บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส, 50 ถนนสุ ขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.
เบอร์โทรศัพท์. 0-2669-9000.
Website : www.gmmgrammy.com
www.gmember.com

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน)

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั แม่ของกิ จการบันเทิง ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่ มธุ รกิ จ
ดนตรี , สื่ อ, ภาพยนตร์ , ดิจิตอล, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม, สถานีวิทยุ, สื่ อสิ่ งพิมพ์, และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ แบบ
ครบวงจร ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งโดย ไพบูลย์ ดารงชัยธรรม และเรวัต พุทธิ นนั ทน์ เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 และเป็ นค่ายเพลงที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของเอเชี ย จากการจัด
อันดับของนิตยสารชื่อดังของอังกฤษ นอกจากนี้ ยงั เป็ นบริ ษทั ที่มีคนอยากเข้าทางานมากที่สุดเป็ นอันดับที่ 8 ของ
ประเทศไทยอีกด้วย
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ทาธุ รกิจทางด้านดนตรี สื่ อ ภาพยนตร์ ดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ และ อีเวนต์เมเนจเม้นท์ เป็ นต้น โดยระยะแรกดาเนิ นธุ รกิจหลักสร้างสรรค์ผลงาน เพลงไทยสากล โดย
ออกอัลบั้มชุ ดแรก นิ ยายรักจากก้อนเมฆ โดย แพทย์หญิงพันทิวา สิ นรัชตานันท์ และผลิตรายการทีวี 3 รายการ
ได้แก่ ยิ้มใส่ ไข่, มันกว่าแห้ว และ เสี ยงติดดาว จากนั้นจึงเริ่ มขยายกิ จการ ไปสู่ ธุรกิ จผลิ ตรายการโทรทัศน์ และ
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รายการวิทยุ บริ ษทั ได้ขยายการดาเนิ นธุ รกิ จเข้าสู่ ธุรกิ จบันเทิงอื่นๆ เช่ น วิทยุ, ภาพยนตร์ , การจัดคอนเสิ ร์ตการ
ศึกษา, สื่ อสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งธุ รกิจร้านค้าปลีกเพื่อจัดจาหน่ายสิ นค้าต่างๆ ของบริ ษทั ในเครื อ เช่นเทปและซี ดีเพลง
การขยายธุ รกิจดังกล่าวส่ งให้บริ ษทั ดาเนินธุ รกิจอย่างครบวงจร และเป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในปี พ.ศ.
2544 ข้อมูลเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2559 จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ เพลง 35,339 เพลง

