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บทคดัย่อ 
 
รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง  บทบาทหน้าท่ีการประสานงานกองถ่าย บริษทั

เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั พ.ศ.2561 วตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของการท างาน
ในการประสานงานกองถ่ายของบริษทัเดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  

ผลการศึกษาพบวา่การท างานในบทบาทหนา้ท่ีการประสานงานกองถ่าย มีขั้นตอนในการ
ท างาน ดงัน้ี  

1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า เร่ิมจากจดัการเอกสารค่าใชจ่้ายของกองท่ีเราจะกองถ่ายท่ีเราจะ
ท าการบนัทึกเทป เพื่อจะได้เบิกงบประมาณคร้ังใหม่ และท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของ
เร่ืองท่ีก าลงัจะถ่ายเพื่อจะได้รู้คิวถ่ายสถานท่ี ฉาก เส้ือผา้ หรือของท่ีต้องใช้ และท าให้รู้เวลานัด
นกัแสดงและทีมงาน  และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนวนับนัทึกเทป  

2.ขั้นตอนการถ่ายท า ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า (Breakdown) เพื่อแจกนักแสดงและ
ทีมงานทุกฝ่าย และตรวจสอบวา่ทีมงานมาครบหรือยงั หลงัจากนั้นท าการน าส าเนาบตัรประชาชน
เพื่อท าการเบิกจ่ายใหก้บัทีมงานในส่วนต่างๆ เช่น ช่างแต่งหนา้ สวสัดิการ เป็นตน้ และมีหนา้ท่ีดูแล
ความเรียบร้อยของนกัแสดง บอกคิวนกัแสดง ประสานงานระหวา่งนกัแสดงและทีมงานทุกฝ่าย  

3.ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า จะจ่ายเงินให้กบัทีมงานนกัแสดง แลว้จะรวบรวมใบภาษีต่างๆท่ี
เราเขียน ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งใหฝ่้ายบญัชี  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

           ช่องวนั 31 (บริษทั  เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั) ไดข้ึ้นช่ือวำ่เป็นเจำ้แห่งวงกำรละครซิท

คอม ซิทคอมเป็นรำยกำรประเภทละครท่ีมีเน้ือหำสนุกสนำน เป็นเร่ืองรำวควำมสัมพนัธ์ของตวั

ละครหลกัในเร่ือง กำรน ำเสนออำจไม่สมจริงแต่เน้ือหำมำจำกควำมเป็นจริง มกัจะมีมุขตลกแทรก

ในกำรด ำเนินเร่ืองเพื่อให้ท ำให้เร่ืองรำวสนุกสนำนดูแลว้รู้สึกผอ่นคลำย บำงตอนก็จะมีแขกรับเชิญ

มำร่วมเล่นให้เห็นถึงควำมสัมพนัธ์ต่ำงๆ ซิทคอมเป็นละครท่ีด ำเนินเร่ืองเร็วและจบในตอน มกัจะมี

บทสรุปข้อคิดในแต่ละตอน เน้ือหำมีควำมหลำกหลำยจึงท ำให้สำมำรถกระจำยได้หลำย

กลุ่มเป้ำหมำย ท ำใหซิ้ทคอมถือเป็นละครท่ียอดนิยมทั้งใหค้วำมเพลิดเพลินและขอ้คิดต่ำงๆ 

 ซิทคอมท่ีไดท้  ำมีทั้งหมด 3 เร่ือง คือ เป็นต่อ เป็นเร่ืองรำวกำรใชชี้วิตของเป็นต่อและแก๊งค์

เพื่อนท่ีท ำงำน เร่ืองรำวควำมรัก กำรงำน และชุดซิทคอมหมู่บำ้นสรำญแลนด์ ทั้งหมด 2 เร่ือง คือ

สุภำพบุรุษสุดซอย เป็นเร่ืองรำววุ่นๆ ของ 3 พี่น้องหนุ่มหล่อท่ีนิสัยต่ำงกนัสุดขั้ว ท่ีตอ้งมำดูแล

นอ้งสำวต่ำงมำรดำ และเร่ืองรักลน้ๆคนเตม็บำ้น เป็นเร่ืองรำวของคู่รักท่ีตอ้งมำอยูก่นัเป็นครอบครัว

ใหญ่ ดงันั้นกำรท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนกองถ่ำยในแต่ละกอง จึงมีควำมแตกต่ำงกนั ไม่วำ่จะเป็นดว้ย

เร่ืองนักแสดง รูปแบบกำรท ำงำน ทีมงำนต่ำงๆ ซ่ึงกำรส่ือสำรเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกเพรำะเรำตอ้ง

ส่ือสำรใหทุ้กคนเขำ้ใจตรงกนั ชดัเจน  

 รำยงำนสหกิจศึกษำน้ีจึงเป็นกำรศึกษำกระบวนกำรท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกองถ่ำย เพื่อ

ศึกษำถึงกำรท ำงำนในกำรประสำนงำน กำรประสำนงำนท่ีดีตอ้งมีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำ      

มีควำมละเอียด รอบคอบ มีควำมอดทนสูง กระตือรือร้น ส่ือสำรกบัคนในหลำยๆรูปแบบไดดี้และ

ชดัเจน และรู้จกักำรแกปั้ญหำท่ีดีเพื่อใหก้องถ่ำยสำมำรถถ่ำยท ำต่อไปไดด้ว้ยดี 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของรำยงำน  

            1.2.1 เพื่อศึกษำบทบำทหนำ้ท่ีของกำรท ำงำนในกำรประสำนงำนกองถ่ำย 

           1.2.2 เพื่อศึกษำกระบวนกำรท ำงำนในกองละครซิทคอมของบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ ำกดั 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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1.3 ขอบเขตของรำยงำน   

            เพื่อศึกษำกระบวนกำรท ำงำนในบทบำทหน้ำท่ีกำรประสำนงำนกองถ่ำยของบริษทั เดอะ 

วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั ในระหวำ่งวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

              1.4.1 สำมำรถเขำ้ใจกระบวนกำรท ำงำนในหนำ้ท่ีกำรประสำนงำนกองถ่ำย 

              1.4.2 ไดเ้รียนรู้ในกำรส่ือสำรท่ีดีกบัคนหลำยๆรูปแบบ 

              1.4.3 ไดเ้รียนรู้กำรท ำงำนในกองถ่ำยละครซิทคอม 

 

