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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

ภาพที่ 3.1.1 โลโก้ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
บริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินการผลิต ละคร เกมโชว์ วาไรตี้ และละคร
เวที เพื่อป้ อนลงช่องต่างๆตลอดมา หลังจากก่อตั้ง เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด นายถกลเกียรติ ได้รวม
เอ็กแซ็กท์ และ ซีเนริ โอ เข้ามาเป็ นบริ ษทั เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริ หาร และภายหลัง จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ ได้รวมเอา บริ ษทั มีมิติ จากัด เข้า เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อร่ วมผลิตเกมโชว์ลงช่องวันและจีเอ็ม
เอ็ม 25 และเพือ่ เพิ่มความสะดวกในการบริ หารให้เป็ นหนึ่งเดียว
รายการ รายวันบันเทิง

ภาพที่ 3.1.2 รายวันบันเทิง
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รายการข่าวบันเทิง ที่จะเผยเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คุณได้เห็นทุกแง่มุมของวงการบันเทิง ออกอากาศ
ทางช่อง one31 เวลา 11.30 น

ทีอ่ ยู่: 50 ถนน สุ ขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา
กรุ งเทพมหานคร 10110

ภาพที่ 3.1.3 แผนทีบ่ ริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ที่อยู่ : 50 ถนน สุ ขมุ วิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02 669 9000
ชัว่ โมง : วันเปิ ดทาการ · 9:00–18:00
Website : http://www.gmmgrammy.com/th/one-31-business.php
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
สาหรับบริ ษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ได้มีการวางกลยุทธ์ สร้างจุดเด่นและประชาสัมพันธ์
ช่องดิจิทลั ทีวีให้เป็ นที่รับรู ้อย่างกว้างขวาง ดังต่อไปนี้
-

เน้นคอนเทนต์ที่โดดเด่น น่ าสนใจ มีความหลากหลาย เนื่ องจากผูช้ มส่ วนใหญ่จะเลือกชมรายการจาก

เนื้อหาของรายการเป็ นหลักความน่าสนใจของรายการจึงเป็ นตัวสร้างอรรถรสให้ผชู ้ มและจะทาให้ผชู ้ มจดจา
ช่องนั้นๆ ได้ดี ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะทาการสร้างสรรค์และพัฒนาคอนเทนต์ของรายการทั้งละคร ข่าว วาไรตี้ เกม
โชว์ ที่ดี มีคุณภาพ มาให้เป็ นทางเลือกใหม่แก่ผชู ้ ม
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-

สร้างการรับรู ้ของผูช้ มเพื่อให้ช่องดิจิทลั ทีวีเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายมากขึ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้วางแผนการ

ประชาสัมพัน ธ์ผ่านช่ องทางสื่ อสารหลากหลายช่ องทาง เช่ น ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่ อออนไลน์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ

