บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากที่ผจู ้ ดั ทาได้ดาเนินการปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ถึ งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 บริ ษทั ทรี สตูดิ โอ จากัด ตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ เรื่ อ ง
“Secret Side” ลับ ลวง หลอก ในหัว ข้อ รายงาน บทบาทหน้า ที่ ข องผูช้ ่ ว ยผูก้ ากับ ภาพยนตร์ :
กรณี ศึกษา ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side” ลับ ลวง หลอก ปรากฏว่า การทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับ
ภาพยนตร์น้ นั เป็ นบทบาทหน้าที่ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ และจะต้อง
ใช้เทคนิคต่างๆ ของการกากับภาพยนตร์ซ่ ึง สามารถสรุ ปผลรายงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
5.1.1 สรุ ปตามวัตถุ ประสงค์ที่ 1 คือ เพื่อ ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับ
ภาพยนตร์ “Secret Side” ลับ ลวง หลอก บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด ปรากฏว่า บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วย
ผูก้ ากับภาพยนตร์ จะต้องติดต่อประสานงานกับทีมงานต่างๆให้เข้าใจได้โดยตรงกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวความคิดและทฤษฏีทางการสื่ อสารเพราะการสื่ อสารให้เข้าใจและไม่เกิดปั ญหานั้นต้องยึด
หลักในการสื่ อสารที่ใช้กบั บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลดังนี้ 1. ความ
น่ าเชื่อถือ ของข่าวสารและวิธีการส่ งข่าวสาร ผูร้ ับข่าวสารจะต้องมีความเชื่อมัน่ ในผูส้ ่ งข่าวสาร 2.
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อ ม ความสาคัญของเรื่ อ งนี้ อยู่ที่ท่าทางคาพูดภาษาที่เหมาะสม 3.
เนื้อหาสาระ ข่าวสารที่ดีจะต้องมีความหมายต่อผูร้ ับข่าวสาร พร้อมกับมีการชี้แจง และแนะนาให้มี
การตัดสิ นใจ 4. ความแจ่ม แจ้ง ข่าวสารต้อ งง่าย ใช้ภาษาที่ผูร้ ับ เข้า ใจมี ค วามมุ่ ง หมายเดี ย วอย่า
คลุมเครื ออธิบายให้ผฟู ้ ั งเข้าใจได้ง่าย ตรงๆ เป็ นต้น บทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูก้ ากับนั้นก็มีงานอีก
มากมายและต้องมีการรับแรงกดดันได้สูง เพราะงานทุกอย่างนั้นมีความเร่ งรี บ รวมทั้งต้องทางาน
กับคนหมู่มากซึ่ งจะต้องมีปัญหาที่ตามมาอีกมากมาย ผูก้ ากับจึงต้องมีผชู ้ ่วยผูก้ ากับ โดยมี ผูช้ ่วยผู ้
กากับ 1, ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 2, ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 3 หรื อมี 1 หรื อ 3 คน ทาหน้าที่จดั การให้สิ่งที่ผกู ้ ากับต้องการ
นั้นออกมาเป็ นรู ปเป็ นร่ างได้ ถ้าในขั้นเตรี ยมงานก่อนวันถ่ายทา ผูช้ ่วยผูก้ ากับก็จะช่วยในด้านการ
คัดเลือกนักแสดง การจัดให้นักแสดงมาซ้อม มาลองเสื้ อผ้า จัดตารางเวลาการถ่ายทา ดูแลและตาม
งานในฝ่ ายต่าง ๆ งานของผูช้ ่วยแต่ละคนนั้นก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอีก เช่น หน้าที่ของผูช้ ่วย
ผูก้ ากับ 1 คือการจัดการในภาพรวมของงานสร้าง การคานวนคิวถ่าย วางคิว ดาเนิ นการหน้ากอง
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อานวยความสะดวกต่างๆ โดยการเป็ นสื่ อกลางให้ผกู ้ ากับกับทีมงาน ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 ต้องเป็ นคนที่
รู ้จกั ผูก้ ากับดีที่สุด ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 2 ควรจะอยูร่ อบเซ็ต ซ้อมบทนักแสดง ดูความเรี ยบร้อยภายนอก
ก่อนที่จะเข้าไปถึงหน้าเซ็ต ประสานตามนักแสดง ตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบฉากก่อนถ่าย ถ้ามี
อะไรไม่ถูกต้อง ก็รีบแจ้งผูช้ ่วยผูก้ ากับ 1 ให้สลับปรับเปลี่ยนเบรกดาวน์เพือ่ ไม่ให้กองถ่ายหยุดชะงัก
