั้นตอนหลังก�รผลิต (Post-Production)  

 โดย Millerson and Owens (2009 : 51-

69) ได้กล่�วว่� กระบวนก�รผลิตร�ยก�รเป็นก�ร

บริห�รจัดก�รและเป็นก�รดำ�เนินก�รผลิตอย่�งเป็น

ระบบต�มขั้นตอน ภ�ยใต้หลักก�รดำ�เนินง�นใน

ทิศท�งเดียวกัน โดยกระบวนก�รผลิตร�ยก�ร

โทรทัศน์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้

 1.ขัน้ตอนกอ่นก�รถ�่ยทำ� ขัน้ตอนนีเ้ปน็ก�ร

เตรียมง�นและว�งแผนก�รผลิตถือเป็นหัวใจสำ�คัญ

ของก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์เริ่มต้นตั้งแต่ก�รคัด

เลือกเรื่องท่ีจะนำ�ม�ผลิต ก�รกำ�หนดหรือก�รคัด

เลอืกผูป้ฏิบตังิ�น ก�รเขยีนบทโทรทศัน ์ก�รคดัเลอืก

นักแสดง ก�รว�งแผนกอ่นก�รถ�่ยทำ� ท้ังนีก้�รดำ�เนนิ

ก�รผลิตร�ยก�รโทรทัศน์มี 2 รูปแบบ คือ

  1.1 แบบไม่ว�งแผนล่วงหน้� (Un-

planned Method) ใช้โอก�สและสัญช�ติญ�ณของ

ผู้ผลิตร�ยก�รในก�รดำ�เนินก�รผลิต โดยผู้กำ�กับ

ร�ยก�รอ�จทร�บเพียงหัวข้อเร่ืองท่ีจะทำ�ก�รผลิต 

แล้วเดินท�งไปยังสถ�นที่หรือพบบุคคลท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อพัฒน�เรื่องร�วและแนวคว�มคิดที่จะนำ�ม�ผลิต

เป็นร�ยก�ร ข้อดีของก�รผลิตร�ยก�รด้วยรูปแบบนี้ 

คอื เนือ้ห�มีคว�มสด อ�จไดข้้อมลูท่ีแปลกใหมไ่มค่�ด

คิดและส�ม�รถปรับเปลี่ยนได้โดยตลอดเป็นก�ร

กระตุน้ผู้ชมใหต้ดิต�มและตคีว�มเนือ้ห�ของร�ยก�ร 

แตข้่อเสยี คือภ�พร�ยก�รท่ีไดจ้ะม�จ�กคว�มบังเอญิ

และอ�จไมไ่ดภ้�พทีม่เีน้ือห�อย่�งทีต่อ้งก�รทำ�ใหก้�ร

ตัดต่อเป็นไปได้ย�กและอ�จต้องใช้เสียงบรรย�ย 

(Voice Over) เข้�ม�ช่วยในก�รเช่ือมภ�พทีไ่มม่คีว�ม

ต่อเนื่องกัน

  1.2 แบบว�งแผนลว่งหน้� (Planned 

Method) เป็นก�รว�งแผนในด้�นสถ�นท่ีและมีก�ร

ตั้งกล้องรวมถึงมีก�รออกแบบภ�พไว้ก่อนก�รผลิต

ร�ยก�ร ในรูปแบบนี้มีข้อดีคือทำ�ให้ทีมง�นทุกฝ่�ย

ส�ม�รถเตรียมตัวและแก้ไขปัญห�ที่มองเห็นได้ก่อน

ถงึวนัถ�่ยทำ� กระบวนก�รผลติจะดำ�เนนิไปอย�่งร�บ

รืน่ แตข้่อเสยีคอืก�รผลติตอ้งมแีบบแผนซึง่อ�จทำ�ให้

ร�ยก�รมีลักษณะเดิมข�ดก�รสร้�งสรรค์ เพิกเฉยต่อ

ส่ิงแปลกใหมท่ีอ่�จพบในระหว�่งก�รผลิตเนือ่งจ�กไม่

ได้อยู่ในแผน ในคว�มเป็นจริงผู้กำ�กับร�ยก�รที่มี

ประสบก�รณจ์ะใชว้ธิกี�รผลิตร�ยก�รท้ังสองรปูแบบ

ในก�รทำ�ง�น โดยจะเริม่ต้นจ�กก�รว�งแผนลว่งหน�้

แต่ก็พร้อมจะนำ�โอก�สต่�ง ๆ ที่มีเข้�ม�ใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในข้ันตอนก�รเตรียมก�รผลิตนี้ รวมไปถึง

ก�รกำ�หนดต�ร�งเวล�ในก�รทำ�ง�น ก�รประชุมทีม

ง�นผลติ ก�รสำ�รวจสถ�นทีถ่�่ยทำ� ก�รสร�้งฉ�กก�ร

ซักซ้อมต่�ง ๆ

 2. ขัน้ตอนก�รถ�่ยทำ� เปน็ขัน้ตอนทีอ่�จพบ

ปญัห�ม�กม�ย โดยผูก้ำ�กบัร�ยก�รโทรทศันจ์ะมหีน�้

ที่ในก�รกำ�กับ ควบคุมก�รผลิต ก�รถ่�ยทำ� ก�รถ่�ย

ภ�พและบนัทกึเสียง นำ�เสนอเนือ้ห�ทีจ่ะทำ�ก�รผลติ

ให้เป็นไปต�มแผนก�รผลิต ทำ�ก�รตรวจสอบเนื้อห�

ที่ใช้ในก�รผลิตอย่�งละเอียดถี่ถ้วนโดยผู้กำ�กับ

ร�ยก�รจะบริห�รจัดก�ร ควบคุมดูแลก�รถ่�ยทำ�ให้

มคีณุภ�พ รวมถงึใหค้ำ�แนะนำ�แกน่กัแสดงเพือ่ใหก้�ร

แสดงออกม�ดีที่สุด ส่วนโปรดิวเซอร์ จะมีหน้�ที่        

แตกต่�งกันไปต�มแต่รูปแบบของร�ยก�ร แต่

โปรดิว เซอร์จะควบคุมเร่ืองงบประม�ณและ

กำ�หนดก�รถ่�ยทำ�ให้เป็นไปต�มแผน

 3. ขั้นตอนหลังก�รถ่�ยทำ� ก�รดำ�เนินง�น

ภ�ยหลงัก�รถ�่ยทำ� เพือ่ลงร�ยละเอยีดของภ�พและ

เสียงให้มีคว�มสมบูรณ์ โดยก�รตัดต่อลำ�ดับภ�พให้

เป็นไปต�มบทก�รลงเสียงและเพลง ก�รทำ�เทคนิค

พิเศษท�งด้�นภ�พ (Visual Effect) หรือเรียกว่�ก�ร

ทำ� CG (Computer Graphic) เพื่อให้ก�รนำ�เสนอ

เนื้อห�มีคว�มครบถ้วน เร้�คว�มสนใจของผู้ชม

 จ�กแนวคิดเกี่ยวกับก�รผลิตร�ยก�ร ผู้วิจัย

ส�ม�รถสรุปได้ว่� ก�รผลิตร�ยก�รในแต่ละขั้นตอน

นั้นทุกขั้นตอนล้วนมีบทบ�ทที่สำ�คัญ เพื่อให้ร�ยก�ร

ที่ผลิตออกม�มีคว�มสมบูรณ์แบบม�กที่สุด ซึ่งในขั้น

ตอนก่อนก�รผลิต ผู้ผลิตจะต้องว�งแผนกับทีมง�น 

เพื่อว�งรูปแบบออกม�ให้เห็นภ�พม�กที่สุด 
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 ในด้�นของก�รผลิตจะเป็นส่วนของขั้นตอน

