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Abstract 

This report on cooperative education an the role of the producer, assistant director, and assistant 

editor of YP Production Company has the objective to study the process of assistant director's work, a 

videographer, and editor, The study of working techniques consisted of 3 main steps: The preparation, 

filming, and cutting processes. 

From experience, I learned the process of working for a producer and a  production supervisor from 

the preparatory stage, planning,  production process, filming to, the editing process and the release of the 

work. The director's assistant coordinated between the director and the various departments to design the 

system for filming together with the producer. Creative and various parts management and editing assistants 

handled sequencing, so that the image serves the narrative that needs to be conveyed which used techniques 

and add-ons to make work more interesting. 

Over the course of 16 weeks of cooperative education, in addition to developing knowledge, 

competence, and professional skills, the student also develop practical skills according to real conditions 

and integrated knowledge of the producer's work process, assistant director, and assistant editor. This was 

a preparation for when go into professional work in the future. 
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บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  

 บริษทั วาย พี โปรดักชั@น เป็นบริษทัผลิตสื@อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ

ออนไลน์ โฆษณา สารคดี อีกทัLงทางบริษทัไดมี้การผลิตรายการของตวัเอง เพื@อเป็นชิLนงานสร้าง

ชื@อเสียง ทาํใหค้นบนโลกออนไลน์รู้จกับริษทัมากขึLนไม่วา่จะเป็น รายการต่อมรับรส ครัวมงคล งาน

กต็อ้งทาํกิจกรรมกต็อ้งเล่น ไดมี้การอพัโหลดผา่นช่องทางทัLง Facebook Youtube และ Instagram ใช้

ชื@อว่า YP TV และ YP Production จะเป็นช่องทางที@ติดตามผลงานของบริษทั รวมถึงรับผลิตสื@อ

ให้กบัลูกคา้ไม่ว่าจะเป็น คนผลิตเพื@อหาลงยูทูป จาก ช่องทางต่าง ๆ (Platform) ตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ ทัLงวางแผนรายการ การถ่ายทาํ หรือ การตดัต่ออย่างเดียว และการถ่ายโฆษณาเพื@อโป

รโมทสินคา้ และร้านอาหาร 

 

 ซึ@ งจากการปฏิบติังานที@ บริษทั วาย พี โปรดกัชั@น การผลิตรายการตอ้งทาํงานร่วมกนัหลาย

ฝ่าย ทัLงการวางแผนงาน (Pre-Production) การถ่ายทาํ (Production) การตดัต่อ (Post-Production) 

จาํเป็นตอ้งมีผูค้วบคุมดูแลทุกกระบวนการผลิต เพื@อใหชิ้Lนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ใหเ้กิด

ความผิดพลาด หรือหากเกิดขอ้ผิดพลาด จะตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และดาํเนินงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งมอบงานไดท้นัเวลาที@กาํหนดไว ้ 

 

 รายงานสหกิจฉบบันีL จึงเป็นการศึกษากระบวนการและหน้าที@ของ โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยผู ้

กาํกบัและ ผูช่้วยตดัต่อ เพื@อศึกษาถึงการวางแผนและการจดัการที@ดี ฝึกความรับผดิชอบ รอบคอบต่อ

งานที@ไดรั้บมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความอดทนสูงในการเรียนรู้งาน มีไหวพริบที@จะแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ได ้อีกทัLงยงัตอ้งมีมนุษยส์มัพนัธ์ที@ดีเพื@อปรับตวัเขา้กบัผูร่้วมงานคนอื@นได ้นอกจากจะได้

เรียนรู้วิธีการจดัการ การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานที@วางไว ้ยงัเพิ@มพูนทกัษะการเขา้ใจ การ

ตดัสินใจโดยใชเ้หตุและผลในการปฏิบติังาน เพื@อให้ไดชิ้Lนงานที@มีมีคุณภาพ และประโยชน์สูงสุด

ก่อนจะเผยแพร่ต่อสงัคม ประชาชน และนาํความรู้ไปพฒันาต่อยอดในสายอาชีพ 
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1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 

 - เพื@อศึกษาถึงหนา้ที@ควบคุมกระบวนการผลิต (Producer ) ผูช่้วยผูก้าํกบัและผูช่้วยตดัต่อสื@อ

ออนไลน์ ของบริษทั วาย พี โปรดกัชั@น 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 

 - ศึกษากระบวนการทาํงานในหนา้ที@ของ โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยผูก้าํกบัและผูช่้วยตดัต่อ ของ

บริษทั วาย พี โปรดกัชั@น ในระหวา่งวนัที@ 17 พฤษภาคม – 27 สิงหาคม 2564 เท่านัLน 

 

1.4 ประโยชน์ที@ไดรั้บ 

 

 - สามารถเรียนรู้และเขา้ใจกระบวนการทาํงานในหนา้ที@ของโปรดิวเซอร์ไดม้ากขึLน 

 - การเรียนรู้และปรับตวัเพื@อทาํงานร่วมกบัผูอื้@นไดดี้ 

 - การลงสนามทาํงานในพืLนที@จริง เช่น การออกกองถ่ายทาํนอกสถานที@ 

 - ไดเ้รียนรู้เทคนิคการตดัต่อรายการ โฆษณา และสารคดีเพิ@มมากขึLน 

 - ชิLนงานที@สมบูรณ์ถูกส่งต่อใหลู้กคา้สร้างรายไดใ้หก้บับริษทั 

 - พนกังานในองคก์รไดแ้ลกเปลี@ยนองคค์วามรู้กบันกัศึกษา ทาํใหเ้กิดผลงานใหม่ ๆ  

 

 



 

บทที$ 2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

จากการที'ผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาาคน้ควา้ขอ้มูลเกี'ยวกบัวรรณกรรมที'เกี'ยวขอ้งกบัรายงานบทบาท

หนา้ที'ของโปรดิวเซอร์ใชแ้นวคิดการผลิตรายการ ดงัต่อไปนีI  

1.ส่วนประกอบที'นาํมาพิจารณาแนวคิดผูรั้บสื'อเป็นผูผ้ลิตเนืIอหา 

2.แนวคิดเกี'ยวกบัรายการและการผลิตรายการ (Programme Production) 

3.แนวคิดหนา้ที'ของโปรดิวเซอร์ (Producer) 

ณัฐวีร์ ตนัติสัจจธรรม (2560) อธิบายว่าแนวคิดผูรั้บสื'อเป็นผูผ้ลิตเนืIอหา (User-Generated 

Content : UGc) ถือเป็นแนวคิดที'เกิดขึIนตามพฤติกรรมของผูรั้บสื'อในการใชสื้'อ (Media Usage) ซึ' ง

หากพิจารณาในบริบทของสื'อสังคมออนไลน์จะเห็นภาพได้ชัดเจน และสามารถนํามาอธิบาย

ตวัอยา่งไดอ้ยา่งดี มีคาํอธิบายว่า UGC เกิดขึIนของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชสื้'อเองโดยอตัโนมติั กล่าวคือ 

UGC เกิดขึIนจากการสร้างเนืIอหาโดยผูบ้ริโภคที'ตอ้งการสื'อสารถึงผูบ้ริโภคดว้ยกนั โดยที'ไม่ไดเ้ป็น

การจดั แสดงหรือเป็นการโฆษณา โดยผูที้'มีความตอ้งการขอ้มูลเนืIอหาลกัษณะนีI มากที'สุดคือ

ประชากรที'เกิดในยคุ Millennials หรือบุคคลที'เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1981-2000 

1.ส่วนประกอบที'นาํมาพิจารณาแนวคิดผูรั้บสื'อเป็นผูผ้ลิตเนืIอหา 

ธาม เชืIอสถาปนศิริ (2557) ไดน้าํเสนอมุมมองในการพิจารณา UGC นอกเหนือจากการที'

ผูผ้ลิตเนืIอหาสารเป็นตวักาํหนดกระแสขอ้มูลข่าวสารแลว้นัIน ยงัมีอีก 3 ดา้น พิจารณา โดยเฉพาะ

เกี'ยวกบัสื'อต่าง ๆ ในบริบทออนไลน์ คือ 

1) ผูใ้ชเ้ป็นผูก้าํหนดคดักรองเนืIอหาสาร (User-Generated Filtering) 

กล่าวคือ ผูใ้ชง้านไดพ้ฒันามาเป็นผูก้าํหนดว่า อะไรหรือสิ'งใดคือเนืIอหาที'สมควรผ่าน "ประตูกล" 

สื'อสารของเขาได ้พวกเขาจะใชค้วามรู้ส่วนตวั ความชื'นชม อคติ หรืออื'น ๆ ในการพิจารณาส่วนตวั 

เพื'อบอกว่า "เนืIอหาใดจะไดไ้ปต่อ" เช่น การกดไลคใ์นเฟซบุ๊ก และกดแชร์บทความจากเวบ็ไซต์

สํานักข่าวที'ได้อ่านต่อผ่านไลน์ ซึ' งสิ' งเหล่านีI เป็นเรื' องที'ผูผ้ลิตสื'อพึงตระหนักและควรสังเกต

พฤติกรรมวา่เนืIอหาแบบไหนที'ไดรั้บการกดชอบ กดส่งต่อมากที'สุด 
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2) ผูใ้ชเ้ป็นตวักระจายเนืIอหาสาร (User-Generated Distribution) กล่าวคือ 

ผูใ้ชง้านสื'อจะเป็นผูที้'คอยเฝ้าดู ติดตาม และกระจายข่าวสาร โดยจะปฏิบติัตนเป็นสื'อมวลชนเสียเอง 

โดยการใชเ้ครือข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคมที'ประกอบกนัขึIนจากคนรู้จกั เพื'อนร่วมหอ้งเรียน เพื'อน

ร่วมงาน หรือคนอื'น ๆ ที'ชื'นชอบสิ'งเดียวกนั หรือเพื'อนจากการรู้จกักนัโดยบงัเอิญผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ ซึ' งผูท้าํการผลิตสื'อออกไปควรสนใจวา่ ผูใ้ชง้านหรือผูติ้ดตามข่าวสารของเราเลือก

แชร์เนืIอหาต่าง ๆ นัIน ผ่านระบบเครือข่ายสื'อใด ทาํไมจึงเลือกที'จะใช ้หรือไม่ใชสื้'อใด โดยสังเกต

เพิ'มเติมว่ามีเนืIอหาประเภทใด ที'สามารถมีพลงัสามารถแพร่กระจายขา้มแพลตฟอร์มไดบ้า้ง อาทิ 

การส่งขอ้มูลจากแอปพลิเคชั'น สนทนาแชท Line มาสู่สื'อสังคมออนไลน์ Facebook โดยการสังเกต

จุดที'น่าสนใจของการแพร่กระจายเนืIอหาสาร (Content) เหล่านีI  วา่รูปแบบการแพร่กระจายนัIน ผา่น

รูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่นไร ระดบัใด ความสัมพนัธ์แบบเพื'อนที'ทาํงาน แบบคนรู้จกั

ทั'วไป หรือเพื'อนสนิท กระทั'ง ความสมัพนัธ์ผา่นคนในครอบครัว หรือคนรัก 

3) ผูใ้ชเ้ป็นตวัสร้างประสบการณ์สื'อนัIนเอง (User-Generated Exper) 

กล่าวคือ ผูใ้ชสื้'อจะเขา้มาเขียนความคิดเห็นจากกรใชสิ้นคา้และบริการ ประสบการณ์ที'เกี'ยวขอ้ง 

(Review) ที'ทาํให้ผูอ่้าน ผูเ้ขียนรู้สึกว่าตนเองไดแ้บ่งปันเรื'องราวผ่านเรื'องเล่าและนาํไปสู่การสร้าง

ความรู้หรือทศันคติ กระทั'ง ความเห็นร่วมสรุปไปในทิศทางสนบัสนุน หรือ ต่อตา้นก็ไดห้ลายครัI ง 

การสร้างประสบการณ์ร่วมกนันัIน สามารถนําไปสู่การเปลี'ยนแปลงทางสังคม ผ่านการณรงค์

คดัคา้น หรือร่วมระดมสรรพกาํลงัในการแกไ้ขปัญหาหรือเรียกร้องบางอยา่งไดเ้ช่นกนั อยา่งเช่น 

กรณีศึกษาการรณรงค์หรือการขบัเคลื'อนประเด็นทางสังคมผ่านเวบ็ไซด์ Change.or ซึ' งหลายต่อ

หลายครัI ง ประเดน็ที'มีผูใ้ชง้านเริ'มตัIงประเดน็รณรงคต่์าง ๆ ไดน้าํไปสู่การเปลี'ยนแปลงในสังคมให้

ไปในทิศทางที'ดีขึIน 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดผูรั้บสื'อเป็นผูผ้ลิตเนืIอหามาปรับใชใ้นส่วนของการคิดคอนเทนตใ์น

การผลิตรายการออนไลน์เพื'อให้ทนักระแสในช่วงนัIน ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการใช้สื'อ

ออนไลน์ไปในทิศทางใด นาํมาปรึกษากนัภายในทีมเพื'อใหเ้ป็นสิ'งที'น่าสนใจ ผูที้'เขา้มาชมกดชอบ 

