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บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาเรื่ อง บทบาทหน้าที่ การประสานงานกองถ่ าย บริ ษทั
เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการทางาน
ในการประสานงานกองถ่ายของบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ผลการศึกษาพบว่าการทางานในบทบาทหน้าที่การประสานงานกองถ่าย มีข้ นั ตอนในการ
ทางาน ดังนี้
1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา เริ่ มจากจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายของกองที่เราจะกองถ่ายที่เราจะ
ทาการบันทึกเทป เพื่อจะได้เบิกงบประมาณครั้ งใหม่ และทาตารางการถ่ ายทา(Breakdown) ของ
เรื่ องที่ ก าลังจะถ่ ายเพื่ อจะได้รู้คิวถ่ ายสถานที่ ฉาก เสื้ อผ้า หรื อของที่ ต้องใช้ และท าให้รู้เวลานัด
นักแสดงและทีมงาน และตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนวันบันทึกเทป
2.ขั้นตอนการถ่ ายท า ปริ้ นบทและตารางการถ่ ายท า (Breakdown) เพื่ อแจกนักแสดงและ
ทีมงานทุกฝ่ าย และตรวจสอบว่าทีมงานมาครบหรื อยัง หลังจากนั้นทาการนาสาเนาบัตรประชาชน
เพื่อทาการเบิกจ่ายให้กบั ทีมงานในส่ วนต่างๆ เช่น ช่างแต่งหน้า สวัสดิการ เป็ นต้น และมีหน้าที่ดูแล
ความเรี ยบร้อยของนักแสดง บอกคิวนักแสดง ประสานงานระหว่างนักแสดงและทีมงานทุกฝ่ าย
3.ขั้นตอนหลังการถ่ายทา จะจ่ายเงินให้กบั ทีมงานนักแสดง แล้วจะรวบรวมใบภาษีต่างๆที่
เราเขียน ตรวจสอบความเรี ยบร้อยและส่ งให้ฝ่ายบัญชี
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ช่องวัน 31 (บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด) ได้ข้ ึนชื่ อว่ำเป็ นเจ้ำแห่ งวงกำรละครซิ ท
คอม ซิ ท คอมเป็ นรำยกำรประเภทละครที่มีเนื้ อหำสนุ กสนำน เป็ นเรื่ องรำวควำมสัมพันธ์ของตัว
ละครหลักในเรื่ อง กำรนำเสนออำจไม่สมจริ งแต่เนื้ อหำมำจำกควำมเป็ นจริ ง มักจะมีมุขตลกแทรก
ในกำรดำเนินเรื่ องเพื่อให้ทำให้เรื่ องรำวสนุ กสนำนดูแล้วรู ้สึกผ่อนคลำย บำงตอนก็จะมีแขกรับเชิ ญ
มำร่ วมเล่นให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ต่ำงๆ ซิ ทคอมเป็ นละครที่ดำเนินเรื่ องเร็ วและจบในตอน มักจะมี
บทสรุ ปข้อ คิ ด ในแต่ ล ะตอน เนื้ อหำมี ค วำมหลำกหลำยจึ ง ท ำให้ ส ำมำรถกระจำยได้ ห ลำย
กลุ่มเป้ ำหมำย ทำให้ซิทคอมถือเป็ นละครที่ยอดนิยมทั้งให้ควำมเพลิดเพลินและข้อคิดต่ำงๆ
ซิ ทคอมที่ได้ทำมีท้ งั หมด 3 เรื่ อง คือ เป็ นต่อ เป็ นเรื่ องรำวกำรใช้ชีวิตของเป็ นต่อและแก๊งค์
เพื่อนที่ทำงำน เรื่ องรำวควำมรัก กำรงำน และชุ ดซิ ทคอมหมู่บำ้ นสรำญแลนด์ ทั้งหมด 2 เรื่ อง คือ
สุ ภำพบุ รุษ สุ ดซอย เป็ นเรื่ องรำววุ่นๆ ของ 3 พี่ น้องหนุ่ ม หล่ อที่ นิสัยต่ำงกันสุ ดขั้ว ที่ ตอ้ งมำดู แล
น้องสำวต่ำงมำรดำ และเรื่ องรักล้นๆคนเต็มบ้ำน เป็ นเรื่ องรำวของคู่รักที่ตอ้ งมำอยูก่ นั เป็ นครอบครัว
ใหญ่ ดังนั้นกำรทำหน้ำที่ประสำนงำนกองถ่ำยในแต่ละกอง จึงมีควำมแตกต่ำงกัน ไม่วำ่ จะเป็ นด้วย
เรื่ องนักแสดง รู ป แบบกำรทำงำน ที มงำนต่ำงๆ ซึ่ งกำรสื่ อสำรเป็ นสิ่ งที่ ส ำคัญมำกเพรำะเรำต้อง
สื่ อสำรให้ทุกคนเข้ำใจตรงกัน ชัดเจน
รำยงำนสหกิ จศึ กษำนี้ จึงเป็ นกำรศึ กษำกระบวนกำรทำหน้ำที่ ประสำนงำนกองถ่ ำย เพื่ อ
ศึกษำถึ งกำรทำงำนในกำรประสำนงำน กำรประสำนงำนที่ ดี ตอ้ งมี ควำมรับ ผิดชอบ ตรงต่อเวลำ
มีควำมละเอียด รอบคอบ มีควำมอดทนสู ง กระตือรื อร้น สื่ อสำรกับคนในหลำยๆรู ปแบบได้ดีและ
ชัดเจน และรู้จกั กำรแก้ปัญหำที่ดีเพื่อให้กองถ่ำยสำมำรถถ่ำยทำต่อไปได้ดว้ ยดี
1.2 วัตถุประสงค์ ของรำยงำน
1.2.1 เพื่อศึกษำบทบำทหน้ำที่ของกำรทำงำนในกำรประสำนงำนกองถ่ำย
1.2.2 เพื่ อศึ ก ษำกระบวนกำรท ำงำนในกองละครซิ ทคอมของบริ ษ ทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์
ไพรส์ จำกัด
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1.3 ขอบเขตของรำยงำน
เพื่อศึกษำกระบวนกำรทำงำนในบทบำทหน้ำที่ กำรประสำนงำนกองถ่ ำยของบริ ษทั เดอะ
วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด ในระหว่ำงวันที่ 15 พฤษภำคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหำคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 สำมำรถเข้ำใจกระบวนกำรทำงำนในหน้ำที่กำรประสำนงำนกองถ่ำย
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ในกำรสื่ อสำรที่ดีกบั คนหลำยๆรู ปแบบ
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้กำรทำงำนในกองถ่ำยละครซิ ทคอม

