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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
ธุรกิจของวงการโฆษณามีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง ในช่วง 20 ปีที>ผา่นมา วงการสื>อเปลี>ยนแปลง

ไปเยอะมากเพื>อรองรับความคาดหวงัของผูบ้ริโภค และรองรับการมาของเทคโนโลยี การเปลี>ยนแปลงนีK

สร้างโอกาสมากมายในอุตสาหกรรม และกส็ร้างความซบัซอ้นใหน้กัการตลาด เช่น เดียวกนั ไม่ตอ้งมองไป

ไกลมาก แค่ 10 ปีที>แลว้ตอนที>โซเชียลมีเดียยงัไม่ใช่สื>อหลกั โทรทศัน์และหนังสื>อพิมพ ์มีรายไดจ้ากค่า

โฆษณาเยอะมาก แต่ในปี 2017 เมด็เงินโฆษณาในสื>อดิจิทลั (Digital) แซงสื>อดัKงเดิม (Traditional) ไปเป็นที>

เรียบร้อย ซึ> งสาเหตุหลกัไม่ไดเ้ป็นเพราะ โซเชียลมีเดียมีความเร็วหรือสนุกแต่อยา่งใด แต่เป็นเพราะ  การเลง็

กลุ่มผูบ้ริโภค (Targeting) และการวดัผล (Measurement) ที>ดีกว่าสื>ออื>นๆอยา่งเห็นไดช้ดั ทาํให้ในปัจจุบนั

การโฆษณานัKนแข่งขนักนัมากขึKนตามลาํดบั 

เพราะเหตุผลในขา้งตน้นีK  จึงทาํให้นักโฆษณาตอ้งพฒันาและปรับปรุงแก้ไข เพิ>มเติมความคิด

สร้างสรรคใ์หม่ๆมากขึKน เพื>อที>จะทาํใหก้ารทาํงานใหก้บัลูกคา้ไดส้าํเร็จและประสบความสาํเร็จตามไปดว้ย 

จากที>ไดอ้อกกองถ่ายโฆษณาในตาํแหน่ง ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ ของบริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

ไดรู้้ถึงวธีิการทาํงานจริงที>จะไดเ้จอในอนาคต และรู้วธีิการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์วา่ตอ้งทาํอะไรบา้ง อะไรที>

ตอ้งทาํเป็นอนัดบัแรกเวลามีปัญหาตอ้งแกไ้ขส่วนไหนก่อนเป็นหลกัถึงจะทาํงานประสบความสาํเร็จ 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื>อเรียนรู้การถ่ายทาํโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t ของบริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั

จาํกดั 

2. เพื>อศึกษาขัKนตอนการผลิตงานโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t  ของบริษทั ตวับรรจงเตม็

บรรทดั จาํกดั 

 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

การศึกษาขัKนตอนการถ่ายทาํโฆษณาเครื> องออกกาํลงักาย Jason xs-t ของบริษทั ตวับรรจงเต็ม

บรรทดั จาํกดั  เพื>อศึกษาขัKนตอนการผลิตงานโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t ของบริษทั ตวับรรจง

เตม็บรรทดั จาํกดั 

โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ศึกษาเกี>ยวกบัขัKนตอนการถ่าย

ทาํโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t  และรวบรวมเนืKอหาของงานและทาํรายงานสหกิจ 



 

 

1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงการถ่ายทาํโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t ของบริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั 

จาํกดั 

2. ไดเ้รียนรู้การผลิตงานโฆษณาเครื>องออกกาํลงักาย Jason xs-t ของบริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั

จาํกดั 

 

 



 

 

บทที$ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

รายงานผลดาํเนินงานสหกิจศึกษาเรื4อง “ขั9นตอนการทาํหนา้ที4ผูช่้วยผูค้วบคุมการผลิตในการถ่าย

โฆษณาเครื4องออกกาํลงักาย Jason xs-t” ของบริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั มุ่งศึกษากระบวนการผลิต

งานโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4เกี4ยวขอ้งผูศึ้กษาในเรื4องต่อไปนี9  

2.1 การโฆษณา 

2.2 ลกัษณะของการโฆษณาและวตัถุประสงคข์องการโฆษณา 

2.3 ประเภทของงานโฆษณา 

2.4 การโฆษณาแบ่งตามสื4อโฆษณา 

2.5 การโฆษณาที4แบ่งตามจุดมุ่งหมาย  

2.6 องคป์ระกอบของการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

2.7 ขั9นตอนการทาํโฆษณา 

 

2.1 การโฆษณา 

 คาํว่า “การโฆษณา” หรือ “Advertising” หมายถึง การให้ขอ้มูล ข่าวสาร เป็นการสื4อสารเพื4อโน้ม

นา้วใจจากผูข้ายไปยงัผูซื้9อผา่นสื4อโฆษณาประเภทต่างๆ เพื4อใหก้ลุ่มผูบ้ริโภคมีเป้าหมาย มีพฤติกรรมคลอ้ย

ตามเนื9อหาสารที4โฆษณา อนัเอื9ออาํนวยให้มีการซื9อหรือใชสิ้นคา้และบริการ ตลอดจนชกันาํปฏิบติัตาม

แนวความคิดต่างๆ และส่งเสริมการจาํหน่าย 

 การโฆษณาเป็นเครื4 องมือสําคญัอย่างหนึ4 งของการส่งเสริมการตลาด  โดยมีหน้าที4สําคญัเพื4อ

ติดต่อสื4อสารไปยงัลูกคา้ หรือแจง้ข่าวสารใหบุ้คคลที4เป็นกลุ่มเป้าหมายใหท้ราบเกี4ยวกบัสินคา้ บริการหรือ

การโนม้นา้วแนวความคิดไปยงัพฤติกรรมที4มีต่อสารที4ไดรั้บ 

 

2.2 ลกัษณะของการโฆษณาและวตัถุประสงค์ของการโฆษณา 

ลักษณะของการโฆษณา  โฆษณาเป็นกระบวนการทางดา้นสื4อสารมวลชนประเภทหนึ4 งที4เกิดขึ9น

เพื4อจูงใจใหค้นมีความตอ้งการซื9อสินคา้และบริการ  หรือใชบ้ริการ  โดยอาศยัความจริง หรือเหตุผลสมมุติ

จูงใจให้เกิดความชอบในตวัสินคา้และบริการ  ดงันั9นลกัษณะของการโฆษณา จึงมีลกัษณะที4สําคญัดงันี9   

(เสรี วงษม์ฑา , 2540: 6-8 ) 

1. การโฆษณาเป็นกิจกรรมสื4อสารมวลชน (mass media) วตัถุประสงคใ์นการสร้างงานโฆษณาก็

เพื4อเผยแพร่ขอ้เสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายที4เป็นมวลชนที4สามารถเขา้ถึงไดทุ้กสถานที4ตามลกัษณะ

ของสื4อสารมวลชนเช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์

             2. การโฆษณาเป็นการสื4อสารเพื4อการจูงใจ (persuasion) การโฆษณามีวตัถุประสงคเ์พื4อการจูงใจให้



 

 

เกิดพฤติกรรมการซื9อ ดงันั9นการโฆษณาจึงจะกล่าวเฉพาะสิ4งที4ดีๆ  เท่านั9นจึงจะสามารถจูงใจได ้ซึ4 งบางครั9 ง

การโฆษณาจะไม่กล่าวถึงความจริงที4ไม่สร้างสิ4งจูงใจ เพราะจะทาํใหไ้ม่เกิดการจูงใจกบักลุ่มเป้าหมาย การ

จูงใจจึงไม่ใช่การใหข่้าวสาร แต่จะเป็นการกล่าวแต่สิ4งที4เป็นจริงและสร้างแรงจูงใจใหค้นคลอ้ยตามเท่านั9น 

            3. การโฆษณาเป็นการจูงใจดว้ยเหตุผลจริง  (real reason)  และเหตุผลสมมุติ  (supposed reason) การ

จูงใจดว้ยเหตุผลจริง หมายถึง การจูงใจโดยบอกคุณลกัษณะ  ที4เป็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เช่น กระเบื9อง