และส่งต่อกนัมากที'สุด คดักรองเนืIอหาก่อนการนาํมาผลิตในขัIนตอนต่าง ๆ เพื'อเผยแพร่ 

2. แนวคิดเกี'ยวกบัรายการและการผลิตรายการ (Programme Production) 

การจดัรายการกระจายเสียงผา่นรูปแบบรายการพอดแคสตมี์ลกัษณะการจดัรายการที'คลา้ย

กบัการจดัรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ และดว้ยการจดัรายการกระจายเสียงผ่าน

รูปแบบรายการพอดแคสต์ยงัไม่เป็นที' นิยมนักในสังคมไทย การทบทวนวรรณกรรมและ
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เอกสารอา้งอิงในงานวิจยันีI จึงนาํแนวคิดเกี'ยวกบัรายการและการผลิตรายการที'เป็นรูปแบบรายการ 

วทิยกุระจายเสียงเป็นหลกั  

อุษณีย  ์ศิริสุนทรไพบูลย ์(2552) ได้ให้คาํนิยามเกี'ยวกบัการจดัรายการวิทยุกระจายเสียงว่าการ

กาํหนดรายการในผงัรายการเพื'อออกอากาศ โดยกาํหนด รูปแบบรายการ เวลาออกอากาศ ความยาว

ของรายการ ซึ' งโดยทั'วไปจะตอ้งทาํให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะนาํแนวคิดที'วางไวม้าผลิตรายการ

ดงันัIน การผลิตรายการจึงหมายถึง การทาํให้แนวคิดกลายเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงพร้อม

ออกอากาศ ซึ' งถือวา่การจดัรายการเป็นการวางแผนการปฏิบติังานอยา่งกวา้ง 1 ในระยะยาว 

การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง (Programme Production) 

อุษณีย ์ศิริสุนทรไพบูลย ์(2552) กล่าววา่ การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง คือกระบวนการ

ทาํให้เป็นรายการวิทยกุระจายเสียง ถือเป็นกระบวนการที'เกิดขึIนอยา่งต่อเนื'องกนั เป็นสิ'งที'ตอ้งทาํ

หลงัจากที'วางแผนจดัรายการวิทยกุระจายเสียงเรียบร้อยแลว้ ทาํให้ทราบว่าตอ้งผลิตรายการอะไร 

รูปแบบรายการอะไร ตอ้งเตรียมเนืIอหาสาระะไรบา้ง การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงจึงเป็น

หนา้ที'ของฝ่ายผลิตรายการ ประกอบดว้ย 8 ขัIนตอน สุมน อยูสิ่น (2543) 

1) รวบรวมขอ้มูลพืIนฐาน กระบวนการผลิตรายการเริ'มจากผูผ้ลิตรายการ (Producer) ไดรั้บ

มอบหมายจากผูจ้ดัรายการใหผ้ลิตรายการใดรายการหนึ'ง ผูผ้ลิตรายการจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลต่าง 

ๆ ที'จาํเป็น คือ ขอ้มูลเกี'ยวกบัผูฟั้ง รูปแบบและประเภทของรายการที'ควรจะผลิต ประเด็น เนืIอหา 

รวมทัIงงบประมาณในการผลิตรายการ ตามปกติผูผ้ลิตรายการจะไดข้อ้มูลเหล่านีIมาจากผูจ้ดัรายการ 

(Programmer) 

2) การวางแผนผลิตรายการ เป็นขัIนตอนที'ผูผ้ลิตรายการตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลที'มีอยูว่่าจะ

ดาํเนินการผลิตรายการอย่างไร จึงจะบรรลุวตัถุประสงคข์องรายการ จะใชท้รัพยากรที'มีอยู่ไดแ้ก่ 

บุคคล วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเวลา ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ยา่งไร 

3) การเขียนบท เป็นขัIนตอนที'ผูผ้ลิตรายการมอบหมายให้ผูเ้ขียนบท นําแนวคิดและ

ประเต็นเนืI อหาอย่างกวา้ง ๆ ไปสร้างจินตนาการและเรียบเรียงออกมาเป็นคาํพูด เสียงเพลง 

เสียงดนตรี และเสียงประกอบอื'น ๆ บทวทิยจุะเป็นเครื'องมือในการทาํงานร่วมกนัของฝ่ายต่าง ๆ ใน

กลุ่มผลิตรายการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั ในขัIนแรกของการเขียนบทผูเ้ขียนอาจเขียนโครงร่าง

บทอยา่งคร่าว ๆ ก่อน แลว้จึงเขียนบทอยา่งสมบูรณ์ในภายหลงัหรือจะเขียนบทสมบูรณ์เลยก็ได ้ถา้

หากเป็นรายการที'ไม่ใชเ้ทปแทรกประกอบรายการ 
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4) จดัเตรียมวสัดุรายการ จากการศึกษาบทวิทยุหรือโครงสร้างของบทคร่าว ๆ จะทาํให้

ผูผ้ลิตรายการสามารถจดัเตรียมวสัดุรายการไวล่้วงหนา้ เช่น จดัเตรียมเทปบนัทึกเสียงจดัเตรียมหอ้ง

ผลิตรายการ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ในการบนัทึกเสียงนอกสถานที'ไวใ้หพ้ร้อมสาํหรับที'จะใชง้านได้

ทนัที 

5) ประสานงานการผลิตรายการ เป็นการประสานงานผูร่้วมงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที'กาํหนดไว้

ในบท เช่น การประสานงานกบัผูก้าํกบัการแสดง ผูแ้สดง ผูด้าํเนินรายการ ช่างเทคนิค และวิทยากร

ที'มีความเชี'ยวชาญในเรื'องใดเรื'องหนึ'งเป็นพิเศษ ผูผ้ลิตรายการจะตอ้งประสานงานกบับุคคลเหล่านีI

เพื'อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนการผลิตที'วางไว ้

6) ซกัซอ้ม การผลิตรายการวิทยกุระจายเสียงที'ดีนัIนตอ้งมีการซกัซอ้มก่อนการบนัทึกเสียง 

การซกั ซอ้มอาจมีหลายขัIนตอนทัIงนีI ขึIนอยูก่บัรูปแบบของรายการ ถา้เป็นรายการที'ผลิตยากและมี

ผูเ้กี'ยวขอ้งเป็นจาํนวนมาก เช่น รายการละคร ก็ตอ้งซอ้มหลายขัIนตอนและตอ้งมีความพิถีพิถนัมาก 

ขอ้ดีของการซอ้มคือ ช่วยลดความผิดพลาดทัIงดา้นเนืIอหา การพูดและการแสดง เพราะระหวา่งการ

ซอ้มผูผ้ลิตและผูก้าํกบัรายการจะตอ้งแนะนาํผูร่้วมรายการทุกฝ่าย ทาํใหมี้โอกาสแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่าง ๆ ก่อนมีการบนัทึกเสียง 

7) บนัทึกเสียง เป็นขัIนตอนการบนัทึกเสียงในห้องส่งหรือห้องสตูดิโอ ซึ' งผูที้'เกี'ยวขอ้งทุก

คนจะต้องมาอยู่พร้อมกันตามที'กาํหนดไวใ้นบทวิทยุ เป็นขัIนตอนที'สําคญัมากเพราะเป็นการ

บนัทึกเสียงรายการตัIงแต่ตน้จนจบเพื'อเก็บไวส้ําหรับออกอากาศตามผงัรายการ รายการที'ผลิต

ออกมาต้องมีคุณภาพทัI งด้านเนืI อหาและคุณภาพเสียง ดังนัI นผูก้ ํากับรายการจึงต้องเป็นผูที้' มี

ความสามารถในการควบคุมช่างเทคนิคให้ผสมเสียงที'มาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ เสียงพูดจาก

ไมโครโฟน เสียงจากแผ่นเสียง หรือจากเทปแทรก ให้มีความผสมผสานกลมกลืนกนัเป็นอย่างดี 

รวมทัIงตอ้งสามารถให้คาํแนะนําเรื' องการแสดงบทบาทการออกเสียงอย่างถูกตอ้งแก่ผูด้าํเนิน

รายการ ผูแ้สดง และวิทยากร บทบาทของผูก้าํกบัรายการในขณะที'มีการบนัทึกเสียงเรียกว่า "การ

กาํกบัรายการ" 

8) ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและประเมินผลรายการ เมื'อการบนัทึกเสียงเสร็จ

แลว้ ขัIนตอนของการผลิตรายการยงัไม่สิIนสุด ผูผ้ลิตรายการและผูที้'ร่วมในรายการทุกคนจะตอ้ง

ตรวจสอบคุณภาพของเสียงที'บนัทึกว่ามีความชดัเจนถูกตอ้ง สมจริง สมจงัหรือไม่ มีตอนใดบา้งที'

ควรจะบนัทึกใหม่ หรือมีตอนใดที'ควรจะตดัออกโดยวิธีการตดัต่อเทป ขัIนตอนนีI จาํเป็นตอ้งมีขึIน

ก่อนที'กลุ่มผลิตรายการจะแยกยา้ยกนัไป เพื'อจะไดแ้กไ้ขทนัเวลาก่อนที'จะนาํรายการไปออกอากาศ 

นอกจากนีI แลว้ยงัตอ้งมีการประเมินคุณภาพรายการ ซึ' งเป็นการพิจารณาดูว่ารายการที'ผลิตออก
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มาแลว้มีความเหมาะสมที'จะออกอากาศหรือไม่ โดยพิจารณาทัIงดา้นเทคนิคการผลิต เนืIอหาสาระ 

เทคนิคการเสนอรายการ การประเมินนีI เป็นงานที'ฝ่ายรายการตอ้งดาํเนินการก่อนที'รายการนัIนจะ

ออกอากาศ สามารถทาํได ้2 วิธีการ ไดแ้ก่ วิธีแรก ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี'ยวชาญทางดา้นเนืIอหา

และเทคนิคการผลิต โดยอาจจดัประชุมกลุ่มผูเ้ชี'ยวชาญเพื'อให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพื'อการ

ปรับปรุงรายการ วธีิที'สอง ประเมินคุณภาพโดยกลุ่มตวัอยา่ง วธีินีIตอ้งสุ่มตวัอยา่งผูที้'มีลกัษณะคลา้ย

กบักลุ่มเป้าหมายของรายการ นาํตวัอยา่งรายการไปเปิดใหฟั้ง แลว้ใหต้อบแบบสอบถามหรือใชว้ิธี

สัมภาษณ์ความคิดเห็น หลงัจากการออกกระจายเสียงไประยะหนึ' งแลว้ควรจะประเมินผลรายการ 

ซึ' งเป็นการประเมินความสนใจและทศันคติของกลุ่มเป้าหมาย หลงัจากที'ไดรั้บฟังรายการ การ

ประเมินผลนีI จะช่วยให้ผูผ้ลิตรายการวิทยุสามารถปรับปรุงรายการในครัI งต่อไปให้ตรงกบัความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย ขัIนตอนเหล่านีI จะช่วยใหผู้ผ้ลิตรายการ สามารถพฒันาปรับปรุงรายการ

วิทยขุองตนใหมี้คุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูฟั้งรายการโดยจากขัIนตอนการผลิต

รายการทัIงหมด 8 ขัIนตอนที'กล่าวไวข้า้งตน้ สามารถนาํมา 

 

สรุปเป็นขัIนตอนใหญ่ ๆ ได ้ทัIงหมด 3 ขัIนตอน คือ 

1) ขัIนเตรียมการก่อนผลิต (Pre-Production) ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูลพืIนฐานและ

วางแผนการผลิต การเขียนบท การเตรียมวสัดุรายการ การประสานงาน และการชกัซอ้ม 

2) ขัIนการผลิต (Production) ประกอบดว้ยการบนัทึกเทปรายการ หรือ ออกอากาศสด 

3) ขัIนหลงัการผลิต (Post-Production) ประกอบดว้ย การตดัต่อ แกไ้ข และการตรวจสอบ

คุณภาพรายการ ลอดจนการประเมินผลหลงัการออกอากาศ 

ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดเกี'ยวกบัรายการและการผลิตรายการมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานทัIง 3 

ส่วน คือ ขัIนเตรียมการก่อนผลิต (Pre-Production) การรวบรวมขอ้มูลพืIนฐานของเนืIอหาที'ตอ้งการ

จดัทาํ ปรึกษากบัคนในทีมถึงวตัถุประสงคที์'ตอ้งการจดัทาํและผลที'คาดวา่จะไดรั้บในชิIนงาน และ

วางแผนในการถ่ายถ่ายทาํ ทัIงบท นกัแสดง จนกระทั'งทีมงานที'เกี'ยวขอ้ง ชีI แจง้ขนัตอนการทาํงาน

ของแต่ละบุลคลอย่างละเอียด ขัIนการผลิต (Production) ในวนัถ่ายทาํชิIนงาน ตอ้งมีการซ้อมบท

ใหก้บัผูแ้สดงเพื'อไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด และเริ'มเซ็ททัIงฉากและอุปกรณ์เพื'อใหพ้ร้อมในการถ่าย

ทาํ ขัIนหลังการผลิต (Post-Production) ฝ่ายตัดต่อจะดาํเนินงานประมาณ 70% เพื'อตรวจสอบ

คุณภาพของเนืIองานว่าตรงไปตามเป้าหมายที'ตอ้งการไวห้รือไม่ พร้อมกบัแกไ้ขเนืIองานให้ได้