ผูช้ ่วยผูก้ ากับ 3 จะอยูห่ น้าเซ็ต ทาทุกอย่างที่หน้าเซ็ตต้องการ บอกตาแหน่ งนักแสดง ปล่อยคิวตัว
ประกอบ บอกฝ่ ายจัดการให้กันรถที่ไม่เกี่ ยวข้องเข้ามาในเฟรม ประสานกับผูก้ ากับและผูช้ ่ วยผู ้
กากับ 1
5.1.2 สรุ ปตามวัตถุ ประสงค์ที่ 2 คือ เพื่อ ศึกษาเทคนิ คการกากับภาพยนตร์ เรื่ อ ง
“Secret Side” ลับ ลวง หลอก บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด ปรากฏว่า เทคนิคของการกากับภาพยนตร์ยดึ
หลักแนวคิดและเทคนิ คของการกากับภาพยนตร์ในการเตรี ยมการกากับภาพยนตร์ และ งานการ
กากับภาพยนตร์ ในการถ่ ายประจาวัน ในการเตรี ยมการกากับภาพยนตร์ หมายถึ ง การที่ผูก้ ากับ
ภาพยนตร์วางแผน และกาหนดการถ่ายทอดบทภาพยนตร์ เป็ นการแสดงจริ งเพื่อการถ่ายทา หรื อ
เรี ย กว่า การก าหนด ต าแหน่ ง การแสดง หรื อ บล็ อ กกิ้ ง (Blocking)โดยอาศัย ผลจากการศึ ก ษา
วิเคราะห์และตีความบทภาพยนตร์อย่างละเอียดลออ และพิถีพถิ นั การเตรี ยมกากับภาพยนตร์ น้ ีเป็ น
งานที่ตอ้ งทาล่วงหน้าก่อนการถ่ายทา และถือได้วา่ เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุดที่จะทาให้การปฏิบตั ิงานของ
ผูก้ ากับภาพยนตร์ในขั้นตอนการถ่ายทามีความคล่องตัว และการกากับภาพยนตร์ในการถ่ายแต่ละ
วัน การถ่ายในแต่ละวันนั้น เป็ นเรื่ องยากมากต่อการถ่ายทา ต้องรู ้จกั เทคนิ ควิธีการกากับที่ถูกต้อง
เพราะจะได้ภาพยนตร์ที่สมบรู ณ์และสะดวกต่อการถ่ายทาเป็ นอย่างมาก ในแต่ละวันของการถ่ายทา
นั้นต้องเจอทีมงานจานวนมากผูก้ ากับภาพยนตร์จะต้องมี วิธีการคิด อย่างแม่นยาและเตรี ยมความ
พร้อมมาอย่างดี เช่น การจัดเซ็ท-อัพ การซ้อมการแสดง และการถ่ายซ้ าหรื อเทค เพื่อที่จะทางาน
หน้ากองให้สาเร็จและได้การถ่ายภาพยนตร์ที่สมบรู ณ์แบบตามที่ผกู ้ ากับภาพยนตร์ตอ้ งการ

44
5.2. ข้ อเสนอแนะรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินการปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2
กันยายน พ.ศ.2559 บริ ษทั ทรี สตูดิโอ จากัด ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยผูก้ ากับ ภาพยนตร์เรื่ อง “Secret Side”
ลับ ลวง หลอก เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน สามารถสรุ ปข้อดี ของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้
ดังนี้
5.2.1.1 ได้เรี ยนรู ้เกี่ ยวบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่ วยผูก้ ากับภาพยนตร์ อย่างแท้จริ งว่า
ลักษณะการทางานของผูช้ ่วยผูก้ ากับภาพยนตร์น้ นั มีการทางานอย่างไร ยากลาบากแค่ไหน และอุป
สรรค์ ที่ตอ้ งเจอนั้นมีอะไรบ้าง ทาให้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็ นอย่างมาก
5.2.1.2 ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานเป็ นทีม รู ้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา และเกิดการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพตนเองเพิ่ม
มากขึ้น
5.2.1.3 ได้เข้าไปทาการร่ วมกับองค์กรใหญ่ ซึ่ งเป็ นก้าวแรกที่ดี ต่อการทางานใน
อนาคต นาสิ่ งที่ตนเองได้ศึกษาเรี ยนรู ้อยูใ่ นห้องเรี ยนนั้นเอามาใช้ในการทางานจริ ง ซึ่ งทาให้ได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ปั ญหาที่พบเจอเนื่ องจากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้เป็ นการเริ่ มปฏิบตั ิงานกับ
โปรดักชัน่ จริ งเป็ นครั้งแรก และพี่ๆที่ทางานก็มีความเป็ นมืออาชีพเป็ นอย่างมาก ทาให้การบริ หาร
การจัดการในบางเรื่ องนั้นยังมีประสิทธิภาพไม่มากพอในช่วงแรก
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 การทารายงานในครั้งต่อไปผูจ้ ดั ทาควรจะทาการวางแผนอย่างรอบคอบ
และเป็ นระบบมากขึ้นกว่าเดิม