  

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

              จากการปฏิบติังานของ บริษทั  เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั ท าหน้าท่ีประสานงานกอง

ถ่ายจึงท าใหไ้ดป้ระสบการณ์ความรู้แนวคิดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

               2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการผลิตละครซิทคอม 

               2.2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณสมบติัการส่ือสารท่ีดี 

2.1.แนวคิดเกีย่วกบัการผลติละครซิทคอม 

               ทุกขั้นตอนในการผลิตละครซิทคอม การประสานงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเพราะจะช่วยใน

การจดัการทุกเร่ืองและปัญหาต่างๆให้สามารถด าเนินการถ่ายท าต่อไปได ้ซิทคอมเป็นการการถ่าย

ท าในสถานท่ี(Studio)  ขอ้ดีคือสามารถควบคุมแสง  เสียง และสามารถเซทฉาก จดัตกแต่งฉากได้

เลย โดยสมเจตน์ เมฆพายพั  กล่าวไวว้่ากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประกอบไปด้วยการ

ท างานดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 PRE-PRODUCTION คือ ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า  

- ในการท าหนา้ท่ีประสานงาน จะตอ้งเคลียเอกสารของกองท่ีก าลงัจะถ่ายเพื่อน าไปให้ฝ่าย

บญัชีตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อเป็นการเบิกงบประมาณคร้ังใหม่เพื่อเอาไปใช้จ่ายในกองท่ีเรา

ก าลงัจะถ่ายท า  

- การท าตารางการถ่ายท า (Breakdown) เพื่อเป็นการจะไดจ้ดัคิวนกัแสดง นดัหมาย

นกัแสดงและทีมงานได ้ไดรู้้วา่มีฉากไหนบา้งมีก่ีฉาก เส้ือผา้ ของท่ีใชมี้อะไรบา้ง วนัเวลา สถานท่ี 

นกัแสดงมีใครบา้ง แขกรับเชิญ เอก๊ตร้ามีไหม เพื่อเราจะไดรู้้ถึงองคป์ระกอบทั้งหมดของตอนท่ีจะ

ถ่ายท า 

2.1.2 PRODUCTION คือ ขั้นตอนการถ่ายท า 

-จะท าการปร้ินบท ปร้ินตารางการถ่ายท า (Breakdown) เพื่อแจกนกัแสดงและทีมงาน 

 -หนา้ท่ีของประสานงานตอ้งคอยเช็ควา่ทีมงาน นกัแสดงมาครบรึยงั คอยประสานระหวา่ง

นกัแดสงและทีมงาน ตอ้งควบคุมเวลาใหใ้กลเ้คียงกบัเวลาท่ีก าหนดตามใหม้ากท่ีสุด เพื่อไม่ใหเ้กิด

การล่าชา้ในการท างาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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-ในระหวา่งการถ่ายท า ก็จะท าการเคลียร์เอกสารการเงิน โดยดูวา่วนัน้ีทีมงานมีใครบา้งแต่

ละฝ่ายแลว้น าส าเนาบตัรประชาชนมาเขียนใบจ่ายเงินและใบภาษี 

-ประสานงานตอ้งคอยดูแล อ านวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย แล้วจดัการเวลาให้

ตรงตามแผนท่ีไดว้างไว ้ 

2.1.3 POST PRODUCTION คือ ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า                                                                                         

-เม่ือเลิกกองก็จะท าการจ่ายเงินให้กบัทีมงาน นกัแสดง และรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อ

น าไปเคลียร์ท่ีบริษทั 

-เก็บอุปกรณ์ทุกอยา่งข้ึนรถเพื่อน าไปไวท่ี้บริษทั 

-น าเทปท่ีบนัทึกการถ่ายท า ไปส่งท่ีหอ้งตดัต่อท่ีบริษทั 

กระบวนการผลิตละครซิทคอมสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการท างานต่อไปในอนาคต ไม่

ว่าจะเป็นเร่ืองของการรู้จกัการวางแผนท่ีดี การเขียนเอกสารให้ละเอียดรอบคอบ การจ่ายเงินท่ี

แม่นย  า รู้จกัการประสานงานกบัคนในหลายๆรูปแบบและรู้จกัการจดัการควบคุมดูแลกองถ่ายให้

เป็นไปตามท่ีเราไดว้างแผนและสามารถแกไ้ขปัญหาเพื่อใหก้องถ่ายสามารถด าเนินถ่ายต่อไปได ้ 

 2.2 แนวคิดเกีย่วกบัคุณสมบัติการส่ือสารทีด่ี 

           สุทธิชัย ปัญญโรจน์ กล่าวไวว้่าการส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่ง

ข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร เพื่อท่ีตอ้งการใหผู้รั้บสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมา  

องคป์ระกอบของการส่ือสาร ประกอบดว้ย 

 

            

Feedback ปฏิกิริยาตอบกลบั 

ในการประสานงาน การส่ือสารถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากเพราะตอ้งติดต่อส่ือสารกบัคนตลอดเวลา 

คุณสมบติัในการส่ือสารท่ีดี 7C  

1.  Clear ความชดัเจน เม่ือเราส่ือสารออกไปแลว้ ผูรั้บสารตอ้งมีความเขา้ใจท่ีในส่ิงท่ีเราส่ือสารไป 

เช่น การนดัหมายเวลานักแสดง สถานท่ี ตอ้งมีความชดัเจน ถา้เกิดมีความผิดพลาดก็จะท าให้การ

Sender 

ผูส่้งสาร 

Message 

สาร 

Channel 

ช่องทาง 

Receiver 

ผูรั้บสาร 
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ส่ือสารในคร้ังน้ีลม้เหลว เช่น จากสถานการณ์จริงในเร่ืองเป็นต่อ ซ่ึงนดันักแสดงมา 10 โมง แต่มี

นกัแสดงมาสายไป 3 ชัว่โมง ถือวา่การส่ือสารในคร้ังน้ีลม้เหลว  

2. Concise ความกระชับ เขา้ใจง่าย เช่น ในการท าตารางการถ่ายท า (Breakdown) เป็นการให้เห็น

องค์รวมของการถ่ายท าแบบเขา้ใจง่าย รายละเอียดแต่ละตอนจะตอ้งสั้ นๆได้ใจความเพื่อให้รู้ว่า