คุณภาพงาน 100% ก่อนการนาํไปเผยแพร่ 
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3.แนวคิดหนา้ที'ของโปรดิวเซอร์ (Producer) 

 นดี นุไพโรจน์ (2555) ไดก้ล่าวถึงบทบาท หนา้ที' ความสาํคญัของโปรดิวเซอร์ไวด้งันีI  

Producer & Location (โปรดิวเซอร์และจดัหาสถานที'ถ่ายทาํ)  

- เตรียมงาน และ จดัหา ตวัอยา่งงานที'สอดคลอ้ง เพื'อนาํ มาใชเ้ป็นประโยชน์กบัการถ่ายทาํ 

- จดัหาสถานที'ถ่ายทา และ ติดต่อเจา้หนา้ที'ของสถานที'เพื'อขออนุญาตใชส้ถานที'ในการ 

ถ่ายทาํ โดยการประสานงาน และ Confirm รายละเอียดต่าง ๆ 

 - จดัเตรียมอาหาร เครื' องดื'ม และ หน่วยปฐมพยาบาล เพื'ออาํนวยความสะดวกให้กับ

ทีมงานระหวา่งการถ่ายทาํ 

- ประสานงานกบัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งทัIงภายใน และภายนอกบริษทั – เตรียมอุปกรณ์และ

วสัดุสิIนเปลืองเพื'อใชใ้นงาน เช่นเบิกเงินสดสาํรองจ่าย เพื'อจ่าย ค่าแรงค่าสถานที' ค่ารถ ค่าอาหาร

เป็นตน้ 

- นดัหมายเวลากบัหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งให้มาตรงเวลา ณ จุดถ่ายทาํ หรือสถานที'ที'ไดน้ดั

หมาย โปรดิวเซอร์ (producer) มีหน้าที'ผลิต หรือ produce รายการ สื'อออนไลน์ทุก ๆ ขัIนตอน 

โดยทั'วไปแบ่งเป็น 3ขัIนตอน คือก่อนการผลิต (เตรียมการ) การผลิต (ถ่ายทาํรายการ) และหลงัการ

ผลิต (ตดัต่อ แต่งภาพและเสียง และภาพเอฟเฟ็กต์ต่างๆ) จนกระทั'งออกมาเป็นผลงานที'เสร็จ 

สมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ออกไป  

 

สื'อออนไลน์ที'เราดูกันอยู่ทุกวนั ผูที้'อยู่เบืIองหลงัการผลิตทัIงหมดก็คือโปรดิวเซอร์ ใน

องคก์รขนาดเล็กโปรดิวเซอร์อาจเป็นทัIงผผูลิ้ต คนเขียนบท ผูก้าํกบัรายการและแมก้ระทั'งผูต้ดัต่อ

เองแต่ในองคก์รใหญ่ ๆ มกัมีบุคลากรทาํหนา้ที'เฉพาะดา้น เช่น คนเขียนบท (บางแห่งใชค้รีเอทีฟ 

เป็นผูเ้ขียนบท) เจา้หนา้ที'ตดัต่อ ซึ' งแมจ้ะมีคนทาํหนา้ที'เหล่านีI โดยเฉพาะ แต่ผูที้'ตอ้งควบคุมดูแล

กาํหนดแนวทางกคื็อโปรดิวเซอร์ เราอาจเปรียบการทาํงานของโปรดิวเซอร์ไดด้งันีI  

 

1.Planner โปรดิวเซอร์ คือนกัวางแผน  

โปรดิวเซอร์ เป็นผูท้าํให ้“ความคิด” (idea) ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเพื'อนาํไปสู่การผลิต หรือ 

สคริปต ์(script) โดยความคิดนีI อาจเกิดขึIนไดส้องกรณีการรับคาํสั'งให้ผลิตจากผูบ้ริหาร หรืออาจ 

เป็นการรับโจทยจ์ากลูกคา้ เช่น เจา้ของผลิตภณัฑที์'ตอ้งการลงโฆษณาทางสื'อออนไลน์ หรือเอเจนซี' 

โฆษณา ซึ' งจะเป็นฝ่ายกําหนดมาว่า อยากได้รายการแบบไหนเพื'อให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และ 

กลุ่มเป้าหมายของตน  

 

2. Researcher โปรดิวเซอร์ คือ นกัคน้ควา้ 
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เมื'อไดไ้อเดียทาํรายการมาแลว้ โปรดิวเซอร์ตอ้งทาํการคน้ควา้หาขอ้ มูลเกี'ยวกบั เนืIอหา

ของ รายการ(บางองค์กรอาจมีผูท้าํหน้าที'นีI โดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายข้อมูล หรือ ให้ครีเอทีฟเป็น

ผูรั้บผดิชอบแลว้แต่วา่ เนืIอหาของรายการเนน้ดา้นนีIมากนอ้ยเพียงใด) ซึ' งแมจ้ะมีฝ่ายขอ้ มูลหรือผูที้'

ทาํหนา้ที'ช่วย คน้ควา้แต่โปรดิวเซอร์กย็งัคงจาํเป็นที'จะตอ้งมีความรู้ในเรื'องนัIน ๆ ดว้ยขอ้มูลส่วนใด

ที'อ่านแลว้ เกิดคาํถาม ก็ตอ้งหาคาํตอบ เพราะนั'นอาจเป็นคาํถามเดียวกบั ที'เกิดขึIนกบัคนดก็ูได้ ใน

ฐานะที/เป็นผู้ ผลิตรายการโดยเฉพาะที/เน้นข่าวสารข้อมูลจําเป็นต้องให้ข้อมูลที/ทั Fงถูกต้องและ
ครบถ้วน  
 
3. Creative โปรดิวเซอร์ คือนกัสร้างสรรคร์ายการ 

ในบางครัI ง โปรดิวเซอร์ในองคก์รขนาดเลก็ หรือโปรดกัชั'นเฮา้ส์ อาจมีหนา้ที'เป็นครีเอทีฟ 

เพื'อสร้างสรรคใ์ห้รายการมีเนืIอหาที'ใหม่ ทนัสมยั และน่าสนใจอยูเ่สมอ เช่น ช่วงคริสตม์าส หาก

เป็นรายการที'ปกติถ่ายบน blue screen กอ็าจเปลี'ยนบรรยากาศมาเป็นถ่ายทาํในฉากที'มีตน้คริสตม์าส

บา้ง เป็นตน้ เพื'อใหร้ายการดูทนัสมยั Update และมีสีสนัอยูเ่สมอ โปรดิวเซอร์ที'เป็นนกัวางแผนที'ดี 

สามารถคิดธีมที'เป็นเทศกาลไดล่้วงหน้าตลอดทัIงปี การคิดธีมล่วงหน้าช่วยเพิ'มสีสันและลูกเล่น

ใหก้บัรายการไดม้ากกวา่การเตรียมตวัเพียงระยะสัIนๆ  

 

4. Writer โปรดิวเซอร์ คือ นกัเขียน  

โปรดิวเซอร์ บางครัI งตอ้งทาํหนา้ที'เขียนสคริปตห์รือบทพูด และในการเขียนบทนีI  โปรดิว

เซอร์อาจตอ้งสวมบทของครีเอทีฟดว้ย เพื'อสร้างสรรคค์าํพูดใหม่ๆ ใหแ้ตกต่างจากเดิม โดยเฉพาะ

รายการที'มีการออกอากาศทุกวนั จาํเป็นตอ้งเปลี'ยนคาํพูดบา้งเพื'อไม่ใหเ้กิดความเบื'อหน่าย หรือถา้

ไม่สามารถทาํไดจ้ริง ๆ กอ็าจทาํบทพดูใหเ้หมือนเดิมทุกวนั แต่เป็นการตัIงใจทาํมีจุดประสงคเ์พื'อให้

คนดูจาํได ้หรือเป็นการให้ขอ้มูลจาํเป็นสาํหรับผูช้มที'อาจดูรายการเป็นครัI งแรก ในฐานะนกัเขียน 

โปรดิวเซอร์ ตอ้งมีพืIนฐานการเขียนที'ดี และเขียนบทใหเ้หมาะกบัรูปแบบรายการ  

 

5. Controller (Manager) โปรดิวเซอร์ คือผูค้วบคุมหรือผูจ้ดัการ 

ในส่วนของการเตรียมการผลิต โปรดิวเซอร์ตอ้งควบคุมดูแลหรือจดัการให้ครีเอทีฟ ฝ่าย

ขอ้มูล ฝ่ายกราฟิก ออกแบบฉาก ฯลฯ ทาํงานของตนใหเ้สร็จทนักาํหนด เพื'อจะไดเ้ริ'มตน้การถ่ายทาํ

ได ้ในส่วนของการผลิตรายการ(ในกรณีที'องค์กรไม่มีตาํแหน่งผูก้าํกบั) โปรดิวเซอร์จาํเป็นตอ้ง

ควบคุมการดาํเนินรายการของพิธีกรหรือผูด้าํเนินรายการ เป็นไปตามลาํดบัขัIนตอนที'ถูกตอ้ง ไป

จนถึงการสั'งคตัเพื'อเขา้ช่วงโฆษณาหรือการสั'งใหถ่้ายใหม่ (เทค) ในส่วนของ Post Production หรือ

ขัIนตอนหลงัการผลิต โปรดิวเซอร์กต็อ้งควบคุมเจา้หนา้ที'ตดัต่อใหล้าดบัภาพตรงตามเป้าหมายหรือ

เนืIอหาของรายการ หรือให้เหมาะสมกบัลาดบัเวลา กาํหนดความเร็ว – ชา้ในการดาํเนินเรื'อง และ/
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หรือกาํหนดส่วนที'ตอ้งการเอฟเฟ็กตเ์พิ'มเติม ไม่วา่จะเป็นเอฟเฟ็กตภ์าพหรือเสียง และเมื'องานเสร็จ

กต็อ้งดูแลควบคุมคุณภาพของรายการใหไ้ดม้าตรฐาน 

 

6. Handyman โปรดิวเซอร์ คือสารพดัช่าง  

โปรดิวเซอร์  มีหน้าที'แกไ้ขปัญหาที'กสิ'งอย่างที'เกิดขึIนในทุกขัIนตอนกระบวนการผลิต 

เพื'อใหก้ารผลิตรายการดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบรื'น ไม่วา่จะเป็นปัญหาเฉพาะหนา้ หรือปัญหาระยะ

ยาว ปัญหาเฉพาะหนา้ มกัเป็นปัญหาที'เกิดขึIนในระหว่างการผลิตรายการเช่น อุปกรณ์เสีย เทปยบั 

ลืมถ่าย พิธีกรมาสาย ฯลฯ หรือในระหว่างการออกอากาศสด ปัญหาทัIงหลายเหล่านีI  โปรดิวเซอร์

ตอ้งสามารถคิดหาหนทางแกไ้ขสถานการณ์ให้ได ้เพื'อให้มีผลงานออกอากาศทนัตามกาํหนดหรือ

ออกมาดีที'สุด (อย่าลืมว่าโปรดิวเซอร์ก็เป็นคนควบคุมคุณภาพรายการ (Quality control) ด้วย

เหมือนกนั 

7. Businessperson โปรดิวเซอร์ คือนกัธุรกิจ  

ในการนาํเสนอโครงการผลิตรายการ(Proposal) ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อผูบ้ริหารหรือ

ผูส้นับสนุนรายการโปรดิวเซอร์จาํเป็นต้องมีทักษะในการพูดโน้มน้าวใจเพื'อให้ลูกค้า (หรือ

ผูบ้ริหาร) “ซืIอ” รายการของตน เพื'อจะไดผ้ลิตรายการตามที'คิดไว ้แมว้า่ตามหลกัแลว้ องคก์รมกัมี 

“ฝ่ายขาย” ที'ทาํหนา้ที'นีI  แต่ในการออกไปพบปะลูกคา้ที'จะมาเป็นผูส้นบัสนุนรายการนัIน โปรดิว

เซอร์อาจตอ้งออกไปช่วยนาํเสนอรายการดว้ยเนื'องจาก โปรดิวเซอร์เป็นผูที้'รู้จกัรายการของตนดี

ที'สุดและสามารถให้คาํตอบที' เกี'ยวขอ้งกบัเนืIอหารายการรวมทัIงเทคนิคดา้นการผลิตได ้ที'สําคญั

เมื'อมองในดา้นของโปรดิวเซอร์แลว้ การออกไป Present งานต่อลูกคา้พร้อมกบัฝ่ายขายนัIน จะ

ส่งผลดีในอีกทางหนึ'ง นั'นคือโปรดิวเซอร์สามารถควบคุมไม่ใหฝ่้ายขาย “รับปาก” ลูกคา้จนเกินเลย

ความสามารถในการผลิตของเราไดด้ว้ย และใชท้กัษะการพูดเพื'อโนม้นา้วใจให้คนในทีมทางาน

ใหก้บัตนไดอ้ยา่งเตม็ใจและเตม็ความสามารถ  

 