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
ช่ อ งวัน 31 (อัง กฤษ: One 31; ชื่ อ เดิ ม : จี เ อ็ ม เอ็ ม วัน อัง กฤษ: GMM One) เป็ นช่ อ งโทรทัศ น์ ร ะบบ
ดิจิทลั ภาพคมชัดสู ง บริ หารงานโดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี จากัด และมีถกลเกียรติ วีรวรรณเป็ นผูอ้ านวยการ เป็ น
ช่องโทรทัศน์ในเครื อจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เช่นเดียวกับจีเอ็มเอ็ม 25
ช่ องวัน ออกอากาศเป็ นครั้ งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ด้วยชื่ อ "วันสกายวัน" (อังกฤษ: 1-Sky
One) มีเนื้อหาที่นารายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งประเภทดนตรี ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ ซึ่ งผลิตขึ้นโดย บริ ษทั
ในเครื อจี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ ซึ่ งมี สถานะเป็ นหนึ่ งในช่ องรายการหลัก แพร่ ภาพทางช่ องหมายเลข 0 ของบริ ก าร
โทรทัศน์ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม "วันสกาย" ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 เปลี่ยนชื่ อบริ การ และ
กล่องรับสัญญาณเป็ น "จีเอ็มเอ็มแซต" ส่ วนชื่ อช่ องรายการเปลี่ ยนเป็ น "จีเอ็มเอ็มแซต ฮิตส์ " (อังกฤษ: GMM Z
Hitz) จากนั้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปี เดี ยวกัน เปลี่ ยนชื่ อใหม่อีกครั้งเป็ น "จีเอ็มเอ็มวัน" พร้ อมเปลี่ ยนมาผลิ ต
รายการขึ้นเองทั้งหมด รวมถึงย้ายไปยังช่องหมายเลข 7 ของบริ การโทรทัศน์ผา่ นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจีเอ็ม
เอ็มแซต และเริ่ มเปิ ดสัญญาณให้รับชมฟรี (free-to-air) ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 พร้ อมทั้งเพิ่มเนื้ อหา
ใหม่เช่น ละครชุด รายการต่างประเทศ และข่าวบันเทิง พร้อมทั้งเผยแพร่ ตราสัญลักษณ์ และคาขวัญของช่องคือ "ดู
ทุ กที่ ดี ทุกวัน" แต่เมื่ อวันที่ 1 กันยายน ปี เดี ยวกัน ช่ องวันสามารถรั บชมได้ ทางบริ การโทรทัศน์ผ่านกล่ องรับ
สัญญาณดาวเทียม ของจีเอ็มเอ็มแซตและพีเอสไอ ซึ่งสามารถถอดรหัสสัญญาณบิสส์ (BISS) ได้เท่านั้น
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ช่องจีเอ็มเอ็มวัน เริ่ มนาสัญญาณขึ้นทดลองระบบออกอากาศดิจิทลั ผ่านช่อง
หมายเลข 31 ของอุปกรณ์รวมส่ งสัญญาณชุดที่ 2 ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ในช่องสัญญาณที่ 36 สาหรับ
สถานีกรุ งเทพฯ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็ น "ช่องวัน" ดังที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ปี เดียวกัน ทั้งนี้ ช่อง
วันดาเนิ นการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาผ่านดาวเทียม ด้วยภาพคมชัดสู งเป็ นครั้งแรก ในการแข่งขันมวยสากล
ป้ องกันตาแหน่งแชมป์ โลกรุ่ นฟลายเวต ของสหพันธ์มวยนานาชาติ ระหว่างอานาจ เกษตรพัฒนา แชมป์ โลกชาว
ไทยปะทะกับคาซู โตะ อิโอกะ ผูท้ า้ ชิ งชาวญี่ปุ่น จากจังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เวลา
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18:30-20:00 น. ซึ่ งเป็ นการถ่ายทอดโทรทัศน์ การแข่งขันชกมวย ด้วยระบบภาพคมชัดสู ง ครั้งแรกในประเทศไทย
ด้วย
ต่อมาราวเดื อนสิ งหาคมปี ดังกล่าว ช่ องวันเริ่ มนาเสนอรายการข่าวภายใต้ชื่อ "วันนิ วส์ " (One News) ซึ่ ง