เร่ืองราวในวนัน้ีเป็นอยา่งไร 

3. Correct ความถูกตอ้ง เม่ือเราจะส่งสารอะไรออกไปควรตรวจสอบความถูกตอ้งให้ดีก่อน เพื่อ

ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เช่น การแกไ้ขบทกะทนัหัน เน่ืองจากไม่ตรวจสอบให้ดีก่อน ท าให้ตอ้ง

เสียเวลาในการแกบ้ท 

4. Courteous มีความสุภาพ เม่ือเราไดท้  างานร่วมกบัคนในหลายๆรูปแบบ การสุภาพอ่อนน้อมเป็น

ส่ิงท่ีดีเพราะจะท าใหเ้ราเป็นเด็กท่ีมีมารยาท สัมมาคารวะ  

5. Concreteส่ือให้มีความสร้างสรรค์ การส่ือสารในดา้นบวกมกัจะท าให้ผูรั้บสารช่ืนชอบมากกว่า 

การส่งข่าวสารออกไปในดา้นลบ เพราะหนา้ท่ีประสานงานตอ้งมีความอดทนสูงเพราะตอ้งคอยรับ

อารมณ์ของคนหลายๆแบบ แต่สุดทา้ยตอ้งสามารถแกปั้ญหาให้ผา่นไปไดด้ว้ยดีโดยท่ีแต่ละฝ่ายไม่

มีผดิใจกนั 

6.   Consider พิจารณาว่าการส่ือสารนั้นสามารถเป็นท่ีเช่ือถือส าหรับผูรั้บสารหรือท าให้ผูรั้บสาร

คลา้ยตามดว้ยหรือไม่ ในการส่ือสารตอ้งมีเหตุผลเพียงพอ เช่น จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือตอ้งถ่ายฉาก

บา้นกรองน ้ าใหม่เน่ืองจากตอนเช็คเทปมีขอ้ผิดพลาดเร่ืองของตราสินคา้ ถา้ไม่แกไ้ขลูกคา้ก็จะไม่

พอใจ ฝ่ายประสานงานตอ้งคอยไปคุยกบันกัแสดง ซ่ึงนกัแสดงบางคนก าลงัจะกลบับา้นเพราะถ่าย

หมดแลว้ แต่ดว้ยความท่ีเราตอ้งแกไ้ขปัญหาจึงตอ้งพูดดว้ยเหตุผลต่างๆ จึงท าให้นกัแสดงถ่ายต่อให้

เราได ้

7.  Complete มีความสมบูรณ์ครบถว้น การส่ือสารท่ีดีตอ้งมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

มากท่ีสุดและไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพราะการประสานงานท่ีดีตอ้งไม่มีขอ้ผิดพลาด เช่นการนดั

เวลาและสถานท่ี ถา้เรานดัผิดพลาดก็จะท าให้นกัแสดงและทีมงานมาผดิเวลา ผดิสตูดิโอ เท่ากบัการ

ส่ือสารในคร้ังน้ีลม้เหลว 

การส่ือสารท่ีดีท าให้เราสามารถน าไปเป็นแนวทางในการท างานในอนาคตท่ีเราตอ้งส่ือสาร

กบัคนในหลายๆรูปแบบ ท าใหเ้ราไดรู้้จกัการน าวธีิการส่ือสารท่ีดีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ สามารถท า

ใหผู้รั้บสารยอมรับเช่ือมัน่ในตวัเราได ้ 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั  เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ   เลขท่ี 50 อาคาร จีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส ถนน สุขมุวทิ  

 แขวงคลองเตยเหนือ เขต วฒันา กรุงเทพ 10110 

ติดต่อสอบถามทัว่ไป : 0-2669-9000 |  0-2669-9009 

Website http://www.gmmgrammy.com/th/one-31-          

business.php 

Facebook https://www.facebook.com/one31Thailand/ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ ( Logo ) บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://www.gmmgrammy.com/th/one-31-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20business.php
http://www.gmmgrammy.com/th/one-31-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20business.php
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

             ส าหรับบริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดัไดมี้การวางกลยทุธ์ สร้างจุดเด่นและ

ประชาสัมพนัธ์ช่องดิจิทลัทีวีใหเ้ป็นท่ีรับรู้อยา่งกวา้งขวาง รายการคุณภาพท่ีมีความหลากหลาย

สามารถเขา้ถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งข่าวท่ีแม่นย  า ซิทคอมสุดฮิต และละครช่วงไพรมไ์ทมใ์นโปร

เจกตล์ะครดีดูท่ี ช่อง วนั 31 (ONE 31) ตอกย  ้าสโลแกน "วนัของคุณ ทั้งวนั ทุกวนั"                                          

- เนน้คอนเทนตท่ี์โดดเด่น น่าสนใจ มีความหลากหลาย เน่ืองจากผูช้มส่วนใหญ่จะเลือกชมรายการ

จากเน้ือหาของรายการเป็นหลกัความน่าสนใจของรายการจึงเป็นตวัสร้างอรรถรสใหผู้ช้มและจะท า

ใหผู้ช้มจดจ าช่องนั้นๆ ไดดี้ ซ่ึงบริษทัฯ จะท าการสร้างสรรคแ์ละพฒันาคอนเทนตข์องรายการทั้ง

ละคร ข่าว วาไรต้ี เกมโชว ์ท่ีดี มีคุณภาพ มาใหเ้ป็นทางเลือกใหม่แก่ผูช้ม 

- สร้างการรับรู้ของผูช้มเพื่อใหช่้องดิจิทลัทีวีเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมากข้ึน โดยบริษทัฯ ไดว้างแผน

การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางส่ือสารหลากหลายช่องทาง เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ส่ือ

ออนไลน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์การจดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์ในสถานท่ีต่างๆ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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การผลิตรายการโทรทศัน์ ONE 31 

-รายการท่ีผลิตเอง กลุ่มบริษทัฯ มีประสบการณ์และความพร้อมในการผลิตรายการหลากหลาย

ประเภท ทั้งละคร ซิทคอม ซีรีส์ เรียลลิต้ีโชว ์เกมส์โชว ์รายการวาไรต้ี รายการข่าว จากการท่ีกลุ่ม