คุณลกัษณะของโปรดิวเซอร์สรุปไดด้งันีI     

1. People Skill มีทกัษะในการทาํงานร่วมกบัผูอื้'น รู้จกัวธีิพดู 

2. Managerial Skill มีทกัษะในดา้นการจดัการการวางแผน รู้จกัใชง้านคนในถูกงานและหนา้ที' 

3. Problem Solving Skill มีทกัษะในดา้นการแกปั้ญหาที'ดีตอ้งเรียนรู้และสะสมจาก 

ประสบการณ์การทาํงานีI เป็นหลกั 

4. Leadership Skill ทกัษะในดา้นความเป็นผูน้าํเนื'องจากโปรดิวเซอร์กคื็อผนาํทีมงานการผลิตู ้

ทัIงหมดนั'นเอง 

5. Team Player ทาํงานีI เป็นอนัหนึ'งอนัเดียวกนักบัคนในทีม 

6. Punctuality สิ'งสาํคญัสาํหรับโปรดิวเซอร์ทุกคนคือการเป็นคนตรงต่อเวลา 
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7. Flexibility ปัจจยัที'สาํคญัที'สุดประการหนึ'งในการผลิตรายการโทรทศัน์กคื็อการเปลี'ยนแปลง 

ซึ' งเป็นสิ'งที'เกิดขึIนอยูต่ลอดเวลา ตอ้งเป็นคนที'ยดืหยนุ ปรับเปลี'ยนไปตามสถานการณ์ 

 

หลกัการ 5P 

ในการเป็นโปรดิวเซอร์เริ'มตน้ดว้ย 3P แรก (Preproduction, Production, Postproduction) 

และหลกัการ 5P (Pre-Planning Prevents Poor Performance) จากประสบการณ์ทางานที'ผา่นมา อาจ

กล่าวไดว้่าการทาํงานเป็นโปรดิวเซอร์ให้ “สนุก” และ “มีประสิทธิภาพ” นัIน ก็ยงัคงตอ้งพบกบั P 

อีกหลายตวัดงันีI  

Passion ความรักในงาน  

“จงรักในสิ'งที'เราทาํ” ถา้สร้างสิ'งนีI ขึIนมาในใจไดก่้อน ชีวิตการทางานจะมีความสุข ไม่

จาํกดัแต่เฉพาะการเป็นโปรดิวเซอร์เท่านัIน แต่ยงัสามารถนาไปใชไ้ดก้บัการประกอบอาชีพในสาขา

อื'น ๆ ไดทุ้กสาขา การที'เรารักในงานของตวัเอง ทาใหเ้ราทางานไดอ้ยา่งมีความสุข และไม่ทอ้ถอย

แมว้า่จะตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคต่าง ๆ  

 

Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  

ความเป็นมืออาชีพคือยึดหลกัความรับผิดชอบในหนา้ที'ที'ไดรั้บมอบหมายและทาอยา่งตัIงใจ (และ

ทาํดว้ย “passion”) รู้จกัแบ่งแยกเรื' องงานก็คืองาน ไม่ควรนามาเป็นเรื' องส่วนตวั ถา้มีปัญหากบั

ผูร่้วมงานดว้ยเรื'องส่วนตวั เมื'อตอ้งทางานดว้ยกนั ก็ตอ้งพูดคุยประสานงานกนั และไม่เอามาเป็น

เหตุในการกลั'นแกลง้กนัจนเสียงาน  

Proof of Quality พิสูจน์ความมีคุณภาพ  

การเป็นโปรดิวเซอร์ที'ดี ควรตรวจสอบคุณภาพของรายการที'ผลิตก่อนออกอากาศทุกครัI ง ดงันัIน 

เมื'อจะผลิตรายการใด ๆ ก็ตอ้งให้งานออกมามีคุณภาพให้มากที'สุด (และแน่นอนว่างานที'มีการ

วางแผนและดาํเนินการตามแผนไดย้อ่มออกมาคุณภาพดี)  

Priority จดัลาดบัความสาํคญั  

ในชีวติการทางานเป็นโปรดิวเซอร์ เป็นไม่ไดที้'จะมีงานเขา้มาทีละอยา่ง บ่อยครัI งที'โปรดิวเซอร์หนึ'ง

คนตอ้งรับงานผลิตรายการมากกวา่หนึ'งรายการ โปรดิวเซอร์จึงตอ้งรู้จกัลาดบัความสาํคญัของงาน 

ไม่เช่นนัIน จะทาํงานไม่เสร็จหรือเสร็จไม่ทนัเลยสกัอยา่ง 

 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดของหนา้ที'โปรดิวเซอร์ในส่วนของ การวางตวัเมื'อตอ้งทาํงานร่วมกนั

เป็นทีม และทกัษะในการพูดเมื'อตอ้งเขา้พบกบัลูกคา้ ควรปฏิบติัตวัอย่างไรเพื'อให้ลูกคา้วางใจ 

ยอมรับในขอ้เสนอของชิIนงานและซืIอชิIนงานจากเรา ทกัษะในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ เมื'อตอ้ง

ออกหน้างานจริง เมื'อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินโปรดิวเซอร์ตอ้งมีสติ สมาธิเพื'อแกไ้ขปัญหาไดโ้ดยเร็ว 
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ไม่ให้เกิดผลกระทบต่องานหรือเกิดอยา่งนอ้ยที'สุด เช่น เกิดเหตุการณ์ฝนตก จาํเป็นตอ้งแกไ้ขโดย

ถ่ายซีนอื'น ๆ ที'อยูใ่นร่มก่อน จนกระทั'งฝนหยดุจึงออกมาถ่ายซีนกลางแจง้ได ้การจดัการและการ

วางแผน โปรดิวเซอร์ตอ้งมีแผนการ มุมมองความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื'อให้ชิIนงานเกิดความ

น่าสนใจ เช่น รายการ Motorcycle diary ในช่วง Covid-19 พ่อคา้ แม่คา้และผูป้ระกอบการในย่าน

ถนนขา้วสาร มีการปรับตวัอยา่งไรในมาตรการ การลอ็กดาวน์ 



 

                                                                     บทที$ 3 

                                                       รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ชื$อและที$ตั:งสถานที$ของที$ประกอบการ 

      บริษทั วายพี โปรดกัชั1น จาํกดั 136/17 หมู่ที1 8 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

 

 

 

ภาพที1 3.1 ตราสญัลกัษณ์(Logo) ของบริษทั วาย พี โปรดกัชั1น จาํกดั  

 

 

 

     

 

  

 

 

                                         

                                    ภาพที1 3.2 ตาํแหน่งที1ตัNงบริษทั วาย พี โปรดกัชั1น จาํกดั
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั วาย พี โปรดกัชั1น จาํกดั เป็นบริษทัที1รับผลิตสื1อวดีิโอ ภาพนิ1ง เพื1อการโฆษณาและมี

รายการภายในบริษทั เช่น รายการต่อมรับรส รายการงานก็ตอ้งทาํกิจกรรมก็ตอ้งเล่น รายการอะไร

วะ รายการครัวมงคล สามารถติดตามผลงานไดที้1ช่อง YP Entertainment บนยทููป (YouTube) 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที1 3.3  ตาํแหน่งพนกังาน บริษทั วาย พี โปรดกัชั1น จาํกดั 
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3.4 ตาํแหน่งงานและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ชื1อ นางสาวดิษยา ทบัสุวรรณ ตาํแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน หนา้ที1 โปรดิวเซอร์ ลกัษณะงานที1

ไดรั้บมอบหมายวางแผนในวนัเวลาที1ถ่ายทาํ ติดต่อประสานงานในสิ1งที1จะตอ้งใช ้เช่น คนแสดง 

สถานที1 สิ1งของประกอบฉาก ดูแลในระหว่างการถ่ายทาํ เมื1อมีสัมภาษณ์ จะทาํหนา้ที1สัมภาษณ์อยู่

หลงักลอ้ง ตลอดจนถึงการตดัต่อเสร็จสิNน ผูช่้วยผูก้าํกบั ลกัษณะงานที1ไดรั้บมอบหมายช่วยผูก้าํกบั

ดูแลหลงักลอ้ง เช็คเสียงไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด อาํนวยความสะดวกให้กบัผูก้าํกบั เปลี1ยนแบตเตอรี1  

เปลี1ยนอุปกรณ์ ดูแลกลอ้งแทน ช่วยออกแบบคิดซีนในแต่ละฉากเพื1อความเหมาะสม ผูช่้วยตดัต่อ 

ลกัษณะงานที1ได้รับมอบหมาย เมื1อคนตดัต่อวางโครงเรื1 องมาแลว้ ต้องใส่ Super text , Effect , 

Sound effect เพื1อให้เกิดความลื1นไหล(Smooth) ความน่าสนใจภายในคลิปมากขึNน ผูช่้วยช่างภาพ 

เมื1อมีการออกนอกสถานที1เช่น การถ่ายร้าน Street food ก็จะมีอุปกรณ์กลอ้ง 1 ตวั เพื1อช่วยถ่ายภาพ

ใหไ้ดใ้นหลายมุม และนาํไปส่งต่อใหก้บัคนแต่งภาพ เพื1อนาํไปลง Page Facebook ต่อไป 

 

3.5 ชื$อและตาํแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที1 3.4 คุณฐานดี นาคโมรา พนกังานที1ปรึกษา 
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3.6 ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

 เริ1มปฏิบติังาน วนัที1 19 พฤษภาคม – 27 สิงหาคม 2564  

โดยปฏิบติังาน 5 วนั/สปัดาห์ (องัคาร - เสาร์) เวลา 10.00 – 19.00 น. 

3.7 ขั:นตอนและวธีิการดาํเนินงาน  

สปัดาห์ที1 รายละเอียด 

1 ศึกษาและเรียนรู้ระบบการทาํงานภายในบริษทั 

2 ตดัต่อวดีิโอและใส่ Super text , Effect , Sound effect รายการอะไรวะ Ep. เปิด

กล่องรีววิ "Ninebot Gokart Pro Lamborghini Edition" 10,000 คนัในโลก, ออก

กองฝึกถ่ายภาพนิ1ง ที1สนามแข่งรถ Speed way ปทุมธานี 

3 ตดัและใส่ Super text , Effect , Sound effect รายการอะไรวะ Ep.ลงทุนได ้กาํไรมี 

กบัหมี Be@rbrick ,ประชุมการถ่ายทาํรายการ Motorcycle Diary ตอน "เสียงที1

เงียบเหงา...จากขา้วสาร,ออกนอกสถานที1เพื1อเกบ็ฟุตเทจรายการ “ต่อมรับรส” (เชา้ 

-บ่าย) ออกกองนอกสถานที1 ถนนขา้วสาร ถ่ายสมัภาษณ์ เกบ็ insert รายการ

Motorcycle Diary 

4 ประชุมประจาํสปัดาห์ของบริษทั ทาํกราฟิก Proposal เพื1อเสนอลูกคา้ในรายการ 

BOTB best of the best 2021 ถ่ายรายการ “ต่อมรับรส” ในสตูดิโอเมนู กุง้ซอส

มะขาม ออกไปพบลูกคา้เพื1อคุยรายละเอียดรายการ BOTB best of the best 2021ที1

พระราม 9 ออกกองถ่ายภาพนิ1ง รายการ “ต่อมรับรส” ตรวจเช็ค และ แกไ้ขงาน 

รายการต่อมรับรส ตอน ขา้วแกงในสวน 

5 ออกนอกสถานที1เพื1อไปดูสถานที1ถ่ายทาํรายการ BOTB best of the best 2021 

(สนามคอ้)จ.ชลบุรี ผูช่้วยโปรดิวเซอร์รายการ “งานกต็อ้งทาํ กิจกรรมกต็อ้งเล่น” 

Ep.05 ปิดตาฟาดหวัหาตวัคนตี โปรดิวเซอร์รายการ “ครัวมงคล Ep.06 นมกินกบั

อะไรกอ็ร่อยยยยย (มัNง) ,วางแผนการถ่ายทาํรายการ BOTB best of the best 2021  

ติดต่อประสานงาน กบันกัแข่งรถแต่ละคนเพื1อลงแข่ง (จาํนวน 50 คน) ออกไปพบ

ลูกคา้เพื1ออพัเดทงาน BOTB best of the best 2021 
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ตารางที1 3.1 ขัNนตอนและวธีิการดาํเนินงานสหกิจ 

 

 

 

 

6 ออกแบบภาพกราฟิก ทาํเนียบนกัแข่งในรายการ BOTB best of the best 2021 

ติดต่อประสานงาน กบันกัแข่งรถแต่ละคนเพื1อลงแข่ง ออกกองถ่ายภาพนิ1ง Crew 

Pilot ที1ริมทะเลมหาชยั  ออกนอกสถานที1ถ่ายภาพนิ1งรายการ “ต่อมรับรส” 

7 ออกนอกสถานที1ถ่ายภาพนิ1งรายการ “ต่อมรับรส” ถ่ายรายการในสตูดิโอบริษทั 

และ เขา้ร่วมการถ่ายทาํ รายการ “งานกต็อ้งทาํ กิจกรรมกต็อ้งเล่น” Ep.06 ทายคาํ 

หรรษา 

8 ประชุม Pre Production รายการ Motor Cycle Diary EP.Onlyfans ,ตดัต่อ รายการ 

“ต่อมรับรส” ตอนครัวคุณหนุ่ม 

9 ออกนอกสถานที1ที1ซอยพฒันาการ ถ่ายรายการอะไรวะ (คุมเสียงและดูแลกลอ้ง 1) 

