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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานผลิตภาพยนตร์
ในส่ วนของการปฏิบตั ิงาน ผลิตมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง “On bed together ” ของ
บริ ษทั ทินนามู มิวสิ คสกอร์ จากัด โดยมีบทบาทหน้าที่ผคู้ วบคุมการสร้าง ผูจ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1 Pre-prodution
4.1.1 เตรี ยมความพร้อมในการผลิตมิวสิ ควีดีโอ
หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอแล้ว ได้นามาประยุกต์ใช้คือ มิว
สิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ นวง On bed together ใช้รูปแบบตัวละครเป็ นหลัก ซึ่งตัวล ะครในที่น้ ี
หมายถึง ตัวศิลปิ นเอง เพื่อที่จะส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของ ศิลปิ น โดยให้ศิลปิ นแสดงบทบาทเฉพาะ
ของตนเองออกมาในรู ปแบบของ “ผูค้ วบคุมชะตาชีวติ ของตนเองไว้ได้ ”เพราะมีเจตนาที่จะสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ศิลปิ นมีบุคลิกภาพและความเฉลียวฉลาดทางปัญญา เพื่อให้ผรู้ ับสารได้รู้สึกชื่นชม
และเข้าถึงความต้องการของ กลุ่ม เป้ าหมายให้มากที่สุด

ภาพที่ 4.1 ค้นหาข้อมูลเพื่อเตรี ยมความพร้อม
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4.1.2 ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาของศิลปิ น
ทางบริ ษทั ได้แจ้งว่า ศิลปิ นวง On Bed together ได้เคยปล่อย Single ออกมาแล้ว 1เพลง ชื่อ
เพลงฝนนาฬิกา ซึ่งมียอดผูช้ ม ใน Youtube ถึง 5,039,565 คน และได้ไปโปรโมทเพลงตามสื่ อต่างๆ
ได้แก่ เว็ปไซต์ kapook , เว็ปไซต์ sanook , Virgin Hitz 95.5 , Virgin star FM98 , รายการบ้าน
พระราม4 ทางช่อง3 SD นอกจากนี้ ศิลปิ นวง On bed together ยังเคยเข้าชิงรางวัล Seed Awards ครั้ง
ที่10 อีกด้วย แต่คนส่ วนใหญ่ก็ยงั ไม่รู้จกั ตัวศิลปิ น

ภาพที่ 4.2 ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาของศิลปิ น
4.1.3 คิดรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอให้ตรงกับความต้องการของบริ ษทั
หลังจากที่ได้โจทย์จากทางบริ ษทั มาแล้ว ก็ทาการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการทางด้าน
การตลาด (5P) และได้นามาใช้ในการวางแผนผลิตมิวสิ ควีดีโอคือ
4.1.3.1 Product / Service (ผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การ ) : มิวสิ ควีดีโอตัวนี้ จะนาเสนอความ
แปลกใหม่ ทาให้ผชู ้ มเกิดความสนใจมากยิง่ ขึ้น
4.1.3.2 Person (ใคร) : กลุ่มเป้ าหมายคือวัยรุ่ น เนื่องจาก มิวสิ ควีดีโอตัวนี้จะนาเสนอความแปลก
ใหม่ของเครื่ องดนตรี และ ช่วงอายุที่สนใจเครื่ องดนตรี มากที่สุด ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่ น
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4.1.3.3 Price (ราคา) :เนื่องจากมิวสิ ควีดีโอตัวนี้ ผลิตขึ้นเพื่อโปรโมทศิลปิ นดังนั้น จะไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น แต่จะมุ่งหวังผลกาไรในอัลบัมต่อไปของวง On bed together
4.1.3.4 Place (สถานที่ ) :สามารถเข้าถึงมิวสิ ควีดีโอตัวนี้ได้ตามเว็ปไซต์ทวั่ ไป และตามสื่ อต่างๆซึ่ ง
เป็ นช่องทางที่กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงสะดวกและรวดเร็ วที่สุด
4.1.3.5 Promotion (ส่ งเสริ มการขาย) :โปรโมทตามเว็ปไซต์ต่างๆ รวมไปถึงการโปรโมทใน Page
Facebook ของวง On bed together , Instragram โดยวิธีการโปรโมท จะนาเสนอภาพที่ศิลปิ น
ทาประโยชน์ให้กบั สังคม เพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ศิลปิ น
นอกจากนี้ยงั ได้นาแนวคิดเกี่ยวกับ Artist Centric มาใช้ในการแก้ปัญหาของศิลปิ นโดยการ
ใช้รูปแบบ Artist Promoter คือดึงเอาจุดเด่นของศิลปิ นออกมา เพื่อที่จะทาให้ผชู ้ มให้ความสนใจกับ
ตัวศิลปิ นมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กลองเป็ นเครื่ องดนตรี ที่พกพาได้ยากมาก แต่มือกลองวง On bed
together สามารถที่จะดัดแปลงกลองทั้งชุด เข้าไปอยูใ่ นกระเป๋ าแค่ใบเดียว ทาให้สามารถพกพาไป
ได้ทุกที่ โดยที่กระเป๋ าที่ใส่ กลองก็เข้ากับบุคลิกภาพ และ การแต่งตัวของมือกลองคนนี้เป็ นอย่างมาก
ดังนั้นในมิวสิ ควีดีโอตัวนี้จะดึงเอาจุดเด่นตรงนี้ออกมานาเสนอเพื่อสร้างจุดสนใจให้กบั ผูช้ ม
4.1.4 ประชุมบท
หลังจากที่ได้เสนอรู ปแบบของมิวสิ ควีดีโอโปรโมทศิลปิ น On bed together ให้กบั ทาง
บริ ษทั แล้ว บริ ษทั ได้เห็นด้วยกับรู ปแบบที่ได้นาเสนอไป ทางบริ ษทั จึงรับหน้าที่ไปเขียนบทด้วย
ตัวเอง และเมื่อได้บทมา จึงต้องทาการประชุมถึงความเป็ นไปได้ในการถ่ายทา