บริษทัฯ มีนกัร้อง นกัแสดง ในสังกดัจ านวนมาก รวมทั้งบุคลากรเบ้ืองหลงัท่ีมีความสามารถและมี

ศกัยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพ นอกจากน้ียงัมีสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต

ท่ีมีคุณภาพระดบัสากลเพื่อใชผ้ลิตรายการของกลุ่มบริษทัฯ รวมถึงใหบุ้คคลภายนอกเช่าดว้ย 

-รายการท่ีจา้งผลิต ส าหรับรายการท่ีจา้งผลิต กลุ่มบริษทัฯ จะมีส่วนร่วมในการก าหนดลกัษณะของ

รายการ คดัเลือกบทประพนัธ์ นกัแสดง ผูก้  ากบั ผูด้  าเนินรายการ เพื่อใหไ้ดร้ายการท่ีเหมาะสม และ

มีคุณภาพมากท่ีสุด 

-รายการท่ีจดัหาจากผูผ้ลิตอ่ืน กลุ่มบริษทัฯ อาจมีการจดัหารายการท่ีน่าสนใจจากผูผ้ลิตรายอ่ืน เพื่อ

น ามาออกอากาศทางช่องดิจิทลัทีวขีองกลุ่มบริษทัฯ โดยรายการดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบั

รูปลกัษณ์ของช่อง และลกัษณะของผูช้มกลุ่มเป้าหมาย 

ธุรกิจสตูดิโอ (แอก็ซ์ สตูดิโอ) 

บริการใหเ้ช่าสถานท่ี ทั้งแบบท่ีเป็นโรงถ่าย สตูดิโอมาตรฐาน และพื้นท่ีใชส้อยรอบ

โครงการอีกมากมาย ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่ 33 ไร่ ประกอบดว้ย 9 อาคาร พร้อมรองรับการถ่ายท าทุก

รูปแบบ ซิทคอม ละคร ซีร่ีส์ งานโปรดกัชัน่ ภาพยนตร์ โฆษณา กระทัง่การถ่ายภาพน่ิง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.3 รูป ACTS STUDIO  
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร  

 การจัดองค์การของซิทคอมช่องวนั 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี3.4 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

            -น.ส.ธญัพิชชา ขาวมานิตย ์ต าแหน่ง ประสานงานกองถ่าย 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

            - คุณเจนจิรา ทรัพยกิ์จไพศาล   ต าแหน่ง  Co-Producer 

            - คุณณฏัฐก์ฤตา   ตรีสินธ์ุไชย   ต าแหน่ง   Coordinator 

 

ทิพยว์รรณ เทพศิริ

Executive Producer

บาหยนั สิงห์พยคัเดช

Producer สายA

เจนจิรา ทรัพยกิ์จ
ไพศาล
Co-Producer

ณฎัฐก์ฤตา ตรีสินธ์ุไชย

coordinator

ธญัพิชชา ขาวมานิตย์

นกัศึกษาฝึกงานสหกิจ

Producer สายB 

Producer สาย B
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

            - ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฎบิัติงานสหกจิ 
สัปดาห์ท่ี 1 เรียนรู้งานในบริษทัและกองถ่าย 
สัปดาห์ท่ี 2 ออกกองเป็นต่อและสุภาพบุรุษ เคลียร์เอกสารของกองสุภาพบุรุษฯ 
สัปดาห์ท่ี 3 เคลียร์เอกสารกองเป็นต่อและรักลน้ๆฯ ออกกองรักลน้ๆฯกบัเป็นต่อ ปร้ินบท

และตารางการถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง  เขียนบิลภาษี
ต่างๆใหก้บัทีมงานและextra 

สัปดาห์ท่ี 4  เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown)  ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown)  แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง 

สัปดาห์ท่ี 5 เคลียร์เอกสารกองเป็นต่อและรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของ
เร่ืองรักลน้ๆฯ ออกกองรักลน้ๆฯกบัเป็นต่อ ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า
(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงานและนกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บัทีมงาน 
บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อบทกบันกัแสดง 

สัปดาห์ท่ี 6 เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown) ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown)  แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง  

สัปดาห์ท่ี 7 เคลียร์เอกสารกองเป็นต่อและรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown)  ของ
เร่ืองรักลน้ๆฯและเป็นต่อ ออกกองรักลน้ๆฯกบัเป็นต่อ ปร้ินบทและตารางการ
ถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บั
ทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อบทกบันกัแสดง จ่ายเงินใหก้บัทีมงานต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 8 ออกกองสุภาพบุรุษฯ ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บั
นกัแสดงและทีมงานเขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บัทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อ
บทกบันกัแสดง จ่ายเงินใหก้บัทีมงานและextraต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 9 เคลียร์เอกสารกองเป็นต่อและรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของ
เร่ืองรักลน้ๆฯและเป็นต่อ ออกกองรักลน้ๆฯกบัเป็นต่อ ปร้ินบทและตารางการ
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ถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บั
ทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อบทกบันกัแสดง 

สัปดาห์ท่ี 10 เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown) ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง จ่ายเงินใหก้บัทีมงาน เextraต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 11
  

เคลียร์เอกสารกองเป็นต่อและรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของ
เร่ืองรักลน้ๆ ออกกองรักลน้ๆฯ ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า(Breakdown) แจก
ใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บัทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วย
ต่อบทกบันกัแสดง ตรวจสอบเอกสารต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 12 เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown) ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง จ่ายเงินใหก้บัทีมงาน extraต่างๆ รวบรวมเอกสาร 

สัปดาห์ท่ี 13 เคลียร์เอกสารกองรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของเร่ืองรักลน้ๆฯ
ออกกองรักลน้ๆฯ ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน 
นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บัทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อบทกบั
นกัแสดง ประสานงานต่างๆ จ่ายเงิน 
ใหก้บัทีมงานต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 14 เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown)ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง ประสานงานกบัทีมงานต่างๆ จ่ายเงินใหก้บัทีมงาน extraต่างๆ  

