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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากาการที่ ผูจ้ ดั ท าได้ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติง านในบริ ษ ัท ดาราเดลี่ จากัด เป็ นระยะเวลา 14
สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม ถึ ง 18 สิ งหาคม 2560 ได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ช่ างถ่ ายภาพ ทาให้การ
ปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นเพราะได้ลงมื อปฏิ บตั ิงานจริ ง ได้ทราบถึ งเทคนิ คการถ่ ายภาพ
บุคคลเพื่อใช้ในงานโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่ และได้นาไปประกอบในหนังสื อพิมพ์จริ งๆ
ได้รับประสบการณ์ ใหม่เกี่ ยวกับ การทางานด้านการถ่ ายภาพสายข่าวบันเทิ ง ได้เรี ยนรู ้ ระบบการ
ทางานในรู ปแบบของบริ ษทั ซึ่ งรายงานฉบับนี้ เป็ นประโยชน์สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาเทคนิ คการ
ถ่ายภาพบุคคล จากการศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลเพื่อใช้ในงานโฆษณาของหนังสื อพิมพ์ดารา
เดลี่ ตามวัตถุประสงค์ขอ้
1.2.1 เพื่อศึกษารู ปแบบการถ่ายภาพ ได้มีการสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานว่ารู ปแบบการถ่ายภาพ
มีท้ งั หมด3รู ปแบบคือรู ปแบบการถ่ายภาพงานบวงสรวงละคร รู ปแบบการถ่ายภาพงานเปิ ดตัวสิ นค้า
ใหม่ และรู ป แบบการถ่ ายภาพเปิ ดตัวภาพยนตร์ ใหม่ งานแต่ ล ะงานมี รูป แบบที่ แตกต่ างกัน การ
ถ่ายภาพงานบวงสรวงละครเป็ นการถ่ายภาพแบบกลางแจ้งและมีระยะเวลาในการถ่ายภาพมากกว่า
รู ป แบบอื่ น ท าให้ ช่ า งภาพถ่ ายภาพได้ง่ า ยและสวยกว่า งานอื่ น รู ป แบบงานเปิ ดตัวสิ น ค้าใหม่
ส่ วนมากจัดในห้างสรรพสิ นค้าทาให้มีพ้ืนที่จากัดส่ วนในการเก็บภาพดาราจะมีการจัดBackdropไว้
ให้ สื่ อ ช่ างภาพจึ งต้อ งมี ค วามไหวพริ บ ในการเข้าไปถ่ า ยภาพมุ ม ที่ ดี ที่ สุ ด ถ้าดารายิ่ง มี ชื่ อเสี ย ง
ช่างภาพต้องมีความว่องไว และรู ปแบบงานเปิ ดตัวภาพยนตร์ ใหม่จะจัดอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้างานจึง
ค่อยข้างจากัดพื้นและมีการจัดไฟในงานที่มืดตามลักษณะของภาพยนตร์ ทาให้ช่างภาพต้องใช้แฟชล
ช่วยในการถ่ายภาพจึงทาให้ภาพออกมาดี
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิ คการถ่ายภาพบุคคล ได้มีการสรุ ปผลการปฏิ บตั ิงานว่าได้วา่ ทราบถึง
เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลของบริ ษทั ดาราเดลี่ วา่ ใช้เทคนิ คการถ่ายภาพบุคคลแบบชัดลึ กกับชัดตื้น
แต่เทคนิ คชัดตื้นมักจะถูกใช้กบั งานบวงสรวงละครมากกว่างานรู ปแบบอื่นๆจากประสบการณ์ที่ได้
ปฏิ บ ตั ิ งานกับ สถานการณ์ จริ ง แต่ละสถานการณ์ ที่ เจอก็จะมี การปรั บใช้เทคนิ คที่ แตกต่างกันไป
ขึ้ นอยู่กบั สถานที่ และเหตุ การณ์ น้ ันๆ ท าให้นอกจากการฝึ กเทคนิ ค การถ่ ายภาพแล้ว ยังท าให้ได้
ประสบการณ์และรู ้จกั แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ถ้าเกิ ดปั ญหาที่ตอ้ งอยูใ่ นตาแหน่งที่อาจจะได้