Ep.โมเดลรถที1ราคาไม่(ลด)  ตดัต่อไวรัลคลิป เพื1อโปรโมทสินคา้ 

10 ทาํกราฟิก Proposal เพื1อเสนอรูปแบบการถ่ายโฆษณาร้าน Hangetsu Omakase 

11 ออกนอกสถานที1 เอกมยัเพื1อไปดูร้าน Hangetsu Omakase จดัการหาของประกอบ

ฉาก 

12 ติดต่อเช่าชุด Kimono เพื1อถ่าย Hangetsu Omakase ติดต่อหานกัแสดงเพื1อถ่าย

โฆษณาของ Hangetsu Omakase 

13 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที1 (Work from home) เขา้ร่วมประชุมเพื1อสร้างรายการใหม่ 

ออกกองถ่ายโฆษณา ร้าน Hangetsu Omakase 

14 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที1 (Work from home) ถ่ายรายการเกมโชวแ์บบออนไลน์ 

15 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที1 (Work from home) ถ่ายรายการเกมโชวแ์บบออนไลน์ 

16 ศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลที1 (Work from home) ถ่ายรายการเกมโชวแ์บบออนไลน์ 
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3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

ภาพที1 3.5 กลอ้ง Mirror less รุ่น A7S III 

ภาพที1 3.6ไมก้นัสั1น ยี1หอ้ DJI รุ่น Ronin Rs 2 
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         ภาพที1 3.7 ไฟ 300 วตัต ์ยี1หอ้ Nanlite รุ่น Forza 300 

 

ภาพที1 3.8 Fog machine เครื1องยงิสโมค 
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ภาพที1 3.9 คอมพิวเตอร์ 

 

                   ภาพที1 3.10 iPad  

 

  

ภาพที1 3.11 โปรแกรมที1ใชใ้นการทาํงาน Adobe illustrator , Adobe Photoshop,Adobe Premiere 

Pro, Adobe After Effect 

 



 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

 

 ขั#นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในหนา้ที9 โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยการตดัต่อ และผูช่้วยผู ้

กาํกบัของ บริษทั วาย พี โปรดกัชั9น มีผลการปฏิบติังานและกระบวนการดงันี#  

4.1 หนา้ที9โปรดิวเซอร์ในรายการ Motorcycle Diary 

 หน้าที9โดยสังเขป : ผูดู้แลทุกกระบวนการผลิต ตั#งแต่ เตรียมการผลิต (Pre – Production) 

ถ่ายทาํรายการ (Production) ไปถึง การตดัต่อ แต่งภาพและเสียง (Post – Production) จนชิ#นงาน

สาํเร็จสมบูรณ์พร้อมเผยแพร่ โดยตอ้งตดัสินใจและวางแผนในการทาํงาน และ สามารถแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไดดี้ 

ขั#นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 รายการ Motorcycle Diary เป็นรายการที9พดูถึงปัญหาของสงัคมและผลกระทบที9เกิดขึ#น ครี

เอทีฟ (Creative) จึงคิดทาํคอนเทนตเ์กี9ยวกบั โควิด-19 ซึ9 งเป็นเหตุการณ์กรกฎาคม โดยมองเห็นถึง

ปัญหาของถนนขา้วสาร เป็นสถานที9ท่องเที9ยวที9ไม่เคยหลบัไหลตลอดทั#งคืนที9ตอ้งปิดตวัลงไป 

ดังนั# นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในถนนข้าวสารจะมีการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์นี#  

ทีมงานครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์ (Producer) ไดร่้วมกนัวางแผนว่าตอ้งการ อารมณ์และสิ9งที9ไป

ดว้ยกนัได ้(Mood & Tone) ทาํการบา้นโดยการตวัอยา่งงาน (Reference) เพื9อใหฝ่้ายตดัต่อ (Editor) 

ไดท้าํการบา้นก่อนลงมือทาํ ตอ้งการสมัภาษณ์อาชีพอะไร ไดมี้การโทรไปนดัวนั เวลา และสถานที9

ถ่ายทาํ ในบางอาชีพที9สามารถนดัล่วงหนา้ได ้เพื9อใหส้ะดวกต่อการถ่ายทาํมากขึ#น การตั#งคาํถามไป

ในทิศทางไหนเพื9อให้เขา้ถึงความรู้สึก ความตอ้งการ ปัญหาที9พบเจอของผูที้9ให้สัมภาษณ์ ในขณะ

ประชุมกนัไดมี้การวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้าถึงคาํตอบของผูใ้ห้สัมภาษณ์ และ ตั#งคาํถามขยาย

ความต่อไป หากผูใ้ห้สัมภาษณ์ไม่มาตอ้งทาํอยา่งไร วนัถ่ายทาํจริงฝนตก เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ตอ้งทาํอยา่งไร มีการวางแผนสาํรองไวร่้วงหนา้ทั#งหมด 
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ภาพที9 4.1 การประชุมวางแผน 

ขั#นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ในวนัถ่ายทาํ ผูจ้ดัทาํมีหนา้ที9สัมภาษณ์บุคคลในอาชีพต่าง ๆ ทั#ง ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ริม

ทาง คนขบัจกัรยานยนตรั์บจา้ง จบัใจความสาํคญั เมื9อผูใ้หส้ัมภาษณ์พูดถึงประเด็นที9น่าสนใจ ก็จะ

ถามต่อไปเพื9อใหไ้ดค้าํตอบตามที9เราคาดหวงัที9จะใหอ้อกมาดีที9สุด 

 

ภาพที9 4.2 เบื#องหลงัการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการร้านสกั 
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ภาพที9 4.3 เบื#องหลงัการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านอาหาร MAN SE! 

 

ขั#นตอนการตรวจงาน (Post - Production) 

 เมื9อทางทีมตัดต่อส่งงานมาให้ในแต่ละดราฟ  (Draft) เพื9อตรวจงานเพื9อให้ได้ตาม

จุดประสงค ์จดบนัทึกส่วนที9ตกหล่นไปกลบัไปใหท้างตดัต่อไดแ้กไ้ข หรือเพิ9มเติมบางส่วนเพื9อให้

ใกลเ้คียงตามเรฟเฟอเร้นท์ให้ไดม้ากที9สุด จนกว่าคลิปนั#น ๆ จะออกมาดีที9สุดตามตอ้งการ และ

นาํไปเผยแพร่ต่อไปในแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ 

 

 
 

ภาพ 4.4 ขั#นตอนการตรวจงานจากฝ่ายตดัต่อ 
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 หลงัจากถ่ายทาํรายการ Motorcycle Diary มีการจดัประชุมกนัอีกครั# งและพูดถึงปัญหาที9

เกิดขึ#นระหวา่งการถ่ายทาํ วา่แต่ละคนพลาดอะไรไปบา้งโดยพี9เลี#ยงแสดงความคิดเห็นกบัผูจ้ดัทาํวา่ 

“อาจจะสัมภาษณ์วกวนไปหน่อย แต่ก็แกปั้ญหาโดยการจบัประเด็นไดถู้กทางและผูใ้ห้สัมภาษณ์ก็

ทาํความเขา้ใจไดดี้” ถือว่าวนัถ่ายทาํผ่านไปไดดี้ การทาํรายการกึ9งสารคดีไม่สามารถเซ็ตอะไรได้

มาก ทุกอย่างค่อนขา้งเป็นไปตามความจริง ผลตอบรับหลงัจากที9เผยแพร่คลิปวิดีโอ เป็นไปตาม

เป้าหมายที9วางไว ้

 

4.2 หนา้ที9โปรดิวเซอร์ในรายการ Han Omakase 

ขั#นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 han Omakase เป็นร้านอาหารญี9ปุ่นประเภทโอมากาเสะ (Omekase) รับบรีฟจากลูกคา้มาวา่ 

ในสถานการณ์โควิด-19 ที9หา้มนั9งทานที9ร้าน ตอ้งการคลิปที9ลูกคา้นั9งทาน Box Set (อาหารกล่อง) ที9

บา้นและสามารถดูประกอบควบคู่กนัไปในขณะนั9งทานอาหารไปดว้ย ทาํให้ลูกคา้ไดรู้้สึกเหมือน

นั9งทางที9ร้าน ทางทีมครีเอทีฟและโปรดิวเซอร์ศึกษาดูตวัอยา่ง นาํมาเสนอที9ประชุมดว้ยการทาํการ

เสนองาน (Proposal) วางแผนในการถ่าย ขั#นตอนการทาํ พร้อมเสียงพากยป์ระกอบการบอก

รายละเอียด ไดมี้การเขา้ไปดูสถานที9จริง เพื9อวางแผนการถ่ายทาํในส่วนของโปรดกัชั9น การวาง

เบรกดาว (Breakdown) บล็อกช็อต (Block shot)  และวาดสตอรี9บอร์ด (Storyboard) เพื9อกระจาย

งานให้เขา้ใจตรงกนั มีการแคสนกัแสดงรับบทพนกังานตอ้นรับภายในคลิป บรีฟนกัแสดงในการ

คุยรายละเอียด เพื9อจดัหาชุดที9เหมาะสมและเขา้คอนเซ็ปตข์องคลิป คุยรายละเอียดถึงขั#นตอนการ

ทาํงานจริงของเชฟภายในร้านเพื9อนาํไปเขียนบทสคริปทถึ์งขั#นตอนต่าง ๆ 

 

ภาพ 4.5 ตวัอยา่งการเสนองานกบัลูกคา้ 
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ภาพ 4.6 สคริปทแ์ละลิซส์รายการพร็อพ 

 

ขั#นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ผูจ้ดัทาํมีหนา้ที9การรันคิวในการถ่ายทาํตามเบรคดาวให้ตรงต่อเวลามากที9สุดเผื9อเวลาหาก

เกิดความผิดพลาด จดรีพอร์ต (Report) คดัเลือกซีน (Scene) ที9ดีที9สุดเพื9อใหฝ่้ายตดัต่อทาํงานไดง่้าย

ขึ#น จดัพร็อพในแต่ละฉากจะตอ้งใชอ้ะไรเป็นส่วนประกอบ จาํเป็นตอ้งเปลี9ยนพร็อพใหเ้ขา้กบัฉาก 

บางฉากมีนํ# าแขง็แห้งเป็นส่วนประกอบที9ตอ้งคอยดูตลอดเวลา เมื9อเกิดปัญหาตอ้งแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้ใหเ้ร็วที9สุด เช่น มีการถ่ายช็อตเพิ9มจากเบรกดาวที9วางไว ้จึงตอ้งรีบถ่ายดว้ยวธีิที9ง่ายที9สุด 

 

ภาพ 4.7 บรรยากาศเบื#อหลงัในวนัที9ถ่ายทาํวนัที9 1 
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ภาพ 4.8 ผูจ้ดัทาํกาํลงัรันเบรกดาวอยูห่ลงัสเตชั9นถ่ายทาํ 

 

ขั#นตอนการตรวจงาน (Post - Production) 

 เนื9องจากงานนี# ใชเ้วลาเกินวนัที9สหกิจ ในส่วนของขั#นตอนนี# จึงไม่ไดมี้หนา้ที9หรือบทบาท

มากนกั ฝ่ายตดัต่อไดส่้งคลิปตวัอยา่ง (Demo) มาเพื9อปรึกษาการดาํเนินเนื#อเรื9องและการทาํสี Mood 

& Tone ที9ตั#งไว ้

 

ภาพ 4.9 ตวัอยา่งคลิป 
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 หลงัจากถ่ายทาํ han Omakase Set box เป็นที9น่าพอใจงานเสร็จก่อนเวลาและผ่านไปได้

ดว้ยดีในระหว่างการถ่ายทาํ เกิดปัญหาเพียงเล็กนอ้ยแต่สามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้ 

กลบัมาถึงที9บริษทั ผูจ้ดัทาํไดจ้ดัการเคลียค่าใชจ่้ายใหฝ่้ายบญัชี เพื9อใหฝ่้ายบญัชีจดัสรรต่อไป เมื9อส่ง

ตวัอยา่งงานใหลู้กคา้ดู ลูกคา้ค่อนขา้งพอใจเป็นอยา่งมากในดราฟแรก 

 

4.3 หนา้ที9โปรดิวเซอร์ในรายการ BOTB 2021 Best of the best 

ขั#นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 ไดรั้บบรีฟจากลูกคา้ว่าตอ้งการทาํรายการในการ ทดสอบระบบของรถซุปเปอร์คาร์ตั#งแต่

รุ่น 500-Hyper Car โดยในแต่ละรุ่นต่างกันไป รุ่นละ 4-12 คัน รวมนักแข่งทั# งหมด 50 คน จะ

ทดสอบ 3 ระบบ คือ การโรลลิ9ง เบรก และ แรงมา้ หนา้ที9ผูจ้ดัทาํ ประสานงานกบันกัแข่งที9เขา้ร่วม

รายการทั#ง 50 คน เพื9อนดัหมายวนั เวลา สถานที9แข่ง จ.ชลบุรี ไปดูสถานที9จริงในการถ่ายทาํ เพื9อ

วางเบรกดาวในวนัถ่ายทาํจริง วางแปลนจากสถานที9จดัเป็นโซนต่าง ๆ เช่น โซนแข่ง โซนพกันกั