ตราชา้งโฆษณาวา่หนากวา่กระเบื9องอื4น ส่วนการจูงใจดว้ยเหตุผลสมมุติ หมายถึง  การจูงใจโดยใชห้ลกัการ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวทิยา เช่น นกักีฬาที4เป็นแชมป์รับประทานอาหารเสริมยหีอ้ A มีความหมาย

โดยนยัวา่ ใครอยากแขง็แรงเป็นแชมป์ไดต้อ้งลองรับประทาน 

ความแตกต่างระหว่างประชาสัมพนัธ์กบัโฆษณา 

1) การประชาสมัพนัธ์อาศยัทั9งสื4อมวลชนและไม่ใชสื้4อมวลชน แต่การโฆษณาตอ้งอาศยัสื4อมวลชน 

2) การประชาสมัพนัธ์ใชสื้4อที4ตอ้งจ่ายเงินและไม่ตอ้งจ่ายเงินส่วนการโฆษณาตอ้งอาศยัสื4อที4จ่ายเงิน 

3) การประชาสมัพนัธ์มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มไม่ใช่มีเพียงกลุ่มหลกัและกลุ่มรองเหมือนการ

โฆษณา 

4) การประชาสมัพนัธ์มุ่งผลระยะยาว  และมกัเป็นผลทางดา้นจิตใจ  ส่วนการโฆษณามกัหวงัผล

ทางดา้นธุรกิจ (ยอดขาย หรือผลการตลาด) ในช่วงระยะสั9น 

2.3 ประเภทของงานโฆษณา  

โฆษณาที4พบเห็นอยูทุ่กวนันี9  เมื4อศึกษาถึงลกัษณะของผูโ้ฆษณา สื4อที4ใช ้รวมทั9งจุดประสงคข์องการ

โฆษณาแลว้ สามารถแยกประเภทไดข้องการโฆษณาได ้7  ลกัษณะดงันี9  

1. Brand advertising  เป็นลกัษณะโฆษณาตราสินคา้ โดนเนน้สญัลกัษณ์รูปภาพที4ใหนึ้กถึงตวัสินคา้

โฆษณาประเภทนี9 เหมาะสาํหรับสินคา้ที4เป็นที4จดจาํอยูแ่ลว้ หรือเป็นสินคา้ที4สร้างแบรนดม์า

ยาวนาน 

2.  Trade advertising การโฆษณาทางการคา้ (Trade advertising) เป็นการสื4อสารระหวา่งผูผ้ลิตกบั

ผูแ้ทนจาํหน่ายเพราะถือเป็นส่วนแรกที4จะแนะนาํสินคา้จากบริษทัผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค ทั9งนี9 เพื4อให้

ร้านคา้มั4นใจที4จะรับสินคา้ไวจ้าํหน่าย 

3. Retail advertising การโฆษณาคา้ปลีก (Retail advertising) เป็นการโฆษณาที4ไม่ไดมุ่้งที4ตราสิคา้ แต่

เป็นการโฆษณาสถานที4จาํหน่าย หรือผูป้ระกอบธุรกิจขายปลีกเพื4อให ้ผูบ้ริโภคมาซื9อสินคา้หรือ

บริการ ณ สถานที4จาํหน่าย เป็นการโฆษณาในทอ้งถิ4น 

4. Professional  advertising เป็นการโฆษณาที4มุ่งไปยงับุคคลในวงการวชิาชีพต่างๆเพื4อจูงใจใหก้ลุ่ม

บุคคลเหล่านี9แนะนาํลูกคา้ของตนใหซื้9อสินคา้ที4โฆษณาจึงเหมาะกบัสินคา้ที4โฆษณา จึงเหมาะกบั

สินคา้ที4ผูบ้ริโภคตอ้งฟังความคิดเห็นหรือคาํแนะนาํจากผูที้4มีความชาํนาญพิเศษ 



 

 

5. Corporate  advertising  เป็นการโฆษณาที4มุ่งเนน้สร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์รหรือสร้างการรับรู้ให้

ภายนอกรับรู้วา่องคก์รทาํอะไร 

6. Idea advertising  การโฆษณาแนวความคิด (Idea advertising) เป็นการเสนอความคิดเห็นไปสู่กลุ่ม

ประชาชนเป้าหมาย เพื4อใหเ้กิดการยอมรับความคิดเห็นเป็นการสร้างภาพพจน์หรือสร้างค่านิยมขึ9น

ใหม่ 

7. การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising) เป็นการโฆษณายอ่ยใชเ้นื9อที4ขนาดเลก็ มีแต่

เฉพาะขอ้ความสั9นๆหรืออาจมี ภาพประกอบเราจะพบเห็นไดต้ามหนา้หนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร

เช่น การโฆษณาซื9อ-ขาย การรับสมคัรงาน 

2.4 การโฆษณาแบ่งตามสื$อโฆษณา 

เป็นการนาํสื4อโฆษณามาใชเ้ป็นตวักลางในการติดต่อสื4อสาร จากผูผ้ลิตสินคา้ไปสู่กลุ่มผูบ้ริโภค 

หรือกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ซึ4 งสามารถแบ่งได ้9 ประเภทไดแ้ก่ 

             1) การโฆษณาทางโทรทศัน์ 

             2) การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ ์

             3) การโฆษณาทางวทิย ุไดแ้ก่ คลื4นต่างๆ 

             4) การโฆษณาทางนิตยสาร 

             5) การโฆษณาทางยวดยานพาหนะ 

             6) การโฆษณาทางไปรษณีย ์

             7) การโฆษณากลางแจง้ 

             8) การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 

             9) การโฆษณาทางภาพยนตร์ก่อนฉาย 

 

2.5 การโฆษณาที$แบ่งตามจุดมุ่งหมาย  

โดยจะมีการแบ่งตามลกัษณะการนาํไปใชง้าน หรือจุดมุ่งหมายทางการตลาด รวมทั9งการโฆษณา

ระหวา่งบริษทัผูข้ายสินคา้หรือบริการไปยงักลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น5ประเภทไดแ้ก่ 

              1) การโฆษณาผลิตภณัฑ ์ เป็นการโฆษณาเพื4อตอ้งการที4จะทาํการขายผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งใด

อยา่งหนึ4งโดยเนน้ไปยงัจุดดีของสินคา้รวมทั9งคุณภาพคุณประโยชน์ผลิตภณัฑ ์

              2) การโฆษณาตรา / ยี4หอ้ของสินคา้ เป็นการโฆษณาเพื4อตอ้งการที4จะสร้างชื4อหรือภาพลกัษณ์ใหแ้ก่

ตรา / ยี4หอ้ของสินคา้อยา่งใดอยา่งหนึ4ง เช่นการโฆษณาเครื4องดื4มนํ9าอดัลมโทรศพัทเ์คลื4อนที4 รถยนต ์เป็นตน้ 

             3) การโฆษณาสถาบนั เป็นการโฆษณาที4ดาํเนินงานโดยองคก์รใดองคก์รหนึ4ง เพื4อตอ้งการสร้าง

ภาพลกัษณ์ที4ดี สร้างความเชื4อถือศรัทธาของบริษทัใหเ้กิดขึ9นแก่กลุ่มต่างๆ ที4เกี4ยวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังาน ลูกคา้

เป้าหมาย ผูถื้อหุน้ บางครั9 งเรียกวา่ การประชาสมัพนัธ์ ซึ4 งเป็นการหวงัผลระยะยาวมากกวา่ระยะสั9น แบ่ง



 

 

ออกเป็น การโฆษณาเพื4อการอุปถมัภห์รือเพื4อดึงดูดใหเ้กิดการซื9อสินคา้ การโฆษณาเพื4อบริการสงัคม และ

การโฆษณาบริษทั 

            4) การโฆษณาเพื4อแกไ้ขความผดิพลาด การโฆษณาประเภทนี9  เป็นการโฆษณาของบริษทัผูผ้ลิต โดย

มีวตัถุประสงคเ์พื4อแกไ้ขความผดิพลาดหรือ ความเขา้ใจผดิในบางสิ4งบางอยา่งที4ไดท้าํการโฆษณาไปแลว้

ก่อนหนา้นั9นทั9งนี9กเ็พื4อตอ้งการทาํใหก้ารโฆษณามีความถูกตอ้งและชดัเจนยิ4งขึ9น 

           5) การโฆษณาแยกประเภท เป็นการโฆษณาเกี4ยวกบัเหตุการณ์ ประกาศรับสมคัรงาน ขายลดรารา 

หรือบริการต่างๆ ตามหนา้ของการโฆษณา โดยส่วนมากจะพบในสื4อโฆษณาทางหนงัสือพิมพต่์างๆ เช่น 