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการปฏิบตั ิงานของ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ทาหน้าที่ประสานงานกอง
ถ่ายจึงทาให้ได้ประสบการณ์ความรู ้แนวคิดต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตละครซิทคอม
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติการสื่ อสารที่ดี
2.1.แนวคิดเกีย่ วกับการผลิตละครซิทคอม
ทุกขั้นตอนในการผลิตละครซิ ทคอม การประสานงานเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเพราะจะช่วยใน
การจัดการทุกเรื่ องและปั ญหาต่างๆให้สามารถดาเนิ นการถ่ายทาต่อไปได้ ซิ ทคอมเป็ นการการถ่าย
ทาในสถานที่(Studio) ข้อดีคือสามารถควบคุมแสง เสี ยง และสามารถเซทฉาก จัดตกแต่งฉากได้
เลย โดยสมเจตน์ เมฆพายัพ กล่ าวไว้ว่ากระบวนการผลิ ตรายการโทรทัศน์ประกอบไปด้วยการ
ทางานดังต่อไปนี้
2.1.1 PRE-PRODUCTION คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา
- ในการทาหน้าที่ประสานงาน จะต้องเคลียเอกสารของกองที่กาลังจะถ่ายเพื่อนาไปให้ฝ่าย
บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่ อเป็ นการเบิกงบประมาณครั้งใหม่ เพื่อเอาไปใช้จ่ายในกองที่ เรา
กาลังจะถ่ายทา
- การทาตารางการถ่ายทา (Breakdown) เพื่อเป็ นการจะได้จดั คิวนักแสดง นัดหมาย
นักแสดงและทีมงานได้ ได้รู้วา่ มีฉากไหนบ้างมีกี่ฉาก เสื้ อผ้า ของที่ใช้มีอะไรบ้าง วันเวลา สถานที่
นักแสดงมีใครบ้าง แขกรับเชิญ เอ๊กตร้ามีไหม เพื่อเราจะได้รู้ถึงองค์ประกอบทั้งหมดของตอนที่จะ
ถ่ายทา
2.1.2 PRODUCTION คือ ขั้นตอนการถ่ายทา
-จะทาการปริ้ นบท ปริ้ นตารางการถ่ายทา (Breakdown) เพื่อแจกนักแสดงและทีมงาน
-หน้าที่ของประสานงานต้องคอยเช็คว่าทีมงาน นักแสดงมาครบรึ ยงั คอยประสานระหว่าง
นักแดสงและทีมงาน ต้องควบคุมเวลาให้ใกล้เคียงกับเวลาที่กาหนดตามให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิด
การล่าช้าในการทางาน
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-ในระหว่างการถ่ายทา ก็จะทาการเคลียร์ เอกสารการเงิน โดยดูวา่ วันนี้ทีมงานมีใครบ้างแต่
ละฝ่ ายแล้วนาสาเนาบัตรประชาชนมาเขียนใบจ่ายเงินและใบภาษี
-ประสานงานต้องคอยดูแล อานวยความสะดวก ดูแลความเรี ยบร้อย แล้วจัดการเวลาให้
ตรงตามแผนที่ได้วางไว้
2.1.3 POST PRODUCTION คือ ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
-เมื่อเลิ กกองก็จะทาการจ่ายเงินให้กบั ทีมงาน นักแสดง และรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อ
นาไปเคลียร์ที่บริ ษทั
-เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นรถเพื่อนาไปไว้ที่บริ ษทั
-นาเทปที่บนั ทึกการถ่ายทา ไปส่ งที่หอ้ งตัดต่อที่บริ ษทั
กระบวนการผลิตละครซิ ทคอมสามารถใช้เป็ นแนวทางในการทางานต่อไปในอนาคต ไม่
ว่าจะเป็ นเรื่ องของการรู ้ จกั การวางแผนที่ ดี การเขี ยนเอกสารให้ ล ะเอี ยดรอบคอบ การจ่ายเงิ น ที่
แม่นยา รู้จกั การประสานงานกับคนในหลายๆรู ปแบบและรู ้ จกั การจัดการควบคุ มดูแลกองถ่ายให้
เป็ นไปตามที่เราได้วางแผนและสามารถแก้ไขปั ญหาเพื่อให้กองถ่ายสามารถดาเนินถ่ายต่อไปได้
2.2 แนวคิดเกีย่ วกับคุณสมบัติการสื่ อสารทีด่ ี
สุ ท ธิ ชัย ปั ญ ญโรจน์ กล่ า วไว้ว่าการสื่ อสาร (Communication) หมายถึ ง กระบวนการส่ ง
ข่าวสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับสาร เพื่อที่ตอ้ งการให้ผรู ้ ับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา
องค์ประกอบของการสื่ อสาร ประกอบด้วย
Sender