แข่ง โซนอาหาร จุดออกตวั จุดเส้นชยั จุดวางกลอ้งในแต่ละมุม (ส่วนนี# ไดมี้การทาํงานร่วมกบัฝ่าย

ช่างวีดิโอ) ทาํขอ้เสนองาน วางแผนในเรื9องของ Mood & Tone ของรายการ รูปแบบการดาํเนิน

รายการ วางเบรกดาวใหก้บัทีมวีดิโอ ภาพนิ9ง ซพัพอร์ทไอที ในการถ่ายทาํเพื9อไม่ใหต้กหล่นในวนั

จริง 

 

ภาพ 4.10 ไปตรวจสอบสถานที9จริงและเขา้พบลูกคา้ 
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ภาพ 4.11 ตวัอยา่งรูปแบบรายการที9จดัทาํเพื9อเสนอลูกคา้ 

 

หมายเหตุ : รายการนี#ไม่ไดด้าํเนินการจนเสร็จสิ#น เนื9องจากผูว้า่จา้งยกดเลิกงานดว้ยเหตุผลบาง

ประการ 

 

4.4 หนา้ที9ผูช่้วยผูก้าํกบัในรายการ ต่อมรับรส 

 หนา้ที9โดยสังเขป : ผูส้นบัสนุนผูก้าํกบัเป็นหลกั หากมีการเปลี9ยนแปลงอะไรจากผูก้าํกบั

จะตอ้งประสานงานกบัทุกฝ่ายเพื9อเตรียมงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูก้าํกบั ไม่

ว่าจะเป็นการเปลี9ยนเลนส์กลอ้ง เปลี9ยนแบตเตอรี9  ช่วยคิด ออกความคิดเห็นในการออกแบบฉาก

เพื9อใหเ้กิดความสร้างสรรคม์ากขึ#น หรือช่วยดูกลอ้งหลกัในขณะที9ผูก้าํกบัตอ้งช่วยดูแลกลอ้งอื9น ๆ 

เพื9อใหเ้กิดความลื9นไหลในการทาํงาน 
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- รายการต่อมรับรส Ep. กุง้ซอสมะขาม 

ขั#นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

ในรายการต่อมรับรส เป็นรายการอาหารที9แสดงขั#นตอนการทาํอาหารชนิดนั#น เพื9อ

ยกระดบัมูลค่าอาหาร กระตุน้ความอยากอาหารในเมนูที9จดัทาํขึ#น เป็นรายการของบริษทัจดัทาํเอง 

ถ่ายทาํที9สตูดิโอส่วนตวัของบริษทั ในEp.กุง้ซอสมะขาม หน้าที9ของผูจ้ดัทาํ ช่วยผูก้าํกบัในการ

อาํนวยความสะดวก การถ่ายทาํ การปั# นช็อตตามที9ตอ้งการ เช่น ในรายการ ต่อมรับรส การโยนกุง้

จากที9สูงลงมา ให้กระทบกบัพื#นที9มีแป้งอยู่ เพื9อกุง้ตกลงกระทบแป้งก็จะกระจายออกเป็นช็อตที9

ตอ้งการ ช่วยคิด ออกแบบมุมภาพในการถ่ายทาํ ช่วยดูแลกลอ้ง Master (กลอ้งหลกั) ในการกด

บนัทึกวดิีโอ เมื9อเปลี9ยนซีน กจ็ะช่วยดูแลเรื9องพร็อพที9ตอ้งใชใ้นซีนนั#น 

 

ภาพ 4.12 ภาพขณะที9ผูจ้ดัทาํช่วยคิดมุมภาพและกาํกบัภาพดว้ยตวัเอง 

 

ภาพ 4.13 ผูจ้ดัทาํกาํลงัจดัพร็อพเพื9อใชใ้นซีนต่อไป 
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หมายเหตุ : ในรายการต่อมรับรสจะมีการถ่ายภาพร้านอาหารริมทาง (Street Food) เป็นส่วนหนึ9 ง

ของการโพสในเฟชบุ๊คเพจ (Facebook page) โดยจะออกไปถ่ายภาพร้านอาหาร และนาํมาเขียน

บทความ รีวิวการไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการในร้านอาหารนั#น ประวติัความเป็นมา รสชาติอาหารรวมถึง

สถานที9ตั#งของร้านอาหารที9ทาํการแนะนาํ 

ผูช่้วยช่างภาพ 

 หนา้ที9โดยสงัเขป : การถ่ายภาพนิ9งตามที9รับบรีฟมาจากทางครีเอทีฟ เช่น การถ่ายขั#นตอน

การทาํอาหาร ปฏิกิริยา (Reaction) ของผูเ้ขา้ใชบ้ริการเพื9อนาํฝ่ายแต่งภาพต่อไป 

ขั#นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 เขา้ร่วมประชุมในการวางแผนและนัดวนั เวลา ในการออกไปถ่ายร้านอาการ โดยการ

กาํหนด วนันี# จะถ่ายกนักี9ร้าน แต่ละร้านอยู่ที9ไหนรับบรีฟว่าแต่ละร้านอยาไดอ้ารมณ์ในการถ่าย

ออกมายงัไง และเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทาํ โดนตกลงกนัว่า ผูจ้ดัทาํมีหนา้ที9ถ่ายภาพกวา้งและ

แคบ โดยใชเ้ลนส์ 24-70 มม. ในการถ่าย 

ขั#นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 เมื9อออกไปถ่ายผูจ้ดัทาํมีหนา้ที9ถ่ายภาพบรรยากาศร้าน ผูค้นที9เขา้มาใชบ้ริการภายในร้าน 

ภาพขั#นตอนการทาํของร้านอาการ รายการอาหารที9ร้านนั#น ๆ จาํหน่ายหรือเป็นของขึ#นชื9อของร้าน 

ที9เป็นที9รู้จกักนัโดยมาก และนาํไฟลภ์าพส่งต่อให้กบัคนคดัเลือกภาพ แต่งภาพเพื9อนาํไปลงเพจเฟ

ชบุ๊คต่อไป 

 

ภาพ 4.14 ขณะที9ผูจ้ดัทาํกาํลงัแอบถ่ายภาพลูกคา้ที9เขา้ใชบ้ริการในร้านอาหาร 
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 หลงัจากการถ่ายทั#งภาพนิ9งและวิดีโอของรายการต่อมรับรส ทุกคนที9เกี9ยวขอ้งจะเขา้ร่วม

ประชุมกนัอีกครั# งเพราะรายการนี#ยงัเป็นรายการใหม่จึงเกิดขอ้ผดิพลาดอยูม่ากมาย ทางครีเอทีฟและ

โปรดิวเซอร์จะพูดแจกแจงถึงขอ้ผิดพลาดในแต่ละขั#นตอน เช่น ตอ้งวางสตอรี9บอร์ดให้เช่นเจน 

เวลาถ่ายทาํที9ง่ายและสะดวกขึ#น ทุกคนในทีมร่วมกนัวางแผนเพื9อที9จะพฒันาไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ซํ# า

ขึ#นอีก พร้อมกบัวางแผนในเมนูที9จะจดัทาํกนัในครั# งถดัไป 

 

4.5 หนา้ที9ผูช่้วยผูก้าํกบัในรายการ ครัวมงคล และ งานกต็อ้งทาํกิจกรรมกต็อ้งเล่น 

 - ครัวมงคล Ep.นมกินกบัอะไรกอ็ร่อย Ep.มาม่ามิกซ์   

ครัวมงคล เป็นรายการที9นาํอาหารแต่ละอย่างที9ไม่น่าจะทานร่วมกนัไดม้าทาํการทาํลอง สามารถ

ทานดว้ยกนัไดห้รือไม่ มีการพูดถึงลกัษณะน่าตาของอาหาร และพูดถึงรสชาติที9ออกมาว่าอร่อย

หรือไม่อร่อยอยา่งไร 

- งานกต็อ้งทาํกิจกรรมกต็อ้งเล่น Ep.ปิดตาฟาดหวั Ep. ทายคาํหรรษา 

 งานก็ตอ้งกิจกรรมก็ตอ้งเล่น เป็นรายการที9จดัทาํเกมส์การแข่งขนั การแกลง้กนั ภายใน

บริษทั โดยทุกคนในบริษทัตอ้งเขา้ร่วมในรายการนี#  ถือไดว้่าเป็นรายการสานความสัมพนัธ์และ

ผอ่นคลายในการทาํงาน ดึงนิสยั (Character) ของแต่ละคนออกมาสร้างความตลกไดภ้ายในคลิป 

ขั#นตอนการเตรียมงาน (Pre - Production) 

 รายการครัวมงคล และ รายการงานก็ตอ้งทาํกิจกรรมก็ตอ้งเล่น หนา้ที9ของผูจ้ดัทาํ รับบรีฟ

จากครีเอทีฟของรายการวา่ Ep. นี# เราจะทาํคอนเทนตอ์ะไร ร่วมเสนอคอนเทนต ์แสดงความคิดเห็น

ในการรันรายการ เช่น เราจะเล่นเกม A โดยแบ่งเป็น 2 ทีม เพื9อแข่งขนักนั ใครชนะก็จะมีรางวลัให ้

หากใครแพก้็จะมีบทลงโทษในภายหลงั เพื9อให้ทางโปรดิวเซอร์นาํไปจดัทาํเบรกดาว และนดัวนั

เวลาถ่ายทาํ 

4.5.2 ขั#นตอนการถ่ายทาํ (Production) 

 ผูจ้ดัทาํมีหนา้ที9เป็นผูช่้วยในการควบคุมดูแลกลอ้งหลกั ไม่ให้เกิดขอ้ผิดพลาด ดูแลระบบ

เสียง เช็คเสียงตลอดไม่ให้เกิดปัญหา หากเกิดปัญหาก็ตอ้งคดัและเริ9มใหม่ทนัที เพื9อซ่อมไฟลเ์ก่าที9
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เสียไป ในรายการ ครัวมงคล Ep.นมกินกบัอะไรกอ็ร่อย และ รายการ งานกต็อ้งทาํกิจรรมกต็อ้งเล่น 

Ep.ทายคาํหรรษา ผูจ้ดัทาํไดมี้ส่วนร่วมในคลิป  

 

ภาพ 4.15 บรรยากาศในการถ่ายทาํครัวมงคล 

 

ภาพ 4.16 ตวัอยา่งผลงานที9ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ร่วม 
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 หลงัจากถ่ายรายการครัวมงคลหรืองานก็ตอ้งทาํกิจกรรมก็ตอ้งเล่น ต่างฝ่ายก็จะทาํหนา้ที9

ของตวัเอง หนา้ที9ตดัต่อจะนาํไฟลไ์ปเช็ควา่เกิดความเสียหายภายในไฟลว์ดีิโอหรือไม่ และทุกคนจะ

ช่วยกนัเก็บอุปกรณ์พร้อมเช็คอุปกรณ์ไม่ใหข้าดหายโดยมีผูก้าํกบัเป็นผูเ้ซ็นรับรองของที9นาํออกมา

จากหอ้งอุปกรณ์ ฝ่ายพร็อพจะประสานงานกบัฝ่ายบญัชีเบิกค่าใชจ่้ายที9ตอ้งซื#อของมาใชใ้นการถ่าย

รายการ 

4.6 หนา้ที9ผูช่้วยตดัต่อ รายการอะไรวะ 

- Ep.หมีอะไรวะ Ep.โมเดลรถ ที9ราคาไม่ลด Ep.เปิดกล่องรีววิ แรมโบ 

ขั#นตอนการตดัต่อ (Post - Production) 

 รายการอะไรวะ เป็นรายการที9พูดถึงของสะสม ของเล่นที9นาํไปต่อยอดเพิ9มมูลค่า โดยผู ้

ดาํเนินรายการ คุณตรีภาพ ปรุงเสริม (พี9เอส) จะพาไปรู้จกักบันกัสะสมของแต่ละอยา่ง พูดถึงที9ไป

ที9มาของ ของชิ#นนั#น ๆ สามารถนาํไปต่อยอดหรือเพิ9มมูลค่าไดอ้ย่างไร แนะนาํเคล็ดลบัสําหรับ

มือใหม่ที9สนใจและตอ้งการศึกษาเพื9อนาํมาทาํกาํไร  

ในการทาํของขั#นตอนนี#  คนตดัต่อจะเรียงเนื#อหามาใหแ้ลว้ ผูจ้ดัมีหนา้ที9ในการขึ#นซุปเปอร์ 

(Supper) ใส่ภาพประกอบให้เขา้กบัเนื#อหา ใส่เสียงซาวด์เอฟเฟกตเ์พิ9มความน่าสนใจของชิ#นงาน 

โดยการใช้ โปรแกรม Adobr Premiere pro ในการตัดต่อ วางใส่เสียงซาวด์เอฟเฟกต์ และใช้

โปรแกรม Adobe Photoshop ในการไดคตัภาพ นาํไปใชต่้อในโปรแกรม Adobe After Effect เพื9อ

โมชั9นใหว้ตัถุเคลื9อนไหวดูแลว้ไม่น่าเบื9อ 

และประมวลผล (Render) เพื9อนาํไปเผยแพร่ต่อไป 
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ภาพ 4.17 คุณตรีภพ ปรุงเสริม (พี9เอส) 
 

 

ภาพ 4.18 ตวัอยา่งผลงานที9จดัทาํ 

 

