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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั 914 Entertainment จากัด เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ ตั้งแต่
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559หน้าที่หลักที่ได้รับมอบหมายให้ทาเวลา
อยูใ่ นบริ ษทั จะเป็ นการเขียนเอกสารบันทึกรายรับรายจ่าย กองละครในแต่ละคิวว่ามียอดใช้จ่ายอยูท่ ี่
เท่าไหร่ และตรวจว่าค่าใช้จ่ายตรงตามบินหรื อไม่
จากการปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาตาแหน่ ง ผูช้ ่ วยผูจ้ ดั การกองถ่ า ยในการผลิ ต ละคนเรื่ อ ง
เสน่หามายาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองถ่ายในกระบวนการ
ผลิตละคร ทาให้ผจู ้ ดั ทราบว่าบทบาทหน้าที่ของผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองถ่ายเป็ นการบริ หารงาน จัดการ
เกี่ ย วกับ ระบบกองถ่ า ยท าละคร 1.การอานวยความสะดวกให้แก่ การทางานของกองถ่ าย 2.การ
บริ หารเงิ น จัดสรรงบประมาณเช่ น ค่าสถานที่ ค่าทีมงาน(โปรดิว/ผูก้ ากับ/ผูช้ ่ วยผูก้ ากับทั้งหมด/
ผูจ้ ดั การกอง/ทีมงานกล้อง/ทีมงานแสง/อื่นฯลฯ) การผลิตโดยผูจ้ ดั การกองถ่ายละครนั้นเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตละคร 2.ขั้นตอนได้แก่ 1.ขั้นตอนก่อนการถ่ายทา 2.ขั้นตอนการถ่ายทา
การทางานของผูจ้ ดั การกองถ่ายละคร นั้นเกี่ ยวข้องกับหลายฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองถ่ายทา
หน้าที่ช่วยเหลื อผูจ้ ดั การกองถ่ายจึงได้นาแนวคิดหลักการบริ หารมาใช้ในการทางาน ประกอบไป
ด้วย 1.การวางแผน (Planning) 2.การอานวยการ (Directing) 3.การประสานงาน (Coordinating)
4.การรายงาน (Reporting) 5.การงบประมาณ (Budgeting)

5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อดีของการสหกิจศึ กษาตาแหน่ งหน้ าที่ผ้ ูช่วยผู้จัดการกองถ่ ายในการผลิตละคร ณ
บริษัท 914 Entertainment 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
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5.2.2 ปั ญหาที่พบของการสหกิจศึ กษาตาแหน่ งหน้ าที่ผ้ ูช่วยผู้จัดการกองถ่ ายในการผลิต
ละคร ณ บริษัท 914 Entertainment 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 ื่นและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
จากการที่ผจู้ ดั ทาได้ไปสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษทั 914 Entertainment จากัด ปั ญหาที่พบเมื่ อ
เวลาออกกองหรื อปฏิบตั ิงาน คือ ความล่าช้าในการปฏิบตั ิงานของการเตรี ยมตัวในการถ่าทา
เช่นนักแสดงเล่นโทรศัพท์หรื อกรณี ที่ยงั ไม่พร้อมใดๆ และการแสดงของนักแสดงที่อาจจะผิดพลาด
ทางบทหรื อยังแสดงได้ไม่ดีผกู ้ ากับเลยต้องให้แสดงหลายๆรอบซึ่ งเกิ ดความล่าช้าจึงทาให้วนั นั้น
ถ่ายไม่ครบตามกาหนดก็ตอ้ งจ่ายค่าตัวของนักแสดงเพิ่มหรื อถ้ามันเยอะเกินไปก็ตอ้ งย้ายไปถ่ายวัน
อื่น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั 914 Entertainment จากัด ข้อเสนอแนะทาง
บริ ษทั 914 Entertainment 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