ก�รถ่�ยทำ� ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะพบปัญห�ม�กม�ย ที่

มีทั้งปัจจัยภ�ยในและปัจจัยภ�ยนอก อ�ทิ สภ�พ

อ�ก�ศ หรือเครื่องมือก�รถ่�ยทำ� เป็นต้น ซึ่งผู้ผลิต

หรือผู้กำ�กับจะต้องควบคุมดูแลก�รถ่�ยทำ�ให้มี

คุณภ�พม�กทีส่ดุ สว่นโปรดวิเซอรจ์ะมหีน�้ทีแ่ตกต่�ง

จ�กผู้กำ�กับ ซึ่งในช่วงของก�รผลิตโปรดิวเซอร์จะ

มีหน้�ที่คุมเรื่องงบประม�ณ และกำ�หนดก�รถ่�ย

ทำ�ให้เป็นต�มแผนทีว่�งไว ้สดุท้�ยคอืขัน้ตอนหลงัก�ร

ถ�่ยทำ�ซึง่เปน็ขัน้ตอนทีส่ำ�คญัอกี 1 ขัน้ตอน เนือ่งจ�ก

ขั้นตอนนี้คือ ขั้นตอนของก�รตัดต่อ เพื่อให้ร�ยก�รมี

คว�มต่อเนื่อง ให้อรรถรสและเพื่อให้เน้ือห�ร�ยก�ร

มีคว�มครบถ้วนดังนั้น ผู้อำ�นวยก�รก�รผลิตจึงต้อง

มีหน้�ที่ในก�รควบคุมทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อให้ร�ยก�ร

ออกม�เป็นไปต�มรูปแบบที่ว�งไว้ ซ่ึงผู้วิจัยสนใจ

ศึกษ�ในเรื่องของกระบวนก�รบริห�รก�รผลิตร�

ยก�รเรียลิตี กรณีศึกษ�ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ 

เนื่องจ�กร�ยก�รนี้เป็นร�ยก�รรูปแบบใหม่ของ

ประเทศไทยที่ยังไม่เคยผลิตม�ก่อน เนื่องจ�กส่วน

ใหญที่ส่งัเกตเหน็จะเป็นร�ยก�รประเภทประกวดร้อง

เพลง อีกทั้งร�ยก�รนี้ยังเป็นรูปแบบใหม่ของก�ร

ทำ�ก�รตล�ด ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึมคีว�มสนใจเกีย่วกบัก�ร

บริห�รจัดก�รก�รผลิตร�ยก�รประเภทนี้ว่�มี

กระบวนก�รอย่�งใดบ้�ง และพบเจออุปสรรคใดบ้�ง

ระหว่�งก�รผลิต

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษ�กระบวนก�รบรหิ�รจัดก�รก�ร

ผลติร�ยก�รเรียลติ ีกรณศีกึษ�ร�ยก�รเดอะเฟส ไทย

แลนด์

 2. ศึกษ�ปัจจัยผลกระทบที่มีต่อก�รบริห�ร

จัดก�รก�รผลติร�ยก�ร กรณศีกึษ�ร�ยก�รเดอะเฟส 

ไทยแลนด์

สมมติฐานงานวิจัย

 1.กระบวนก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิต

ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์อ�จมกี�รบรหิ�รก�รผลติ

โดยยึดกระบวนก�รของข้ันตอนก�รผลิตร�ยก�ร 

ประกอบด้วยขั้นตอนก่อนก�รผลิต (Pre-Produc-

tion) ขั้นตอนก�รผลิต (Production) และ ขั้นตอน

หลังก�รผลิต (Post-Production)

 2. ก�รบรหิ�รจดัก�รก�รผลติร�ยก�รเรียลตีิ

กรณีศึกษ�ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ เกิดจ�ก

ปัจจัยต่�ง ๆ ซึ่งส�ม�รถจำ�แนกเป็นปัจจัยภ�ยนอก

และภ�ยใน เช่น

  2.1 ปัจจัยภ�ยนอก อ�จเกิดจ�ก

ผู้รับส�ร (Audiences) ที่มีผลต่อก�รผลิตร�ยก�ร    

เรียลิตีโดยตรง   

  2.2 ปจัจยัภ�ยใน ไดแ้ก ่บคุคล รวม

ถงึ Mentors ผูเ้ข�้แขง่ขนั ผูด้ำ�เนนิร�ยก�ร เป็นปญัห�

ของก�รบรหิ�รจัดก�รอย�่งม�ก เพร�ะเนือ่งจ�กเปน็

ร�ยก�รเรียลิตีผู้บริห�รไม่ส�ม�รถที่จะควบคุม

สถ�นก�รณร์ะหว�่งก�รดำ�เนนิร�ยก�รได้ เพร�ะก�ร

เสนอร�ยก�รในรูปแบบของเรียลิตีนั้นต้องขับเคลื่อน

ไปต�มสถ�นก�รณ์นั้น ๆ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

 1. ขอบเขตด้�นประช�กร คือผู้อำ�นวยก�ร

ก�รผลิต (Executive Producer) และ ผู้คุมก�รผลิต 

(Producer) ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ และผู้ชม

 2. ขอบเขตด้�นระยะเวล� คือ ร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ ที่ออกอ�ก�ศใน Season 1 ในเดือน

ตุล�คม 2557 - มกร�คม 2558 และ Season 2 ใน

เดือนตุล�คม 2558 – มกร�คม 2559

นิยามศัพท์เฉพาะ

 กระบวนก�รก�รบริห�รจัดก�ร หม�ยถึง

กระบวนก�รบริห�รจัดก�รร�ยก�รเดอะเฟส ไทย

แลนด์ ต�มขั้นตอนก�รผลิต เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอนก่อน

ก�รถ�่ยทำ�  ขัน้ตอนก�รถ�่ยทำ� ขัน้ตอนหลงัก�รถ�่ย

ทำ� และก�รควบคุมดูแลก�รผลิตร�ยก�รในทุกขั้น

ตอนให้มีคุณภ�พ

 ขั้นตอนก่อนก�รถ่�ยทำ� (Pre-Production)  