สัปดาห์ท่ี 15 เคลียร์เอกสารกองรักลน้ๆฯ ท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ของเร่ืองรักลน้ๆฯ
ออกกองรักลน้ๆฯ ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน 
นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆใหก้บัทีมงาน บอกคิวนกัแสดง ช่วยต่อบทกบั
นกัแสดง จ่ายเงินทีมงาน ประสานงานต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 16 เคลียร์เอกสารกองสุภาพบุรุษฯ เบิกอุปกรณ์ต่างๆท่ีหมด ท าตารางการถ่ายท า
(Breakdown) ของสุภาพบุรุษฯ ออกกองสุภาพบุรุษสุดซอย ปร้ินบทและตาราง
การถ่ายท า(Breakdown) แจกใหก้บัทีมงาน นกัแสดง เขียนบิลภาษีต่างๆ บอกคิว
นกัแสดง ประสานงานระหวา่งทีมงานและนกัแสดง จ่ายเงินใหก้บัทีมงาน  

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงานในแต่ละสัปดาห์ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์แวร์ 

-คอมพิวเตอร์ 

-เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

-เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

-วอลล ์วทิยส่ืุอสาร 

-โทรศพัทมื์อถือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

ซอฟต์แวร์ 

- โปรแกรม Microsoft Word 

- โปรแกรม Microsoft Excle 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 โปรแกรมท่ีใชใ้นการท างาน 
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อุปกรณ์อื่นๆ 

- กระดาษ 

- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 

- กรรไกร สก๊อตเทป 

- เคร่ืองคิดเลข 

- แมก็  

- คลิปหนีบกระดาษ 

- สมุดหกัภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.7 อุปกรณ์อ่ืนๆในการท างาน 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

 จากการปฎิงานสหกิจศึกษาในบทบาทหนา้ท่ีประสานงานกองถ่าย บริษทัเดอะ วนั เอน็

เตอร์ไพรส์ จ ากดั เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของการประสานงานในการส่ือสารกบัคนหลายรูปแบบ

และการจดัการแกปั้ญหาต่างๆใหผ้า่นไปไดดี้ โดยมีผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

4.1 Pre-Production ขั้นตอนก่อนการถ่ายท า 

4.1.1 เคลียร์เอกสาร บิลต่างๆ ก่อนท่ีจะถ่ายท า 

  -ก่อนท่ีจะออกกอง เราตอ้งเขา้บริษทัเพื่อท าการเคลียร์บิล เคลียร์เอกสารทั้งของ

กองประสานงาน กองเส้ือผา้และกองของพร็อพ เพื่อเป็นการเคลียร์เงินทั้งหมด เม่ือท าเอกสารเสร็จ

ตอ้งน าไปส่งท่ีห้องบญัชีเพื่อเป็นการตรวจสอบและจะไดเ้บิกเงิน งบประมาณเพื่อใชใ้นการถ่ายท า

ในคร้ังใหม่ ซ่ึงการเคลียร์เอกสารตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบสูงเพื่อเราจะไดไ้ม่โดนแกง้าน โดย

ซิทคอมท่ีท ามี 3 เร่ืองคือรักลน้ๆคนเตม็บา้น สุภาพบุรุษสุดซอย และเป็นต่อ โดยรักลน้ๆฯกบั

สุภาพบุรุษฯจะถ่ายวนัพฤหสักบัศุกร์สลบักนัไป ส่วนเป็นต่อจะถ่ายวนัอาทิตยจ์นัทร์เวน้อาทิตย์

จนัทร์ และวนัท่ีไม่ไดอ้อกกองก็จะเขา้บริษทัเพื่อเคลียร์บิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 รูปการเคลียร์อกสารต่างๆในบริษทั 
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ตารางท่ี 4.1 ตารางการท างานในแต่ละสัปดาห์ 

 

4.1.2 เม่ือเคลียร์เอกสารเสร็จ ระหวา่งรอบญัชีตรวจ ก็จะท าตารางการถ่ายท า (Breakdown) 

ของกองท่ีเราก าลงัจะถ่ายในวนัพฤหสัศุกร์ท่ีจะถึง เพื่อเป็นการนดัเวลา สถานท่ีใหน้กัแสดงและ

ทีมงาน และช้ีแจงฝ่ายพร็อพ ฝ่ายเส้ือผา้วา่มีฉาก เส้ือผา้ พิเศษอะไรไหม การจดัล าดบัการถ่ายตอ้ง

เร่ิมจากการดูคิวนกัแสดงเป็นหลกั  
  

- หลกัในการท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) ประกอบไปดว้ย                                                                                                      

ช่ือสตูดิโอ / ถ่ายท่ีสตูไหน/ ช่ือเร่ือง วนัท่ีท่ีอพัเดต / ตอนท่ีเท่าไหร่/ นกัแสดงคนไหนมีขอ้จ ากดั

ไหม เช่นเร่ืองเวลาไดถึ้งแค่น้ี / วนัท่ีถ่ายท า/ onairวนัท่ีเท่าไหร่/ ล าดบั / ตอน/ฉาก /เวลาในเร่ือง / 

สถานท่ีในเร่ือง /รายละเอียด / นกัแสดงมีใครบา้ง / อุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆ/ แถบของสีตอ้งตรงกบัสี

ของวนั เช่น วนัพฤหสัแถบสีส้ม วนัศุกร์แถบสีน ้าเงิน เพื่อง่ายต่อการดู  

 

 

 

อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 
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รูปท่ี 4.2ตวัอยา่งตารางการถ่ายท า(Breakdown) ท่ีไดท้  า 

 

4.1.3 เช็คอุปกรณ์วา่กระดาษ อุปกรณ์ สมุดใบภาษีต่างๆหมดหรือยงั เม่ือหมดก็ท าการเบิก

และเตรียมของข้ึนรถ เพื่อน าไปใชท่ี้กองถ่าย 

4.1.4 เม่ือทุกอยา่งเสร็จเรียบร้อยก็ท าการโทรนดันกัแสดงและทีมงาน ถา้มีแขกรับเชิญก็จะ

ท าการคดัเลือกนกัแสดงท่ีตรงกบัคาแร็คเตอร์และท าการติดต่อหานกัแสดง ถา้มีปัญหาอะไรฝ่าย

