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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ

การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาทาให้ได้รับประสบการณ์ มากมายจากนอกห้องเรี ยน ซึ่ งแตกต่าง
กันทาให้รู้วา่ ต้องมาเริ่ มศึกษาใหม่อะไรหลายๆอย่าง ปรับตัวให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงทา
ให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู ้ความสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ซ่ ึ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1
ผูช้ ่วยโปรดิวเซอร์
จากการศึกษากระบวนการทางานควบคุ มการผลิตรายการ “ผูช้ ่ วยโปรดิ วเซอร์ ” มีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
5.1.1.1 เตรี ยมงานและจัดหา Reference ที่สอดคล้องกับรู ปแบบของงานที่ได้รับมา
เพื่อนามาใช้เป็ นประโยชน์กบั การถ่ายทารวมทั้งการจัดวางโครงสร้างตามความเหมาะสม
5.1.1.2 จัดหาสถานที่ถ่ายทาให้ตรงกับความต้องการของผูก้ ากับและลูกค้า
5.1.1.3 ติดต่อเจ้าหน้าที่ของสถานที่ เพื่อขออนุ ญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทา โดย
การประสานงาน และ Confirmรายละเอียดต่าง ๆ ทางจดหมายไปยืน่ ให้กบั สถานที่ที่ใช้ถ่ายทา
5.1.1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกบริ ษทั จัดทา
เอกสารเพื่ อไปยื่นให้กบั สถานที่ และฝ่ ายที่ รับ ผิดชอบต่า งๆ และท าCrew-call / Transport-List /
Team-List
5.1.1.5 เตรี ยมอุปกรณ์เพื่อใช้ในงาน เช่ นเบิกเงิ นสดสารองจ่ายเพื่อจ่าย/ค่าแรง/ค่า
สถานที่ /ค่ารถ/ค่าอาหาร และจัดเตรี ยมอาหาร, เครื่ องดื่ม และ หน่วยปฐมพยาบาล เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ทีมงานระหว่างการถ่ายทา
5.1.1.6 ดูแลความเรี ยบร้อยภายในกองถ่าย และให้ความสะดวกสบาย จัดหาสิ่ งที่
ทีมงานต้องการเพื่อใช้ในกองถ่าย
5.1.1.7 ทาเอกสารบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการออกกอง ค่ารถตู ้ ค่าอาหาร
5.1.2
ขั้นตอน Pre-Production

ในส่ วนของขั้นตอนการผลิ ตรายการของ บริ ษทั ครี เอท อินเทลลิ เจ้นซ์ จากัด มีข้ นั ตอนใน
การดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
5.1.2.1 การเตรี ยมการผลิตรายการ
เริ่ มจากการเข้าประชุ มกับผูก้ ากับ และทีมงานว่าต้องการเรื่ องราวเนื้ อหาประมาณไหนและ
อยากได้ส ถานที่ ป ระมาณไหน เพื่ อทางที ม งานจะได้ไ ปหาข้อมู ล และเพื่ อนาเข้า สู่ ข้ นั ตอนการ
เตรี ยมการผลิตต่อไป
5.1.2.2 สารวจสถานที่ในการถ่ายทา (survey)
เมื่อสรุ ปมาแล้วว่าต้องการเนื้อหาเรื่ องราวแบบไหน ทางทีมงานก็ได้หาสถานที่ในการถ่ายทา
รายการ ออกไปสารวจ (survey) สถานที่ ต่างๆเพื่อนามาเสนอที่ประชุ ม และทาหนังสื อขออนุ ญาต
เพื่อไปใช้สถานที่ในการถ่ายทา
5.1.2.3 การนัดหมายทีมงาน
เมื่อได้สถานที่ถ่ายทาเรี ยบร้อยแล้ว ก็ทาการนัดหมายศิลปิ นและนัดทีมงานทั้งหมด เพื่อจะได้
เตรี ยมการถ่ายทา จึงต้องระบุวนั เวลา สถานที่ให้ชดั เจน และนัดหมายรถตูเ้ พื่อไว้สาหรับทางทีมงาน
และลูกค้า
5.1.2.4 ขั้นตอนการประชุมก่อนการผลิตรายการ
ก่อนที่จะถ่ายทารายการจริ ง ทีมงานทุกคน จะต้องมาประชุ มเพื่อฟั งหน้าที่ในการรับผิดชอบ
งานของตนเองอีกครั้ง และเตรี ยมอุปกรณ์ให้ครบและพร้อมสาหรับการออกกองถ่ายทา
5.1.3
ขั้นตอน Pro-Production
มีข้ นั ตอนในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
5.1.3.1 เช็คทีมงานและรถที่จะออกกอง
ในวันถ่ายทาอย่างแรกที่ตอ้ งทาคือ การเช็ครถตูแ้ ละรถทีมงานว่ามาครบและพร้อม Stand by
สาหรับทีมงานและลูกค้าหรื อยัง และต่อมาเช็คทีมงานที่จะออกกองว่ามาครบแล้วหรื อไม่
5.1.3.2 ขั้นตอนในสถานที่ถ่ายทารายการ
พอถึ งสถานที่ที่ถ่ายทารายการ ต้องถ่ายรู ปไว้เป็ น Before–Afterเพื่อเวลาถ่ายทาเสร็ จต้องจัด
ของทุกอย่างเข้าที่ให้เหมือนเดิมเหมือนตอนแรกที่มาใช้สถานที่ และระหว่างการถ่ายทา ต้องคอยดู
ความเรี ยบร้ อยและอานวยความสะดวกให้ลูกค้าและทีมงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร/น้าดื่ ม /

ห้องน้ า เป็ นต้น ระหว่างนั้นต้องคอยถ่ายรู ป Behind เพื่อเก็บไว้เป็ นเบื้องหลังในแต่ละรายการที่ทา
เพราะบางที ทางลู กค้าต้องการรู ปภาพเบื้องหลังของทางทีมงาน ทางฝ่ ายโปรดิ วเซอร์ ตอ้ งเป็ นคน
รับผิดชอบทั้งหมด
5.1.4
ขั้นตอน Post-Production
มีข้ นั ตอนในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
5.1.4.1 จัดการบิลและค่าใช้จ่าย
หลัง จากเสร็ จการถ่ า ยท ารายการเรี ย บร้ อย ขั้นตอนต่ อมาคื อการ เคลี ย ร์ บิ ล และค่า ใช้จ่า ย
ทั้งหมดที่ใช้ไปในกองถ่าย เพราะบางทีงบประมาณที่เบิกมานั้นไม่เพียงพอ และบางทีงบประมาณที่
เบิกมานั้นเหลื อ ต้องทารายละเอียดต่างๆออกมาให้เข้าใจง่ายและละเอียดเพื่อที่จะไปยื่นให้กบั ฝ่ าย
บัญชี

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ท าความเข้า ใจเรื่ องงานสหกิ จ ศึ ก ษากับ ทางสถานประกอบการณ์ ใ ห้ เ ข้า ใจใน
รายละเอียดการทารายการในแต่ละบทบาท
5.2.2 ปรับหลักสู ตรการศึกษาให้มีความทันสมัย เพื่อจะได้ตอบสนองกับเหตุการณ์และการ
ทางานในปัจจุบนั

