บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั เอ้าท์เลท108 จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันศุกร์ ที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 งานที่ได้รับมอบหมายส่ วนใหญ่น้ นั จะเป็ น
การถ่ายภาพ , ถ่ายวีดีโอ สิ นค้าในเครื อ ไม่ว่าจะเป็ น ทีวี , ขาแขวน , เครื่ องชงกาแฟ , เครื่ องบดเมล็ก
กาแฟ และอื่นๆ เพื่อนามาผลิ ตสื่ อโฆษณาในขั้นตอนต่างๆ เพื่อที่จะนาสิ นค้าเหลานั้นมาประกอบการ
โฆษณา และการขายขององค์กรณ์ เพื่อ ได้เรี ยนรู ้จกั ระบบของการทางานจริ ง เรี ยนรู ้การทางานเป็ นทีม
และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเพื่อนร่ วมงาน จากพี่ร่วมงาน จากทุกหน่วยงานในบริ ษทั และได้ฝึกใน
เรื่ องของการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและมีต่อผูอ้ ื่น
ฉะนั้นในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาเราได้ปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพอย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้ พื้นฐาน
และประสบการที่มีจากการศึกษา ได้มาใช้ในการปฏิบตั ืงานจริ ง อีกทั้งยังมีคาแนะนาที่ดีจากพี่พนักงาน
ที่ปรึ กษาและพี่ๆทีม Graphic ที่คอยช่วยแน่นาช่วยสอน การถ่ายภาพ จัดไป และการแต่งภาพ จนทาให้
เราทางานเป็ น มีพฒั นาการในการถ่ายภาพมากขึ้นและ รู ้จกั การแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี
การท างานล้วนต้องมี อุป สรรคและปั ญหา อุ ป สรรคอย่า งแรกเลยเราได้รับบรี ฟ งานจากพี่
หัวหน้า Graphic ว่าต้องการแบบนี้ แต่เราไม่เข้าใจในตัวสิ นค้า ไม่ได้มีความรู ้ที่มากพอเกี่ยวกับตัวสิ นค้า
ของบริ ษทั ซึ่ งมันจะทาให้งานออกมาล่าช้าขึ้น ส่ วนปั ญหาที่ตามมาคือไม่กล้าที่จะปรึ กษา ไม่กล้าที่จะ
ถามพี่ๆในที่ทางาน เพราะพึ่งเข้าไปทางานได้ไม่กี่วนั ยังมีความเกร็ งและกลัว แต่เมื่อเวลาการทางานของ
เราผ่านไป เริ่ มมีความชิ น เริ่ มสนุ กกับงานที่ทา จึงทางานอะไรก็เร็ วไปหมดไม่วา่ จะมีปัยหาที่ตอ้ งให้แก้
งานอย่างไร เราก็สามารถแก้ไขสถานการนั้นได้อย่างท่วงที และการทางานก็จะมีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น
เพิม่ ขึ้นในทุกวันที่ได้รับมอบหมาย
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที่ได้รับมอบมายเป็ นการทางานจริ ง นาไปใช้งานจริ ง และต้องทางานร่ วมกันเป็ นทีม
เพราะการทางานต้องเป็ นการทางานที่เป็ นระเบียบ มีแบบแผน มีระบบของการทางาน ต้องหมัน่ ฝึ กฝน
พัฒนาฝี มืออยูเ่ สมอ มีการกระตือรื อร้นในการทางาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.2 มีความรอบคอบในการทางาน การทางานถ่ายภาพต้องมีความละเอียดอ่อน ใจเย็น เพราะ
การทางานแบบนี้ ตอ้ งใช้ความอดทนสู ง แต่ละชิ้นงานต้องผ่านกระบวนการ การทางานที่เป็ นระบบของ
การผลิตสื่ อโฆษณา มีความละเอียดในการคัดรู ป และการ Dicut ภาพให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนา
ภาพสิ นค้าเหลานี้ นามาลงเว็บขายสิ นค้า และ ภาพโฆษณาสิ นค้าผ่าน เว็บไซต์ของบริ ษทั Facebook และ
สื่ อออนไลน์ต่างๆ
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เพื่อการศึกษาขั้นตอนการทาสื่ อโฆษณาสิ นค้า Provision และ Duchess ผ่านสื่ อออนไลน์
Facebook , Web , Lazada และ Shopee โดยใช้โปรแกรม Photoshop
5.3.2 เพื่อลงมือปฏิบตั ิตามขั้นตอนการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพื่อลงสื่ อออนไลน์ Facebook ,
Web , Lazada และ Shopee โดยสรุ ปผลได้ว่า การปฏิ บตั ิจะเริ่ มจากการรับบรี ฟจากพนักงานที่ปรึ กษา
เพือ่ ศึกษาข้อมูลสิ นค้า
5.3.3 เพื่ อให้ท ราบถึ ง ปั ญหาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ ง าน และสามารถที่ จะแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ โดยสรุ ปผลว่า ปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ คือ ภาพที่เกินเงาเยอะเกินไป ทาให้ยาก
ต่อการไดคัท การไดคัทภาพของตัวสิ นค้าที่ไม่ละเอียด ทาให้ภาพไม่สมบูรณ์
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ในการทาเล่มโครงงานสหกิจศึกษามักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของการจัดหน้า และการ
ใช้คาในการทาเล่มไม่ถูกต้อง ทาให้เกิดปั ญหาที่จะต้องแก้ไขอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นเราต้องใช้ความเข้าใจ
และความละเอี ย ดอย่ า งมาก ในการท าเล่ ม รายงานโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษาให้ ถู ก ต้อ งตามแบบที่
มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้