ประสานงานตอ้งเป็นคนจดัการ แกปั้ญหาใหไ้ดก่้อนถึงวนัถ่ายท า เช่นปัญหาเร่ืองนกัแสดงคิวไม่ได ้

หรือเร่ืองของฉากกรองน ้าท่ีตอ้งใชห้ลายกองก็ตอ้งไปประสานกบักองอ่ืน เพื่อขอถ่ายก่อน 
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รูปท่ี4.3  รูปฉากบา้นกรองน ้ าท่ีตอ้งใชร่้วมกนั 

4.2 Production ขั้นตอนการถ่ายท า 

4.2.1 ตรวจสอบตารางการถ่ายท า(Breakdown) ใหเ้รียบร้อยเพราะบทมีความเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา เม่ือตรวจสอบแลว้ก็ท าการปร้ินบท ปร้ินตารางการถ่ายท า (Breakdown) เพื่อแจกทีมงาน

และนกัแสดง  โดยจะมีการเขียนช่ือไวด้า้นซา้ยของกระดาษ นกัแสดงบางคนก็จะใหเ้ราขีดไฮไลท์

บทใหเ้พื่อง่ายต่อการอ่านบท ซ่ึงบทของนกัแสดงก็จะไวท่ี้โตะ๊ของหอ้งแต่งตวั และแปะbreakdown 

ไวท่ี้บอร์ด เพื่อให้นกัแสดงไดดู้ ส่วนทีมงานก็จะน าบทกบัตารางการถ่ายท า(Breakdown) ไปแจก  

ทีมงานประกอบไปดว้ย ทีมงานท่ีอยูด่า้นล่าง ไดแ้ก่     

-ทีมก ากบั ประกอบไปดว้ยผูก้  ากบั ผูช่้วยผูก้  ากบั ผูช่้วยผูก้  ากบั1 ก็จะแปะตารางการถ่ายท า

(Breakdown) ไวท่ี้หนา้มอนิเตอร์พร้อมกบัวอลล ์1 ตวั แลว้ก็แจกผูช่้วยผูก้  ากบั2 พร้อมวอลล ์1 ตวั   

-ทีมSound 2 ชุดพร้อมวอลล์ 1 ตวั            

-ทีมไฟ จะแจกแค่ breakdown 3 ชุด  

-ทีมพร็อพ แจก 4 ชุด   

-OB (สวชิเชอร์)แจก 1 ชุด พร้อมวอลล ์1 ตวั 

 -คนน าเชียร์ แจก 1ชุด พร้อมวอลล ์1 ตวั 

ทีงานท่ีอยูด่า้นบน ไดแ้ก่ 

-costume แจก 2 ชุด  

 -ฝ่ายประสานงานก็จะไดว้อลล ์1 ตวั และจะถือตารางการถ่ายท า(Breakdown)ติดตวัไว ้เผือ่มี

นกัแสดงถามเราจะไดต้อบได ้



18 
 

 

รูปท่ี4.4  บรรยากาศหอ้งแต่งตวันกัแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี4.5  การวางบทใหน้กัแสดง 

 

รูปท่ี4.6  การแปะตารางการถ่ายท า(Breakdown) ท่ีบอร์ดและหนา้มอนิเตอร์ 
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รูปท่ี4.7 ตารางการถ่ายท า(Breakdown)   



20 
 

4.2.2 ในตอนเชา้ก็จะคอยดูทีมงานวา่มาครบหรือยงั แลว้ระหวา่งรอนกัแสดงแต่งหนา้ท า

ผม ก็จะนัง่อ่านบทเพิ่มเติมเพื่อใหรู้้วา่วนัน้ีเร่ืองราวเป็นอยา่งไร   

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 นัง่อ่านบทและคอยประสานงานอยูใ่นสตูดิโอ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.9 การตรวจสอบทีมงานวา่มาครบหรือยงั 

 

4.2.3 เม่ือนกัแสดงท าผมแต่งหนา้เสร็จ ก็จะคอยประสานงานวา่นกัแสดงก าลงัลงไป 

ประสานงานก็จะมีหนา้ท่ีน านกัแสดงลงไปต่อบทดา้นล่างสตูดิโอ ในบางคร้ังก็จะมีการช่วยต่อบท 
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รูปท่ี4.10 การนัง่ต่อบทของนกัแสดง 

4.2.4 ในระหวา่งการถ่ายท า ฝ่ายประสานงานจะท าหนา้ท่ีคอยบอกนกัแสดง วา่ต่อไปเป็น

ฉากไหน มีใครบา้ง คอยประสานงานบอกช่างแต่งหนา้ท าผมวา่มีเปล่ียนวนัไหม เพื่อเป็นการเปล่ียน

ทรงผม คอยประสานงานกบัcostume วา่คนไหนตอ้งเปล่ียนชุดไหม หรือถา้มีปัญหาหรือมีการให้

เปล่ียนชุด เปล่ียนหนา้ผม เปล่ียนฉากกะทนัหนั หรือมีปัญหาอะไรต่างๆ ก็จะมีการประสานงานผา่น

ทางวอลลข์องประสานงานซ่ึงอยูด่า้นบนหอ้งแต่งตวั  

 

รูปท่ี 4.11 การคอยประสานงานบนหอ้งแต่งตวั 

 

4.2.4 ในระหวา่งท่ีถ่ายท า ฝ่ายประสานงานก็จะเร่ิมท าเอกสารบญัชี โดยเร่ิมจากดูวา่วนัน้ี

ช่างแต่งหนา้ท าผม, คนน าเชียร์, ค่าเช่าเคร่ืองเสียง, ทีมพร็อพ, ผูช่้วยผูก้  ากบั2, ค่าอาหาร, สวชิเชอร์ 

สวสัดิการ เป็นใครบา้ง จากนั้นก็หยบิส าเนาบตัรประชาชนมาเขียนใบจ่ายเงิน ใบหกัภาษีในการ

เขียนเอกสารการจ่ายเงินประกอบไปดว้ยหลกัการเป็นตอนกบัเป็นคิว 
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 -เป็นตอนก็จะไดเ้งินวนัละตอน ถ่าย2 ก็ไดเ้งิน 2 ตอน 

 -เป็นคิว ก็จะตดัคิว 08:00น.-22:00น.ยกเวน้ฝ่ายสวสัดิการท่ีตดัคิว 08:00-24:00 น. 