กระบวนการบริหารจัดการการผลิตรายการ     

เรียลิตีรายการเดอะเฟส ไทยแลนด์

ขั้น Pre-Production

- ก�รคัดเลือกบุคล�กรเมนเทอร์ผู้เข้�แข่งขัน

- ก�รวิเคร�ะห์ร�ยก�ร

- ก�รตัดสินใจซื้อ

- ก�รว�งแผนก�รผลิต

- ก�รว�งแผนด้�นงบประม�ณ

ขั้น Production

- ก�รผลิตร�ยก�รซึ่งมีท้ังก�รผลิตภ�ยในและ

ก�รผลิตภ�ยนอก

- บทบ�ทของลูกค้�

ขั้น Post-Production

- ก�รตัดต่อภ�พ- เสียง (self-censorship)

- ก�รออกอ�ก�ศ

ปัญหาในการบริหารจัดการ

ปัญห�ที่เกิดจ�กปัจจัยภ�ยใน

  - บุคล�กร,อุปกรณ์ก�รถ่�ยทำ�

ปัญห�ที่เกิดจ�กปัจจัยภ�ยนอก

  - สภ�พแวดล้อม, อุปกรณ์ก�รถ่�ยทำ�

วิเคราะห์ปัญหา

เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รผลิตร�ยก�รเรียลิตีของ

ประเทศไทย

p

p

หม�ยถึงข้ันตอนในก�รว�งแผนในก�รดำ�เนนิง�นก�ร

ผลิตทั้งหมด เพื่อเตรียมก�รผลิต เริ่มตั้งแต่ก�รคัด

เลือก หรือก�รเลือกซ้ือร�ยก�รเรื่องที่จะนำ�ม�ผลิต 

ก�รว�งแผนก�รถ�่ยทำ�รว่มกนั และก�รว�งแผนกอ่น

ก�รถ่�ยทำ�ร่วมกัน

 ขั้นตอนก�รถ่�ยทำ� (Production) หม�ยถึง

ก�รดำ�เนินก�รผลิต หรือก�รถ่�ยทำ�ในก�รกำ�กับ 

ควบคุมก�รผลิต ก�รถ่�ยภ�พและบันทึกเสียง และ

นำ�เสนอเน้ือห�ทีจ่ะทำ�ก�รผลติให้เปน็ไปต�มแผนก�ร

ผลิต มมุกล้อง เส้ือผ้� ฉ�ก และอปุกรณป์ระกอบฉ�ก

 ขัน้ตอนหลงัก�รถ่�ยทำ� (Post-Production) 

หม�ยถงึ ก�รดำ�เนนิง�นภ�ยหลงัก�รผลติ เพือ่ลงร�ย

ละเอยีดของภ�พและเสยีง ใหม้คีว�มสมบรูณ ์โดยก�ร

ตัดต่อ ก�รลำ�ดับภ�พเพ่ือให้ก�รนำ�เสนอเนื้อห�มี

คว�มครบถ้วน เร้�คว�มสนใจและสร้�งอรรถรสใน

ก�รชมให้แก่ผู้ชม

 ก�รผลิตร�ยก�ร หม�ยถึงก�รสร้�งส่ือบนัเทงิ
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ขึ้นม�เพื่อให้อรรถรสและคว�มบันเทิงต่อผู้ชม ซ่ึง

แต่ละผู้ผลิตจะมีบทบ�ทที่แตกต่�งกันออกไป

 ร�ยก�รเรียลิตี หม�ยถึงร�ยก�รโทรทัศน์รูป

แบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่�งจ�กร�ยก�รโทรทัศน์รูปแบบ   

อื่น ๆ เนื่องจ�กร�ยก�รเรียลิตี จะดำ�เนินร�ยก�รใน

รูปแบบท่ีเป็นสถ�นก�รณ์จริง ไม่มีก�รเขียนบท คัด

เลือกผู้ร่วมร�ยก�รจ�กท�งบ้�น ซึ่งจะต้องเผชิญกับ

สถ�นก�รณ์จริง ๆ ที่ท�งทีมง�นได้เตรียมเอ�ไว้

 ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ หม�ยถึง เป็น

ร�ยก�รที่ซื้อลิขสิทธิ์ม�จ�กต่�งประเทศ โดยเป็น       

ร�ยก�รเรียลิตีที่นำ�เสนอเรื่องร�วเกี่ยวกับก�รค้นห�

น�งแบบหน้�ใหม่ของวงก�รบันเทิงโดยผ่�นก�รคัด

เลือกของ “3 หัวหน้�ทีม” (Mentors) ที่เป็นไอคอน

ของวงก�รบันเทิงไทย โดยผู้เข้�แข่งขัน (The Face) 

หน�้ใหมท่ัง้ 15 คน จะตอ้งผ�่นโจทยท์ีเ่ขม้ขน้ในแตล่ะ

สัปด�ห์เพื่อนำ�เอ�คว�มส�ม�รถออกม�แสดง

ศักยภ�พอย่�งเต็มที่

 เมนเทอร์ (Mentors) หม�ยถึง หัวหน้�ทีมที่

ต้องคอยฝึกสอนลูกทีมตัวเองและทำ�ให้ทีมชนะก�ร

แข่งขันในแต่ละสัปด�ห์

 ผู้เช่ียวช�ญพิเศษ หม�ยถึง ผู้ที่เชี่ยวช�ญท่ี

จะม�ฝึกสอนผู้เข้�แข่งขันทั้ง 15 คน ก่อนที่จะเข้�

แข่งขันจริง

 ม�สเตอร์คล�ส (Master Class) หม�ยถึง 

ช่วงของก�รฝกึสอนโดยหวัหน�้ทมี (Mentors) โดยมี

เมนเทอร์ และ ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษม�ฝึกสอน

 แคมเปญ (Campaign) หม�ยถึง ภ�รกิจ

ประจำ�สัปด�ห์จ�กโจทย์ที่ได้รับ (แบรนด์สินค้�)

 LOG LINE หม�ยถึง ประเด็นสำ�คัญ

 BUZZ หม�ยถึง ก�รพูดป�กต่อป�ก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย

 1. เพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับก�รพัฒน�

ร�ยก�ร เดอะเฟส ไทยแลนด์ ในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ร�ยก�ร และส�ม�รถสร้�งกระแสคว�มนิยมแก่ผู้ชม

ให้ม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

 2. เพื่อเป็นแนวท�งสำ�หรับผู้ผลิตร�ยก�รใน

ประเทศ ที่มีคว�มสนใจในก�รผลิตร�ยก�รประเภท

เรียลิตีที่เป็นของประเทศไทยเอง

วิธีการวิจัย

 ก�รวิจัยในครั้งนี้เป็นก�รวิจัยเชิงคุณภ�พ 

(Qualitative Research) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ (1) ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) ทำ�ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์ที่

ผู้วิจัยสร้�งขึ้นแล้วทำ�ก�รบันทึกข้อมูลในแบบบันทึก

ก�รสัมภ�ษณ์ และทำ�ก�รบันทึกเสียงก�รสัมภ�ษณ์

คุณปิยะรัฐ กัลย์จ�ฤก Executive Producer คุณ

นุษ�ร ทรรศนะพ�ยัค Producer และทีมง�นที่

เกี่ยวข้องในร�ยก�ร The Face Thailand Season 

2 (2) ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กเอกส�ร และง�น

วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รบริห�รจัดก�รก�ร

ผลิตร�ยก�ร 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมือที่ใช้ในก�รวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ

