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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วสิ จากัด เป็ นเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทา
เวลาอยูใ่ นบริ ษทั คือการจัดเตรี ยมอุปกรณ์กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์กริ๊ บต่างๆที่ตอ้ งใช้ และเช็คของ
ว่าได้นาขึ้นรถครบหมดหรื อเปล่า พอถึ งหน้างานก็จะทาหน้าที่ติดตั้งและเช็คอุปกรณ์ วา่ ใช้งานได้
ครบหรื อไม่ พร้อมกับการเซ็ตกล้องปรับโฟกัสและจัดว่างตามตาแหน่งที่ ผูก้ ากับภาพสั่งให้ทา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพของ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส
จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพในกระบวนการผลิตรายการ
ทีวี ทาให้ผจู้ ดั ทราบว่าบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพเป็ นหน้าที่ที่จะต้องค่อยหามุมของภาพ
และเลื อ กใช้ ข นาดของภาพให้ เ หมาะสมและตรงใจผูก้ ากับ โดยผู ้ก ากับ ภาพนั้น เกี่ ย วข้อ งใน
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ 2.ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา 2.ขั้นตอนการถ่ายทา

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อดีของการสหกิจศึกษาตาแหน่ งหน้ าที่ ผ้ ูช่วยผู้กากับภาพของ บริ ษัท เอส.เจ.กริ๊ บ
เซอร์ วสิ จากัด
การปฏิบตั ิงานสหกิจได้ใช้ความรู ้ความสามารถมาปฏิบตั ิงาน ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ฝึกความตรง
ต่อเวลามี ค วามรั บผิดชอบในหน้า ที่ ม ากขึ้ น ได้รับ ประสบการณ์ ใ หม่ และยังได้ค วามรู ้ ใหม่จาก
พนักงานที่ปรึ กษาในการทางานภายในบริ ษทั ถึงขบวนการการทางาน ซึ่ งในการปฏิบตั ิงานต้องมี
ความอดทน ต้องปฏิบตั ิงานกับผูอ้ ื่น ทาให้ตอ้ งมีไหวพริ บในการทางาน ช่ างสังเกต และต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการสหกิจศึกษาตาแหน่ งหน้ าที่ ผ้ ูช่วยผู้กากับภาพของ บริ ษัท เอส.
เจ.กริ๊บ เซอร์ วสิ จากัด
ปั ญหาที่พบคือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิงานในครั้งนี้ เป็ นการเริ่ มปฏิ บตั ิงานกับโปรดักชัน่ จริ ง
เป็ นครั้งแรก ทาให้การบริ หารการจัดการในบางเรื่ องนั้นยังมีประสิ ทธิ ภาพไม่มากพออย่างที่ต้ งั ไว้
ด้วยยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิ จศึกษา ณ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ปั ญหาที่พบใน
การปฏิบตั ิงาน คือ ความล่าช้าในการปฏิ บตั ิงานของทีมงาน เช่ น นัดเวลา 8 โมง ทีมงานจะมาครบ
ในเวลา 9 โมง ซึ่ งจะมีผลกระทบต้องการทางาน ทาให้เวลาคลาดเคลื่ อนและอาจจะมีค่าใช้จ่ายใน
เรื่ องการทางานเกินเวลาของทีมงานแต่ละฝ่ าย ซึ่ งต้องมีการติดต่อถึงคนในทีมอยูต่ ลอดเวลาในการที่
จะมาขึ้นรถให้ตรงเวลา หรื ออาจจะแก้ปัญหาด้วยการนัดเจอระหว่างทางเพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลา
ในการไปถึงหน้างาน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วสิ จากัด ข้อเสนอแนะทาง
บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด มีการทางานที่เป็ นทีม มีความตั้งใจในการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
และมี การทางานในแง่ บ วกสามารถแยกแยะความรู ้ สึกในหน้าที่ การปฏิ บ ตั ิ งานและการเอาเรื่ อง
ส่ วนตัวมาเกี่ ยวกับงานได้ทาให้รู้ถึงหลักการในการทางานภายในบริ ษทั ว่าบริ ษทั ที่ดีน้ นั ควรมีการ
ทางานอย่างไร
5.3 สรุ ปผลของการได้ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การที่ผจู ้ ดั ได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ที่ บริ ษทั เอส.เจ.กริ๊ บ เซอร์ วิส จากัด ในตาแหน่งผูช้ ่วย
ผูก้ ากับภาพ ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้มากมายในการทางานและยังรู ้ระบบการทางานเป็ นทีมแบบ
มืออาชี พ รู ้ จกั การทาร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และ
เกิดการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งประสบการณ์ในครั่งนี้ ถือว่าเป็ นก้าวแรกที่
ดีต่อการทางานในอนาคต

