บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
จากการที่ผจู ้ ดั ทาได้ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ บริ ษทั ตาชานิ จากัด (Chamni’s Eye) เป็ น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤภาคม 2560 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ในตาแหน่ง ผูช้ ่วย
ช่างภาพ โดยนาความรู ้และประสบการณ์จากการศึกษาในภาควิชา สื่ อดิจิทลั โดยดฉพาะวิชา การ
ถ่ายภาพสร้างสรรค์เพื่อสื่ อดิจิทลั มาใช้ในปฏิบตั ิงานภายในสถานประกอบการ การเรี ยนรู ้ระบบของ
องค์กรเพื่อการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่งทั้งหมดตั้งอยูบ้ นพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรง
ต่อเวลาในการทางาน เพื่อให้ได้ประสบการณ์และความรู ้ที่ดีที่ไม่สามารถหาได้จากภายในห้องเรี ยน
รวมถึงการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ในบทที่ 1 ในการศึกษากระบวนการผลิต (Production) ของ
องค์กรถ่ายภาพขนาดใหญ่ซ่ ึงมีอบั ดันต้น ๆ ของประเภทไทย ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวนั้น ผูจ้ ดั ทาได้มี
ส่ วนร่ วมในทุกขั้นตอน
การทบทวนแนวคิดและทฤษฏี ในบทที่ 2 การเรี ยนรู ้กระบวนการถ่ายภาพภายในและนอก
สตูดิโอ ตามลาดับขั้นตอนของ บริ ษทั ตาชานิ จากัด ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน การเข้าประชุมเพื่อให้ทราบ
ถึงลักษณะงานที่ถ่ายทาเป็ นประเภทใด เผยแพร่ ในรู ปแบบใดทางออนไลน์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ ขั้นตอนการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยกล้องถ่ายภาพ เลนส์ ไฟแฟลช อุปกรณ์ขา ซึ่งรวมถึง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแสง เช่น กล่องแสงนุ่ม (Soft Box) หรื ออุปกรณ์ Special Reflectors ตลอดจน
การจัดไฟในตาแหน่งที่เหมาะสม และสอดคล้องกับรู ปแบบงานที่ทาการถ่ายทา การตัวตรวจความ
ถูกต้องของแสงและโฟกัสของภาพถ่ายผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
การทางานตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นมีส่วนให้ผจู ้ ดั ทามีความรู ้และความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานภายในสตูดิโอมากขึ้น ทาให้ผจู ้ ดั ทามีพฒั นาการในการตัดสิ นในการทางานมาก จึงส่ งผลให้
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในตาแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพ ลุลวงไปได้ดว้ ยดีตลอดระยะเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
ศึกษา จานวน 16 สัปดาห์
การปฎิบตั ิสหกิจศึกษาครั้งนี้ผจู ้ ดั ทาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ท้ งั 2 ข้อหลังจากการได้
ได้รับการไว้วางใจจากพนักงานที่ปรึ กษาที่มอบหมายงานให้รับผิดชอบนั้นผลที่ออกมาเป็ นที่น่าพอใจซึ่
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ทาให้เกิดภาพลักษ์ที่ดีต่อตัวนักศึกษา และภาควิชา ซึ่งเป็ นผลดีต่อนักศึกษาในรุ่ นต่อไปที่มีความ
ประสงค์ในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษาใน บริ ษทั ตาชานิ จากัด (Chamni’s Eye)
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ในการปฎิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่น ๆ ในองค์กรขนาดใหญ่น้ นั ความรับผิดชอบในการ
ตรงต่อเวลานั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญ ซึ่งในการปฏิบตั ิงานจริ งอาจมีการนัดในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาในการ
ทางานปกติ เช่น การนัดออกปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ (ออกกอง) ในช่วงเวลาเช้ามาก ๆ
ข้อเสนอแนะ คือ หากที่พกั อาศัยอยูไ่ กลจากสถานประกอบการ ควรออกจากที่พกั ก่อนเวลา เช่นนัดกอง
ตี3 ควรออกจากที่พกั ก่อนเวลานัด 1ชัว่ โมง หรื อหาที่พกั ใกล้กบั สถานประกอบการ ในกรณี ที่ มาไม่
ทันเวลานัดหรื อสาย ควรแสงดงออกถึงความรับผิดชอบโดยการตามไปที่สถานที่ถ่ายทา
5.2.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการถ่ายทานั้น บางชิ้นมีชื่อเรี ยกเฉพาะหรื อแม่งแต่การใช้ศพั ทท์
เฉพาะที่ใช้สื่สารในการทางานภายในสตูดิโอ ผูจ้ ดั ทายังขาดความเข้าใจในบางคา
ขอเสนอแนะ เรี ยนรู ้จากพนักงานที่ปรึ กษาและศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเอง
5.2.3 ในการทางานอย่างมืออาชีพภายในองค์กรนั้น สิ่ งที่ขาดไม่ได้คือความเข้าใจในหลักการ
ทางาน ความรอบครอบในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ และความระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งทุกชิ้นมี
ราคาที่สูงและหากเกิดความเสี ยหาย ผูจ้ ดั ทาต้องรับผิดชอบเอง
ข้อเสนอแนะ ห้ามประมาณในทุก ๆ กรณี และทาปฏิบตั ิงานด้วยความมัน่ ใจ หรื อสอบถามจากพนักงาน
ที่ปรึ กษา
5.2.4 ผูจ้ ดั ทา ขาดความชานาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Capture One ในการใช้
เครื่ องมือต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาในการศึกโปรแกรมให้มีประสิ ทธิภาพหรื อขอคาแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา
5.2.5 ในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพนั้นสิ่ งที่ควรมีคือ การรักษาสัญญา ซึ่งเป็ นการให้เกรี ยติแด่
สถานประกอบการที่รับเข้าปฏิบตั ิสหกิจศึกษา และไม่ควรนาภาพเบื้องหลังระหว่างการถ่ายทานอกมา
เผยแพร่ ถึงแม้แต่ภาพประกอบเพื่อการทารายงานทารายงานสหกิจศึกษาก็ตาม
ข้อเสนอแนะ ผูจ้ ดั ทาหรื อผูป้ ฏิบตั ิสหกิจศึกษาต้องพูดคุยกับ อาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานที่ปรึ กษา
และให้ทางสถานประกอบการณ์ตรวจทานภาพที่ใช้ประกอบในการทารายงาน และจัดทาจดหมายเพื่อ
ขออนุญาตินารู ปดังกล่าวนั้น มาเพื่อให้ความรู ้กบั คนรุ่ นหลัง