สมัภ�ษณเ์กีย่วกบักระบวนก�รบรหิ�รจดัก�รก�รผลติ

ร�ยก�รเรียลิตี กรณีศึกษ�ร�ยก�รเดอะเฟส ไทย

แลนด์ โดยมี 4 ประเด็นสำ�คัญ ดังนี้

 1. มกี�รบรหิ�รจดัก�รก�รผลติร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ในขั้น Pre-Productionอย่�งไร

 2. มกี�รบรหิ�รจดัก�รก�รผลติร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ในขั้น Production อย่�งไร 

 3. มกี�รบรหิ�รจดัก�รก�รผลติร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ในขั้นPost-Productionอย่�งไร

 4. พบปัญห�ในก�รบริห�รจัดก�รก�รผลิต

ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ อย่�งไร

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�ร

 ก�รวิจัยครั้งน้ี เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�ก

เอกส�ร และก�รวิเคร�ะห์เนื้อห� (Content Analy-

sis) ผู้ วิจัย ได้สรุปข้อค้นพบในรูปแบบของก�ร
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วิเคร�ะห์เชิงพรรณน�

 2. วิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กก�รสัมภ�ษณ์

 ก�รวิจัยครั้งน้ี เป็นก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�ก

ก�รสัมภ�ษณ์ ผู้วิจัยทำ�ก�รตีคว�มจ�กข้อมูลที่ได้รับ

จ�กก�รตอบสัมภ�ษณ์ โดยพิจ�รณ�คำ�ตอบหรือ

ประเด็นคว�มสำ�คัญเกี่ยวข้องกับก�รวิจัย หรืออยู่ใน

กลุ่มของคำ�ถ�ม เพื่อทำ�ก�รรวบรวมข้อมูลอย่�งเป็น

ระบบ และสรปุข้อคน้พบในรปูแบบของก�รพรรณน�

ผลการวิจัย

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth inter-

view) และก�รเกบ็รวบรวมเอกส�รทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยั

พบว�่ ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด ์มเีป้�หม�ยในก�ร

ค้นห�น�งแบบ- นกัแสดงหน�้ใหมสู่่วงก�รบนัเทงิ โดย

ผ่�นก�รคัดเลือกจ�ก 3 หัวหน้�ทีม (Mentors) หลัก 

ที่เป็นไอคอนของวงก�รบันเทิง โดยผ่�นโจทย์ที่ถูก

กำ�หนดไว้ ร�ยก�รแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ม�สเตอร์

คล�ส (Master Class) จะมเีมนเทอร์และ ผูเ้ชีย่วช�ญ

พิเศษม�ฝึกสอน และทดสอบ ทักษะต่�ง ๆ ซึ่งจะมี

ส่วนช่วยให้ผู้เข้�แข่งขัน ปฏิบัติภ�รกิจแคมเปญ 

(Campaign Challenge) ประจำ�สัปด�ห์ได้ดี ผู้เข้�

แข่งขันจะได้รับก�รฝึกและปฏิบัติจริงเพื่อเตรียม

พร้อมก่อนก�รแข่งขัน (Campaign Challenge) 

ภ�รกิจประจำ�สัปด�ห์จ�กโจทย์ท่ีได้รับ (แบรนด์

สินค้�) และ ช่วงคัดออก (Elimination) ซึ่งในช่วงนี้ 

เมนเทอร์ทีมท่ีแพ้ท้ัง 2  ทีม จะต้องคัดเลือกลูกทีม

ออกทีมละ 1 คน แล้วส่งเข้�ห้องคัดออก (Elimina-

tion Room) เพื่อให้หัวหน้�ทีม (Mentor) ทีมที่ชนะ

เลือกว่�ใครจะต้องออกจ�กก�รแข่งขันของร�ยก�ร 

โดยสิง่สำ�คญัคอืผู้ผลติร�ยก�รจะตอ้งทำ�ต�มคูม่อืก�ร

ผลิต (Production Bible) ที่ท�งบริษัทต้นสังกัดได้

จัดทำ�ส่งม�ให้อย่�งเคร่งครัด และก�รกำ�หนดระยะ

เวล�ก�รว�งแผนภ�ยใน 3 เดอืน กอ่นก�รผลิต ต้ังแต่

เดือนกุมภ�พันธ์ 2558 - เมษ�ยน 2558 ระยะเวล�

ก�รผลิต ตั้งแต่เดือนสิงห�คม 2558 – พฤศจิก�ยน 

2558 และระยะเวล�ก�รออกอ�ก�ศในช่วงเดือน

ตุล�คม 2558 – มกร�คม 2559 จำ�นวนตอนที่ออก

อ�ก�ศทั้งหมด 13 ตอนโดยทำ�ก�รออกอ�ก�ศเป็น

เวล� 1 ชั่วโมง 30 น�ที ภ�ษ�ที่ใช้ในร�ยก�รจะต้อง

เป็นภ�ษ�ไทยเท่�นั้น ผู้ผลิตต้องยึดแนวท�งต�ม

ลิขสิทธิ์ที่ท�งบริษัทต้นสังกัดได้ทำ�ก�รกำ�หนดเอ�ไว้

เช่นกัน

 นอกจ�กนี้ ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ ยัง

เปน็ร�ยก�รรูปแบบใหม่ในก�รทำ�ก�รตล�ด เนือ่งจ�ก

ตวัสนิค�้จะถกูสอดแทรกเข�้ไปในร�ยก�ร ในชว่งของ

ภ�รกิจต่�ง ๆ ได้อย่�งแนบเนียน และตัวสินค้�นั้น ๆ 

ได้รับคว�มสนใจจ�กผู้ชม ซึ่งอ�จเป็นจุดแข็งในก�ร

ทำ�ก�รตล�ด

 ก�รทำ�ก�รผลิต หัวใจสำ�คัญในขั้นตอนนี้จะ

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. ก�รเตรียมก่อนก�รผลิต (Pre-Produc-

tion) คือ ก�รว�งแผนง�นทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนก�ร

คัดเลือกหัวหน้�ทีม (Mentor) ก�รคัดเลือกพิธีกร 

(Host) ก�รคัดเลอืกผูเ้ข�้แขง่ขนั (Competitors) ก�ร

เลอืกสถ�นทีถ่�่ยทำ� ก�รเตรยีมเสือ้ผ�้ เครือ่งแตง่ก�ย 

เครื่องประดับ (Costumes) และอีกหนึ่งสิ่งสำ�คัญใน

ขัน้ตอนกอ่นก�รผลิตร�ยก�ร คอืก�รว�งแผนด�้นงบ

ประม�ณ ไมว่�่จะเปน็ในเรือ่งของค�่ Format ร�ยก�ร

และที่ปรึกษ�ร�ยก�ร ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รรับสมัคร 