ภาพมุมที่ไม่สวย ก็ตอ้ งรู ้จกั หาวิธีแก้ไขว่าควรจะทายังไง ควรไปข้างหน้าหรื อไปอยู่ในตาแหน่ งที่
เหมาะสมกับการที่ให้ภาพมันออกมาดีและสวยให้ได้นาไปใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์ให้ได้
โดยที่ภาพนั้นจะไม่เสี ย
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1.2.3 เพื่อเรี ยนรู้ หลักการจัดองค์ประกอบภาพของภาพถ่ ายและการใช้มุมกล้อง ได้มีการ
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานได้วา่ การใช้การจัดองค์ประกอบภาพถ่ายของบริ ษทั ดาราเดลี่มีการใช้การประ
องค์กอบของภาพถ่ายแบบสมมาตรหมายถึงการภ่ายภาพที่วางตาแหน่งของตัวแบบอยูต่ รงกลางเวลา
ภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มหรื อว่าเดี่ ยว เพราะจะทาให้ภาพดูสวยงามและตัวแบบดูโดดเด่น ทาให้
ภาพถ่ายเป็ นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น ส่ วนการเลือกใช้มุมกล้องจะเป็ นมุมกล้องในระดับสายตาย(Eye-level
Angle) โดยที่ช่ายภาพถือกล้องยืนในระดับ เดียวกันกับตัวแบบ จะทาให้ภาพดูเป็ นธรรมชาติที่สุด
และภาพที่ผจู ้ ดั ทาได้ถ่ายออกมานั้นจะใช้นามาประกอบคอลัมน์ในหนังสื อพิมพ์ดาราเดลี่ การถ่าย
แบบภาพระดับสายตาทาให้ดูเหมื อนตัวแบบกาลังให้ความสนใจกับตัวผูถ้ ่ายภาพอยู่ เมื่อนามาใช้
ประกอบคอลัมน์แล้วนั้นจะทาให้ข่าวดูน่าสนใจและน่าอ่านมากยิง่ ขึ้น
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ช่างภาพควรรักษาเวลาในการไปร่ วมงานก่อนเวลาประมาณ 30นาที เพื่อเตรี ยมความพร้อม
ของตัวเองและตรวจสอบกล้องอุปกรณ์ที่จาเป็ นเช่ น เลนส์ แฟลช แบตตารี่ เป็ นต้น ช่ างภาพฝึ กงาน
จะทางานยากกว่าช่ างภาพประจาเพราะดาราบางคนจะจาช่ างภาพประจาได้และจะให้ความสาคัญ
มากกว่า ส่ วนใหญ่ช่างภาพที่เป็ นผูห้ ญิงจะเสี ยเปรี ยบมากกว่าในเรื่ องของการเคลื่อนไหวร่ างกายที่
ไม่สะดวก ส่ วนสู งที่นอ้ ยกว่า ช่างภาพชาย ซึ่ งช่างภาพชายส่ วนใหญ่มีส่วนสู งที่สูงมากกว่า
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
ผลสรุ ป จากการศึกษาเทคนิ คการถ่ ายภาพบุ คคลเพื่อใช้ในงานโฆษณาของหนังสื อพิม พ์
ดาราเดลี่ พบว่าการที่เราจะสามารถทาข่าวได้แต่ละข่าวที่ มีภาพประกอบต้องทาอะไรบ้าง เช่ น เรา
ต้องรู ้ หมายงานว่างานเริ่ มกี่โมง ลงทะเบียนเวลาไหน เวลาไหนถึงจะเป็ นเวลาที่ให้นกั ข่าวถ่ายภาพ
ดาราได้และดาราจะให้สัมภาษณ์ตอนไหนของงานได้ ทาให้ได้รู้วา่ การที่จะนาถ่ายภาพดาราเพื่อไป
ใช้ประกอบคอลัมน์หนังสื อพิมพ์น้ นั ได้เราต้องดูวา่ หนังสื อพิมพ์ของบริ ษทั เรานั้นใช้แนวภาพยังไง
เพื่อที่เราจะได้มีภาพเก็บไว้ใช้ทาข่าวได้ ทาให้รู้ข้ นั ตอนการเลือกภาพถ่ายไปใช้ในหนังสื อพิมพ์
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ทราบถึงการทางานจริ ง ในฐานะพนังงานบริ ษทั คนหนึ่งไม่ใช่แค่นกั ศึกษาฝึ กงาน
5.2.2 ควรเรี ยนรู้ถึงการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้มากกว่านี้
5.2.3 ควรมีค่าเดินทางเวลาออกไปงานนอกสถานที่ให้
5.2.4 ควรพัฒ นาตนเองฝึ กฝนเรื่ องการถ่ ายภาพให้เยอะๆ เพื่ อที่ จะได้มี ผ ลงานที่ ออกมา
สวยงามกว่านี้