Message

Channel

Receiver

ผูส้ ่งสาร

สาร

ช่องทาง

ผูร้ ับสาร

Feedback ปฏิกิริยาตอบกลับ
ในการประสานงาน การสื่ อสารถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากเพราะต้องติดต่อสื่ อสารกับคนตลอดเวลา
คุณสมบัติในการสื่ อสารที่ดี 7C
1. Clear ความชัดเจน เมื่อเราสื่ อสารออกไปแล้ว ผูร้ ับสารต้องมีความเข้าใจที่ในสิ่ งที่เราสื่ อสารไป
เช่ น การนัดหมายเวลานักแสดง สถานที่ ต้องมีความชัดเจน ถ้าเกิ ดมีความผิดพลาดก็จะทาให้การ
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สื่ อสารในครั้งนี้ ลม้ เหลว เช่ น จากสถานการณ์ จริ งในเรื่ องเป็ นต่อ ซึ่ งนัดนักแสดงมา 10 โมง แต่มี
นักแสดงมาสายไป 3 ชัว่ โมง ถือว่าการสื่ อสารในครั้งนี้ลม้ เหลว
2. Concise ความกระชับ เข้าใจง่าย เช่ น ในการทาตารางการถ่ ายทา (Breakdown) เป็ นการให้เห็ น
องค์รวมของการถ่ ายทาแบบเข้าใจง่าย รายละเอี ยดแต่ละตอนจะต้องสั้ นๆได้ใจความเพื่อให้รู้ว่า
เรื่ องราวในวันนี้เป็ นอย่างไร
3. Correct ความถูกต้อง เมื่ อเราจะส่ งสารอะไรออกไปควรตรวจสอบความถู กต้องให้ดีก่อน เพื่ อ
ไม่ให้เกิ ดความผิดพลาด เช่ น การแก้ไขบทกะทันหัน เนื่ องจากไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน ทาให้ตอ้ ง
เสี ยเวลาในการแก้บท
4. Courteous มีความสุ ภาพ เมื่อเราได้ทางานร่ วมกับคนในหลายๆรู ปแบบ การสุ ภาพอ่อนน้อมเป็ น
สิ่ งที่ดีเพราะจะทาให้เราเป็ นเด็กที่มีมารยาท สัมมาคารวะ
5. Concreteสื่ อให้มีความสร้ างสรรค์ การสื่ อสารในด้านบวกมักจะทาให้ผรู ้ ับสารชื่ นชอบมากกว่า
การส่ งข่าวสารออกไปในด้านลบ เพราะหน้าที่ประสานงานต้องมีความอดทนสู งเพราะต้องคอยรับ
อารมณ์ของคนหลายๆแบบ แต่สุดท้ายต้องสามารถแก้ปัญหาให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดีโดยที่แต่ละฝ่ ายไม่
มีผดิ ใจกัน
6. Consider พิจารณาว่าการสื่ อสารนั้นสามารถเป็ นที่ เชื่ อถื อสาหรั บผูร้ ั บสารหรื อทาให้ผูร้ ับ สาร
คล้ายตามด้วยหรื อไม่ ในการสื่ อสารต้องมีเหตุผลเพียงพอ เช่ น จากปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือต้องถ่ายฉาก
บ้านกรองน้ าใหม่เนื่ องจากตอนเช็คเทปมีขอ้ ผิดพลาดเรื่ องของตราสิ นค้า ถ้าไม่แก้ไขลูกค้าก็จะไม่
พอใจ ฝ่ ายประสานงานต้องคอยไปคุยกับนักแสดง ซึ่ งนักแสดงบางคนกาลังจะกลับบ้านเพราะถ่าย
หมดแล้ว แต่ดว้ ยความที่เราต้องแก้ไขปั ญหาจึงต้องพูดด้วยเหตุผลต่างๆ จึงทาให้นกั แสดงถ่ายต่อให้
เราได้
7. Complete มีความสมบูรณ์ครบถ้วน การสื่ อสารที่ดีตอ้ งมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
มากที่สุดและไม่ให้เกิ ดความผิดพลาด เพราะการประสานงานที่ดีตอ้ งไม่มีขอ้ ผิดพลาด เช่นการนัด
เวลาและสถานที่ ถ้าเรานัดผิดพลาดก็จะทาให้นกั แสดงและทีมงานมาผิดเวลา ผิดสตูดิโอ เท่ากับการ
สื่ อสารในครั้งนี้ลม้ เหลว
การสื่ อสารที่ดีทาให้เราสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการทางานในอนาคตที่เราต้องสื่ อสาร
กับคนในหลายๆรู ปแบบ ทาให้เราได้รู้จกั การนาวิธีการสื่ อสารที่ดีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถทา
ให้ผรู ้ ับสารยอมรับเชื่ อมัน่ ในตัวเราได้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ เลขที่ 50 อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนน สุ ขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุ งเทพ 10110
ติดต่อสอบถามทัว่ ไป : 0-2669-9000 | 0-2669-9009
Website http://www.gmmgrammy.com/th/one-31business.php
Facebook https://www.facebook.com/one31Thailand/