(Audition) ค่�ตัวเมนเทอร์และพิธีกร ค่�ผลิต Cam-

paign ในแต่ละตอนค่� Designer และเสื้อผ้�เครื่อง

แต่งก�ยผู้เข้�แข่งขัน ค่�ช่�งแต่งหน้� (Make Up 

Artist) และช่�งทำ�ผม (Hair Stylist) ค่�สถ�นที่ถ่�ย

ทำ�และก�รสร้�งฉ�กร�ยก�ร ค่�ใช้ จ่�ยด้�นทีมผลิต

ร�ยก�รและอุปกรณ์ก�รผลิตร�ยก�ร ค่�เวล�ออก

อ�ก�ศ และค่�ร�งวัลในก�รแข่งขัน ซึ่งผู้ผลิตต้องม�

จดัสรรในแตล่ะตอนโดยคำ�นวณค�่ใชจ่้�ยและร�ยรบั

เพื่อให้มีผลกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น 

  2. ขั้นตอนก�รผลิต (Production) ขั้นตอน

นี้จะเป็นขั้นตอนที่ว�งแผนไว้ในข้ันตอนก�รเตรียม

ก�รก่อนก�รผลิต (Pre-Production) ม�ถูกถ่�ยทอด

ให้เห็นภ�พ โดยก�รถ่�ยทำ�จะแบ่งออก เป็น 2 ส่วน

คอืสว่นของก�รถ�่ยภ�ยในสตดิูโอ (Studio) และก�ร

ถ่�ยทำ�นอกสถ�นที่ ในขั้นตอนนี้จะเป็นข้ันตอนที่
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ลกูค�้เข�้ม�มบีทบ�ทในเรือ่งของก�รสอดแทรกสนิค�้ 

(Product Tied In) โดยจะใชร้ะยะเวล�ก�รผลติตัง้แต่

เดอืนสงิห�คม–พฤศจกิ�ยน 2558 ตัง้แตต่อนที ่1-12 

และ ตอนท่ี 13 จะเป็นก�รถ่�ยทอดสดในเดือน

มกร�คม 2559

 3. ขัน้ตอนหลงัก�รผลติ (Post- Production)  

ข้ันตอนสุดท้�ยหลังก�รผลิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอน

สำ�คัญในก�รตัดต่อเรียบเรียงเนื้อห�ร�ยก�รให้เห็น

ภ�พทีช่ดัเจน รวมถงึก�รทำ� Voice Over โดยขัน้ตอน

นี้จะมีเวล� 3 วันในก�รตัดต่อเนื้อห�ร�ยก�ร ก่อนส่ง

ไปที่สถ�นีโทรทัศน์เพื่อทำ�ก�รเซนเซอร์ร�ยก�รก่อน

นำ�ไปออกอ�ก�ศ โดยร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ 

จะออกอ�ก�ศทกุวนัเส�ร์ท�งสถ�นวีทิยโุทรทัศน ์ไทย

ทีวีสีช่อง 3 (Ch.3) 

 ในด้�นของก�รโปรโมทร�ยก�รเดอะเฟส 

ไทยแลนด์ จะเป็นก�รโปรโมทผ่�นสื่อโทรทัศน์และ

สื่อออนไลน์ ซึ่งสื่อออนไลน์คืออีกหนึ่งช่องท�งสำ�คัญ

ที่ส�ม�รถแพร่กระจ�ยข่�วส�รได้อย่�งทั่วถึง ซึ่งผู้ชม

ส�มรถติดต�มข่�วส�ร เสนอคว�มคิดเห็นได้ทันทีใน

ระหว่�งที่ร�ยก�รออกอ�ก�ศ หรือรับชมย้อนหลัง 

อ�ทิ  Facebook, Instagram, Twitter หรือ You-

tube

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์คุณธ�ริน�ฎ ภัทรรังรอง 

จ�ก Volcanic บริษัทที่ทำ�ก�รวัดผลก�รใช้ Social 

Media ของผู้ชม โดยได้ม�ร่วมง�นกับ ร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ เพื่อวัดจำ�นวนของผู้ชมท่ีใช้ Social 

Media อ�ทิ Facebook, Instagram และ Twitter  

พบว่� กลุ่มที่สนใจในเนื้อห�ร�ยก�รจะเป็นกลุ่มเพศ

ที่ 3 (LGBT) และจ�กกระแสตอบรับท่ีดีจ�กผู้ชม 

ทำ�ให้ร�ยก�ร The Face Thailand มีผู้ติดต�มม�ก

ขึน้ ไมว่�่จะเปน็ชอ่งท�งของ Facebook ทีจ่�ก Sea-

son 1 มีผู้ติดต�มอยู่ประม�ณ 120,000 คน ซึ่งตอน

นี้ ยอดของผู้ติดต�มเพิ่มขึ้นเป็นม�กกว่� 1 ล้�น คน 

ซึ่งเพิ่มขึ้นประม�ณร�ว ๆ 800,000-900,000 คน 

หรือเทียบเป็น 833% เพิ่มขึ้นจ�ก Season แรก

 ในส่วนของ Instagram จะเห็นว่� ใน Sea-

son 1 มีผู้ติดต�มอยู่ 48,000 คน และใน Season 2 

จำ�นวนผู้ติดต�มเพิ่มขึ้นม�ถึง 460,000 คน ภ�ยใน

ระยะเวล� 3 เดือน 

 ใน Season 2 ได้ทำ�ก�รเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่อง

ท�ง คือช่องท�งของ Twitter ซึ่งตอนนี้ Twitter ก็มี

คนติดต�มอยูป่ระม�ณ 40000 กว�่คน ซ่ึงในตัว Twit-

ter จะเห็นว่�ช่วยในเรื่องกระแสป�กต่อป�ก (buzz) 

ซ่ึงเวล�สร้�งเนื้อห� หรือ พูดถึงเนื้อห�ต่�ง ๆ ลง 

Twitter กระแสจะม� พอกระแสม� ผู้รับส�รกจ็ะเอ�

โพสต์ใน Twitter ไปโพสต์ ใน Facebook แล้วก็จะ

กระจ�ยต่อกันไปในวงกว้�ง

 ส่วนของสถิติจ�กก�รคน้ห�คำ�ว�่ The Face 

Thailand ม�กกว่� 1,200,000 ครั้ง ซึ่งม�กกว่� ปี

แรกถึง 2 เท่� และท�ง Facebook มียอดกด Like 

ถึง 1 ล้�น Likes ในวันจบรอบสุดท้�ยของร�ยก�รซึ่ง

ถือว่�เป็นร�ยก�รที่มีคว�มสนใจม�กที่สุดในสังคม

ออนไลน์

 ในด้�นช่องท�งของ Twitter คนทวิตม�ก 

กว่� 1,800,000 ทวิต ซึ่งข้อคว�มที่มีก�รทวิตม�ก

ที่สุดในช่วงออกอ�ก�ศ คือน�ทีละเกือบ 1000 ทวิต 

ซึง่ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนดข์ึน้เปน็ Twitter trend 