หมายเหตุ : ในรายการอะไรวะใน Ep.โมเดลรถ ที9ราคาไม่ลด ผูจ้ดัทาํมีส่วนร่วมในการถ่ายทาํ 

(Productiom) ดูแลกลอ้งหลกัในขณะถ่ายทาํ การวางคอมโพสของคนสองคนที9นั9งคุยกนัให้ดูใน



 35 

เฟรมที9พอดี และจดัองคป์ระกอบรอบขา้งให้ดูน่าสนใจ แต่ไม่รกเกินไป ดูแลเรื9องเสียงตลอดเพื9อ

ไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด หากความผดิพลาดเกิดขึ#นตอ้งสั9งคดัเพื9อเริ9มประโยคนั#นใหม่อีกครั# ง 

 

ภาพ 4.19 บรรยากาศขณะที9ผูจ้ดัทาํกาํลงัดูแลกลอ้งหลกั 

 หลงัจากรายการอะไรวะตดัต่อเสร็จสิ#น ทางครีเอทีฟจะตรวจสอบอยา่งละเอียดก่อนนาํไป

เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ บาง Ep. มีการแจกของรางวลั ทางครีเอทีฟจะคอยตรวจสอบวา่ใครคือ

คนที9ชนะการร่วมกิจกรรม และจดัส่งของรางวลัไปให ้เช็คผลการตอบรับในการจดักิจกรรมต่าง ๆ 

การจดักิจกรรมค่อนขา้งไดรั้บผลตอบรับที9ดี จึงวางแผนกิจกรรมต่อไปในครั# งหนา้ เพื9อกระตุน้การ

เขา้ถึงของกลุ่มเป้าหมาย 

 

4.7 สรุปผลการดาํเนินงานหนา้ที9โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยผูก้าํกบัและผูช่้วยตดัต่อ 

 หน้าที9โปรดิวเซอร์ เมื9อได้รับมอบหมายงานในแต่ละชิ#น ผูจ้ดัทาํใช้องค์ความรู้ในการ

วางแผนอย่างเป็นระเบียบ การรับบรีฟงานจากลูกคา้ ทาํความเขา้ในและไตร่ตรองอย่างถี9ถว้น 

จดัสรรคนให้เพียงพอต่อการทาํงาน จาํแนกหน้าที9ของบุลคลอย่าชดัเจน เพื9อไม่ให้คนในทีมตอ้ง

สับสนสาํหรับหนา้ที9ของตน หากเป็นการทาํงานชิ#นใหญ่จาํเป็นตอ้งจา้งบุลคลภายนอก (Outsauce) 

เช่น นกัแสดง ช่างภาพ ช่างวิดีโอ คนจดัไฟ ก็จะประสานงานและชี#แจงเบรคดาวในการถ่ายทาํ การ

ช่วยเหลือคนในทีม ถา้เกิดเหตุกรณีฉุกเฉินจาํเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้โดยเร็วที9สุด เช่น การ

ถ่ายทาํล่าชา้กว่าเบรกดาวที9กาํหนดไว ้แกไ้ขปัญหาโดยตดัซีนที9ไม่จาํเป็นทิ#งหรือการคิดซีนให้ก

ระชบัมากขึ#น กรณีคนตดัคลิปไม่เพียงพอต่อการตดัต่อรายการอะไรวะ แกไ้ขโดยจดัสรรใหฝ่้ายตดั
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ต่อรายการต่อมรับรสเขา้มาช่วยเพื9อให้ลงคลิปวิดีโอทนัภายในกาํหนด การจดัสรรงบประมานใน

การออกกอง ใหค้วามสาํคญัต่อลาํดบัค่าใชจ่้ายที9จาํเป็นไม่ใหฟุ่้มเฟือย วางแผนในการออกกองตอ้ง

ใชจ่้ายอะไรที9จาํเป็น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที9พกั ทาํการจดบนัทึกเพื9อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด 

หลงัจากกลบัมาที9บริษทั จะนาํขอ้มูลเหล่านั#นไปใหฝ่้ายบญัชีจดัการต่อไป 

 หนา้ที9ผูช่้วยผูก้าํกบัผูจ้ดัทาํไดใ้ชอ้งคค์วามรู้เรื9อง การจดัองคป์ระกอบภาพ ช่วยใหภ้าพเกิด

จุดที9น่าสนใจและทาํใหเ้กิดสมดุลของภาพ เช่นการถ่ายรายการต่อมรับรส ที9มีส่วนของพร็อพเขา้มา

ประกอบ จึงตอ้งวางองคป์ระกอบภาพใหดี้ หากไม่มีความรู้ทางดา้นนี#  ซีนที9ถ่ายทาํออกมาอาจจะเกิด

ปัญหาสื9อสารดว้ยภาพแลว้คนดูไม่เขา้ใจ ขนาดของภาพเพื9อบอกเล่าวา่ ใคร ทาํอะไร ที9ไหน อยา่งไร 

เช่น การใชภ้าพแคบ (Close Up) ในการถ่ายอาการในถาด เพื9อบ่งบอกถึงวตัถุดิบที9อยู่ในนั#น และ

การเลือกใชร้ะยะของเลนส์ให้เหมาะสมกบัขนาดของภาพในการทาํงาน เช่น การใชเ้ลนส์ 90mm 

Macro ในการถ่ายภาพแคบ 

 หนา้ที9ผูช่้วยตดัต่อผูจ้ดัทาํไดใ้ชอ้งคค์วามรู้พื#นฐานของโปรแกรม AdobePremierePro กบั 

AdobeAfterEffect ทาํงานพร้อมกนัในการขึ#นซุปเปอร์ และไดเ้รียนรู้เพิ9มเติมในโปรแกรมเสริม 

(Plugin) ในการทาํงานที9สะดวกมากขึ#น สามารถออกแบบซุปเปอร์ให้มีความทันสมัย ความ

น่าสนใจ ความแปลกใหม่ในผลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบติัสหกิจ 

 จากที2ผูจ้ดัทาํได้ปฏิบติัสหกิจศึกษาที2บริษทั วาย พี โปรดกัชั2น ในบทบาทโปรดิวเซอร์ 

ผูช่้วยผูก้าํกบัและผูช่้วยตดัต่อ จึงไดท้ราบหลกักระบวนการและแนวคิดของ โปรดิเซอร์ ผูช่้วยผู ้

กาํกบั ผูช่้วยตดัต่อ และไดท้ราบถึงทฤษฎีแนวคิดที2ไดใ้ชใ้นการผลิตสื2อออนไลน์ โฆษณา รวมถึง

วิสัยทศัน์ในการทาํงานร่วมกบัผูอื้2น ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ มีสติ มีความรอบคอบในการ

ทาํงานมากขึTน ซึ2 งส่งผลให้มีการทาํงานเป็นทีมที2ดี จากการปฏิบติัสหกิจมีความสอดคลอ้งกับ

วตัถุประสงคด์งันีT  

 วตัถุประสงค์ที2 1 ไดท้ราบถึงกระบวนการปฏิบติังานในหน้าที2 โปรดิวเซอร์ การทาํงาน

ภายในการผลิตนัTนทีมงานทุกคนจะไดท้าํงานร่วมกบัผูค้นมากมาย ทุกหนา้ที2นัTนลว้นมีการเชื2อมโยง

การทาํงานซึ2 งกันและกัน ถ้าเราตัT งใจทาํงานผลงานที2ทาํ ก็จะออกมา ประสบผลสําเร็จ ซึ2 งใน

กระบวนการการผลิตที2กเรื2องนัTนจะตอ้งมีหลกัการการบริหารองคก์รที2ชดัเจน ซึ2 งจะทาํให้ทุกฝ่าย

บริหารหน้าที2ของตนเอง และการปฏิบติัจะเป็นขัTนตอน มีการดาํเนินงานอย่างเรียบร้อยจนการ

สร้างสรรค์ผลงานนัTนเสร็จสมบูรณ์ซึ2 งจะตอ้งมีผูบ้ริหารงานคอยดูแลควบคุมงานทัTงหมด โดย

ผูจ้ดัทาํตอ้งวางแผนอยา่งละเอียดทัTงการวางแผนโครงสร้างในการสร้างผลงาน 

การรับบรีฟงานจากลูกคา้ ทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งถี2ถว้น เพื2อไม่ให้

เกิดความบกพร่องทางดา้นประมานงาน 

ความคิดสร้างสรรค ์โปรดิวเซอร์ตอ้งศึกษาผลงานจากแหล่งที2มาอื2น ๆ เป็นจาํนวนมาก เพื2อ

ศึกษามุมมอง การสร้างสรรคชิ์Tนงานใหม่ ๆ นาํมาปรับปรุงและต่อยอดในชิTนงานของตน ใหมี้ความ

แปลกใหม่ ความน่าสนใจมากยิ2งขึTน 

การวางสคริปต ์คน้ควา้หาขอ้มูลที2เกี2ยวเนื2องกบัชิTนงานที2ตอ้งการผลิต ตอ้งทบทวนเนืTอหา

อยูต่ลอด เพื2อใหไ้ดข้อ้มูลที2เป็นจริงก่อนจะนาํไปเผยแพร่  

วางเบรกดาวในการดาํเดินงาน ส่วนนีT มีความสําคญัมากเนื2องจากเป็นตัวกาํหนดการ

ดาํเนินงานทุกขัTนตอน ใหเ้ป็นไปตามแบบแผนที2วางไว ้และเป็นสิ2งที2เช็คไดห้ากเกิดความผิดพลาด

ในการผลิตชิTนงาน  

สถานที2 ในการถ่ายทาํนอกสถานที2 จาํเป็นตอ้งประสานงานกบัเจา้ของสถานเพื2อขออนุญาต

ในการถ่ายทาํ ลงพืTนที2ดูวา่สถานที2นัTนตรงตามรูปแบบที2ตอ้งการหรือไม่ หากเป็นไปตามที2ตอ้งการ 

กจ็ะทาํการเซ็ตอุปกรณ์การถ่ายทาํและเซ็ตฉากใหอ้อกมาสมบูรณ์แบบที2สุด 
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ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายช่างภาพ วิดีโอ บางกรณีที2เป็นรายการใหญ่ จาํเป็นตอ้งใชช่้างวิดีโอ

หลายคน จาํเป็นตอ้งชีTแจงอยา่งชดัเจนในการทาํงาน ใครคือกล่อง 1 หรือ กลอ้ง 2 และใครตอ้งเก็บ

ภาพเพิ2มเติม เพื2อสะดวกต่อการถ่ายทาํในหนา้ที2ของตวัเอง  

ฝ่ายตดัต่อ ตอ้งไดรั้บบรีฟจากโปรดิวเซอร์ เพื2อลาํดบัภาพ ขัTนตอนการเล่าเรื2องตามรูปแบบ

ที2ตอ้งการ             นักแสดง บางรูปแบบรายการหรือโฆษณา จะใช้ลกัษณะนักแสดงที2

แตกต่างกนัไป โปรดิวเซอร์ตอ้ง 

จดัหาบุคคลที2มีความใกลเ้คียงและเป็นไปในทางที2ตอ้งการและชีTแจง้ สคริปต ์เบรกดาวให้มีความ

เขา้ใจที2ตรงกนั 

ฝ่ายบญัชี ในการออกกองแต่ละครัT งจะมีค่าใชจ่้ายที2จาํเป็นโปรดิวเซอร์ตอ้งจดัสรรค่าใชจ่้าย

ที2จาํเป็นก่อนหรือหลงั เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที2พกั และรวบรวมใหฝ่้ายบญัชีจดัการต่อไป 

 ซึ2 งโปรดิวเซอร์เป็นผูที้2จะคอยดูแลควบคุมทุกกระบวนการผลิต ทาํใหก้ารถ่ายทาํเป็นไปได้

อยา่งราบลื2นมากที2สุด จะตอ้งคอยทาํการบา้นอยูต่ลอดเวลาคอยทบทวนเพื2อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด

ไดม้ากที2สุด หากเกิดความผดิพลาด ควรตอ้งแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ในส่วนของ

การดาํเนินงานตามเบรคดาว เกิดเหตุการณ์ฝนตกในขณะการถ่ายซีนที2 1 ที2ตอ้งถ่ายทาํในที2โล่งแจง้ 

จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขสถาณการ์โดยเปลี2ยนการถ่ายทาํไปที2ซีนอื2น ในที2ร่มหรือภายใตอ้าคาร เพื2อไม่ให้

เสียเวลาและกระทบทาํการทาํงานของซีนต่อ ๆ ไป 

 

ผูช่้วยผูก้าํกบั 

อาจมีหลายคนในกองเดียวหรือบางกองกอ็าจจะใชเ้พียงคนเดียวแต่ในกองที2ผูจ้ดัทาํได้

ปฏิบติัสหกิจจะมีทัTงหมด 3 ผูช่้วย ซึ2 งผูช่้วย 1 จะคอยอยูติ่ดกบัผูก้าํกบัคอยดูการถ่ายอยูที่2หนา้จอ

มอนิเตอร์ผูช่้วยที2 2 จะเป็นคนที2อยูห่นา้เซ็ตคอยทาํหนา้ที2วา่งตวันกัแสดง และดูความพร้อมสั2ง