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
สาหรับบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัดได้มีการวางกลยุทธ์ สร้างจุดเด่นและ
ประชาสัมพันธ์ช่องดิจิทลั ทีวีให้เป็ นที่รับรู ้อย่างกว้างขวาง รายการคุณภาพที่มีความหลากหลาย
สามารถเข้าถึง ทุกกลุ่มเป้ าหมาย ทั้งข่าวที่แม่นยา ซิ ทคอมสุ ดฮิต และละครช่วงไพรม์ไทม์ในโปร
เจกต์ละครดีดูที่ ช่อง วัน 31 (ONE 31) ตอกย้าสโลแกน "วันของคุณ ทั้งวัน ทุกวัน"
- เน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่าสนใจ มีความหลากหลาย เนื่องจากผูช้ มส่ วนใหญ่จะเลือกชมรายการ
จากเนื้อหาของรายการเป็ นหลักความน่าสนใจของรายการจึงเป็ นตัวสร้างอรรถรสให้ผชู ้ มและจะทา
ให้ผชู้ มจดจาช่องนั้นๆ ได้ดี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะทาการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ของรายการทั้ง
ละคร ข่าว วาไรตี้ เกมโชว์ ที่ดี มีคุณภาพ มาให้เป็ นทางเลือกใหม่แก่ผชู ้ ม
- สร้างการรับรู ้ของผูช้ มเพื่อให้ช่องดิจิทลั ทีวีเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแผน
การประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่ อ
ออนไลน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ
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การผลิตรายการโทรทัศน์ ONE 31
-รายการที่ผลิตเอง กลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์และความพร้อมในการผลิตรายการหลากหลาย
ประเภท ทั้งละคร ซิ ทคอม ซี รีส์ เรี ยลลิต้ ีโชว์ เกมส์โชว์ รายการวาไรตี้ รายการข่าว จากการที่กลุ่ม
บริ ษทั ฯ มีนกั ร้อง นักแสดง ในสังกัดจานวนมาก รวมทั้งบุคลากรเบื้องหลังที่มีความสามารถและมี
ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยงั มีสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
ที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อใช้ผลิตรายการของกลุ่มบริ ษทั ฯ รวมถึงให้บุคคลภายนอกเช่าด้วย
-รายการที่จา้ งผลิต สาหรับรายการที่จา้ งผลิต กลุ่มบริ ษทั ฯ จะมีส่วนร่ วมในการกาหนดลักษณะของ
รายการ คัดเลือกบทประพันธ์ นักแสดง ผูก้ ากับ ผูด้ าเนิ นรายการ เพื่อให้ได้รายการที่เหมาะสม และ
มีคุณภาพมากที่สุด
-รายการที่จดั หาจากผูผ้ ลิตอื่น กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีการจัดหารายการที่น่าสนใจจากผูผ้ ลิตรายอื่น เพื่อ
นามาออกอากาศทางช่องดิจิทลั ทีวขี องกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับ
รู ปลักษณ์ของช่อง และลักษณะของผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
ธุ รกิจสตูดิโอ (แอ็กซ์ สตูดิโอ)
บริ การให้เช่าสถานที่ ทั้งแบบที่เป็ นโรงถ่าย สตูดิโอมาตรฐาน และพื้นที่ใช้สอยรอบ
โครงการอีกมากมาย ตั้งอยูบ่ นพื้นที่กว่า 33 ไร่ ประกอบด้วย 9 อาคาร พร้อมรองรับการถ่ายทาทุก
รู ปแบบ ซิ ทคอม ละคร ซี รี่ส์ งานโปรดักชัน่ ภาพยนตร์ โฆษณา กระทัง่ การถ่ายภาพนิ่ง

รู ปที่3.3 รู ป ACTS STUDIO
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร
การจัดองค์ การของซิทคอมช่ องวัน 31
ทิพย์วรรณ เทพศิริ
Executive Producer

บาหยัน สิ งห์พยัคเดช

Producer สายB

Producer สายA

Producer สาย B

เจนจิรา ทรัพย์กิจ
ไพศาล
Co-Producer

ณัฎฐ์กฤตา ตรี สินธุ์ไชย
coordinator

ธัญพิชชา ขาวมานิตย์
นักศึกษาฝึ กงานสหกิจ

รู ปที่3.4 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานขององค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
-น.ส.ธัญพิชชา ขาวมานิตย์ ตาแหน่ง ประสานงานกองถ่าย
3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
- คุณเจนจิรา ทรัพย์กิจไพศาล ตาแหน่ง Co-Producer
- คุณณัฏฐ์กฤตา ตรี สินธุ์ไชย ตาแหน่ง Coordinator
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
- ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ
เรี ยนรู ้งานในบริ ษทั และกองถ่าย
ออกกองเป็ นต่อและสุ ภาพบุรุษ เคลียร์ เอกสารของกองสุ ภาพบุรุษฯ
เคลียร์ เอกสารกองเป็ นต่อและรักล้นๆฯ ออกกองรักล้นๆฯกับเป็ นต่อ ปริ้ นบท
และตารางการถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษี
ต่างๆให้กบั ทีมงานและextra
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง
เคลียร์ เอกสารกองเป็ นต่อและรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของ
เรื่ องรักล้นๆฯ ออกกองรักล้นๆฯกับเป็ นต่อ ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา
(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงานและนักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั ทีมงาน
บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อบทกับนักแสดง
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง
เคลียร์ เอกสารกองเป็ นต่อและรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของ
เรื่ องรักล้นๆฯและเป็ นต่อ ออกกองรักล้นๆฯกับเป็ นต่อ ปริ้ นบทและตารางการ
ถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั
ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อบทกับนักแสดง จ่ายเงินให้กบั ทีมงานต่างๆ
ออกกองสุ ภาพบุรุษฯ ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั
นักแสดงและทีมงานเขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อ
บทกับนักแสดง จ่ายเงินให้กบั ทีมงานและextraต่างๆ
เคลียร์ เอกสารกองเป็ นต่อและรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของ
เรื่ องรักล้นๆฯและเป็ นต่อ ออกกองรักล้นๆฯกับเป็ นต่อ ปริ้ นบทและตารางการ
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สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

ถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั
ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อบทกับนักแสดง
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง จ่ายเงินให้กบั ทีมงาน เextraต่างๆ
เคลียร์ เอกสารกองเป็ นต่อและรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของ
เรื่ องรักล้นๆ ออกกองรักล้นๆฯ ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา(Breakdown) แจก
ให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วย
ต่อบทกับนักแสดง ตรวจสอบเอกสารต่างๆ
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง จ่ายเงินให้กบั ทีมงาน extraต่างๆ รวบรวมเอกสาร
เคลียร์เอกสารกองรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของเรื่ องรักล้นๆฯ
ออกกองรักล้นๆฯ ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน
นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อบทกับ
นักแสดง ประสานงานต่างๆ จ่ายเงิน
ให้กบั ทีมงานต่างๆ
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown)ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง ประสานงานกับทีมงานต่างๆ จ่ายเงินให้กบั ทีมงาน extraต่างๆ
เคลียร์เอกสารกองรักล้นๆฯ ทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ของเรื่ องรักล้นๆฯ
ออกกองรักล้นๆฯ ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน
นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆให้กบั ทีมงาน บอกคิวนักแสดง ช่วยต่อบทกับ
นักแสดง จ่ายเงินทีมงาน ประสานงานต่างๆ
เคลียร์ เอกสารกองสุ ภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆที่หมด ทาตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ของสุ ภาพบุรุษฯ ออกกองสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย ปริ้ นบทและตาราง
การถ่ายทา(Breakdown) แจกให้กบั ทีมงาน นักแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นักแสดง ประสานงานระหว่างทีมงานและนักแสดง จ่ายเงินให้กบั ทีมงาน
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานในแต่ละสัปดาห์
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ แวร์
-คอมพิวเตอร์
-เครื่ องปริ้ นเตอร์
-เครื่ องถ่ายเอกสาร
-วอลล์ วิทยุสื่อสาร
-โทรศัพท์มือถือ