ภาพที่ 4.3 ประชุมบท
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4.1.5 คานวณค่าใช้จ่าย
หลังจากที่ตกลงกันเรื่ องบทแล้ว ก็จะต้องมาคานวณค่าใช้จ่าย และได้นาแนวคิดบทบาท
หน้าที่ของผูค้ วบคุมการสร้างมาใช้ คือ ผูค้ วบคุมการสร้างจะต้องติดต่อสื่ อสารทั้งในองค์กร และ
นอกองค์กร ในที่น้ ีผคู ้ วบคุมการสร้างจะต้องติดต่อกับช่างแต่งหน้า ทาผม รถรับ -ส่ ง ศิลปิ น ร้านเช่า
อุปกรณ์ (ไฟ) ร้านเครื่ องแต่งกายศิลปิ น ติดต่อสถานที่ ติ ดต่อร้านที่จะซื้ ออาหารให้กบั ทีมงาน
เนื่องจากจะได้คานวณค่าใช้จ่ายต่างๆได้แม่นยาและไม่เกินจบประมาณที่ทางบริ ษทั ได้ต้ งั ไว้

ภาพที่ 4.4 คานวณค่าใช้จ่าย
4.1.6 Block Shot
ในส่ วนของการ Block Shot ผูค้ วบคุมการสร้างจะต้องทาตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองคือ
ในวัน Block Shot จะต้องคอยประสานงานกับทุกๆฝ่ ายตลอดเวลา เพื่อให้ทุกฝ่ ายทางานเสร็ จตรง
ตามเวลาที่กาหนดไว้

ภาพที่ 4.5 Block shot
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4.1.7 ประชุมงานครั้งสุ ดท้ายก่อนถ่ายทา
ก่อนถ่ายทา ผูค้ วบคุมการผลิต จาเป็ นที่จะต้องนัดประชุมก่อนเพื่อที่จะทาให้ทีมงานทุกคน
เข้าใจในภาพรวมของงานให้ตรงกันมากที่สุด เพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดต่างๆในการทางาน

ภาพที่ 4.6 ประชุมงานครั้งสุ ดท้ายก่อนถ่ายทา
4.2 Pro-prodution
4.2.1 ติดต่อประสานงานให้ทุกฝ่ ายมาทันเวลา
จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมการสร้างแล้วได้นามาใช้โดยการ
ติดต่อประสานงานกับทุกๆฝ่ ายก่อนเวลาทางานเพื่อที่จะเตรี ยมความพร้อมให้ทุกๆฝ่ ายมาได้ทนั เวลา
การถ่ายทา รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมเรื่ องอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทาและอุปกรณ์ประกอบฉากอีกด้วย
4.2.2 เริ่ มถ่ายทา
จากการที่ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ผคู ้ วบคุมการสร้างแล้วได้นามาใช้โดยการ
คอยควบคุมทีมงานไม่ให้ออกนอกกรอบที่ได้ตกลงกับทางบริ ษทั ไว้ รวมถึงคอยแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าต่างๆที่เกิดขึ้นในกอง เช่น การผลิตมิวสิ ควีดีโอในครั้งนี้เป็ นทีมโปรดักชัน่ เล็กๆ ดังนั้นก็จะมี
ปั ญหาเรื่ องบุคลากรไม่พอ ผูค้ วบคุมการผลิตก็จาเป็ นที่จะต้องช่วยในสิ่ งที่สามารถจะทาได้
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ภาพที่ 4.7 ดูแลในส่ วนของการถ่ายทา
4.2.3 ประชุมเกี่ยวกับปั ญหาทั้งหมดในการถ่ายทา
เมื่อทาการถ่ายทาในแต่ละวันเสร็ จแล้ว ทีมงานจะต้องมาคุยกันเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อที่ จะหาแนวทางที่จะแก้ไข หรื อป้ องกันปั ญหาในวันต่อๆไปได้ ซึ่ งการมีปัญหาทาให้สิ้นเปลือง
เวลาและอาจจะทาให้งบประมาณบานปลายได้

ภาพที่ 4.8 ประชุมปั ญหาที่เกิดขึ้น
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4.2.4 เช็ค Footage ทั้งหมดและส่ งไปให้กบั ฝ่ ายตัดต่อ
เมื่อถ่ายทาเสร็ จสิ้ นแล้วก็จะต้องตรวจสอบความเรี ยบร้อยของ

Footage ให้เรี ยบร้อย

เพื่อที่จะดาเนินการส่ งไปในกระบวนการ Post-Prodution ต่อไป

ภาพที่ 4.9 เช็ค Footage ทั้งหมด
4.2 Post-prodution
เนื่องจากการไปปฏิบตั ิงานสหกิจในครั้งนี้มีระยะเวลา 14 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม
2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 และในขั้นตอนการผลิตมิวสิ ควีดีโอในครั้งนี้เสร็ จสิ้ นวันที่ 1
กันยายน 2559 ดังนั้นจึงไม่สามารถอยูใ่ นช่วงเวลาของ Post-prodution ได้