 -ถา้เป็นextra แบบผา่นโมเดลล่ิง เราตอ้งน าแบบฟอร์มใบจ่ายเงินกองถ่ายไปให ้

เพื่อใหเ้ขาเขียนรวบรวมส่งมาใหท้างประสานงาน  

 -เอกสารคนดู ก็จะมีคนรวบรวมเอกสารข้ึนมาส่งทางประสานงาน  

หลกัในการ เขียน

คิดเงินใน การท า

บญัชี มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 ภาพหลกัการคิดเงินในการท าบญัชี 

 

คิว

สวสัดิการ หกัภาษี 5%

ช่างแต่งหนา้ ท า
ผม

หกัภาษี 3 %

ช่างภาพฟรี
แลนซ์

หกัภาษี 5%

ค่าผูก้  ากบัภาพ หกัภาษี5%

ตอน

ค่า props หกัภาษี 5%

ค่าอาหาร พาสภาษี 3 %

ค่าเช่าเคร่ือง
เสียง

พาสภาษี 5%

ค่าผูช่้วยผูก้  ากบั
2

หกัภาษี5%

ค่าแรงเส้ือผา้ หกัภาษี 5%
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รูปท่ี 4.13 กระเป๋าเอกสาร 

 

รูปท่ี 4.14 ใบการจ่ายเงิน 
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รูปท่ี 4.15 ใบหกัภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.16 เคลียร์เอกสารท าบญัชี 

4.2.5 เม่ือเขียนใบต่างๆเสร็จ ก็จะดูแลนกัแสดง คอยประสานงานระหวา่งทีมงานกบั

นกัแสดง คอยบอกคิวนกัแสดง ส่ือสารกบันกัแสดง ในการพดูคุยส่ือสารก็จะหลากหลายรูปแบบ 

ซ่ึงในการถ่ายท าบางทีก็ตอ้งเร่งเวลา คอยควบคุมเวลาใหไ้ม่เกินคิวเพราะถา้เกินคิวกองตอ้งเสียเงิน

เพิ่ม นกัแสดงก็จะมีเล่นมีคุยกนั เราก็ตอ้งมีหลกัในการพดูเพื่อใหน้กัแสดงลงไปต่อบท เช่น 

  -เร่ืองสุภาพบุรุษสุดซอย นกัแสดงส่วนมากเป็นวยัรุ่น เด็ก การพดูคุยส่ือสารก็ค่อย

ขา้งเป็นกนัเองได ้ควบคุมได ้ 

  -เร่ืองรักลน้ๆคนเตม็บา้นกบัเป็นต่อ นกัแสดงก็จะเป็นวยักลางๆ และก็มีผูใ้หญ่ การ

ส่ือสารตอ้งมีความนอบนอ้ม พดูยงัไงใหไ้ม่เหมือนการไปเร่ง อาจจะเขา้ไปพดูใกล้ๆ วา่ “คิวต่อไป

ถึงแลว้นะคะ” 

4.3 Post production ขั้นหลงัการผลิตรายการ 

  4.3.1 เม่ือเลิกกองก็จะน าเอกสารไปใหที้มงานเซ็นช่ือเพื่อท่ีจะจ่ายเงิน ถา้ทีมงาน

คนไหนมา 2 วนัเราก็จะใหเ้ซ็นวนัสุดทา้ยจ่ายเงินให้วนัสุดทา้ย แต่ถา้ใครท่ีมาวนัเดียวเราตอ้งใหเ้ซ็น

ในวนันั้นเลยเพื่อท่ีจะไดจ่้ายเงินเลย  

  -การจ่ายเงิน พี่เล้ียงจะน าเงินกอ้นใหญ่มาให้เราเก็บไว ้เพื่อจ่ายทีมงาน โดยจะตอ้ง

มีการคิดค านวณอยา่งละเอียด เพื่อไม่ใหเ้งินขาดหรือเกิน จากนั้นเราก็เร่ิมจ่ายทีมงานต่างๆโดยจะให้

ใบภาษีกบัทีมงานดว้ย  



25 
 

  -โมเดลล่ิงและคนคุมคนดูก็จะรวบรวมเอกสารมาส่ง เราก็ตอ้งตรวจสอบใหดี้วา่

เซ็นช่ือครบไหม ส าเนาบตัรประชาชนหมดอายไุหม  

  -เม่ือตรวจสอบเสร็จก็เก็บเอกสารทุกอยา่งใส่กระเป๋าเอกสาร และเก็บอุปกรณ์

ต่างๆ น าเทปท่ีบนัทึกการถ่ายท า ไปส่งท่ีหอ้งตดัต่อท่ีบริษทั  

   

 

 

 

  

 

 

 

รูปท่ี 4.17 การตรวจสอบเอกสารและจ่ายเงิน 

 

รูปท่ี4.18 เก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานท่ี บริษทั เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  เป็นระยะเวลาประมาณ 
16 สัปดาห์ หรือตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม – วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยไดรั้บมอบหมายงาน
ในต าแหน่ง  ประสานงานกองถ่าย จึงไดท้ราบถึงกระบวนการการท างานในการประสานงาน หนา้ท่ี
ของการประสานงานคือตอ้งคอยจดัการดูแลประสานงานส่วนต่าง ๆ ในกองถ่าย วนัเวลา นกัแสดง 
ทีมงาน จดัการเร่ืองสวสัดิการอ านวยความสะดวกต่างๆ เร่ืองการเงิน เรียกไดว้า่เป็นทุกๆ อยา่งของ
กองถ่าย ไดรู้้วธีิการส่ือสารกบัคนในหลายๆรูปแบบ ท าใหเ้ราไดฝึ้กความละเอียดรอบคอบ และรู้จกั
แกปั้ญหาและการจดัการใหทุ้กอยา่งด าเนินต่อไปไดแ้ละยงัไดรั้บความรู้ในดา้นอ่ืนๆจากการท างาน
ในกองถ่ายท าใหเ้พิ่มประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนในการท างานและไดรู้้ถึงการท างานจริงๆจากการฝึก
ปฏิบติังานดงักล่าวมีกระบวนการท างานดงัต่อไปน้ี 
1.ขั้นตอนก่อนการถ่าย (Pre-production) 

