บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานในบทบาทหน้ าที่ของผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาของ
บริษัทOversea Online
การปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั Oversea online เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 30
พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทาเวลาอยูใ่ น
บริ ษทั เป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับ
จากการปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ กษาตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ของ บริ ษ ทั Oversea online โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับในกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทาให้
ผูจ้ ดั ทราบว่าบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับเป็ นหน้าที่ที่จะต้องประสานงานติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ผูก้ ากับกันทีมงานแต่ละฝ่ าย
5.1.1 ข้ อ ดี ของการปฏิ บั ติ งานสหกิจศึ ก ษาต าแหน่ งผู้ ช่ วยผู้ กากับ ภาพยนตร์ ภ าพยนตร์
โฆษณาเพื่อการโฆษณาให้ ร้านกาแฟ “ Hands and Heart
การปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ข องผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ ใ นภาพยนตร์ โฆษณาของบริ ษ ัท
Oversea Onlineนั้นทาให้เราได้เข้าใจถึงเรื่ องการถ่ายทาภาพยนตร์ โฆษณามากขึ้น การวางแผนการ
ถ่ายทา การประสานงานกับฝ่ ายต่างๆของกองถ่าย การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าของกองถ่าย ซึ่ งการ
ได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับการทางานในบริ ษทั นี้ ทาให้ผมได้เกิ ดทักษะและพัฒนาฝี มือของตัวเองเป็ น
อย่างมาก ซึ่ งในการทางานแต่ละครั้งจะต้องคิดและวิเคราะห์ถึงปั ญหาหน้างานที่เกิ ดโดยตลอด ถื อ
เป็ นการฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปในตัวอีกด้วย
5.1.2 ปั ญ หาที่ พ บของการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาบทบาทหน้ าที่ ข องผู้ ช่ วยผู้ ก ากั บ
ภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ “Hands and Heart
ปั ญหาหลักๆในการทางานในครั้งนี้ คือ เรายังยังขาดประสบการณ์ พอเวลาเจอสถานการณ์
เฉพาะหน้าในบางครั้งก็ยงั ติ ดสิ นได้ไม่ดี เพราะการทางานทางด้านนี้ ตอ้ งอาศัยประสบการณ์ และ
ความชานาญ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอี กด้วย ซึ่ งเมื่อเราได้ลงมื อปฏิ บตั ิ เข้าบ่อยๆ เราจะสามารถ
เรี ยนรู ้และซึ มซับเอาความรู ้และทักษะต่างๆจากพี่เลี้ยงที่คอยสอนเรา ซึ่งให้ประโยชน์เป็ นอย่างมาก
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5.2 ข้ อ เสนอแนะการปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ช่ วยผู้ ก ากั บ ภาพยนตร์ ใน
ภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ “ Hands and Heart
5.2.1 จากการเป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ “ Hands and
Heart ที่ ผู ศ้ ึ ก ษาได้ล งมื อ ปฏิ บ ัติ มี ห ลากหลายขั้น ตอนที่ ส ามารถน าไปใช้ไ ด้จริ ง ซึ่ งถื อ ว่า เป็ น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ “ Hands and
Heart
1. ได้ประสบการณ์ และเรี ยนรู ้การทางานจริ งในการถ่ายทาภาพยนตร์
2. ได้เรี ยนรู ้การทางานและการแก้ไข้ปัญหา
3. ได้เข้าใจถึงความหมายของการเป็ นผูก้ ากับภาพยนตร์ มากขึ้น
5.2.2. จากการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ “ Hands and Heart
ในครั้งนี้เราได้ทราบถึงข้อบกพร่ องและจุดที่ควรแก้ไขดังนี้
ในระหว่างการถ่ายทานั้นมีปัญหากับสภาพอากาศโดยในวันที่ฝนตกนั้นจะสาดมาตรงบริ
เวณที่ถ่ายทาจึงต้องรอและทาความสะอาด
5.3 สรุ ปผลการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้ านกาแฟ “ Hands and Heart
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ งั ไว้
จากการที่ผูศ้ ึกษาได้ทาการเป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาร้านกาแฟ “
Hands and Heart จึงท าให้ทราบถึ งกระบวน แนวคิดและวัตถุ ประสงค์ของการท างาน รวบไปถึ ง
บทบาทและหน้าที่ ข องผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ และได้ท ราบถึ งทฤษฎี ต่างๆ ที่ ใช้ในการถ่ ายท า
ภาพยนตร์ โฆษณาในครั้งนี้ รวมถึงเรี ยนรู ้วธิ ี และขั้นตอนการกากับภาพยนตร์ ซึ่ งส่ งผลให้ตวั ผูศ้ ึกษา
มีพฒั นาการและทักษะที่ดีข้ ึน ผูศ้ ึกษารู ้สึกภูมิใจเป็ นอย่างมากที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของภาพยนตร์ ใน
เรื่ องนี้ ซึ่ งจากการทางานในครั้งนี้ได้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
5.3.1 สรุ ป ตามวัตถุ ป ระสงค์ที่ 1 ที่ กล่ าวว่าเพื่ อศึ ก ษาหน้าที่ ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์
โฆษณาของบริ ษทั Oversea Onlineในภาพยนตร์ โฆษณาให้ร้าน Hands and Heart การทางานเป็ น
ผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ น้ นั นับเป็ นศาสตร์ อีกแขนงที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎีการ
สื่ อ การ กระจายสารต่ า งๆให้ ก ับ ทุ ก ฝ่ ายในกองถ่ า ยภาพยนตร์ ต้อ งศึ ก ษาและท าความใจและ
สอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อพนักงานที่มีความชานาญทางด้านนี้
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5.3.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของการเป็ นผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาให้ร้าน
Hands and Heart
จากการทางานทาให้เราได้ทราบว่าการออกกองแต่ละครั้งจะต้องคานึงถึงความแตกต่างของ
สถานที่ คานวณเรื่ องการเดินทางไปยังโลเคชัน ข้อจากัดเรื่ องของเวลา พื้นที่ แสง ก็เป็ นปั ญหาอย่าง
มากในการถ่ายทา ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาก็แก้ได้บา้ ง ไม่ได้บา้ งขึ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ความ
เหมาะสมของช่วงเวลาและปั ญหานั้นๆ
5.4 ข้ อเสนอแนะในการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพยนตร์ ในภาพยนตร์ โฆษณาให้ ร้าน Hands and Heart
จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ทาการถ่ายทาภาพยนตร์โฆษณาให้ร้าน Hands and Heart คิดว่าควรจะ
มีเวลามากกว่านี้ เพื่อการวางแผนและการทางานที่ละเอียดขึ้น