รู ปที่ 3.5 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ซอฟต์ แวร์
- โปรแกรม Microsoft Word
- โปรแกรม Microsoft Excle

รู ปที่ 3.6 โปรแกรมที่ใช้ในการทางาน
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อุปกรณ์ อื่นๆ
-

กระดาษ
อุปกรณ์เครื่ องเขียน
กรรไกร สก๊อตเทป
เครื่ องคิดเลข
แม็ก
คลิปหนีบกระดาษ
สมุดหักภาษี

รู ปที่ 3.7 อุปกรณ์อื่นๆในการทางาน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการปฎิงานสหกิจศึกษาในบทบาทหน้าที่ประสานงานกองถ่าย บริ ษทั เดอะ วัน เอ็น
เตอร์ ไพรส์ จากัด เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของการประสานงานในการสื่ อสารกับคนหลายรู ปแบบ
และการจัดการแก้ปัญหาต่างๆให้ผา่ นไปได้ดี โดยมีผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 Pre-Production ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา
4.1.1 เคลียร์ เอกสาร บิลต่างๆ ก่อนที่จะถ่ายทา
-ก่อนที่จะออกกอง เราต้องเข้าบริ ษทั เพื่อทาการเคลียร์บิล เคลียร์ เอกสารทั้งของ
กองประสานงาน กองเสื้ อผ้าและกองของพร็ อพ เพื่อเป็ นการเคลียร์ เงินทั้งหมด เมื่อทาเอกสารเสร็ จ
ต้องนาไปส่ งที่ห้องบัญชี เพื่อเป็ นการตรวจสอบและจะได้เบิกเงิน งบประมาณเพื่อใช้ในการถ่ายทา
ในครั้งใหม่ ซึ่ งการเคลียร์ เอกสารต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสู งเพื่อเราจะได้ไม่โดนแก้งาน โดย
ซิ ทคอมที่ทามี 3 เรื่ องคือรักล้นๆคนเต็มบ้าน สุ ภาพบุรุษสุ ดซอย และเป็ นต่อ โดยรักล้นๆฯกับ
สุ ภาพบุรุษฯจะถ่ายวันพฤหัสกับศุกร์ สลับกันไป ส่ วนเป็ นต่อจะถ่ายวันอาทิตย์จนั ทร์เว้นอาทิตย์
จันทร์ และวันที่ไม่ได้ออกกองก็จะเข้าบริ ษทั เพื่อเคลียร์ บิล

รู ปที่ 4.1 รู ปการเคลียร์ อกสารต่างๆในบริ ษทั
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อาทิตย์

จันทร์

อังคาร พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

ตารางที่ 4.1 ตารางการทางานในแต่ละสัปดาห์

4.1.2 เมื่อเคลียร์ เอกสารเสร็ จ ระหว่างรอบัญชีตรวจ ก็จะทาตารางการถ่ายทา (Breakdown)
ของกองที่เรากาลังจะถ่ายในวันพฤหัสศุกร์ที่จะถึง เพื่อเป็ นการนัดเวลา สถานที่ให้นกั แสดงและ
ทีมงาน และชี้แจงฝ่ ายพร็ อพ ฝ่ ายเสื้ อผ้าว่ามีฉาก เสื้ อผ้า พิเศษอะไรไหม การจัดลาดับการถ่ายต้อง
เริ่ มจากการดูคิวนักแสดงเป็ นหลัก
- หลักในการทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) ประกอบไปด้วย
ชื่อสตูดิโอ / ถ่ายที่สตูไหน/ ชื่อเรื่ อง วันที่ที่อพั เดต / ตอนที่เท่าไหร่ / นักแสดงคนไหนมีขอ้ จากัด
ไหม เช่นเรื่ องเวลาได้ถึงแค่น้ ี / วันที่ถ่ายทา/ onairวันที่เท่าไหร่ / ลาดับ / ตอน/ฉาก /เวลาในเรื่ อง /
สถานที่ในเรื่ อง /รายละเอียด / นักแสดงมีใครบ้าง / อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ/ แถบของสี ตอ้ งตรงกับสี
ของวัน เช่น วันพฤหัสแถบสี ส้ม วันศุกร์ แถบสี น้ าเงิน เพื่อง่ายต่อการดู
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รู ปที่ 4.2ตัวอย่างตารางการถ่ายทา(Breakdown) ที่ได้ทา