ไทยรัฐ เดลินิวส์ ประชาชาธุรกิจ เป็นตน้ 

 

2.6 องค์ประกอบของการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

          ในการสร้างสรรคง์านโฆษณาทางสื4อสิ4งพิมพ ์นิตยสาร วทิย ุโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หรือประเภทอื4นๆ 

จะมีองคป์ระกอบที4ประกอบดว้ยภาพ (Picture) ขอ้ความ (Words) และเสียง (Sound) เพื4อใหง้านโฆษณามี

ความน่าสนใจและดึงดูดใจผูบ้ริโภค ( กลัป์ยกร วรกลุลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สมัปัตตะวนิช , 2551 : 169) ได้

อธิบายองคป์ระกอบของภาพ ขอ้ความและสีของภาพไวด้งันี9  

           1) ภาพ การสร้างสรรคด์า้นภาพสาํหรับการโฆษณามีความแตกต่างกนัระหวา่งการสร้างสรรคภ์าพ

ทางสื4อสิ4งพิมพ ์และสื4อโทรทศัน์ โดยที4สื4อสิ4งพิมพ ์จะเป็นภาพที4ทาํขึ9นจากคอมพิวเตอร์หรือภาพวาดดว้ยมือ

กไ็ด ้ในขณะที4โทรทศัน์อาจเป็นภาพเคลื4อนไหวสมจริง (Life Action) หรือเป็นภาพอนิเมชั4น (Animation) ที4

สร้างขึ9นจากคอมพิวเตอร์หรือวาดขึ9นไดเ้ช่นกนั 

           2) ตวัอกัษร การออกแบบลกัษณะตวัอกัษร ลกัษณะตวัอกัษรที4ตอ้งการกส็ามารถแสดงถึงอารมณ์ที4

ต่างกนัไดเ้ช่น ตื4นเตน้ เป็นตน้ การออกแบบลกัษณะตวัอกัษรนั9นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของภาพ

โฆษณารวมทั9งตอ้งผสมผสานกบับุคลิกของตราสินคา้ดว้ยเช่น รถกระบะนิสสนั 4WD ตวัอกัษรที4ใชเ้ขม็แขง็ 

ทา้ทาย เป็นตน้ 

          3) สีของภาพ สีเป็นองคป์ระกอบที4สาํคญัในการสร้างสรรค ์ควรจะแสดงเอกลกัษณ์ของตราสินคา้

นั9นๆ เช่น โฆษณาโคก้ จะมีโทนสีของภาพเป็นสีแดง ในขณะที4เป๊ปซี4จะมีโทนสีของภาพเป็นสีฟ้าเป็นตน้ 

 

2.7 ขัIนตอนการทาํโฆษณา 

โดยรวมแลว้งานสร้างหนงัจะผา่น 5 ขั9นตอน ต่อไปนี9  

1.เสนอราคาค่าถ่ายหนงักบัลูกคา้ 

2.ประชุมก่อนถ่ายทาํ 

3.ถ่ายหนงั 

4.ตดัต่อ 

5.Finish หนงั ทาํภาพกบัเสียงใหส้มบูรณ์ 



 

 

1. เริ4มที4ขั9นแรก การเสนอราคา เราจะดูจากผลงานของผูก้าํกบัฯต่างๆ ที4คิดว่าเหมาะกบังานนั9น ผู ้

กาํกบัฯบางคนถนดัถ่ายพวกอาหารสวยๆ บางคนก็เก่งในการกาํกบัเด็ก บางคนถนดัหนงัวิวหรือหนงัตลก 

หนงัประทบัใจ 

เมื4อเราเลือกไดผู้ก้าํกบัฯที4เหมาะสม ซึ4 งตดัสินจากผลงานใน Showreel และการวา่งรับงานของเขาแลว้ เราจะ

ส่งรายละเอียดของงานไปให้ สิ4งที4เราให้เขาเพื4อการ Quote ราคาก็มี Storyboard สคริปต์ และรายละเอียด

อื4นๆ ของงานนั9น ซึ4 งเราอาจจะคุยกนัทางโทรศพัทห์รือนดัคุยกนัก็ได ้ยิ4งให้ขอ้มูลไดม้ากเท่าไร การ Quote 

ราคากจ็ะยิ4งแม่นยาํยิ4งขึ9น หลงัจากนั9น Studio ต่างๆ กจ็ะส่งค่าทาํหนงัซึ4งแจกแจงเป็นรายละเอียดมาใหเ้รา เรา

จะดูเปรียบเทียบกนัแลว้เลือก Quote ที4เหมาะสมที4สุดเสนอลูกคา้ ไม่จาํเป็นเสมอไปว่า Quote ที4เหมาะที4สุด

จะตอ้งเป็น Quote ที4ราคาถูกที่สุด 

2. ขั9นต่อไปคือ Pre-production การเตรียมงานก่อนถ่ายทาํ ขั9นนี9 ค่อนขา้งใชเ้วลา อาจจะประมาณ 1 

สปัดาห์ หรือ 2-3 เดือน ขึ9นกบัความยากง่ายของงาน อยา่งเช่น การคดัเลือกผูแ้สดงจาํนวนมาก หรือหาที4ถ่าย

ทาํแปลกๆ ซึ4 งกวา่จะไดอ้าจตอ้งออกไปหาหลายจงัหวดั บางครั9 งตอ้งออกแบบฉากใหญ่ มีรายละเอียดจุกจิก

ที4ตอ้งใหลู้กคา้ตกลงดว้ยจึงจะสร้างได ้เหล่านี9ลว้นแต่ใชเ้วลา รวมทั9งบางทีตอ้งทดลองทาํเทคนิคภาพใหม่ๆ 

หรือไม่กอ็าจตอ้งสั4งทาํเป็นพิเศษขึ9นมาเพื4องานนั9น 

แต่หนงัที4ใชค้นแสดงมาพูดคนเดียวไม่มีฉากยุ่งยากก็พอทาํไดใ้นเวลาอนัสั9น สิ4งสําคญัคือ ตอ้งให้เวลาให้

พอเพียงกบัการเตรียมพร้อมเพื4อการถ่ายหนงัแต่ละครั9 ง เราจะหลีกเลี4ยงการใชเ้งินมากและการเปลี4ยนแปลง

นาทีสุดทา้ยไดก้ด็ว้ยการเตรียมงานอยา่งรอบคอบล่วงหนา้เท่านั9น 

สิ4งหนึ4 งที4สาํคญัที4สุดในขั9นตอนนี9ก็คือการประชุมก่อนการถ่ายทาํ เพราะเป็นโอกาสเดียวเท่านั9นที4ทุกคนที4

เกี4ยวขอ้งในงานสร้างหนงั Copywriter, Art Director, ผูก้าํกบัฯ, ลูกคา้, Producer, Account Executive ทุกคน

จะมารวมกนัอยูใ่นหอ้งประชุมพร้อมๆ กนั เป็นเวลาที4เราจะถกกนัถึงรายละเอียดทุกแง่มุมของหนงัเรืองนั9น 

ตั9งแต่เรื4องผูแ้สดง, เสื9อผา้, แบบฉาก, เลือกรูป Location, อุปกรณ์ประกอบฉาก, การจดัไฟหรือเทคนิคภาพ 

เวลาถ่ายทาํสิ4งที4เราหวงัไดรั้บทางดา้นอารมณ์และการแสดงของผูแ้สดง เป็นเวลาเหมาะที4สุดที4เราจะไดต้อบ

ปัญหาลูกคา้และรับรู้สิ4งที4เขาตอ้งการ 

เราตอ้งคาํนึงไวอ้ยา่งหนึ4งว่า เมื4อผมพูดว่าเราจะถ่ายแม่บา้นในครัว แต่ละคนก็จะวาดภาพกนัไปแต่ละอยา่ง 

เป็นแม่บา้นที4ไม่เหมือนกนั ในครัวที4หน้าตาไม่เหมือนกนั ครัวของคนหนึ4 งอาจเป็นสีฟ้า อีกคนอาจจะสี

