บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพของรายการโทรทัศน์ “ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ตอน เดอะ
เอ็กช์ คลูซีฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์ ” โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ทตี่ ้ งั ไว้
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ทาการเป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพของรายการโทรทัศน์ “ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์”
นั้นจึงทาให้ท ราบถึ งหลักกระบวนการและแนวคิ ดของการเป็ นผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพรวมไปถึ งบทบาท
หน้าที่ของการกากับภาพและลาดับภาพในการผลิตรายการโทรทัศน์ และได้ทราบถึงทฤษฎี ที่ใช้ในการ
กากับภาพในครั้งนี้ รวมทั้งรู ้ถึงขั้นตอนวิธีการในการทางานกากับภาพของรายการโทรทัศน์ ซึ่ งส่ งผลให้
มีการทางานที่ ดีข้ ึ น รายการโทรทัศน์“ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์” ที่ ผจู ้ ดั ทาได้มีส่วนร่ วมในการกากับภาพ
และลาดับภาพ นั้นนับเป็ นผลงานที่ผจู ้ ดั ทามีความภาคภูมิใจเป็ นอย่างยิ่ง จากการผลิตรายการโทรทัศน์
ในครั้งนี้และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ดงั นี้
5.1.สรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ 1 ที่กล่าวว่าเพื่อศึกษาหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับภาพของบริ ษทั ทูเอสทูพี
เอ็นเตอร์ เทนเม้น ในรายการข่าวตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์ 2559การทางานเป็ นผูช้ ่ วยผู ้
กากับภาพนั้นนับเป็ นศาสตร์ อีกแขนงนึ งที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะและความรู ้ เกี่ ยวกับอุ ปกรณ์ กล้อง ต้องอาศัย
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทต้องมีการสื่ อสารกับทีมงานว่าต้องการภาพแบบใด และเราจึงมาคิดมุมกล้อง
ซึ่ งได้สอดคล้องกับ ทฎษฎี มุมกล้องสื่ อความหมาย รวมถึ งขนาดภาพต่างๆ ที่สื่ออารมณ์อีกด้วย ซึ่ งแต่
ละขนาดภาพก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ต้องศึกษาและทาความเข้าใจและสอบถามจากผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อ
พนักงานที่มีความชานาญทางด้านนี้
5.1.2สรุ ปตามวัตถุ ประสงค์ที่ 2 ที่กล่าวไว้เพื่อศึกษาเทคนิ คการทางานของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพ
ของบริ ษทั ทูเอสทูพี เอนเตอร์ เทนเมนท์ในรายการข่าวตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ กอล์ฟ ชาลเลนจ์ 2559
รายการข่าวเรื่ องนี้ อยู่ในหัวข้อข่าว สปอตฮ็อตไลน์ เป็ นข่าวกี ฬาซึ่ งในการถ่ ายทาจะเน้นไปทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นการโปรโมตเชิญชวนให้คนสนใจมาสมัครในเข้าร่ วมเข้าแข่งขัน ซึ่ งการทางานต้อง
อาศัยทฤษฎี การเคลื่ อนไหวของกล้อง ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี ในบทที่ 2 ว่าด้วยเรื่ องของการเคลื่อนที่
ของกล้องเพื่ อความหมาย ในการถ่ ายทาภาพเป็ นสื่ อกลางในการดาเนิ นเรื่ อง การใช้กล้องในการสื่ อ
ความหมายเป็ นเทคนิคเพื่อดึงดูดผูช้ มให้มีความสนใจในงานที่ถ่ายทานั้นมีลกั ษณะของการซูม การแพน
การทิ้ว และลักษณะการซิ ฟโฟกัส ต้องศึกษาและทาความเข้าใจ หมัน่ ฝึ กฝนฝนเพื่อให้เกิดความชานาญ
เพื่อที่ผลงานจะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
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5.2. ข้ อเสนอแนะการปฎิบัติงานสหกิจศึ กษาบทบาทหน้ าที่ผ้ ูช่วยผู้กากับภาพในรายการข่ าว“ฮ็อตไลน์