4.1.3 เช็คอุปกรณ์วา่ กระดาษ อุปกรณ์ สมุดใบภาษีต่างๆหมดหรื อยัง เมื่อหมดก็ทาการเบิก
และเตรี ยมของขึ้นรถ เพื่อนาไปใช้ที่กองถ่าย
4.1.4 เมื่อทุกอย่างเสร็ จเรี ยบร้อยก็ทาการโทรนัดนักแสดงและทีมงาน ถ้ามีแขกรับเชิญก็จะ
ทาการคัดเลือกนักแสดงที่ตรงกับคาแร็ คเตอร์ และทาการติดต่อหานักแสดง ถ้ามีปัญหาอะไรฝ่ าย
ประสานงานต้องเป็ นคนจัดการ แก้ปัญหาให้ได้ก่อนถึงวันถ่ายทา เช่นปั ญหาเรื่ องนักแสดงคิวไม่ได้
หรื อเรื่ องของฉากกรองน้ าที่ตอ้ งใช้หลายกองก็ตอ้ งไปประสานกับกองอื่น เพื่อขอถ่ายก่อน
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รู ปที่4.3 รู ปฉากบ้านกรองน้ าที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน
4.2 Production ขั้นตอนการถ่ายทา
4.2.1 ตรวจสอบตารางการถ่ายทา(Breakdown) ให้เรี ยบร้อยเพราะบทมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา เมื่อตรวจสอบแล้วก็ทาการปริ้ นบท ปริ้ นตารางการถ่ายทา (Breakdown) เพื่อแจกทีมงาน
และนักแสดง โดยจะมีการเขียนชื่อไว้ดา้ นซ้ายของกระดาษ นักแสดงบางคนก็จะให้เราขีดไฮไลท์
บทให้เพื่อง่ายต่อการอ่านบท ซึ่งบทของนักแสดงก็จะไว้ที่โต๊ะของห้องแต่งตัว และแปะbreakdown
ไว้ที่บอร์ ด เพื่อให้นกั แสดงได้ดู ส่ วนทีมงานก็จะนาบทกับตารางการถ่ายทา(Breakdown) ไปแจก
ทีมงานประกอบไปด้วย ทีมงานที่อยูด่ า้ นล่าง ได้แก่
-ทีมกากับ ประกอบไปด้วยผูก้ ากับ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ผูช้ ่วยผูก้ ากับ1 ก็จะแปะตารางการถ่ายทา
(Breakdown) ไว้ที่หน้ามอนิเตอร์ พร้อมกับวอลล์ 1 ตัว แล้วก็แจกผูช้ ่วยผูก้ ากับ2 พร้อมวอลล์ 1 ตัว
-ทีมSound 2 ชุดพร้อมวอลล์ 1 ตัว
-ทีมไฟ จะแจกแค่ breakdown 3 ชุด
-ทีมพร็ อพ แจก 4 ชุด
-OB (สวิชเชอร์ )แจก 1 ชุด พร้อมวอลล์ 1 ตัว
-คนนาเชียร์ แจก 1ชุด พร้อมวอลล์ 1 ตัว
ทีงานที่อยูด่ า้ นบน ได้แก่
-costume แจก 2 ชุด
-ฝ่ ายประสานงานก็จะได้วอลล์ 1 ตัว และจะถือตารางการถ่ายทา(Breakdown)ติดตัวไว้ เผือ่ มี
นักแสดงถามเราจะได้ตอบได้
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รู ปที่4.4 บรรยากาศห้องแต่งตัวนักแสดง

รู ปที่4.5 การวางบทให้นกั แสดง

รู ปที่4.6 การแปะตารางการถ่ายทา(Breakdown) ที่บอร์ ดและหน้ามอนิเตอร์
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รู ปที่4.7 ตารางการถ่ายทา(Breakdown)
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4.2.2 ในตอนเช้าก็จะคอยดูทีมงานว่ามาครบหรื อยัง แล้วระหว่างรอนักแสดงแต่งหน้าทา
ผม ก็จะนัง่ อ่านบทเพิ่มเติมเพื่อให้รู้วา่ วันนี้ เรื่ องราวเป็ นอย่างไร

รู ปที่ 4.8 นัง่ อ่านบทและคอยประสานงานอยูใ่ นสตูดิโอ

รู ปที่ 4.9 การตรวจสอบทีมงานว่ามาครบหรื อยัง

4.2.3 เมื่อนักแสดงทาผมแต่งหน้าเสร็ จ ก็จะคอยประสานงานว่านักแสดงกาลังลงไป
ประสานงานก็จะมีหน้าที่นานักแสดงลงไปต่อบทด้านล่างสตูดิโอ ในบางครั้งก็จะมีการช่วยต่อบท
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รู ปที่4.10 การนัง่ ต่อบทของนักแสดง
4.2.4 ในระหว่างการถ่ายทา ฝ่ ายประสานงานจะทาหน้าที่คอยบอกนักแสดง ว่าต่อไปเป็ น
ฉากไหน มีใครบ้าง คอยประสานงานบอกช่างแต่งหน้าทาผมว่ามีเปลี่ยนวันไหม เพื่อเป็ นการเปลี่ยน
ทรงผม คอยประสานงานกับcostume ว่าคนไหนต้องเปลี่ยนชุดไหม หรื อถ้ามีปัญหาหรื อมีการให้
เปลี่ยนชุด เปลี่ยนหน้าผม เปลี่ยนฉากกะทันหัน หรื อมีปัญหาอะไรต่างๆ ก็จะมีการประสานงานผ่าน
ทางวอลล์ของประสานงานซึ่ งอยูด่ า้ นบนห้องแต่งตัว

รู ปที่ 4.11 การคอยประสานงานบนห้องแต่งตัว

4.2.4 ในระหว่างที่ถ่ายทา ฝ่ ายประสานงานก็จะเริ่ มทาเอกสารบัญชี โดยเริ่ มจากดูวา่ วันนี้
ช่างแต่งหน้าทาผม, คนนาเชียร์ , ค่าเช่าเครื่ องเสี ยง, ทีมพร็ อพ, ผูช้ ่วยผูก้ ากับ2, ค่าอาหาร, สวิชเชอร์
สวัสดิการ เป็ นใครบ้าง จากนั้นก็หยิบสาเนาบัตรประชาชนมาเขียนใบจ่ายเงิน ใบหักภาษีในการ
เขียนเอกสารการจ่ายเงินประกอบไปด้วยหลักการเป็ นตอนกับเป็ นคิว
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-เป็ นตอนก็จะได้เงินวันละตอน ถ่าย2 ก็ได้เงิน 2 ตอน
-เป็ นคิว ก็จะตัดคิว 08:00น.-22:00น.ยกเว้นฝ่ ายสวัสดิการที่ตดั คิว 08:00-24:00 น.
-ถ้าเป็ นextra แบบผ่านโมเดลลิ่ง เราต้องนาแบบฟอร์ มใบจ่ายเงินกองถ่ายไปให้
เพื่อให้เขาเขียนรวบรวมส่ งมาให้ทางประสานงาน
-เอกสารคนดู ก็จะมีคนรวบรวมเอกสารขึ้นมาส่ งทางประสานงาน
หลักในการ
คิดเงินใน
บัญชี มีดงั นี้