เหลือง คนหนึ4งเห็นแม่บา้นสาว อีกคนเห็นแม่บา้นแก่ แต่เรากาํลงัจะถ่ายหนงัเรื4องเดียวเท่านั9น จึงจาํเป็นที4ทุก

คนในที4ประชุมจะจากกนัไปดว้ยการมีภาพในใจของหนงัที4เราจะถ่ายเป็นภาพเดียวกนั 

3. การถ่ายทาํ แน่นอน ขั9นนี9 เป็นหวัใจของงานผลิต แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือใหต้อ้งพูดกนัมากอีก 

เพราะทุกอยา่งเราไดพู้ดคุยตกลงกนัไปแลว้ในขั9น Pre-Production เราเลือกโลเคชั4น ตกลงกนัเรื4องมุมกลอ้ง 

การแสดง คุณรู้กนัแลว้ว่าเสื9อผา้ ของใช ้และฉากหนา้ตาเป็นยงัไง เพราะฉะนั9นสิ4งที4เราหวงัก็คือจะไดน้ั4งดู

การถ่ายทาํเกิดขึ9นตรงหนา้ และเมื4อจบวนัถ่ายคุณกไ็ดเ้งินค่าสร้างไปแลว้ถึง 80% 



 

 

4. ขั9นต่อไปคือการตดัต่อ จะเป็นที4ความยาว 15 /30 / 45 / 60 / 90 วนิาที แลว้แต่งานนั9นๆ การตดัต่อ

ใชเ้วลาประมาณ 5 วนั จบลงดว้ยคุณมีหนงัที4ตดัต่อเป็นรูปร่างสาํหรับฉายใหค้นใน Agency และลูกคา้ดู 

เรียกวา่ Rough cut หรือ Double head ซึ4 งกคื็อการเลือกเอาภาพที4ดีที4สุดมาตดัต่อใหส้อดคลอ้งกนั ใหเ้ล่า 

message ที4ตอ้งการสื4อกบัผูดู้เกี4ยวกบัตวัสินคา้ไดอ้ยา่งน่าสนใจและสมเหตุสมผล ขั9นนี9หนงัโฆษณาของเรา

ยงัไม่เรียบร้อยดีนกั อาจยงัขาดเพลงประกอบ เสียงประกอบยงัไม่สมบูรณ์ ยงัไม่ใส่ Super ยงัไม่มีเทคนิคภาพ

พวกFadeหรือDissolves ผลการทาํงานอยา่งรัดกมุในขั9น Pre-Production จะมาปรากฏในขั9นตดัต่อนี9ได้

เหมือนกนั การเตรียมงานที4รอบคอบจะช่วยใหคุ้ณไม่ตอ้งเผชิญกบัสิ4งที4เราทั9งหลายไม่ตอ้งการจะไดย้นิ “ผม

ไม่ไดคิ้ดวา่คุณจะทาํอยา่งนี9 ”  

5. เมื4องานตดัต่อในขั9นนี9 เสร็จ คุณก็ไดใ้ชเ้งินค่าผลิตไปแลว้ประมาณ 90% เงินที4เหลือจะถูกใชไ้ป

กบัการ Finish หนงั เราจะอดัเสียง, Mixเสียงเป็นครั9 งสุดทา้ย, Transfer ภาพลง Video, แกสี้, ใชเ้ทคนิคภาพ 

หรือ Special Effect ต่างๆ เมื4อ Agency กับลูกคา้ตกลงใจกับมาสเตอร์ของหนังที4เสร็จสมบูรณ์ เราก็สั4ง 

Release Tape คือเทปที4กอ้ปปี9 จากมาสเตอร์ เพื4อส่งสถานีออกอากาศ 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ชื$อและที$ตั8งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

     Tuabunjong  Tembuntud 

3.1.2 ที#ตั<งสถานประกอบการ 48/139   ซอยประดิษฐม์นูธรรม 19 

ถนนประดิษฐม์นูธรรม   แขวงลาดพร้าว 

เขตลาดพร้าว   กรุงเทพฯ   10230 

เบอร์โทรศพัท ์  025150251,0894624528 

E-mail  tuabunjong@gmail.com 

 
รูปภาพที# 3.1 ตราสญัลกัษณ์  (Logo) บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

 

 
รูปภาพที# 3.2 แผนที#รูปภาพที# บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 



 

 

 
รูปภาพที# 3.3 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจ Facebook 

https://m.facebook.com/tuabunjongtembuntud/ 

 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั  เป็นบริษทัที#ก่อตั<งเมื#อปี   พ.ศ 2556   โดย คุณจตุพร  บุตรโคตร,

คุณไพรัช ทะโทน,คุณต่อวงศ ์ถิ#นธานี และคุณวีรชาติ นรินทรกุล ณ อยุธยา โดยทั<ง4คน เป็นเพื#อนที#เรียน

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  คณะนิเทศศาสตร์ มาดว้ยกนัจึงทาํใหส้นิทสนม พอเรียนจบจึงชวนกนัเปิดบริษทัเป็น

ของตวัเอง ชื#อ บริษทัตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั  เริ#มตน้ดว้ยงานเขียนบท ,งานครีเอทีฟ, Event ,งานกาํกบั  

และเป็นที#รู้จกัของคนในวงการเดีWยวกนัอย่างมาก เพราะบริษทัตงับรรจงเต็มบรรทดัจาํกดั ไดผ้ลิตผลงาน

คุณภาพและมีชื#อเสียงและทาํผลงานออกมาไดดี้และเป็นที#ชื#นชอบของลูกคา้  งานครีเอทีฟ เช่น 4 แฟมิลี#

เกมส์/เดอะ สตาร์ คน้ฟ่ควา้ดาว Season1/เปรี< ยวปาก/The X-Lies แฟ้มลบั คดีเลิฟ/รายการควีนซ่า/รายการ

โหด มนั ฮา ประเทศไทย/ที#ปรึกษารายการ สุภาพบุรุษบอยแบนด ์ งานบทละคร เช่น บางรักซอยเกา้/เฮง เฮง 

เฮง /ออฟฟิศพิชิตใจ/ ระเบิดเถิดเทิง/สัมผสัพิศวง /บนัทึกกรรม (ตอน ฝันร้าย,บวัขาว สู้สุดใจ ไกลสุดฝัน,

ความคิด,ตน้ทาง) / สามสหายกบัคุณนายสะอาด/คริสเดลิเวรี#  เดอะ ซิทคอม/Kiss Me จูบ  งานบทภาพยนตร์ 

เช่น หลวงพี#เท่ง2 /ยงับาว  เดอะ มูฟวี#/ผมืีอใหม่ (ชื#อชั#วคราว)  งานกาํกบั เช่น คอนเสิร์ต AF/ คอนเสิรต ์ครอบ

รอบ 10 ปี เดอะสตาร์ / งานประกาศรางวลันาฏราช ครั< งที# 5 /ซิทคอม โอมมหาจรวย/ที#ปรึกษา มิสเตอร์เฮิร์ต 

มือวางอนัดบัเจบ็ และเปรมิกา ป่าราบ/ซิทคอม ข่าวร้อนก่อนไก่โห่/เครื#องออกกาํลงักาย เจสนั /โฆษณานํ<าแร่ 

Be SNApP /บอลโลกของ BC.BET/ขา้วสาร Zuper Rice   ทั<งหมดนี< คือผลงานที#บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั 

จาํกดั  ไดท้าํและยงัมีอีกมากมาย  และการแบ่งหนา้ที#กนัในบริษทั  คือ  ผลดัเปลี#ยนหนา้ที#กนัทุกครั< งเวลาออก

กองหรือทาํงานงาน โดยทุกคนจะตอ้งทาํเป็นทุกหนา้ในบริษทั 



 

 

 

 
รูปภาพที# 3.4 ผลงานของบริษทัตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

 

 

 

        
 

รูปภาพที# 3.5  ผูก่้อตั<ง บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 



 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

 
รูปภาพที# 3.6  แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

 

 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 • นางสาวนภสักมล วจิารณ์ปรีชา  ตาํแหน่ง  ผูช่้วยโปรดิวเซอร์ 

3.4.2 ลกัษณะงานที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจาก

โครงงานคือ  

• เขา้รับบรีฟและจดงานจากที#ประชุม 

 • หา Reference แปรงขดัหนา้ Brush Cleansing 

 • คิด Content เวบ็ฟิลม์รายการวาไรตี<  

 • เขียนหนงัสือรับรองการหลกัภาษี ณ ที#จ่าย หลงัจากออกกองทุกครั< ง 

 



 

 

3.5 ชื$อ สกลุและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

3.5.1 ชื#อ สกลุพนงังานที#ปรึกษา 

• คุณไพรัช ทะโทน 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที#ปรึกษา 

• Producer 

 

 
 

รูปภาพที# 3.7  พนงังานพี#เลี<ยงตาํแหน่ง Producer 

 

 

3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที# 15 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

         (รวม 16 สปัดาห์) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์   เวลา 10.00 น. – 19.00 น. 