ในทกุสปัด�หท์ีอ่อกอ�ก�ศและ ติดเปน็ World Hash 

Tag ที่ใช้ม�กที่สุด อันดับที่ 319 ม�กกว่�ร�บก�รอื่น 

ๆ ที่เป็นที่นิยม และยอดวิวใน Youtube ม�กกว่� 82 

ล้�นวิวท�ง Kantana Channel

 อย่�งไรก็ต�ม ในช่วงของก�รผลิตยังคงมี

ปัญห�และอุปสรรคเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งปัญห�ที่เกิดจ�ก

ปัจจัยภ�ยใน อย่�งเช่น อุปกรณ์ก�รถ่�ยทำ� ตัวอย่�ง

เช่น campaign EP.9 จะเป็นก�รถ่�ยแบบใต้นำ้� เกิด

จ�กตัวกล้องที่อ ยู่ ใต้นำ้ �และตัวควบคุมแสงใน

คอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมต่อกัน จึงทำ�ให้ใช้เวล�ในก�รตั้ง

ค�่กลอ้งใหพ้รอ้มเป็นเวล�น�น ซึง่ก�รถ�่ยทำ�คอ่นข�้ง

ล�่ช�้ไปประม�ณ 1 ชัว่โมง นอกจ�กนีม้ปีญัห�เกดิขึน้

ระหว่�งก�รถ่�ย campaign EP.11 เมื่อกล้องที่ต้อง

ใช้ถ่�ย spot  ในโจทย์ของ Maybelline  ซึ่งต้องถูก

ถือและถ่�ยต�มผู้เข้�แข่งขันไปทุกที่ เกิดไม่ทำ�ง�น

กะทันหัน ทำ�ให้ก�รถ่�ยทำ�ล่�ช้�ไป 3 ชั่วโมงโดย

ประม�ณ ม�กไปกว�่นัน้ ท�งด้�นลกูค�้ Maybelline 
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ซึง่ม ีคณุเจนี ่ม�เปน็ผูต้ดัสนิโจทยน์ัน้ มเีวล�จำ�กดั ดัง

นั้น ท�งบริษัท Producer และทีมง�นจึงต้องห�

ท�งออกเพื่อท่ีจะบริห�รเวล�ให้ถ่�ยทำ�เสร็จทันเวล�

ที่ได้ตกลงกับคุณเจนี่ไว้ มิฉะนั้น คุณเจนี่จะไม่อยู่ถึง

ตอนที่ต้องตัดสินผลง�น ท�งออกที่ฝ่�ยผลิตทำ� คือ 

ใช้กล้องตัวอื่นถ่�ยแทน แต่ชิ้นง�นที่ออกม�จะไม่

สวยง�มต�มที่ได้ตกลงกับลูกค้�ไว้ แต่เพื่อให้ก�ร          

ถ�่ยทำ�ดำ�เนนิตอ่ไปได ้ท�งทีมง�นจงึตอ้งยอมถ�่ยตวั 

spot แก้ให้ลูกค้�นอกรอบ หลังจ�กที่ถ่�ยทำ�ตัวเนื้อ

ร�ยก�รที่มีเมนเทอร์ พิธีกร และ คุณเจนี่ให้เสร็จสิ้น

เสียก่อน  ผลที่ออกม�คือก�รถ่�ยทำ�ทั้งหมดเสร็จสิ้น 

และท�งลูกค้�พอใจกับผลง�นที่ออกม�ทั้งหมด

 ปจัจยัด�้นของก�รตล�ดเปน็ปญัห�ท่ีเกดิข้ึน

บ่อยที่สุด เพร�ะเนื่องจ�กร�ยก�รเดอะเฟส ไทย

แลนด์ ส�ม�รถทำ�ก�รตล�ดในร�ยก�รได้ ดังนั้นสิ่งที่

จะพบเจอบ่อยที่สุดคือ คว�มต้องก�รของลูกค้� และ 

ผูผ้ลติร�ยก�รไมต่รงกนั เพร�ะลกูค�้จะเปล่ียนแปลง

ข้อตกลงตลอดเวล� ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มลำ�บ�กใน

ก�รผลิต เพร�ะก�รเปลี่ยนแปลงของลูกค้�ในแต่ละ

สัปด�ห์ ส�ม�รถนำ�ม�ซึ่งผลกระทบเวล�ก�รถ่�ยทำ�

และข้อจำ�กัดอีกหล�ยปัจจัย เพื่อหลีกเลี่ยงก�รเกิด

ปัญห�ระหว่�งก�รถ่�ยทำ� ซึ่งเคยเกิดข้ึนม�บ้�งแล้ว 

เช่น ก�รว�งสินค้�ข้�ไปในฉ�ก ลูกค้�ต้องก�รอย่�ง

หนึ่ง แต่ท�งทีมง�นว�งอีกแบบหนึ่ง พอหลังจ�กท่ี

ถ่�ยออกม�แล้วในจอ monitor ที่ลูกค้�ดูอยู่ จึงเกิด

คว�มไมพ่อ เนือ่งจ�กสนิค�้นัน้ออกม�ไมม่�กพอ หรอื

ไมส่วยง�มพอ เพร�ะฉะนัน้ ก�รสือ่ส�รระหว�่งทมีให้

เข้�ใจตรงกันทั้งหมด จึงเป็นเรื่องที่สำ�คัญม�ก เพร�ะ

ถ้�ห�กบ�งอย่�งท่ีพล�ดไปแล้ว เร�ไม่ส�ม�รถกลับ

ม�แก้ไขใหม่ได้ หรือคว�มเป็นไปได้น้อยม�ก  และ

อ�จจะส่งผลกระทบต่อคว�มสัมพันธ์ระหว่�งบริษัท

กับท�งลูกค้�ในอน�คตก็เป็นได้ 

อภิปรายผลวิจัย

 กระบวนก�รบริห�รก�รผลิตร�ยก�รเดอะ

เฟส ไทยแลนด์ ข้ันตอนหลัก ๆ ในก�รผลิตจะแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนคือ ก�รเตรียมก�รก่อนก�รผลิต    