เขียน
การทา
สวัสดิการ

คิว

ช่างแต่งหน้า ทา
ผม
ช่างภาพฟรี
แลนซ์
ค่าผูก้ ากับภาพ

ตอน

หักภาษี 5%
หักภาษี 3 %
หักภาษี 5%
หักภาษี5%

ค่า props

หักภาษี 5%

ค่าอาหาร

พาสภาษี 3 %

ค่าเช่าเครื่ อง
เสี ยง
ค่าผูช้ ่วยผูก้ ากับ
2
ค่าแรงเสื้ อผ้า

พาสภาษี 5%
หักภาษี5%
หักภาษี 5%

รู ปที่ 4.12 ภาพหลักการคิดเงินในการทาบัญชี

23

รู ปที่ 4.13 กระเป๋ าเอกสาร

รู ปที่ 4.14 ใบการจ่ายเงิน
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รู ปที่ 4.15 ใบหักภาษี

รู ปที่ 4.16 เคลียร์เอกสารทาบัญชี
4.2.5 เมื่อเขียนใบต่างๆเสร็ จ ก็จะดูแลนักแสดง คอยประสานงานระหว่างทีมงานกับ
นักแสดง คอยบอกคิวนักแสดง สื่ อสารกับนักแสดง ในการพูดคุยสื่ อสารก็จะหลากหลายรู ปแบบ
ซึ่ งในการถ่ายทาบางทีก็ตอ้ งเร่ งเวลา คอยควบคุมเวลาให้ไม่เกินคิวเพราะถ้าเกินคิวกองต้องเสี ยเงิน
เพิม่ นักแสดงก็จะมีเล่นมีคุยกัน เราก็ตอ้ งมีหลักในการพูดเพื่อให้นกั แสดงลงไปต่อบท เช่น
-เรื่ องสุ ภาพบุรุษสุ ดซอย นักแสดงส่ วนมากเป็ นวัยรุ่ น เด็ก การพูดคุยสื่ อสารก็ค่อย
ข้างเป็ นกันเองได้ ควบคุมได้
-เรื่ องรักล้นๆคนเต็มบ้านกับเป็ นต่อ นักแสดงก็จะเป็ นวัยกลางๆ และก็มีผใู ้ หญ่ การ
สื่ อสารต้องมีความนอบน้อม พูดยังไงให้ไม่เหมือนการไปเร่ ง อาจจะเข้าไปพูดใกล้ๆว่า “คิวต่อไป
ถึงแล้วนะคะ”
4.3 Post production ขั้นหลังการผลิตรายการ
4.3.1 เมื่อเลิกกองก็จะนาเอกสารไปให้ทีมงานเซ็นชื่อเพื่อที่จะจ่ายเงิน ถ้าทีมงาน
คนไหนมา 2 วันเราก็จะให้เซ็นวันสุ ดท้ายจ่ายเงินให้วนั สุ ดท้าย แต่ถา้ ใครที่มาวันเดียวเราต้องให้เซ็น
ในวันนั้นเลยเพื่อที่จะได้จ่ายเงินเลย
-การจ่ายเงิน พี่เลี้ยงจะนาเงินก้อนใหญ่มาให้เราเก็บไว้ เพื่อจ่ายทีมงาน โดยจะต้อง
มีการคิดคานวณอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้เงินขาดหรื อเกิน จากนั้นเราก็เริ่ มจ่ายทีมงานต่างๆโดยจะให้
ใบภาษีกบั ทีมงานด้วย
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-โมเดลลิ่งและคนคุมคนดูก็จะรวบรวมเอกสารมาส่ ง เราก็ตอ้ งตรวจสอบให้ดีวา่
เซ็นชื่อครบไหม สาเนาบัตรประชาชนหมดอายุไหม
-เมื่อตรวจสอบเสร็ จก็เก็บเอกสารทุกอย่างใส่ กระเป๋ าเอกสาร และเก็บอุปกรณ์
ต่างๆ นาเทปที่บนั ทึกการถ่ายทา ไปส่ งที่หอ้ งตัดต่อที่บริ ษทั