 

 

 

 

 



 

 

3.7 ขั8นตอนวธีิการดาํเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษาโดยแบ่งตาม

ประเภทของรายงานที$นักศึกษาดาํเนินงานดงันี8 

 

3.7.1 ขั<นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สปัดาห์ที# 1  ฟังคาํอธิบายการทาํงานของบริษทัจากพี#เลี<ยงวา่มีหนา้ที#อะไรบา้งและจดัตาํแหน่ง

ก่อนออกกองถ่ายวา่ใครทาํหนา้ที#อะไรและคิดรายการออนไลน์ เป็นรายการของ

เดก็ฝึกงาน 

สปัดาห์ที# 2  ออกกองถ่ายโฆษณาเครื#องออกกาํลงักาย  Jason xs-t   และอดัคลิปแนะนาํตวัเอง

บ่องบอกความสามารถพิเศษ 

สปัดาห์ที# 3  ออกกองถ่ายโฆษณานํ<าแร่ Be SNApP 

สปัดาห์ที# 4  ออกกองถ่ายโฆษณา โปรโมท ม.ราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

สปัดาห์ที# 5  ออกกองถ่ายโฆษณา คาสิโน (เวบ็จีน) BC.BET 

สปัดาห์ที# 6  ออกกองถ่ายโฆษณาขา้ว Zuper Rice (ขา้วสาร) 

สปัดาห์ที# 7  หา Reference แปรงขดัหนา้ Brush Cleansing และเสนอไอเดียที#จะไปขายใหลู้กคา้ 

สปัดาห์ที# 8  คิด Content เวบ็ฟิลม์รายการวาไรตี<   งานเดี#ยวและงานกลุ่ม 

สปัดาห์ที# 9  อธิบาย Content รายการตวัเองและไปแกไ้ขปรับปรุง 

สปัดาห์ที# 10 ครีเอทีฟ  รายการของตวัเอง 

สปัดาห์ที# 11 ทาํรายงานสหกิจ 

สปัดาห์ที# 12 ทาํรายงานสหกิจ 

สปัดาห์ที# 13 ถ่ายรายการของตวัเอง EP1-2 

สปัดาห์ที# 14 ออกกองถ่ายโฆษณา AIS 

สปัดาห์ที# 15 ถ่ายรายการของตวัเอง EP1-EP2 

สปัดาห์ที# 16 ทาํพาวเวอร์พอยตร์ายงานสหกิจ 

ตารางที# 3.1 ขั<นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.2 การเขียนขั<นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับการจดัรายงานสหกิจศึกษา 

ขั<นตอนการดาํเนิน พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฏาคม 60 สิงหาคม 60 

การนาํเสนอหวัขอ้รายงาน   x x             

การรวบรวมขอ้มูลเบื<องตน้   x x x            

การปฏิบติัการจดักิจกรรม

พิเศษ 

    x x x x x x x      

ติดตามผลงาน        x x x x x     

สรุปการปฏิบติังานทั<งหมด     x x x x x        

นาํมาเขียนเป็นเล่มรายงาน         x x x x x x   

ตารางที# 3.2 แสดงระยะเวลาและการพฒันาของรายงาน 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1. โน๊ตบุค๊ 

  2. เครื#องปริ<นท ์

 3.8.2  เครื#องมืออื#นๆ 

  1. สมุดจด 1 เล่ม 

  2. ปากกา 1 ดา้ม 

  3. กระเป๋าสะพานขา้ง 1 ใบ 

  

  

 

 

 

 



 

 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

จากการที'ไดเ้ขา้ไปฝึกงานที'บริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดั นั;นดิฉันไดศึ้กษาและลงมือทาํใน

เรื'อง “ขั;นตอนการทาํหนา้ที'ผูช่้วยผูค้วบคุมการผลิตในการถ่ายโฆษณาเครื'องออกกาํลงักาย Jason xs-t” ซึ' ง

เป็นการศึกษาขั;นตอนในการเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์ในการถ่ายทาํครั; งนี;   การเป็นผูช่้วยโปรดิวเซอร์นั;นตอ้งรู้

รายละเอียดในกองถ่ายทั;งหมดไม่วา่จะเป็นการรับบรีฟลูกคา้ เสนอไอเดีย สถานที'ถ่ายทาํ เวลาในการถ่ายทาํ 

เนื;อเรื'องในการถ่ายทาํ ครั; งนี; ทั;งหมด และค่อยตามงานฝ่ายต่าง โดยการปฏิบติังานนี;ทาํให้เราไดท้ราบถึง

กระบวนการทาํงานโฆษณาในองคก์รดงันี;  

4.1 ขั2นตอนการรับบรีฟจากลูกค้า 

             บริษทัไดไ้ปรับบรีฟกบัลูกคา้ xs-t ของลูกคา้กคื็ออุปกรณ์มนัติฟังกช์นัที'เป็นแบบต่อไดห้ลายแบบ 

สิ'งที'ลูกคา้ออกแบบอุปกรณ์อนันี;มาลูกคา้อยากไดก้ลุ่มเป้าหมายที' 1. ไม่มีเวลา 2. ไม่มีเงิน 3. ความเบื'อ ทาง

ลูกคา้กใ็หบ้ริษทักลบัมาคิดไอเดีย 

 
รูปภาพที' 4.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) ของ เครื'องออกกาํลงักาย Jason 

 

 
รูปภาพที' 4.2 โปสเตอร์โปรโมท เครื'องออกกาํลงักาย 



 

 

4.2ขั2นตอนการเสนอไอเดยีให้กบัลูกค้า 

        ทางบริษทัทาํภาพใหลู้กคา้เห็นวา่ปัญหาคืออะไรตามซิสของเรา3ซิส ปัญหากจ็ะชี;ชดั ไอเดียของบริษทั

ทาํใหลู้กคา้เห็นวา่  1. ราคาไม่แพง มี5 ฟังกช์นั ซื;อครั; งเดียวแกไ้ขปัญหาเรื'องไม่มีเวลา  2.ซื;อครั; งเดียวสามารถ

ออกกาํลงักายไดห้ลายส่วนไดใ้นอุปกรณ์นั;นๆ  3. พดูถึงความน่าเบื'อ xs-t ไม่ใช่แค่อุปกรณ์มนัยงัมีคอมมูนิตี;

ของเคา้ที'เคา้จะดูมนัผา่นเพจของเจสนันั;นแหละที'พดูถึง xs-t และยงัมีเทรนเนอร์สอนออกกาํลงักายที'หาดูได้

จากในเพจจึงทาํใหค้วามน่าเบื'อหายไปสิ'งที'ทางบริษทัคิดมามนัตอบโจทยข์องลูกคา้ทั;ง 3 ขอ้ จุดเริ'มตน้และ

เป็นไอเดียทาํคลิปออกมาใหดู้สนุกสนาน ใหม้นัเขา้ใจปัญหาของทาร์เกต็กรุ๊ปคืออะไรแลว้แกด้ว้ย xs-t ยงัไง 

 
รูปภาพที' 4.3 เสนอไอเดียลูกคา้ 

 

4.3ขั2นตอนการหาโลเคชั$น 

     ที'ทางบริษทัเลือกใชส้ถานที'นี; เพราะทีมโลเคชั'นไปดูและตอบโจทยต์รงกบัสิ'งที'เราตอ้งการและทางบริษทั

สามารถใชข้องทุกอยา่งไดเ้ช่นบา้นเครื'องออกกาํลงักายและยงัมีที'ที'สามารถตั;งตูเ้อทีเอม็ไดเ้ป็นที'ตอ้งการกบั

