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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานสหกิจที่บริ ษทั 492อินเตอร์ เทรด จากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่
16 พฤษภาคม 2560 ถึ ง วัน ที่ 16 สิ ง หาคม 2560 ได้รั บ มอบหมายงานในส่ ว นของฝ่ ายโฆษณา
ตาแหน่งช่างภาพ ณ บริ ษทั 492 อินเตอร์ เทรด จากัด คอยทาหน้าที่ในการถ่ายภาพสิ นค้านาเข้าใหม่
เพื่อลงโฆษณาออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก รวมถึงถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณาในเว็บต่างๆ ทาให้ผจู้ ดั ทาได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ในการทางานจริ งและ ได้เรี ยนรู ้ระบบต่างๆในการทางานขององค์กร ได้รู้จกั การ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ได้นาศักยภาพที่มีจากการเล่าเรี ยนมาใช้อย่างเต็มที่ในด้านการถ่ายภาพเพื่อลง
โฆษณา ทาให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายขององค์กรสามารถเข้าถึงเพจเฟซบุ๊กเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ผูจ้ ดั ทายังได้ฝึกการตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้นอีกด้วย
ในการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในด้านการถ่ ายภาพอย่างเต็มที่
โดยใช้ความรู ้ พ้ืนฐานจากประสบการณ์ ในการศึ กษามาใช้ปฏิ บตั ิ ง านจริ ง รวมถึ งคาแนะนาจาก
พนัก งานที่ป รึ ก ษาที่ค อยให้ค าแนะนาในการถ่ า ยภาพเพื่ อลงคอลัมน์ ซึ่ งในการถ่ า ยภาพเพื่ อลง
โฆษณาผ่านเฟซบุ๊กก็ได้รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ ทางด้านการถ่ ายภาพภายในบริ ษทั และ
ได้รับคาแนะนาดีๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่น่าภูมิใจอย่างมากและสามารถนาเอาคาติชมมาปรับปรุ งและพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้ผจู้ ดั ทามีประสิ ทธิภาพในด้านการถ่ายภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มี อุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานคือ การที่ เราต้องทางานร่ วมกับคนหมู่มากทั้ง
ภายในบริ ษทั และนอกบริ ษทั รวมถึ งต้องประสานงานกับส่ วนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกนอก
องค์กร ท าให้เราต้องมี ความเป็ นมื ออาชี พ มี ค วามรั บ ผิดชอบ และมี ความอดทนอย่า งสู งในการ
ทางาน เพราะเราไปทางานในฐานะฝ่ ายสื่ อสารการตลาด (ช่ างภาพ) ซึ่ งถือเป็ นตัวแทนขององค์กร
ซึ่ งการทางานอย่างมืออาชีพจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวองค์กรด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนินงานจริ ง นาไปใช้จริ ง และต้องทางานร่ วมกับคน
หมู่มากจึงจะต้องดาเนินงานอย่างเป็ นระบบระเบียบมีแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน ต้องมีความ
กระตือรื อร้น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพี่เลี้ยง จึงต้องหมัน่ พัฒนาตัวเองอย่าง
สม่าเสมอ
5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทางานด้านการถ่ายภาพ เราต้องมีความรอบคอบในการ
ตรวจสอบและเช็คคุณภาพของงานทุกครั้ง เพราะสิ นค้าที่เรายืมมาใช้ถ่ายทาเราต้องส่ งคืนให้กบั ทาง
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แบรนด์ จึงมีระยะเวลาเพียงสั้นๆในการถ่ายทา ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการขาดความรอบคอบ
ก็อาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ได้
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อลงคอลัมน์ Grooming ของ Mix Magazine
ฉบับที่ 116 เดือนกรกฎาคม 2559 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
 ขั้นตอนก่อนการถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณา (Pre-Production)
 ขั้นตอนระหว่างการถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณา (Production)
 ขั้นตอนหลังการถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณา (Post-Production)
5.3.2 เพื่อลงมือปฏิ บตั ิงานตามขั้นตอนในการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อลงคอลัมน์ โดยสรุ ปผล
ว่า การปฏิบตั ิงานจะเริ่ มจากการประชุ มเพื่อรับโจทย์จากพนักงานที่ปรึ กษา ศึกษาข้อมูลของคอลัมน์
ติดต่อประสานงานเพื่อยืมสิ นค้า ถ่ายภาพเพื่อโฆษณา ติดต่อคืนสิ นค้า และเข้าสู่ กระบวนการผลิ ต
ต่อไป
5.3.3 เพื่ อให้ทราบถึ งปั ญหาและอุ ป สรรคในการปฏิ บตั ิ ง านและสามารถแก้ไขปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นเฉพาะหน้าได้ โดยสรุ ป ผลว่า ปั ญหาจากการปฎิ บตั ิ ง านในครั้ งนี้ คื อการถ่ า ยภาพมีแสงที่
ค่อนข้างเพี้ยน ทาให้ตอ้ งมีการจัดแสงใหม่เพื่อให้ภาพถ่ายสิ นค้าออกมาสวยงามมากที่สุด
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ในการทาเล่มโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ องการถ่ายภาพ หลายครั้งที่การถ่ายภาพมักจะ
ออกแนวไปทางด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าด้านการโฆษณา ทาให้ตอ้ งระมัดระวังในการเลือก
หัวข้อที่จะมาทาเล่มโครงงาน ต้องให้มีความสอดคล้องกับด้านการโฆษณา
5.4.2 ในการทาเล่มโครงงานสหกิจศึกษา มักจะประสบปั ญหาในเรื่ องของรู ปแบบและการ
จัดหน้า ของรายงานทาให้เกิ ดปั ญหาที่ตอ้ งคอยแก้ไขอยูต่ ลอด ดังนั้นเราต้องใช้ความละเอียดอย่าง
มากในการตรวจสอบรู ปแบบของเล่มโครงงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