รู ปที่ 4.17 การตรวจสอบเอกสารและจ่ายเงิน

รู ปที่4.18 เก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ได้ปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด เป็ นระยะเวลาประมาณ
16 สัปดาห์ หรื อตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม – วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับมอบหมายงาน
ในตาแหน่ง ประสานงานกองถ่าย จึงได้ทราบถึงกระบวนการการทางานในการประสานงาน หน้าที่
ของการประสานงานคือต้องคอยจัดการดูแลประสานงานส่ วนต่าง ๆ ในกองถ่าย วันเวลา นักแสดง
ทีมงาน จัดการเรื่ องสวัสดิการอานวยความสะดวกต่างๆ เรื่ องการเงิน เรี ยกได้วา่ เป็ นทุกๆ อย่างของ
กองถ่าย ได้รู้วธิ ี การสื่ อสารกับคนในหลายๆรู ปแบบ ทาให้เราได้ฝึกความละเอียดรอบคอบ และรู้จกั
แก้ปัญหาและการจัดการให้ทุกอย่างดาเนินต่อไปได้และยังได้รับความรู้ในด้านอื่นๆจากการทางาน
ในกองถ่ายทาให้เพิ่มประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นในการทางานและได้รู้ถึงการทางานจริ งๆจากการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานดังกล่าวมีกระบวนการทางานดังต่อไปนี้
1.ขั้นตอนก่อนการถ่าย (Pre-production)
-เริ่ มจากการเคลียร์ เอกสารของกองที่กาลังจะถ่ายและนาไปส่ งให้ฝ่ายบัญชีตรวจ เพื่อจะได้
เบิกเงินงบประมาณครั้งใหม่
-ระหว่างรอบัญชีตรวจเอกสาร ก็จะทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) เพื่อเป็ นการนัดเวลา
สถานที่ให้นกั แสดงและทีมงาน และชี้แจงฝ่ ายพร็ อพ ฝ่ ายเสื้ อผ้าว่ามีฉาก เสื้ อผ้า พิเศษอะไรไหม
เมื่อทาตารางการถ่ายทา(Breakdown) เสร็ จก็เริ่ มโทรนัดนักแสดงและทีมงาน
-เมื่อเอกสารผ่านเรี ยบร้อยแล้ว ก็ตรวจสอบและเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนวันออกกอง
2.ขั้นตอนการถ่ายทา (Production)
-ปริ้ นบทและตารางการถ่ายทา (Breakdown) เพื่อแจกให้นกั แสดงและทีมงาน
-ในตอนเช้าก็จะคอยดูวา่ ทีมงานมาครบหรื อยัง คอยประสานงานระหว่างทีมงานและ
นักแสดง เมื่อนักแสดงพร้อมจะมีหน้าที่นานักแสดงไปต่อบท
-ในระหว่างการถ่ายทา ฝ่ ายประสานงานจะทาหน้าที่คอยบอกนักแสดง ว่าต่อไปเป็ นฉาก
ไหน มีใครบ้าง คอยประสานงานบอกช่างแต่งหน้าทาผมว่า เพื่อเป็ นการเปลี่ยนทรงผม คอย
ประสานงานกับcostume ว่าคนไหนต้องเปลี่ยนชุด และก็คอยประสานงานระหว่างทีมงานและ
นักแสดง
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-ในระหว่างการถ่ายทาก็จะทาการเขียนเอกสารใบจ่ายเงิน ใบหักภาษีของทีมงานและ
นักแสดงประกอบ
-เมื่อเขียนใบต่างๆเสร็ จ ก็จะดูแลนักแสดง คอยประสานงานระหว่างทีมงานกับนักแสดง
คอยบอกคิวนักแสดง สื่ อสารกับนักแสดง เมื่อมีปัญหา ต้องคอยแก้ปัญหาให้กองถ่ายสามารถดาเนิ น
ต่อไปได้
3.ขั้นตอนหลังการถ่ายทา (Post-production)
-เมื่อเลิกกองก็จะนาเอกสารไปให้ทีมงานเซ็นชื่อเพื่อที่จะจ่ายเงิน การจ่ายเงินพี่เลี้ยงจะนา
เงินก้อนใหญ่มาให้เราเก็บไว้ เพื่อจ่ายทีมงาน โดยจะต้องมีการคิดคานวณอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้
เงินขาดหรื อเกิน จากนั้นเราก็เริ่ มจ่ายทีมงานต่างๆโดยจะให้ใบภาษีกบั ทีมงานด้วย
-โมเดลลิ่งและคนคุมคนดูก็จะรวบรวมเอกสารมาส่ ง เราก็ตอ้ งตรวจสอบให้ดีวา่ เซ็นชื่อครบ
ไหม สาเนาบัตรประชาชนหมดอายุไหม เมื่อตรวจสอบดีแล้วถึงจะจ่ายเงิน
-เมื่อรวบรวมเอกสาร จ่ายเงินครบแล้ว ก็เก็บเอกสารทุกอย่างใส่ กระเป๋ าเอกสาร และเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ นาเทปที่บนั ทึกการถ่ายทา ไปส่ งที่หอ้ งตัดต่อที่บริ ษทั
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการสหกิจศึกษาในตาแหน่ งหน้ าทีป่ ระสานงานกองถ่ าย บริษัท เดอะ วัน
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
เมื่อได้ปฏิบตั ิงาน ทาให้ได้รู้ถึงกระบวนการทางานในหน้าที่ประสานงานกองถ่าย ได้ฝึก
ความละเอี ย ดรอบคอบมากขึ้ นจากการท าบั ญ ชี การจ่ า ยเงิ น และการท าตารางการถ่ า ยท า
(Breakdown) ได้ฝึกความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการทางาน ได้ฝึกในการพูดสื่ อสารกับคนใน
หลายๆรู ปแบบ และในการสื่ อสารในรู ปแบบข้อความเพื่อให้ผรู ้ ับสารมีความเข้าใจที่ตรงกัน ได้รู้จกั
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้เห็ นถึ งปั ญหาจริ งๆในการทางานและรู ้ ถึงการแก้ปัญหา เพราะหน้าที่ ที่
สาคัญของประสานงานคือการแก้ปัญหาที่จะทาให้กองดาเนิ นต่อไปได้ ในการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้
ทาให้ได้มิตรภาพที่ดีและประสบการณ์ความรู ้เพิ่มขึ้นเพื่อในไปใช้ในชีวติ ในการทางาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในช่วงแรกๆการเขียนเอกสารการเงินมีความผิดพลาดค่อยข้างบ่อย เช่น ลืมเขียนบัตร
ประชาชน ลืมดูวา่ บัตรประชาชนหมดอายุ เขียนที่อยูผ่ ดิ บ้างทาให้โดนแก้งานบ่อยๆ ในการทา
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ตารางการถ่ายทา(Breakdown) ก็จะมีผดิ พลาดตกหล่นนักแสดงบ้าง เนื้อหารายละเอียดเยอะไป จึง
ต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนรอบคอบเพื่อให้ไม่มีความผิดพลาด
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ทีมบทควรส่ งบทให้เร็ วกว่านี้ จะได้จดั การปั ญหาได้รวดเร็ ว ติดต่อนักแสดง นัดคิวได้
ล่วงหน้า
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