ที'เราคิดไว ้ บริษทัเริ'มตน้หาในที'ที'เหมาะสม การถ่ายวดีิโอนั;นๆก่อนหรืออะไรกแ็ลว้แต่ใหม้นัเหมาะสมตอ้ง

ไปดูราคาวา่พอกบับดัเจท ที'ลูกคา้ใหม้าหรือเปล่าและทางบริษทักจ็ะไปขอความร่วมมือในการขอใชส้ถานที'

และตกลงเรื'องราคาและเวลาที'จะถ่ายทาํกี'โมงถึงกี'โมง 

 
รูปภาพที' 4.4 แผนที' หมู่บา้น ธนา ฮาบิแบต ปิ' นเกลา้-สิรินธร (สถานที'ถ่ายทาํ) 



 

 

 

 
รูปภาพที' 4.5 สถานที'ถ่ายทาํ 

 

 

 
รูปภาพที' 4.6 สถานที'ถ่ายทาํ 

 

 

 
รูปภาพที' 4.7 สถานที'ถ่ายทาํ 



 

 

4.4  ขั2นตอนการรับบรีฟจากโปรดวิเซอร์ถงึเนื2อเรื$องในการถ่ายทาํ 

 เนื;อเรื'องของการถ่ายทาํโฆษณาครั; งนี;  จะเป็นการเล่าเรื'องของ  3  ตวัละครแต่ละตวัละจะมีเนื;อเรื'องที'

ไม่เหมือนกนั นั'งที'โตะ๊สมัภาษณ์  เห็นแค่ผูถู้กสมัภาษณ์จะพดูถึงวา่ทาํไมไม่ออกกาํลงักายคนพวกนี;จะมี

ขอ้อา้ง   และจะบอกถึง  อุปกรณ์ 1 อยา่ง    สามารถออกกาํลงักายไดถึ้ง 5 ชนิด    1.Skiping R0pe 2.8 M   

2.Dumbbel 1kg.X2     3.Resistance Band    4.Chest Expander X3     5.Push Up Bar X2 

4.4.1  ตวัละครที' 1  ถ่ายที'โต๊ะสัมภาษณ์ ทาํไมถึงไม่ออกกาํลงักาย ไม่มีเวลาค่ะ ตดักลบัไปที'บา้น  

แม่บา้นอาย ุ30 ตน้ๆ เป็นแม่บา้นทาํความสะอาดบา้น ผา้กองใหญ่ที'ยงัไม่ไดซ้กัห้องที'ยงัไม่ไดเ้ก็บทาํความ

สะอาด ของที'เป็นงานบา้นยุง่มากๆ  ทาํๆๆ ทาํทั;งวนัลา้งจานถูบา้นกวาดบา้น หนักบัไปดูนาฬิกา เวลาเหลือ

แค่ 45 นาที ก่อนที'ลูกกบัสามีจะกลบับา้น อยากออกกาํลงักาย เปลี'ยนเสื;อผา้เสร็จขึ;นรถ ขบัรถออกไปรถติด 

ขบักลบัมาที'บา้นเวลาทนั   ตดักลบัมาที'โต๊ะสัมภาษณ์ ไม่มีเวลาค่ะ  ตดัมาจะมีเครื'องออกกาํลงักายมาให้ดู

หนึ' งกล่อง  เป็นภาพไปเล่าที'หลงัว่าพอมีเครื'องออกกาํลงัตวันี; แลว้ดีอยา่งไร ว่าเหลือเวลาแค่ 45 นาที ออก

กาํลงักายไดทุ้กส่วนเหมือนกนั  

 

 
รูปภาพที' 4.8 โตะ๊สมัภาษณ์หมวย 

 

4.4.2  ตวัละครที' 2  ถ่ายที'โตะ๊สมัภาษณ์ ทาํไมถึงไม่ออกกาํลงักาย  ไม่มีเงินเขา้ฟิตเนสครับ ตดัมาอยู่

ที'หนา้ตู ้ATM กดๆๆๆเงินเดือนออก หนักบัมาเจอคนแต่งตวัธรรมดามาทวงค่าไฟจ่ายไป ค่านํ;าเดินเขา้มาจ่าย

ไปค่าอื'นๆจ่ายไป จนสุดทา้ยเมียหรือลูกเดินเขา้มาจ่ายไปเหลือเงินนิดเดียวครูฟิตเนสเดินเขา้มายื;อกนันิด

หน่อยเพราะเป็นเงินกอ้นสุดทา้ยพอเสร็จแลว้ดึงไปไดเ้สร็จไม่พออ่ะ ฟิตเนสอยา่งนอ้ยครั; งละ 3 เดือน ไม่มี

เงินครับเงินมีแค่นี;  ทอนตงัไปว่ากนั ก็ยกเครื'องออกกาํลงักาย ออกมามีเงินเพียงเท่านี; ก็ออกกาํลงักายไดไ้ป

ตลอด ใหเ้ห็นเครื'องออกกาํลงักาย 



 

 

 
รูปภาพที' 4.9  โตะ๊สมัภาษณ์แสนดี 

 

4.4.3  ตวัละครที' 3  ถ่ายที'โต๊ะสัมภาษณ์ ทาํไมถึงไม่ออกกาํลงักาย มนัเบื'อ ตดักบัไปเป็นผูห้ญิง

ทั'วไปอยูบ่า้นพวกมีเงินมีเวลาทาํไมไม่ออกกาํลงักาย เบื'อเลิกปั'นจกัรยาน เบื'อเลิกภาพเล่นโยคะบา้งเล่นอยา่ง

อื'นบา้งก็เบื'อสุดทา้ยก็เลิกเล่นนั'งดูทีวีไปเป็นภาพมุมกวา้งใหเ้ห็นอุปกรณ์กีฬาที'อยูด่า้นหลงัหรือขา้งๆเตม็ไป

หมด เพื'อใหเ้ห็นวา่น่าเบื'อเซ็งๆ ออกกาํลงักายคนเดียวและก็อุปกรณ์นั;นอะไรที'ไม่เหมาะสมแต่เป็นแฟกเอา

มาแขวนใหห้มาแมวเล่น ตดักบัมา มนัน่าเบื'อ มีอะไรทาํใหม้นัมีดีกวา่นี; ไหมสนุกกวา่นี; ใหม้นัไม่น่าเบื'อ หยบิ

อุปกรณ์พวกนี; ออกมาอุปกรณ์พวกนี; จริงๆมนัก็น่าเบื'อแหละ เราจะไม่มีแค่นี; มีช่องทางคอมมูนิตี;ของคุณ

เฟสบุ๊คถา้ออกกาํงลงักานใหม่ๆมีนั;นมีนี'เพื'อที'จะทาํใหคุ้ณไม่เบื'อ 

 

 
รูปภาพที' 4.10  โตะ๊สมัภาษณ์เบล 



 

 

4.4.4  ตวัละครที' 4  จะมีเทรนเนอร์ซาช่ามาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ XST 5 in 1 ว่าแต่ละอุปกรณ์

ประกอบการใชย้งัไงและสอนการเล่นเครื'องออกกาํลงักายผา่น  ทีว,ีมือถือ,แมค๊บุค๊  

 

 
รูปภาพที' 4.11 อุปกรณ์ออกกาํลงักาย 

 

 

4.5  ขั2นตอนการตามงานฝ่ายต่างๆ ของบริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จํากดั 

4.5.1 การตามงานฝ่ายพลอ็บ คือ ตอ้งโทรหาและนดัสถานที'ถ่ายทาํ วนัเวลาที'จะถ่ายทาํ ว่างตรงกบั

วนัที'บริษทัจะถ่ายหรือป่าว  พอตรงกนัแลว้จะตอ้งบอกถึงอุปกรณ์ที'จะใช้ถ่ายว่าตอ้งการอะไรบา้ง  เช่น 

ตูA้TM,จาน ชาม ที'ไม่ลา้งแต่ไม่สกปรก,ฟองนํ; า นํ; ายาลา้งจาน,เสื; อผา้ไม่ซักไม่รีด,ตะกลา้,ไมก้วาดไมถู้,

อุปกรณ์ทาํความสะอาดหอ้งนํ; า,ไมปั้ดขนไก่ และจะตอ้งบอกเวลานดักองดว้ยว่ากี'โมง ตอ้งถึงกองถ่าย และ