ระยะแรกมีเพียงสองช่วงคือ "ข่าวรอบวัน" (ข่าวภาคค่า) และ "ข่าวคืนนี้" (ข่าวภาคดึก) ร่ วมกับรายการ "จับต้นชน
ปลาย" (สารคดีเชิ งข่าว) และ "วันบิ๊กเวิลด์" (One Big World; ข่าวต่างประเทศ) ต่อมาในเดือนกันยายน ขยายเพิ่ม
ข่าวภาคเช้าและเที่ยง พร้อมทั้งปรับเวลาเสนอข่าวรอบวัน จากเดิม 17:00 น. ขึ้นเป็ นเวลา 18:15 น. (เฉพาะวันศุกร์
เวลา 18:00 น.) ทั้งนี้ ทางจีเอ็มเอ็มแชนแนล ยังนาข่าวภาคหลักทุกช่ วง ไปแพร่ ภาพคู่ขนานด้วย ก่อนที่จีเอ็มเอ็ม
แชนแนลจะแยกไปน าเสนอรายการข่ า วเป็ นเอกเทศในปี พ.ศ. 2558 และในวัน ที่ 25 ธัน วาคม ปี เดี ย วกัน
คณะกรรมการบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) ลงมติให้สละสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 4,410,000
หุ ้น หรื อคิดเป็ นร้อยละ 49 ของบริ ษทั จีเอ็มเอ็มวัน ทีวี เทรดดิ้ง จากัด ผูร้ ับใบอนุ ญาตดาเนิ นกิ จการช่ องวัน จาก
ทาง กสทช. ให้แก่ถกลเกียรติ วีรวรรณ และ/หรื อนิ ติบุคคลที่ถกลเกียรติถือหุ ้น เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งใน
ความร่ วมมื อทางธุ รกิ จ กับพันธมิ ตรที่ มีศกั ยภาพและเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง เป็ นผลให้ถกลเกี ยรติมีสิทธิ ในการ
บริ หารช่องวันเพิ่มขึ้น ส่ วนจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จะนาเงินค่าหุ น้ ดังกล่าว มาใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการของตน
สาหรับระยะเวลาแพร่ ภาพประจาวัน นับแต่เริ่ มออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทาการแพร่ ภาพ
ตลอด 24 ชัว่ โมง จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 ในยุคที่ใช้ชื่อ ช่องวัน และ ช่องวัน เอชดี ปรับลดเวลา
แพร่ ภาพลงเป็ น 05:00-01:00 น. ต่อมาตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 จนถึ งปั จจุบนั ช่ องวัน เอชดี จึงกลับมา
แพร่ ภาพตลอด 24 ชัว่ โมงอีกครั้ง โดยในช่ วงเวลา 01.00-04.00 น. จะเป็ นการฉายเอ็มวีเพลง รวมถึงนารายการ
ต่างๆมาออกอากาศซ้ าแทน
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ทางสถานีได้มีการแถลงสานักพระราชวังเรื่ อง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชทรงสวรรคต กสทช. จึ ง มี ค าสั่ ง ให้ส ถานี โทรทัศ น์ ทุ ก สถานี รวมถึ ง ช่ องวันงด
ออกอากาศรายการตามปกติเป็ นระยะเวลา 30 วัน และให้เกี่ ยวโยงสัญญาณจาก สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
(ททบ. 5) , สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่ งประเทศไทย (สทท.) ร่ วมกับ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิ จแห่ งประเทศไทย
(ทรท.) เผยแพร่ สารคดี พระราชกรณี ยกิ จของพระองค์รวมไปถึ งคอนเทนต์รายการพิเศษที่เกี่ยวกับพระองค์ อาทิ
ภาพยนตร์ เทิดพระเกียรติ , ละครเทิดพระเกียรติ ฯลฯ มาออกอากาศแทนชัว่ คราวระยะหนึ่ ง หลังจากโทรทัศน์ทุก
ช่องออกอากาศได้ตามปกติแล้ว สถานี จึงปรับผังรายการเป็ นการเฉพาะกิจ โดยงดรายการบันเทิง เพิ่มรายการข่าว
ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ รวมถึ งรายการเทิ ดพระเกี ยรติ จนกระทัง่ หลังครบกาหนด 30 วัน สถานี ได้ทยอยนา
รายการปกติมาออกอากาศทีละรายการจนครบตามผังปกติในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