-เร่ิมจากการเคลียร์เอกสารของกองท่ีก าลงัจะถ่ายและน าไปส่งใหฝ่้ายบญัชีตรวจ เพื่อจะได้

เบิกเงินงบประมาณคร้ังใหม่  

-ระหวา่งรอบญัชีตรวจเอกสาร ก็จะท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) เพื่อเป็นการนดัเวลา 

สถานท่ีใหน้กัแสดงและทีมงาน และช้ีแจงฝ่ายพร็อพ ฝ่ายเส้ือผา้วา่มีฉาก เส้ือผา้ พิเศษอะไรไหม 

เม่ือท าตารางการถ่ายท า(Breakdown) เสร็จก็เร่ิมโทรนดันกัแสดงและทีมงาน 

-เม่ือเอกสารผา่นเรียบร้อยแลว้ ก็ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนวนัออกกอง 

2.ขั้นตอนการถ่ายท า (Production) 

 -ปร้ินบทและตารางการถ่ายท า (Breakdown) เพื่อแจกใหน้กัแสดงและทีมงาน  

 -ในตอนเชา้ก็จะคอยดูวา่ทีมงานมาครบหรือยงั คอยประสานงานระหวา่งทีมงานและ

นกัแสดง เม่ือนกัแสดงพร้อมจะมีหนา้ท่ีน านกัแสดงไปต่อบท 

-ในระหวา่งการถ่ายท า ฝ่ายประสานงานจะท าหนา้ท่ีคอยบอกนกัแสดง วา่ต่อไปเป็นฉาก

ไหน มีใครบา้ง คอยประสานงานบอกช่างแต่งหนา้ท าผมวา่ เพื่อเป็นการเปล่ียนทรงผม คอย

ประสานงานกบัcostume วา่คนไหนตอ้งเปล่ียนชุด และก็คอยประสานงานระหวา่งทีมงานและ

นกัแสดง 
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-ในระหวา่งการถ่ายท าก็จะท าการเขียนเอกสารใบจ่ายเงิน ใบหกัภาษีของทีมงานและ

นกัแสดงประกอบ 

-เม่ือเขียนใบต่างๆเสร็จ ก็จะดูแลนกัแสดง คอยประสานงานระหวา่งทีมงานกบันกัแสดง 

คอยบอกคิวนกัแสดง ส่ือสารกบันกัแสดง เม่ือมีปัญหา ตอ้งคอยแกปั้ญหาใหก้องถ่ายสามารถด าเนิน

ต่อไปได ้ 

3.ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า (Post-production) 

-เม่ือเลิกกองก็จะน าเอกสารไปใหที้มงานเซ็นช่ือเพื่อท่ีจะจ่ายเงิน การจ่ายเงินพี่เล้ียงจะน า

เงินกอ้นใหญ่มาให้เราเก็บไว ้เพื่อจ่ายทีมงาน โดยจะตอ้งมีการคิดค านวณอยา่งละเอียด เพื่อไม่ให้

เงินขาดหรือเกิน จากนั้นเราก็เร่ิมจ่ายทีมงานต่างๆโดยจะใหใ้บภาษีกบัทีมงานดว้ย  

 -โมเดลล่ิงและคนคุมคนดูก็จะรวบรวมเอกสารมาส่ง เราก็ตอ้งตรวจสอบใหดี้วา่เซ็นช่ือครบ

ไหม ส าเนาบตัรประชาชนหมดอายไุหม เม่ือตรวจสอบดีแลว้ถึงจะจ่ายเงิน 

 -เม่ือรวบรวมเอกสาร จ่ายเงินครบแลว้ ก็เก็บเอกสารทุกอยา่งใส่กระเป๋าเอกสาร และเก็บ

อุปกรณ์ต่างๆ น าเทปท่ีบนัทึกการถ่ายท า ไปส่งท่ีหอ้งตดัต่อท่ีบริษทั  

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการสหกจิศึกษาในต าแหน่งหน้าทีป่ระสานงานกองถ่าย บริษัท  เดอะ วนั 

เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 

 เม่ือไดป้ฏิบติังาน  ท าให้ไดรู้้ถึงกระบวนการท างานในหน้าท่ีประสานงานกองถ่าย ไดฝึ้ก

ความละเอียดรอบคอบมากข้ึนจากการท าบัญชี การจ่ายเงินและการท าตารางการถ่ายท า

(Breakdown) ไดฝึ้กความรับผดิชอบการตรงต่อเวลาในการท างาน ไดฝึ้กในการพดูส่ือสารกบัคนใน

หลายๆรูปแบบ และในการส่ือสารในรูปแบบขอ้ความเพื่อให้ผูรั้บสารมีความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไดรู้้จกั

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดเ้ห็นถึงปัญหาจริงๆในการท างานและรู้ถึงการแกปั้ญหา เพราะหน้าท่ีท่ี

ส าคญัของประสานงานคือการแกปั้ญหาท่ีจะท าให้กองด าเนินต่อไปได ้ในการปฏิบติังานในคร้ังน้ี

ท าใหไ้ดมิ้ตรภาพท่ีดีและประสบการณ์ความรู้เพิ่มข้ึนเพื่อในไปใชใ้นชีวติในการท างาน 

  5.2.2 ปัญหาทีพ่บจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

ในช่วงแรกๆการเขียนเอกสารการเงินมีความผดิพลาดค่อยขา้งบ่อย เช่น ลืมเขียนบตัร

ประชาชน ลืมดูวา่บตัรประชาชนหมดอาย ุเขียนท่ีอยูผ่ดิบา้งท าใหโ้ดนแกง้านบ่อยๆ ในการท า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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ตารางการถ่ายท า(Breakdown) ก็จะมีผดิพลาดตกหล่นนกัแสดงบา้ง เน้ือหารายละเอียดเยอะไป  จึง

ตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนรอบคอบเพื่อใหไ้ม่มีความผดิพลาด 

5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

 ทีมบทควรส่งบทใหเ้ร็วกวา่น้ี จะไดจ้ดัการปัญหาไดร้วดเร็ว ติดต่อนกัแสดง นดัคิวได้

ล่วงหนา้  
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