ก่อนถึงวนัถ่ายตอ้งโทรเตือนอีกทีวา่ฝ่ายพลอ็บลืมหรือป่าว 

 
รูปภาพที' 4.12 อุปกรณ์พลอ็บ 



 

 

 

4.5.2  การตามงานฝ่ายที'เตรียมอุปกรณ์ออกกาํลงักาย  เป็นการตามงานที'ค่อนขา้งที'จะวุ่นวายมาก

เพราะว่าคนที'เป็นคนเตรียมอุปกรณ์เป็นผูก้าํกบัที'จะถ่ายโฆษณานี;   และยงัตอ้งใช่อุปกรณ์หลายชิ;นในการ

ถ่ายและที'ตอ้งเตรียม เช่น จกัรยาน,ลูกบอสโยคะ,ลู่วิ'ง,เสื'อโยคะ,ลูกกลิ;งหนา้ทอ้ง  ผูก้าํกบันั;นไม่ค่อยมีเวลา

เตรียมเพราะยงัทาํเบรคดาวและสคริป เลยทาํให้ไม่มีเวลาเตรียม จึงตอ้งโทรไปเตือนตลอดและเตือนหลาย

ครั; ง จนถึงทาํใหห้ลายๆชิ;นดิฉนัตอ้งเป็นคนเตรียมเองก่อนวนัออกกอง 

 
รูปภาพที' 4.13 อุปกรณ์ออกกาํลงักายในฉาก 

 

4.5.3 การตามงานฝ่ายตากลอ้ง คือ บริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดั นั;นไม่ไดเ้ป็นคนถ่ายเองมี

หนา้ที'หลกัแค่ค่อยเป็นผูก้าํกบั ส่วนทีมงานตากลอ้งนั;นบริษทัไดจ้า้งมาถ่ายและยงัตอ้งเตรียมอุปกรณ์ในการ

ถ่ายมาเองทั;งหมด เช่น กลอ้ง,เลนส์,ไฟ,และอุปกรณ์อื'นที'ใชถ่้าย ขา้พเจา้นั;นจึงมีหนา้ค่อยบอกวนัเวลาในการ

ถ่านทาํและยงัตอ้งบอกสถานที'ในการถ่ายทาํอีกดว้ย 

 

 
รูปภาพที' 4.14 อุปกรณ์กลอ้งที'ใชถ่้าย 



 

 

4.5.4   การตามงานฝ่านคอสตูม  ทางบริษทัจะแบ่งหนา้ที'ใหเ้ด็กฝึกงานดูแลเป็นฝ่ายๆไป และดิฉนั

ไดท้าํหนา้ที'ผูช่้วยโปรดิวเซอร์  จึงจะตอ้งค่อยตามงานว่าฝ่ายคอสตูมไดเ้ตรียมงานไปถึงไหนแลว้ ชุดแต่ละ

ชุดเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยงัพอเตรียมครบหมดแลว้ ดิฉันจึงมีหน้าที'รายงานบอกโปรดิวเซอร์ว่าฝ่ายคอ

สตูมเตรียมอุปกรณ์ครบแลว้ 

 
รูปภาพที'  4.15 เสื;อผา้นกัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6  ขั2นตอนการถ่ายทาํตาม  Breakdown 

Breakdown JASON XST 5 in 1 

นัดกอง 06.00น. Thana Habitat ปิ$ นเกล้า-สิรินธร 

7.00-10.00 

ลาํดบั Scene Location เหตุการณ์ ตัวแสดง ชุด Prop Remark 

1 S1-C2 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์ทั;งสามงงๆที'ได้

ยนิคาํถาม 

ทั;งสาม ชุดสมัภาษณ์   

2 S1-C3 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์หมวย  

ไม่มีเวลา 

หมวย ชุดสมัภาษณ์   

3 S1-

C22 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์หมวยหลงัไปดู

เรื'อง 

หมวย ชุดสมัภาษณ์   

4 S4-

c1.1+3 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

มีคนยื'นของใหห้มวย 

+ รับของไป 

หมวย ชุดสมัภาษณ์ XST  

5 S2-C1 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์เบล เบลบอกไม่มี

ตงัค ์

เบล ชุดสมัภาษณ์   

6 S2-

C10 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์เบล เบลบอกแพง

เกินไป 

เบล ชุดสมัภาษณ์   

7 S4-

C1.2+3 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

มีคนยื'นของใหเ้บล 

+รับของไป 

เบล ชุดสมัภาษณ์ XST  

8 S3-C1 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์แสนดี หนูออก

กาํลงักายนะ 

แสนดี ชุดสมัภาษณ์   

9 S3-C7 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

สมัภาษณ์แสนดี มนัน่าเบื'อ

อะ้ 

แสนดี ชุดสมัภาษณ์   

10 S4-

C1.3+3 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

มีคนยื'นของให ้

แสนดี+รับของไป 

แสนดี ชุดสมัภาษณ์ XST  

11 S4-C2 บา้นสาม

(ชั;นบน) 

INS.มือยื'น XST ให ้   XST  

12 S1-

C11 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

Walk in closet เห็น 

หมวยเกบ็ของ 

หมวย แม่บา้นญี'ปุ่น กระเป๋า  

13 S1-

C12 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

INS เปิดลิ;นชกัหยบิของ   ของใน

ลิ;นชกั 

 



 

 

14 S1-

C13 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

INS เปิดอีกลิ;นชกัหยบิของ   ของใน

ลิ;นชกั 

 

15 S1-

C14 

บา้นสาม

(ชั;นบน) 

INS เปิดอีกลิ;นชกัหยบิของ   ของใน

ลิ;นชกั 

เสร็จหมวย

เปลี'ยนชุด

แม่บา้น 

16 S1-C4 บา้นสาม หมวยลงบนัไดโทรศพัท์

เตือน 

หมวย แม่บา้นญี'ปุ่น โทร

ศพัท,์นา

ฬิกา 

 

17 S1-C8 บา้นสาม รับหนา้หมวยมั'นใจวา่ทาํ

เสร็จแน่ 

หมวย แม่บา้นญี'ปุ่น   

18 S1-C5 บา้นสาม  INS จานกองสุม   กองจาน  

19 S1-C6 บา้นสาม INS เสื;อผา้ไม่ไดซ้กั   กอง

เสื;อผา้ 

 

20 S1-C7 บา้นสาม INS อุปกรณ์ทาํความ

สะอาดกองอยู ่

  อุปกรณ์

ทาํความ

สะอาด 

 

21 S1-C9 บา้นสาม ลอ็คเฟรม เห็นหมวยทาํงาน

บา้นอุตลุค 

หมวย แม่บา้นญี'ปุ่น ของใน

บา้น,ถุง

มือยาง 

 

22 S1-

C10 

บา้นสาม หมวยหอบ มองนาฬิกา 

ตกใจ 

หมวย แม่บา้นญี'ปุ่น นาฬิกา เสร็จเปลี'ยน

ชุดฟิตเนส 

23 S1-

C15 

บา้นสาม ยกกระเป๋าสะพายไหล่ หมวย ชุดฟิตเนส กระเป๋า  

24 S1-

C16 

บา้นสาม หมวยลงบนัไดจะไปฟิต

เนส 

หมวย ชุดฟิตเนส  เสร็จยา้ยไป

บา้นสอง 

10.00-11.00 

25 S3-C2 บา้นสอง แสนดีวิ'งลู่วิ'ง เบื'อ แสนดี ชุดออกกาํลงั ลู่วิ'ง  

26 S3-C3 บา้นสอง แสนดีปั'นจกัรยาน เบื'อ แสนดี ชุดออกกาํลงั จกัรยาน  

27 S3-C4 บา้นสอง แสนดีเล่นหนา้ทอ้ง เบื'อ แสนดี ชุดออกกาํลงั เครื'อง

เล่นหนา้

ทอ้ง 

 



 

 

28 S3-C5 บา้นสอง แสนดีเล่นบอลโยคะ ร่วง แสนดี ชุดออกกาํลงั บอล

โยคะ 

 

