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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ ผูศ้ ึ ก ษาได้มี ส่ ว นร่ ว มท าการผลิ ต ละครเรื่ อ งเสน่ ห ามายาของทางช่ อ ง7 เพื่ อ
ออกอากาศเผยแพร่ ไปให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับชม จึงทาให้ทราบถึงหลักกระบวนการและแนวคิด
ของฝ่ ายการกากับและผูช้ ่วยของผูก้ ากับ บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ และได้ทราบถึงทฤษฎีและ
แนวคิ ด ที่ ใ ช้เ ป็ นการในการผลิ ต ในครั้ งนี้ รวมทั้ง รู ้ ถึ ง วิ ธี ก ารท างานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น และมี ค วาม
รับผิดชอบ มีสติ มีความรอบคอบมากยิง่ ขึ้นในการทางานซึ่ งจะส่ งผลให้มีการทางานเป็ นทีมที่ดี จาก
การผลิตละครนั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางานของ
ตาแหน่ ง1 เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการทางานของตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูก้ ากับการผลิ ตละคร เรื่ อง
เสน่หามายา พบว่าในการทางานภายในการผลิตนั้น ทีมงานทุกคนจะได้ทางานร่ วมกับผูค้ นมากมาย
ทุกหน้าที่น้ นั ล้วนมีการเชื่อมโยงการทางานซึ่ งกันและกัน ถ้าเราตั้งใจทางานผลงานที่ทาก็จะออกมา
ประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งในกระบวนการการผลิ ตทุ กเรื่ องนั้นจะต้องมี หลัก การการบริ หารองค์กรที่
ชัดเจน ซึ่ งจะทาให้ทุกฝ่ ายรู้หน้าที่ของตนเอง และการปฏิบตั ิจะเป็ นขั้นตอน มีการดาเนิ นงานอย่าง
เรี ยบร้ อยจนการสร้ างนั้นเสร็ จสมบูรณ์ ซึ่ งแต่ละองค์กรนั้นจะต้องมีผบู ้ ริ หารงานคอยดูแลควบคุ ม
งานทั้งหมด ผูศ้ ึกษาได้มีความสนใจและศึกษาตาแหน่งหน้าที่ของ1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ทางานของตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่จะคอยดูแลควบคุมการถ่ายรองมาจากผูก้ ากับทาให้การ
ถ่ายทาเป็ นไปได้อย่างราบลื่นมากี่สุด จะต้องคอยทาการบ้านอยูต่ ลอดเวลาคอยทบทวนบท ตามตัว
นัดสดงคอยต่อบทเวลาที่ตอ้ งมีการแสดงคนเดียว ดูแลเรื่ องเวลาของนักแสดงว่าใครจะถ่ายก่อนหลัง
ต้องบอกเวลานักแสดงก่อนซึ่ งจะแจ้งนักแสดงได้ในเบรคดาว ผูช้ ่ วยผูก้ ากับอาจมีหลายคนในกอง
เดียวหรื อบางกองก็อาจจะใช้เพียงคนเดียว แต่ในกองที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิจจะมีท้ งั หมด 3 ผูช้ ่วย ซึ่ ง
ผูช้ ่วย1 จะคอยอยู่ติดกับผูก้ ากับคอยดูการถ่ายอยู่ที่หน้าจอมอนิ เตอร์ ผูช้ ่ วยที่2 จะเป็ นคนที่อยู่หน้า
เซ็ตคอยทาหน้าที่วางตัวนักแสดง ต่อบท และดูความพร้อมสั่งแอคชัน่ ผูช้ ่วยที่3 จะดูแลเรื่ องความ
ต่อเนื่อง ดูชุดดูเครื่ องแต่งกายให้ตรงกับวันเวลาในละคร
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5.1.2 สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ที่กล่าวไว้วา่ เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับเทคนิ คการทางานของ