(Pre-Production) ก�รผลิต (Production)  และหลงั

ก�รผลติ (Post-Production) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

ของ Millerson and Ownens (2009: 51-59) ใน

สว่นของก�รเตรยีมก�รกอ่นก�รผลติจะเริม่ตัง้แตก่�ร

คัดเลือกบุคล�กร เมนเทอร์ และผู้เข้�แข่งขัน ซึ่งก�ร

คัดเลือกบุล�กรจะเป็นก�รจัดสรรหน้�ที่ของทีมง�น

ใหล้งตัวกอ่นก�รผลิต ในส่วนของเมนเทอร์จะเป็นก�ร

คดัเลอืกเมนเทอร์ทีเ่ปน็ไอคอนของวงก�รบนัเทงิและ

ลักษณะนิสัยที่แตกต่�งกัน เพื่อก�รสร้�งสีสันใน

ร�ยก�ร รวมถึงผู้เข้�แข่งขัน ที่ต้องคัดเลือกผู้เข้�

แขง่ขนัทีม่คีว�มสวย มีคว�มส�ม�รถ แตลั่กษณะนสิยั

ต้องแตกต่�งกัน ซึ่งถ้�เลือกนิสัยที่คล้�ยคลึงกัน 

ร�ยก�รจะข�ดสีสัน 

 ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ เป็นประเภท 

Competition Reality รปูแบบใหมท่ีค้่นห�น�งแบบ- 

นักแสดงหน้�ใหม่ของวงก�รบันเทิง โดยผ่�นก�ร     

คัดเลือกจ�ก 3 หัวหน้�ทีมหลักท่ีเป็นไอคอนของ

วงก�รบนัเทงิไทย ใหเ้หลอื 15 คน ซ่ึงจะแบง่ออกเป็น 

3 ทมี โดยทัง้ 15 คนจะต้องผ่�นโจทยท์ีเ่ขม้ขน้ประจำ�

สัปด�ห์โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 1. ช่วงม�สเตอร์

คล�ส (Master Class) จะมเีมนเทอร์และ ผูเ้ชีย่วช�ญ

พิเศษ ม�ฝึกสอน และทดสอบทักษะต่�ง ๆ ซึ่งจะมี

ส่วนช่วยให้ผู้เข้�แข่งขันปฏิบัติภ�รกิจ (Campaign 

Challenge) ประจำ�สปัด�หไ์ดด้ ีผูเ้ข�้แขง่ขนัจะไดร้บั

ก�รฝึกและปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมพร้อมก่อนก�ร

แข่งขัน 2. ช่วงแคมเปญ (Campaign Challenge) 

คือภ�รกิจประจำ�สัปด�ห์จ�กโจทย์ท่ีได้รับ (แบรนด์

สินค�้) และชว่งสุดท้�ยคอืก�รคดัออก (Elimination) 

ซึง่ในชว่งนี ้เมนเทอรท์มีทีแ่พท้ัง้ 2 ทมี จะตอ้งคดัเลือก

ลูกทีมออกทีมละ 1 คน แล้วส่งเข้�ห้องคัดออก 

(Elimination Room) เพื่อให้หัวหน้�ทีม (Mentor) 

ทมีทีช่นะเลอืกว�่ใครจะตอ้งออกจ�กก�รแขง่ขนัของ

ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ โดยระยะเวล�ออก

อ�ก�ศคือ 1 ชั่วโมง 30 น�ที ทุก ๆ วันเส�ร์ ตลอด

ระยะเวล� 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุล�คม 2558 จนถึง

เดือน มกร�คม 2559 โดยในทุก ๆ ขั้นตอน ผู้อำ�นวย

ก�รผลิต และ ผู้ผลิต จะต้องควบคุมในทุก ๆ  ขั้นตอน
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ตั้งแต่ก�รจัดก�รงบประม�ณ ก�รจัดก�รบุคล�กร 

ก�รจดัก�รเรือ่งสถ�นที ่และ ก�รตดิตอ่กบัสปอนเซอร์ 

เป็นต้น เพื่อให้ร�ยก�รออกม�อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ที่สุด และส�ม�รถบริห�รแผนง�นที่ว�งไว้ บรรลุ

สำ�เร็จต�มแผนที่กำ�หนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

ของ (Holt and Winston (1993: 3) 