แอคชั2น ผูช่้วยที2 3 จะดูแลเรื2องความต่อเนื2องในการถ่ายทาํ ผูจ้ดัทาํไดน้าํความรู้เกี2ยวกบัการถ่าย

ภาพยนตร์เบืTอตน้ และแนวคิดของ กลิูคและเออร์วกิ (POSDCORB) มาปรับใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพมาก
ยิ2งขึTน โดยมีรายละเอียดดงันีT  

 

1. P - Planning การวางแผน ผูจ้ดัทาํไดท้าํการวางแผนกบั ทางทีมงานก่อนที2จะออกกอง

เพื2อที2จะไม่เป็นการเสียเวลาและทาํงานให้เป็นขัTนตอน ซึ2 งจะส่งผลให้งานัTนนสาํเร็จตามเป้าหมาย

ที2ตัTงไว ้

2. O - Organizing การจดัองค์กรผูจ้ดัทาํได้ทาํการวางแผนการตดัสินใจเลือกว่าควรจะ

ปฏิบติังานขัTนตอนไหนก่อนหรือหลงัหรือการปฏิบติังานขัTนตอนไหนจะตอ้งแบ่งเป็นทีมแยกกนัไป 

เพื2อเป็นการกาํหนดกรอบของงานเพื2อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเพื2อใหง้านัTนนสาํเร็จลุล่วงไปทีละ

หลาย ๆ ขัTนตอนโดยที2ไม่เป็นการเสียเวลา 
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3. S - Staffing การจัดการบุคคลเขา้ทาํงาน สังเกตจากทีมงานและได้มอบหมายงานที2

บุคลากรในกองถ่ายนัTนมีความถนดัในดา้นนัTนเพื2อจะทาํให้งานัTนนดาํเนินไปไดอ้ย่างรวดเร็วและ

ถูกตอ้ง 

4. D - Directing การอาํนวยการเป็นการทาํให้ผูอื้2นใช้ความพยายามของตน เพื2อบรรลุ

เป้าหมายขององคก์าร ไดท้าํการอาํนวยการเอืTอเฟืT อความสะดวกให้แก่บุคลากรในทีมอยา่งดีที2สุด 

ไม่วา่ จะเป็นการจดัเตรียมตวันกแสดงและ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

5. Co - Coordinating การสร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือกัน ด้วยดีของส่วนต่าง ๆ ใน

ทีมงาน เพื2อรวบรวมความพยายามทัTงหมด เพื2อบรรลุเป้าหมายที2วางไว ้

6. R – Reporting ไดท้าํการจดับนัทึกการถ่ายทาํ และมาคจุดที2เป็นปัญหาในการถ่ายทาํไว้

และไดน้าํมาปรึกษาและวางแนวแกไ้ข เพื2อไม่ใหเ้กิดเหตุการที2จะทาํใหเ้ป็นปัญหาขึTนอีกในการถ่าย

ทาํครัT งต่อ ๆ ไป 

7. B – Budgeting เนื2องจากการถ่ายทาํหลายสถานที2ใชอุ้ปกรณ์และนกัแสดง บทนกัแสดง

ค่อนขา้งเยอะ จึงตอ้งควบคุมการแสดงใหอ้อกมาดีและประหยดัเวลามากที2สุดเพื2อไม่ใหเ้กิดการ

ขยายเวลายาวขึTนอีกและการจา้งบุคคลภายนอกตอ้งวางแปลนใหดี้เอามาที2จาํเป็นจริง ๆ เพื2อจะช่วย

ลดเรื2องค่าใชจ่้าย 

 

ในการทาํหน้าที2ผูช่้วยผูก้าํกบั ตอ้งวางระบบระเบียบในหน้าที2ของตนเองให้ดีเพราะตอ้ง

เป็นสื2อกลางระหวา่งผุก้าํกบัและฝ่ายอื2น ๆ ในการถ่ายทาํ การรันคิวอยา่งต่อเนื2องและไม่ผดิพลาดจะ

ช่วยลดเวลาในการถ่ายทาํไดดี้ 

 

ผูช่้วยตดัต่อ 

 เมื2อถึงกระบวนการตดัต่อ ผูจ้ดัทาํจะไดรั้บกระดาษรายงาน (Report) เพื2อนาํมาจดัเรียงเนืTอ

เรื2อง และ ลาํดบัภาพตามชื2อไฟลที์2ไดรี้พอร์ทไว ้ทาํใหค้นที2ดาํเนินการตดัต่อ ไม่จาํเป็นตอ้งไล่ดูทุก

ฟุตเทจ และไดใ้ชค้วามรู้เบืTอตน้ของผูจ้ดัทาํเองผสมกบัความรู้ที2ไดเ้รียนรู้เพิ2มเติมจากพนกังานที2

ปรึกษา การเลือกใชเ้พลง เพลงเป็นส่วนสําคญัในส่วนประกอบของชิTนงาน เพราะมีผลต่ออารมร์

ความรู้สึกที2สมัผสัไดจ้ากการรับฟัง หากเพลงสนุก ผสมกบัการดาํเนินเรื2องที2ไม่ยดืเยืTอจนเกินไป จะ

ทาํให้ผีรับชม รู้สึกไดถึ้งสิ2งที2ผูต้ดัต่อตอ้งการจะสื2อสารออกไป คือความสนุกสนาม  อีกทัTงเทคนิค

ต่าง ๆ โปรแกรมเสริม ที2ช่วยใหก้ารตดัต่อนัTนเป็นไปอยา่งง่ายดาย ประหยดัเวลา การขึTนซุปเปอร์ มี

ความน่าสนใจ และ มีความแปลกใหม่ทนัสมยัมากขึTน โดยทาํงานร่วมกบั ครีเอทีฟ และ โปรดิว

เซอร์ ในส่วนของการตดัสินใจและกาํหนดแนวทางของการตดัต่อ เพื2อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ระหวา่งการทาํงาน ตลอดจนชิTนงานสาํเร็จตามเป้าหมายที2ตัTงไว ้
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5.2 ขอ้เสนอแนะและการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ขอ้ดีหรือประโยชน์ที2ไดรั้บ 

 จากที2ผูจ้ดัทาํไดป้ฏิบติัสหกิจศึกษาในหนา้ที2 โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยผูก้าํกบัและผูช่้วยตดัต่อ ทาํ

ใหรู้้จดัทาํไดเ้รียนรู้กระบวนการ การร่วมงานกบัมืออาชีพที2ประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ฝึก

การปฏิบติัตวัเองเมื2อตอ้งติดต่อประสานงานกับลูกคา้ การดาํเนินงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 

ร่วมงานกบับุคคลในทีม รู้จกัการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที2ขบัขนั ได้ทาํงานใน

ภาคสนามจริง ประสบการณ์การออกกอง เรียนรู้เทคนิคในการถ่ายทาํดว้ยเครื2องมือที2ไม่เคยใชม้า

ก่อน ฝึกฝนตนเองให้มีความละเอียด รอบคอบ กระตือรือร้น การวางตวัและปรับตวัเองให้เขา้กบั

ผูอื้2นที2พึ2งรู้จกัไดดี้ คน้ควา้อะไรใหม่ ๆ อยูเ่สมอ รู้คุณค่าของของเวลา การใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ไดแ้ลกเปลี2ยนแนวความคิดกบัพนกังานที2บริษทั ในหลายช่วงวยั ทาํใหก่้อเกิดแนวคิดใหม่อยู่

ตลอด 

 

ขอ้จาํกดัหรือปัญหาที2พบ 

 การปฏิบติัสหกิจศึกษาปัญหาที2พบคือ การติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ การดาํเนินงานผา่น

ไปช่วงระยะนึง แต่ลูกคา้ยกเลิกการวา่จา้งดว้ยเหตุผลบางประการ จึงทาํใหเ้กิดความเสียหายในการ

ดาํเนินงานชิTนอื2น ๆ เพราะการดาํเนินงานชิTนนีTจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรเป็นจาํนวนมาก จึงตอ้งพกังาน

ชิTนอื2นไว ้ทาํใหง้านชิTนอื2นเผยแพร่ชา้กวา่กาํหนด 

 การแพร่ระบาดของเชืTอโควิด 19 ระรอกที2 3 ช่วยช่วงปลายเดือน กรกฎาคม จนถึงสิTนสุด

การปฏิบติัสหกิจช่วงเดือนสิงหาคม ทาํใหผู้จ้ดัทาํตอ้งปฏิบติังานออนไลน์หรือที2เรียกวา่ Work from 

home ทําให้การวางแผนงานล่าช้า ด้วยปัญหาที2 เวลาว่างของแต่ละบุคคลไม่ตรงกัน ปัญหา

อินเทอร์เน็ตขาดหายในช่วงระหว่างการประชุม ทาํให้การวางแผนนัTนเกิดปัญหาและความเขา้ใจ

คาดเคลื2อนกนั 

 การออกกองในช่วงที2โควดิ 19 แพร่ระบาด ตามมาตรการของรัฐฯ ออกกองไดไ้ม่เกิน 5 คน 

ทาํใหบุ้คลากรในการทาํงานนอ้ยลงไปมากกวา่ครึ2 ง จึงตอ้งทาํงานกนัเป็นอยา่งหนกั หนึ2งคนตอ้งทาํ

หลายหน้าที2 และต้องหลายทาํกันล่าช้า จากเดิมถ่ายแค่ 2 วนั แต่ก็ต้องแก้ไขเบรกดาวเพื2อให้

ครอบคลุมสถารการณ์โควิด 19 โดยขยายวนัที2ถ่ายทาํออกไป และเลิกกองก่อนตามช่วงเวลาที2

กาํหนดลอ็กดาวน์ 
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ขอ้เสนอแนะ 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานสหกิจครัT งนีT  ไดป้ฏิบติังานร่วมกบัพนกังานมืออาชีพครัT ง

แรก ทาํใหเ้กิดความตื2นเตน้ วิตกกงัวล และกลวัวา่จะปฏิบติังานไดมี้ดี เป็นตน้เหตุใหก้ารดาํเนินงาน

ล่าชา้ แต่เมื2อถึงการปฏิบติังานจริง ผูจ้ดัทาํกไ็ดล้งมือทาํอยา่งเตม็ที2 ตัTงสติ คิดใหถี้2ถว้น วางแผนก่อน

ทาํงานทุกชิTน และช่วยงานในทุก ๆ อยา่งเพื2อเป็นการเรียนรู้งานไปในตวั และไดรั้บคาํปรึกษาจาก

พนกังานที2ปรึกษาในฝ่ายต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ทาํให้ผูจ้ดัทาํไดรั้บประโยชน์และองคค์วามรู้มากมาย

เพื2อพฒันาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคต 
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ผูจ้ดัทาํฝึกหดัถ่ายภาพนิ5งรถที5กาํลงัเคลื5อนไหว 

 

 
ผูจ้ดัทาํจดัเตรียมพร็อพสาํหรับถ่ายรายการต่อมรับรส EP.กุง้ซอสมะขาม 
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ผูจ้ดัทาํขณะกาํลงัสมัภาษณ์แม่คา้ร้านสตรีทฟู้ด 

 

 
ผูจ้ดัทาํและสมาชิกรายการต่อมรับรสกาํลงัประชุมการถ่ายภาพร้านอาหาร 
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ขณะที5ผูจ้ดัทาํปฏิบติัหนา้ที5ผูช่้วยผูก้าํกบัในรายการต่อมรับรส 

 

 
ผูจ้ดัทาํกาํลงัตดัรายการต่อมรับรสใน EP.ครัวคุณหนุ่ม 
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ผูจ้ดัทาํออกไปถ่ายภาพร้านอาหารในรายการต่อมรับรส 

 

 
ผูจ้ดัทาํออกไปถ่ายภาพร้านอาหารในรายการต่อมรับรส 
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ผูจ้ดัทาํมีส่วนร่วมในการถ่ายแบบเพื5อโฆษณาสินคา้ Han Omakase 

 

 

 

 
ขณะที5ผูจ้ดัทาํกาํลงัจดัพร็อพในการถ่ายโฆษณา Han Omakase 
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ผูจ้ดัทาํกาํลงัรันเบรกดาวในการถ่ายทาํ Han Omakase 

 

 
ขณะเขา้พบลูกคา้เพื5อคุยรายละเอียดงาน BOTB Best Of The Best 2021 
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Email  Tangton336641@gmail.com 

ที#อยู่ปัจจุบัน 33/37 ซอย 8 หมู่บา้น ซีนเนอรี9  ตาํบล โคกขาม อาํเภอ เมือง จงัหวดั สมุทรสาคร 

74000 

ประวติัการศึกษา สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนวดัหนองแขม 

การศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) วทิยาลยัเทคโนโลยตีัMงตรงจิตร
พณิชยการ 

ปัจจุบัน  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

คณะ นิเทศศาสตร์ เอกวชิา สื9อดิจิทลั 

ความสนใจทางด้านวชิาการ 

การเป็นโปรดิวเซอร์และการตดัต่อ 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 

ตาํแหน่ง   โปรดิวเซอร์ ผูช่้วยผูก้าํกบั และผูช่้วยตดัต่อ 

สถานประกอบการ  บริษทั วาย พี โปรดกัชั9น 

ทกัษาและความสามารถพเิศษอื#น ๆ 

สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Adobe 

Premiere Pro, Adobe After Effect 
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