ตาแหน่ ง1 เพื่อศึ กษาเกี่ ยวกับกระบวนการทางานของตาแหน่ งผูช้ ่ วยผูก้ ากับการผลิ ตละครเรื่ อง
เสน่หามายา พบว่า ในการสร้างนั้นมีข้ นั ตอนไม่แตกต่างจากการสร้างภาพยนตร์ ทัว่ ไป ซึ่ งผูศ้ ึกษา
ได้นาเอาแนวคิ ดในการท างานและการปฏิ บ ตั ิ ง านในขั้นตอนต่ า งๆ ในการสร้ างงานภาพยนตร์
เพื่อที่จะได้นามาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
หลักการบริ หารกูลิคและเออร์วกิ (POSDCORB)หลักการดังกล่าวมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. P - Planning การวางแผน ผูศ้ ึกษาได้ทาการวางแผนกับทางทีมงานก่อนที่จะออกกอง
เพื่อที่จะไม่เป็ นการเสี ยเวลาและทางานให้เป็ นขั้นตอน ซึ่ งจะส่ งผลให้งานนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ที่ต้ งั ไว้
2. O - Organizing การจัดองค์กร ผูศ้ ึกษาได้ทาการวางแผนการตัดสิ นใจเลื อกว่าควรจะ
ปฏิ บตั ิงานขั้นตอนไหนก่อนหรื อหลัง หรื อการปฏิ บตั ิงานขั้นตอนไหนจะต้องแบ่งเป็ นทีมแยกกัน
ไป เพื่อเป็ นการกาหนดกรอบของงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเพื่อให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วงไปที
ละหลายๆ ขั้นตอนโดยที่ไม่เป็ นการเสี ยเวลาอีกด้วย
3. S - Staffing การจัดการบุคคลเข้าทางาน ผูศ้ ึกษาได้สังเกตจากทีมงานและได้มอบหมาย
งานที่บุคลากรในกองถ่ายนั้นมีความถนัดในด้านนั้น เพื่อจะทาให้งานนั้นดาเนิ นไปได้อย่างรวดเร็ ว
และถูกต้อง
4. D - Directing การอานวยการเป็ นการทาให้ผอู้ ื่นใช้ความพยายามของตน เพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การ ผูศ้ ึกษาได้ทาการอานวยการ เอื้อเฟื้ อความสะดวกให้แก่บุคลากรในทีมอย่างดี
ที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเตรี ยมตัวนักแสดงและตัวประกอบต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ
5. Co - Coordinating ผูศ้ ึกษาได้ทาการสร้างความสัมพันธ์และร่ วมมือกันด้วยดีของส่ วน
ต่างๆ ในทีมงาน และทางบริ ษทั เพื่อรวมความพยายามทั้งหมดไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ ซึ่ ง
จะต้องสื่ อสารให้รู้เรื่ อง ชัดเจน และทุกฝ่ ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน
6. R - Reporting ผูศ้ ึกษาได้ทาการจดบันทึกการถ่ายทาและมาคจุดที่เป็ นปั ญหาในการถ่าย
ทาไว้ และได้นามาปรึ กษาและวางแนวแก้ไขกับทางบริ ษทั เพื่อไม่ให้เกิ ดเหตุ การที่ จะทาให้เป็ น
ปั ญหาขึ้นอีกในการถ่ายทาครั้งต่อๆไป
7. B - Budgeting เนื่ องจากการถ่ายทาครั้งนี้ มีการถ่ายทาหลายสถานที่ใช้อุปกรณ์ และ
นัก แสดงค่ อ นข้า งมาก บทนัก แสดงค่ อ นข้า งเยอะ จึ ง ต้อ งควบคุ ม การแสดงให้ อ อกมาดี แ ละ
ประหยัดเวลามากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการขยายเวลายาวขึ้นอีก และการจ้างนักแสดงสมทบต้องวาง
แปนให้ดีเอามาที่จาเป็ นจริ งๆเพื่อจะช่วยลดเรื่ องค่าใช้จ่ายลงไปได้ค่อนข้างมาก
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ในการทางานของหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับนั้นมีความสาคัญเป็ นอย่างมากในกองถ่ายเพราะต้อง
เป็ นคนที่ควบคุมนักแสดงและวางแผนในการใช้นกั แสดงซึ่ งจะต้องทางานให้เข้าใจกันกับผูก้ ากับ
และทีมงานท่านอื่นๆเพื่อจะได้ประสานงานกัน และถ่ายทาไปได้อย่างราบลื่น หน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับ
นั้นมีเทคนิ คที่สาคัญอยูม่ ากมายแล้วแต่ความถนัดของคนเช่นเราต้องรู ้การวางตัวนักแสดงให้ถูกจุด
ถูกมุ ม การเลื อกบุ คลิ กนักแสดงสมทบการปล่ อยคิ วนักแสดงและการควบคุ มเอานักแสดงให้อยู่
ในขณะการถ่ายทา เพิ่อจะช่วยให้ลดเวลาในการถ่ายและทาให้งานออกมาดูดีที่สุด
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีหรือประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
จากการที่ผศู ้ ึกษาได้ทาการศึกษาตาแหน่งผู1้ เพื่อศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการทางานของ
ตาแหน่งผูช้ ่วยผูก้ ากับการผลิตละคร เรื่ อง เสน่หามายาในครั้งนี้ ทาให้ผศู ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
ทางานในแบบของการทางานอย่างจริ ง การควบคุมนักแสดง การวางตัวและปล่อยคิวนักแสดงรวม
ไปถึงดูแลเรื่ องความต่อเนื่ องของละคร การแก้ไขปั ญหาหน้าเซ็ต จึงทาให้ผศู ้ ึกษานั้นจะต้องทาการ
พัฒนาตนเอง มีความกระตือรื อร้นตลอดเวลา และรู ้คุณค่าของเวลาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุด
5.2.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาทีพ่ บ
ในการผลิตการผลิตละคร เรื่ อง เสน่ หามายาครั้งนี้ ปั ญหาที่พบคือการที่นกั แสดง
เล่ นตามบทไม่ ไ ด้แ ละการควบคุ ม เวลาให้อ ยู่ใ นเวลาที่ ก าหนดไม่ ไ ด้ จึ ง ท าให้เ กิ ดการ
เสี ยเวลาต้องขยายเวลาการถ่ ายทาออกไปและโยกย้ายบางฉากไปถ่ายทาต่อวันอื่น จึงเกิ ด
การเสี ยเวลาและต้องมานัง่ วางแผนคิวถ่ายใหม่รวมไปถึงการเสี ยงบประมาณเพิ่มขึ้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ในการที่ มี ส่ วนร่ ว มผลิ ต ละคร เรื่ อ ง เสน่ ห ามายานี้ ถื อ ว่า เป็ นงานชิ้ น แรกที่ ไ ด้
ออกมาทางานจริ ง และเป็ นมืออาชีพที่สุด จึงทาให้เกิดความกังวลและตื่นเต้นในการทางาน
กลัวว่าจะไปเป็ นภาระและทาให้งานช้าลงเพราะทุกตนในกองล้วนแต่เป็ นมืออาชี พทั้งนั้น
แต่เมื่อถึ งเวลาจริ งๆเราพยายามทาทุกอย่างให้เต็มที่ ช่ วยทุกอย่าง ไปให้ตรงเวลาและรู ้ จกั
ช่ วยสถานการณ์ เฉพาะหน้า จนทาให้เราทางานร่ วมกับพี่ๆที มงานได้อย่างเป็ นมื ออาชี พ
และพยายามถามสิ่ งที่ เราไม่รู้เพื่อเป็ นประโยชน์และความรู ้ เพื่อไปพัฒนาการทางานใน
อนาคต