รายการที่ผลิตเอง
กลุ่มบริ ษทั ฯ มีประสบการณ์และความพร้อมในการผลิตรายการหลากหลายประเภท ทั้งละคร ซิทคอม ซีรีส์
เรี ยลลิต้ ีโชว์ เกมส์ โชว์ รายการวาไรตี้ รายการข่าว จากการที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มีนักร้ อง นักแสดง ในสังกัด
จานวนมาก รวมทั้งบุคลากรเบื้องหลังที่มีความสามารถและมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ ยงั มีสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากลเพื่อใช้ผลิตรายการของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ รวมถึงให้บุคคลภายนอกเช่าด้วย
รายการที่จา้ งผลิต
สาหรั บ รายการที่ จ ้า งผลิ ต กลุ่ มบริ ษ ัทฯ จะมี ส่ว นร่ ว มในการก าหนดลัก ษณะของรายการ คัด เลื อ กบท
ประพันธ์ นักแสดง ผูก้ ากับ ผูด้ าเนินรายการ เพื่อให้ได้รายการที่เหมาะสม และมีคุณภาพมากที่สุด
รายการที่จดั หาจากผูผ้ ลิตอื่น
กลุ่มบริ ษทั ฯ อาจมีการจัดหารายการที่น่าสนใจจากผูผ้ ลิตรายอื่น เพื่อนามาออกอากาศทางช่องดิจิทลั ทีวีของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ โดยรายการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับรู ปลักษณ์ของช่อง และลักษณะของผูช้ มกลุ่มเป้ าหมาย
ทางช่ อ งบริ ก ารให้เ ช่ า สถานที่ ทั้ง แบบที่ เ ป็ นโรงถ่ าย สตูดิ โ อมาตรฐาน และพื้ น ที่ ใ ช้ส อยรอบ
โครงการอีกมากมาย ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 33 ไร่ ประกอบด้วย 9 อาคาร พร้อมรองรับการถ่ายทาทุกรู ปแบบ
ซิทคอม ละคร ซีรี่ส์ งานโปรดักชัน่ ภาพยนตร์ โฆษณา กระทัง่ การถ่ายภาพนิ่ง
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์กร
ฐิติพร รัตนอุดม ( Senior Producer )
รัดเกศ ดิษย์มาลย์ ( Producer )
ณิ ชชารี ย ์ พัฒนศิรวิทย์ ( Creative )
ภาวินี มหิ ตธิ

พรรณรวี โกศินานนท์

จีรทีปต์ ประสารชัยมนตรี

จินต์ศจี วรรณวีรติกลุ
นพรัตน์ ธนะเพิ่มพูล
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ ง : นักศึกษาฝึ กงาน (Creative)
งานที่ได้ รับมอบหมาย
นางสาวจินต์ศจี วรรณวีรติกลุ
ทาหน้ าที่ Creative ช่วงสกู๊ปบันเทิง (behind the scenes ถ่ายเบื้องหลังรายการและซิทคอม) คิด
คาถามสัมภาษณ์ , สัมภาษณ์ศิลปิ นดารา , เขียนสคริ ปท์ , ออกอากาศในรายการ รายวันบันเทิง , ช่างภาพ(ถ่าย
ภาพนิ่ง) , แกะเทปละครและรายการของทางช่องวัน
นางสาวนพรัตน์ ธนะเพิ่มพูล
ทาหน้ าที่ Creative ช่วงสกู๊ปบันเทิง (behind the scenes ถ่ายเบื้องหลังรายการและซิทคอม) คิด
คาถามสัมภาษณ์ , สัมภาษณ์ศิลปิ นดารา , เขียนสคริ ปท์ , ออกอากาศในรายการ รายวันบันเทิง , ช่างภาพ(ถ่าย
วีดีโอ) , แกะเทปละครและรายการของทางช่องวัน
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
รัดเกศ ดิษย์มาลย์

ตาแหน่ง Producer

ณิ ชชารี ย ์ พัฒนศิริวิทย์

ตาแหน่ง Creative
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3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
วันที่ 16 พฤภาคม ถึง วันที่ 18 สิ งหาคม 2560
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการ
ทางาน
1.ศึกษางานจาก
พนักงานที่บริ ษทั
2.ดูผลงานเก่าจาก
รายการต่างๆ
3.ฝึ กแกะเทปและ
เขียนสคิปรายการ
4.ลงมือปฏิบตั ิ
งาน
5.สรุ ปผลการ
เรี ยนรู ้และการ
ทางาน

พฤษภาคม
- - 3 4

มิถุนายน
1 2 3 4

กรกฎาคม
1 2 3 4

สิ งหาคม
1 2 3 -

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ (อาจจะระบุ Spec ของเครื่ องด้วย)
2. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล /โทรศัพท์มือถือ
3. ไฟ , Wireless (ไวเลส) , ขาตั้งกล้อง , อุปกรณ์ออกกองถ่าย
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ภาพที3่ .8.1 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้

ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word 2010

ภาพที่ 3.8.2 โปรแกรม Microsoft Word 2010