ไทยแลนด์ ตอน เดอะ เอ็กช์ คลูซีฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์ ”
5.2.1 จากการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพในรายการข่ าวตอน เดอะ เอ็กช์ คลูซีฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์ ”
2559ที่ผ้ ูศึกษาได้ ลงมือปฎิบัติ มีหลากหลายขั้นตอนที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ งซึ่ งถือว่ าเป็ นประโยชน์ ที่
ได้ รับจากการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพในรายการข่ าว ตอน เดอะ เอ็กช์ คลูซีฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์ ”
1.ได้ประสบการณ์ เทคนิคและทักษะต่างๆ ในการถ่ายทารายการ
2.ได้เรี ยนรู ้เครื่ องมือที่แปลกใหม่ ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มาก่อน
3.ได้เข้าใจถึงความหมายของการทาหน้าที่กากับภาพมากขึ้น
5.2.2จากการเป็ นผู้ ช่วยผู้ก ากับ ภาพในรายการข่ าวตอน เดอะ เอ็กช์ ค ลูซี ฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์
2559 ในครั้งนีเ้ ราได้ ทราบถึงข้ อบกพร่ องและจุดทีค่ วรแก้ ไข้ ดังนี้
1.ในการที่จะถ่ายแต่ละครั้งเราต้องเตรี ยมอุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้ให้พร้ อมเพราะเมื่อถึ งเวลา
จะใช้อุปกรณ์ มกั จะไม่ครบต้องกลับมาเอาอุปกรณ์ ที่รถทาให้เสี ยเวลา ซึ่ งการแก้ไข้ควรจะตรวจสอบ
อุปกรณ์ให้ครบถ้วนก่อนที่จะเริ่ มการถ่ายทาเพื่อจะได้ไม่เสี ยเวลาในขณะกาลังถ่ายทา
2.การปรับ Zoom in, Zoom out เพื่อเปลี่ยนขนาดภาพในแต่ละครั้ง มือไม่นิ่งพอ ทาให้
เกิดการกระตุกหรื อสะดุดได้ เรื่ องนี้ ตอ้ งอาศัยความชานาญเป็ นอย่างมาก ต้องหมัน่ ฝึ กซ้อมอยูเ่ สมอเพื่อ
ความเคยชิน
5.2.3 ข้ อจากัดหรือปั ญหาของการเป็ นผู้ช่วยผู้กากับภาพในรายการข่ าวตอน เดอะ เอ็กช์ คลูซีฟ
กอล์ฟ ชาลเลนจ์ 2559
จากการทางานทาให้ได้ทราบว่าการถ่ายแต่ละครั้งจะต้องคานึ งถึ งความแตกต่างของสถานที่
สนามกอล์ฟ มี ท้ งั หมด 18 หลุ ม แต่ ล ะหลุ ม มี ค วามแตกต่ างกัน ไป เมื่ อเจอสถานที่ ใหม่ ก ารท างานก็
เหมื อนกับ เริ่ ม ต้นใหม่ ข้อจากัดเรื่ องพื้ นที่ ก็เป็ นปั ญ หาอย่างมากในการถ่ าย เพราะต้องคอยดู ว่าเป็ น
ทิศทางของลูกกอล์ฟตกรึ ป่าวและที่สาคัญคือ ต้องระมัดระวังในการถ่ายทาเว้นระยะห่ างพอสมควรเพื่อ
ไม่ เป็ นการรบกวนสมาธิ การแก้ปั ญ หาขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย หลาย ๆ อย่างขึ้ นอยู่ก ับ ความเหมาะสมของ
ช่วงเวลาและปั ญหานั้นๆ
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5.2.4 ข้ อดีของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาตาแหน่ งผู้ช่วยผู้กากับภาพในรายการข่ าวตอน เดอะ
เอ็กช์ คลูซีฟ กอล์ ฟ ชาลเลนจ์ 2559
การปฎิบตั ิงานในหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ ากับภาพรายการ “ฮ็อตไลน์ไทยแลนด์ตอน เดอะ เอ็กช์คลูซีฟ
กอล์ฟ ชาลเลนจ์ 2559” ของบริ ษทั ทูเอสทูพีเอนเตอร์ เทนเมนท์ ทาให้เข้าใจถึงเรื่ องการถ่ายทามากขึ้น
มุมกล้องและขนาดภาพที่ ใช้เป็ นสิ่ งที่ควรให้ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่ งการได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับ
การทางานในบริ ษทั นี้ ทาให้เกิ ดทักษะและพัฒนาฝี มือของตัวเองเป็ นอย่างมาก ซึ่ งในการทางานแต่ละ
ครั้งจะต้องคิ ดและวิเคราะห์ ถึงปั ญหาหน้างานที่ เกิ ดโดยตลอด ถื อว่าเป็ นการฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าไปในตัวอีกด้วย