 ในด�้นของก�รบรหิ�ร ผูผ้ลิตเลง็เหน็ทิศท�ง

ในก�รบริห�รร�ยก�รม�กขึ้น โดยก�รนำ�เอ�

ประสบก�รณ์จ�ก The Face Thailand Season 1 

ทั้งคำ�ติชม กระแสวิจ�รณ์ม�ปรับปรุงทำ�ให้ร�ยก�ร

โด่งดังจนเป็นที่รู้จักในผู้ชมกลุ่มใหญ่ ซึ่งผู้ผลิตจะเป็น

ผูค้วบคมุในทกุ ๆ  ขัน้ตอน ตัง้แตก่�รว�งแผนง�น ก�ร

แบ่งหน้�ที่บุคล�กร ก�รควบคุมก�รผลิตจนถึงก�ร       

ตัดต่อและออกอ�ก�ศ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ                

Shemerhorn (1996 : 4) ที่ได้ให้คว�มหม�ยกับก�ร

บริห�รจัดก�รไว้ว่� ก�รบริห�รเป็นศิลปะของก�ร

ทำ�ง�นให้สำ�เร็จ โดยใช้บุคคลอื่นให้เป็นผู้กระทำ�

ประกอบด้วยกระบวนก�รว�งแผน ก�รจัดองค์ก�ร 

ก�รสั่งก�ร  ก�รควบคุม  สม�ชิกในองค์ก�รและใช้

ทรัพย�กรอื่น ๆ เพื่อคว�มสำ�เร็จของเป้�หม�ยของ

องค์ก�รที่ได้กำ�หนดไว้

 ในด�้นของก�รตล�ด มลีกูค�้สนใจเข้�ม�เปน็

ผู้สนับสนุนในร�ยก�รม�กขึ้น ท�งทีมง�นรู้วิธีในก�ร

รบัมือกับลกูค้� ในกรณทีีล่กูค�้ไมเ่หน็ดว้ยกบัก�รว�ง

สินค้�ในร�ยก�ร เนื่องจ�กร�ยก�ร�ยก�รเดอะเฟส 

ไทยแลนด ์เปน็ร�ยก�รแรกทีน่ำ�ตวัสนิค�้ม�อยูใ่นชว่ง

ของร�ยก�รและอยู่ในก�รแข่งขัน ซึ่งตัวสินค้�จะถูก

สับเปลี่ยนไปในแต่ละสัปด�ห์ขึ้นอยู่กับโจทย์ที่ได้รับ

 อย�่งไรกต็�ม The Face Thailand Season 

2 ก็ยงัคงมีปญัห�และอปุสรรคระหว�่งก�รถ�่ยทำ� ซ่ึง

จ�กก�รสัมภ�ษณ์ คุณนุษ�ร ทรรศนะพ�ยัค Pro-

ducer ร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ ได้กล่�วว่� 

อุปสรรคคือก�รคุมเกมส์ เน่ืองจ�กร�ยก�รน้ีไม่มีบท 

ทุกคนเล่นไปต�มเกมส์ จึงไม่ส�ม�รถรับรู้ได้ว่�อะไร

จะเกิดขึ้น จึงต้องปล่อยให้เป็นไปต�มสถ�นก�รณ์ 

นอกจ�กน้ียังมีเรื่องของอุปกรณ์เสียระหว�่งก�รถ่�ย

ทำ� จงึทำ�ใหเ้วล�ในก�รถ�่ยทำ�ล�่ช�้ และอ�จเสรจ็ไม่

ต�มกำ�หนด

 นอกจ�กนี้ผู้วิจัยพบว่� จำ�นวนผู้ชมร�ยก�ร

ที่รับชมผ่�นท�ง Youtube มีม�กขึ้นถึง 82 ล้�นคน 

จำ�นวนยอดไลค์ใน Facebook มีม�กกว่� 1 ล้�นไลค์ 

ซึ่งมีจำ�นวนม�กกว่� Season 1 กว่� 800,000 คน 

หรอืเทยีบเท�่เปน็ 833% สว่น Instagram มผีูต้ดิต�ม

ม�กถงึ 460,000 คน และในสว่นของ Twitter ในบ�ง

ตอน (Episode) มีผู้ชมกล่�วถึงจนได้ขึ้นเป็น world 

trend จ�กคว�มสำ�เร็จตรงนี ้เพร�ะว�่ผู้บริห�รดึงเอ�

จดุแขง็ของก�รใชส้ือ่ออกม�ใช ้ในก�รนำ�เสนอเนือ้ห�

ร�ยก�รผ่�นท�งช่องท�งต่�ง ๆ ทำ�ให้ร�ยก�รเป็นที่

รู้จักม�กยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎี “Conver-

gence Culture” ของ Henry Jenkins (2006) ที่ได้

กล่�วไว้ว่� ก�รเล่�เรื่องในยุค Convergence ให้เกิด

ประสิทธิภ�พและน่�สนใจน้ันเป็นก�รใช้วิธี Trans-

media Storytelling นั่นคือก�รใช้เนื้อห�เล่�เรื่อง

ผ่�นหล�ย ๆ ช่องท�ง (แพลตฟอร์ม) ไม่ได้เป็นเพียง

ก�รใช้วิธีผลิตหล�ยสื่อ หรือนำ�เสนอผ่�นช่องท�งที่

หล�กหล�ยเท�่นัน้ แต่หม�ยคว�มว�่ในแต่ละส่ือต้อง

เล่�เรื่องเสริมกัน โดยเลือกนำ�จุดแข็งของแต่ละสื่อม�

ใช้ ซึ่งจะทำ�ให้ก�รนำ�เสนอเนื้อห�ผ่�นช่องท�งต่�ง ๆ  

มีคว�มน่�สนใจ และมอบมิติใหม่ๆของเนื้อห�ที่นำ�

เสนอสู่ผู้รับส�รอย่�งคุ้มค่�ม�กขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่�

กระแสตอบรับจ�ก The Face Thailand Season 2 

ม�กกว่� Season 1  

ข้อเสนอแนะทั่วไป

 จ�กก�รวจัิยกระบวนก�รบรหิ�รจัดก�รก�ร

ผลิตร�ยก�รเรียลิตีกรณีศึกษ�ร�ยก�รเดอะเฟส ไทย

แลนด์ของบริษทักนัตน�กรุ๊ป จำ�กดั (มห�ชน) ผู้ศกึษ�

มีข้อเสนอแนะจ�กก�รศึกษ�ดังต่อไปนี้

 1. ด้�นรูปแบบร�ยก�ร 

 ปัจจุบันร�ยก�รเรียลิตีมีอยู่เป็นจำ�นวนม�ก 

ด้วยรูปแบบร�ยก�รทีห่ล�กหล�ย ไมว่�่จะเปน็ในด้�น

ของทอล์คโชว์ หรือก�รแข่งขันอื่น ๆ ที่มีอยู่ม�กม�ย

อกีทัง้ผูผ้ลติยงัมีหล�ยชอ่งท�งในก�รออกอ�ก�ศร�ย 

ไม่ว่�จะเป็นท�งโทรทัศน์หรือท�งออนไลน์ จึงทำ�ให้
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เกิดก�รแข่งขันก�รผลิตร�ยก�รเรียลิตีสูงขึ้นจ�กใน

อดีต ดังนั้นก�รเข้�ถึงผู้ชมจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะ

ทำ�ให้ร�ยก�รประสบคว�มสำ�เร็จ ทั้งรูปแบบของ

ร�ยก�ร และคว�มสอดคล้องกันของสื่อเสริมอื่น ๆ

 2. ด้�นบุคล�กรในก�รผลิตร�ยก�ร 

 เนื่องด้วยร�ยก�รเดอะเฟส ไทยแลนด์ เป็น

ร�ยก�รเรยีลติ ี ทีถู่กกำ�หนดดว้ยคูม่อืก�รผลิต (Bible)  

ก�รเตรยีมข้อมลูและข้ันตอนก�รผลติร�ยก�รมคีว�ม

ละเอียด และต้องใช้คว�มพิถีพิถันในก�รถ่�ยทำ� ส่ง

ผลใหม้ ีFootage ภ�พทีห่ล�กหล�ยลำ�ดบัภ�พ ทำ�ให้

สว่นของก�รตัดต่อซึง่ถอืเป็นหวัใจสำ�คัญของร�ยก�ร

มีคว�มน่�สนใจม�กข้ึนดังนั้นท�งทีมง�นในส่วนของ

ก�รตัดต่อต้องมีก�รว�งแผนในส่วนของก�รเตรียม

ง�นที่รอบคอบ และควรเตรียมก�รล่วงหน้�เพื่อที่จะ

ไม่กระชั้นเกินไปห�กมีก�รเปลี่ยนแปลงจ�กลูกค้� ผู้

สนับสนุนร�ยก�ร หรือสถ�นีที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ 

 3. สถ�นที่ถ่�ยทำ�

 ด�้นสถ�นทีถ่�่ยทำ� ทมีผลติอ�จเจออปุสรรค

ในเรื่องของสถ�นที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนอกอ�ค�ร

เน่ืองจ�กสภ�พอ�ก�ศที่ไม่ส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้จึง

ทำ�ให้ก�รถ่�ยทำ�อ�จล่�ช้�ไปบ้�งบ�งสัปด�ห์ดังนั้น

ท�งทีมง�นจึงต้องว�งแผนสำ�รองเพื่อให้ก�รถ่�ยทำ�

เป็นไปต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

 4. ก�รประส�นง�น

 ก�รประส�นง�นจะต้องปฏิบัติต�มระยะ

เวล�ที่กำ�หนด ไม่ว่�จะเป็นเรื่องของระยะเวล�ก�ร

ผลิต ก�รห�สถ�นท่ี หรือแม้กระท่ังก�รติดต่อกับส

ปอนเซอร์ร�ยก�ร ก่อนที่จะเริ่มถ่�ยทำ�จริง เพื่อให้

ระหว่ � งก�รถ่ �ยทำ � เป็น ไปอย่ �งร�บรื่ น  ซึ่ ง

วัตถุประสงค์ของก�รบริห�รง�นคือ (1) เพื่อให้เกิด

คว�มเข้�ใจอันดีง�มของทุกฝ่�ย (2) เพื่อให้ง�นมี

คณุภ�พต�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนด (3) เพือ่ใหก้�รทำ�ง�น

เป็นไปต�มเป้�หม�ยที่ว�งไว้ และ (4) เพื่อประหยัด

เวล�เมื่อต้องปฏิบัติง�นจริง
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