29 S3-C6 บา้นสอง เห็นเครื'องเล่นเตม็บา้น แสนดี ชุดออกกาํลงั เครื'อง

ทั;งหมด 

เสร็จยา้ยไป

คลบัเฮา้ส์ 

11.00-13.00 

30 S2-C2 คลบัเฮา้ส์ หนา้ตู ้เบลกดตงัค ์คนรอ เบล ชุดออฟฟิศ เอทีเอม็  

31 S2-C3 คลบัเฮา้ส์ เบลกดเสร็จยิ;ม หนัมาสะดุง้ เบล ชุดออฟฟิศ เอทีเอม็

,เงิน 

 

32 S2-C4 คลบัเฮา้ส์ ดา้นขา้ง คนรอคิวรับเงิน เบล/

เอก็ซ์ตา้ 

ชุดออฟฟิศ เอทีเอม็

,เงิน 

 

33 S2-

C5,7,9 

คลบัเฮา้ส์ เบลแจกจ่ายเงิน เบล/

เอก็ซ์ตา้ 

ชุดออฟฟิศ เอทีเอม็

,เงิน 

 

34 S2-C6 คลบัเฮา้ส์ รับหนา้เมีย เตย ชุดมุกดา โรมว้น

ผม 

 

35 S2-C8 คลบัเฮา้ส์ รับหนา้เทรนเนอร์ พี'จกัร ชุดเอ̀ียม   

พกักนิข้าว 13.00-14.00 

14.00-15.00 

36 ซาช่า

พาร์ท 

คลบัเฮา้ส์ คนของคิวรอนมาสอนใช้

งาน 

คนของ

คิวรอน 

ชุดออกกาํลงั เสื'อ

โยคะ 

เสร็จยา้ยไป

บา้นสาม 

15.00-17.00 

37 S4-C4 บา้นสาม หมวยเล่น XST หมวย ชุดออกกาํลงั XST  

38 S4-C5 สวน เบลเล่น XST เบล ชุดออกกาํลงั XST  

39 S4-C6 บา้นสาม แสนดีเล่น XST แสนดี ชุดออกกาํลงั XST  

40 S4-C8 บา้นสาม หมวยดูตวัอยา่งในทีว ี หมวย ชุดออกกาํลงั XST,ทีว ี  

41 S4-C9 บา้นสาม เบลดูตวัอยา่งในมือถือ เบล ชุดออกกาํลงั XST,มือ

ถือ 

 

42 S4-

C10 

บา้นสาม แสนดีดูตวัอยา่งในแมค๊บุ๊ค

โปร 

แสนดี ชุดออกกาํลงั SXT,

แมค๊บุค๊ 

 

43 S4-

C11 

บา้นสาม Pack shot xst   XST  

รอจนมืดๆ 



 

 

44 S1-

C17 

บา้นสาม INS นิ;วกดรีโมท   รีโมทรถ  

45 S1-

C18 

บา้นสาม INS ประตูรถปิด   รถยนต ์  

46 S1-

C19 

บา้นสาม รถยนตร์พุง่ออกจากบา้นไป   รถยนต ์  

47 S1-

C20 

ถนนหนา้

บา้น 

หมวยเจอรถติด เซ็งสดั หมวย ชุดออกกาํลงั รถยนต์

จอดเซ็ต 

 

 

4.7 ขั2นตอนการเขยีนหนังเขยีนหนังสือรับรองการหลกัภาษ ีณ ที$จ่าย หลงัจากออกกอง 

 ดิฉันมีหน้าที'เขียนหนังสือรับรองการหลกัภาษีในการออกกองครั; งนี;  หลงัจากเลิกกองฝ่ายช่าง

แต่งหนา้และฝ่ายพล็อบ จะนาํบตัรประชาชนมาให้ดิฉัน และดิฉันจะเขียนหนงัสือการหลกัภาษีให้ 1 แผ่น 

ดิฉนัจะตอ้งรู้วา่แต่ละฝ่ายจะโดนหลกัภาษีเท่าไร จึงจะสามารถเขียนได ้เช่น ค่าพลอ็บ 4,500 บาท โดนหกัไป 

3% กจ็ะเหลือ 4,365 บาท 

 
รูปภาพที'  4.16 หนงัเขียนหนงัสือรับรองการหลกัภาษี ณ ที'จ่าย 

 

 

4.8ขั2นตอนการผลติขั2นตอนสุดท้าย 

        การนาํชิ;นงานที'ไดถ่้ายเสร็จแลว้มาตดัต่อและโปรดิวเซอร์กจ็ะส่งงานใหลู้กคา้ดูและรับคอมเมน้ตเ์สร็จก็

เอางานกบัมาแกต้ามคอมเมน้ตแ์ละคอยเร่งทีมงานวา่อยูใ่นช่วงไทมไ์ลน์นี;นะ ควรที'จะส่งงานใหลู้กคา้ ลูกคา้

มีฟิตแบคกลบัมายงัไงกม็าบอกกบัทางบริษทัเสร็จ 



 

 

1 

บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การปฏิบติังานที.บริษทั ตวับรรจงเต็มบรรทดั จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั=งแต่ 15 พฤษภา 

2561 ถึง วนัที. 31 สิงหาคม 2561 งานที.ไดรั้บมอบหมายหลกัคือ งานครีเอทีฟคิดรายการวายไรตี=  ต่างๆทาํให้

ดิฉันไดป้ระสบการณ์ใหม่ๆในการทาํงานและไดฝึ้กความอดทนการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที.ในการ

ทาํงานและยงัไดรู้้ระบบการทาํงานแบบเป็นองคก์รไดรู้้จกัการทาํงานแบบทีมเวร์ิคโดยการทาํงานเป็นทีมนั=น

เราตอ้งรู้จกัรับฟังความคิดเห็นผูอื้.นและตอ้งรู้จกัคน้ควา้เพิ.มเติมดว้ยตวัเอง เพื.อที.จะไดมี้ความคิดสร้างสรรค์

ใหม่ๆในการคิดรายการนั=นๆ  สภาพร่างกายสมองเราตอ้งพร้อมทาํงานตลอดเวลาเพื.อที.จะทาํให้งานได้

ประสบความสาํเร็จไดด้ว้ยดี และที.สาํคญัไดฝึ้กความตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที.มากขึ=นและ

ปรับตวัเขา้กบัผูอื้.นตอ้งทาํตวัเองใหตื้.นตวัตลอดเวลาการทาํงานเพื.อที.จะรับงานใหม่ๆเขา้มา 

 ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากที.ศึกษามาอย่างเต็มที.ซึ. งในการ

ปฏิบติังานจริงนั=นอาจจะมีบา้งที สิ.งที.เราครีเอทีฟ นั=นไม่ตรงตามความตอ้งการลูกคา้โดยมีคาํวิจารณ์จาก

ลูกคา้และผูที้.มีประสบการณ์เราจึงขอ้คาํแนะนาํเหล่านั=นมาปรับปรุง เพื.อพฒันาทกัษะในการครีเอทีฟและได้

มุมมองในการครีเอทีฟกวา้งขึ=น 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิ 

5.2.1 งานที.ดิฉนัไดรั้บมอบหมายเป็นงานที.ถ่ายทาํจริงและนาํไปใชจ้ริง จึงตอ้งมีการดาํเนินงานอยา่ง

ละเอียด เป็นระบบระเบียบมีแผนงานในการทาํงานอย่างมีขั=นตอนและที.สําคญัตอ้งมีความกระตือรือร้น

ตลอดเวลาการทาํงาน 

5.2.2 ตอ้งมีความรอบคอบและตรงต่อเวลา เพราะหากไม่ตรงต่อเวลาเราก็จะเสียเครดิตชื.อเสียง

ถึงแมง้านที.เราคิดออกมาจะถูกใจลูกคา้กต็าม เพราะฉะนั=นผูจ้ดัทาํจึงควรมีความรอบคอบและตรงต่อเวลาให้

มากขึ=น 
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ปัจจุบนั   กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ 

ภาควชิา การโฆษณา 

 

ความสนใจทางดา้นวชิาการ 

  งานออกกองถ่ายโฆษณา  งาน Event ต่างๆ 

 

ประสบการณ์ดา้นสหกิจ 

ตาํแหน่ง   Creative 

สถานประกอบการ  บริษทั ตวับรรจงเตม็บรรทดั จาํกดั 

 

ทกัษะและความสามารถพิเศษ 

  •สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได ้เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Adobe Illustrator 

  • มีความรับผดิชอบในหนา้ที#และเวลา อดทน มีมนุษยสมัพนัธ์ที#ดี 
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