12

รู ปที่ 3.3 โลโก้ของหน่วยงานช่อง ONE 31

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว สุ กญั ญา คู่กระสังข์
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยครี เอทีฟ/โปรดักชัน่
ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายคือการจัดทาสกู๊ปสิ นค้าเย็น เย็น น้ าจับเลี้ยง เพื่อโปรโมท
สิ นค้า ผ่า นรายการบ้า บอล นอกเหนื อ จากรายงานคื อ การเป็ นผูช้ ่ วยในด้า นต่ า งๆ ทั้ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน หาข้อมูลทาสคริ ป จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการถ่ายทารายการบ้า
บอล เป็ นต้น
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ คุณปฎิพทั ธ์ เจริ ญเศรษฐกุล
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
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Co-producer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2560 – 18 สิ งหาคม 2560

3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-ติดต่อประสานงาน
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-มอบหมายให้คิดสคริ ปต์รายการบ้าบอล

สัปดาห์ที่ 2

-เขียนสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าสก็อตเพียวเร่ เพื่อส่ งลูกค้า
-ถอดบทสัมภาษณ์พรี เซนเตอร์ ในงานเปิ ดตัวสิ นค้าสก็อตเพียวเร่ เพื่อส่ งลูกค้า
-เขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล

สัปดาห์ที่ 3

-เขียนสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์ซุปไก่สกัด
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-เรี ยนรู ้งานจากพนักงานที่ปรึ กษา
-เขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-ทากราฟฟิ คผ่านโปรแกรม photoshop
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
สัปดาห์ที่ 4

-เรี ยนรู ้งานจากพนักงานที่ปรึ กษาในเรื่ องการเขียนPromo รายการ
-ออกกองเพื่อไปถ่ายทาสกู๊ปสิ นค้า เย็น เย็น
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
-ประสานกับทีมงานในการตัดต่อลงโทรทัศน์,ส่ งเทปรายการ

สัปดาห์ที่ 5

-เรี ยนรู ้การตัดต่องานจากพนักงานที่ปรึ กษา
-เขียนสคริ ปสกู๊ปโครงการเชฟรอน
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX
-voice เสี ยงสกู๊ปโครงการเชพรอน

สัปดาห์ที่ 6

-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-เขียนสคริ ปสกู๊ป เย็น เย็น
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX
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สัปดาห์ที่ 7

-voice เสี ยงสกู๊ปยูนิชาร์ม
-voice เสี ยงรายการเมืองไทยใต้จมูก
-หาข้อมูลเพื่อนามาเขียนสคริ ปรายการบ้าบอล
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการบ้าบอล
-voice เสี ยง สกู๊ป เย็น เย็น

สัปดาห์ที่ 8

-เขียนสคริ ปสกู๊ปสิ นค้า วิกซอล พิง้ ค์
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษา
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการ

สัปดาห์ที่ 9

-เรี ยนรู ้การตัดต่องานรายการมวยMX
-คิดคอนเท้นท์รายการใหม่เพื่อนาเสนอลูกค้า
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 10

-เขียนสคริ ปสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าสเนลไวท์
-ตัดงานรายการมวยMX
-คอยประสานงาน หาข้อมูลนักมวย
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX
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สัปดาห์ที่ 11

-ออกกองสกู๊ปเปิ ดตัวแบรนด์รังนกแท้
-ประสานงาน ส่ งเทปรายการ
-ออกกองสกู๊ปโครงการเชฟรอน
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง

สัปดาห์ที่ 12

-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์รังนก
-เขียนข่าวมวยมวยMX ส่ งไทยรัฐ
-เขียนข่าวการชัง่ น้ าหนักมวยส่ งทางช่อง
-ประสานงาน ออกกองเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์เจนยู
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 13

-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าแบรนด์เจนยู
-จัดแบล็คด็อปมวย เพื่อถ่ายการชัง่ น้ าหนักมวยก่อนวันชกจริ ง
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

สัปดาห์ที่ 14

-ออกกอง สกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-เขียนสคริ ปสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-voice เสี ยงสกู๊ปเปิ ดตัวสิ นค้าไฮยีน
-จัดฉาก เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อถ่ายทารายการสดมวยMX

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
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3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ mac ตั้งโต๊ะ
- โทรศัพท์ จานวน 1 เครื่ อง
- Internet
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรม Final cut Pro
3.8.3 อุปกรณ์อื่นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน๊ตจดรายละเอียดต่างๆ

