บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ผลการทางานการถ่ายภาพด้วยการจัดไฟสตูดิโอโดยใช้ไฟ 4 ดวงนั้นทาให้ภาพออกมาสวย
ดู ดีมิติสมจริ งมากขึ้นและการปรั บแต่งภาพมี สีสันสวยงามมีการใช้สีที่ตดั กันตามที่อา้ งอิงไว้ใน
ทฤษฏีบทที่ 2 ทาให้เห็นองค์ประกอบของภาพชัดเจนมากขึ้น
จากการที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่
15 พฤษภาคม – 18 สิ งหาคม 2560 เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น เป็ นประสบการณ์ที่ทาให้นกั ศึกษาใกล้ชิดกับ
การถ่ายภาพตามความต้องการ หรื อโจทย์ของลูกค้าหรื อเป้ าหมาย ทาให้นักศึกษาได้รับ ทราบใน
ผลงานของตัวเองว่า มีขอ้ บกพร้องอย่างไร หรื อวิธีการแบบไหนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้จริ ง มีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลามากขึ้น มีประสบการณ์ในการทางาน ได้เรี ยนรู ้สิ่งที่
เรี ยกว่าการทางานเป็ นทีม โดยต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนได้รับมาให้ดีที่สุดเพื่อทีมจะได้ทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ และได้งานมีคุณภาพตามที่คาดหวังไว้
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการตกแต่งภาพ
ทั้ง Adobe Light Room , Capture One และ Adobe Photoshop จะทาให้งานออกมาได้เร็ วขึ้น แต่สิ่ง
ที่สาคัญที่สุดในการถ่ายภาพหรื อถ่ายภาพอาหารคือ ความละเอียดรอบคอบ โดยมีหลักการคือ ต้อง
ยึ ด ให้ ดู ธ รรมชาติ ไม่ ผิ ด ธรรมชาติ และส าหรั บ การถ่ า ยภาพอาหารทุ ก อย่า งในจานสามารถ
รับประทานได้ ยกเว้นใบตองเป็ นต้น
การท างานถ่ า ยภาพมี ก ระบวนการท างานเป็ นที ม หน้า ที่ ข อทุ ก คนส าคัญ หากจุ ด ไหน
บกพร่ องหรื อผิดพลาดจะทาให้ส่วนอื่นล่าช้า แล้วต้องเร่ งรี บก็อาจทาให้งานออกมาไม่ได้คุณภาพ
ต้องมีความเตรี ยมพร้อม และการจัดการปั ญหาตรงหน้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ต้องคิดเผื่อทีม
มากกว่าเข้าข้างตัวเอง
5.3 สรุปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
5.3.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้รับประสบการณ์ในการทางานภาคปฏิบตั ิ
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- ได้พ ฒ
ั นาทัก ษะในด้า นการถ่ า ยภาพ ด้า นการจัด แสงเพื่ อ การถ่ า ยภาพ การ
จัดเตรี ยมวัตถุและอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพ รวมไปถึงทักษะการตกแต่งภาพ
5.3.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ระหว่ า งการปฏิ บ ัติ ง านกระบวนการตกแต่ ง ภาพคื อ วัต ถุ ที่ ต ้อ งการสื่ อ มี
ข้อบกพร่ อง หรื อข้อผิดพลาดเยอะ เช่น เนื้ อในจานสุ กเกินไปจนแห้ง ทาให้ยากแก่การตกแต่งภาพ
ภาชนะที่ ใ ช้ม ัก มี เ งาสะท้อ นดวงไฟอยู่ ใ นภาพ และปั ญ หาที่ เ กิ ด ระหว่ า งการปฏิ บ ัติ ง านใน
กระบวนการถ่ า ยภาพอาหารนั้ น ส่ ว นมากคื อ ทางร้ า นหรื อตัว เชฟนั้ นท าอาหารมาไม่ ค รบ
องค์ประกอบของภาพ เช่น ใส่ อาหารมากเกินพื้นที่ 70 เปอร์ เซ็นต์ของจาน จะทาให้อาหารดูลน้ ดู
แน่นเกินไป ลาดับต่อมาเป็ นเรื่ องของการเว้นช่วงเวลาของอาหารที่ออกมา ลูกค้าส่ วนมากมักจะนา
อาหารออกมาถ่ายทีเดียวเป็ นชุด ทาให้อาหารบางตัวที่ยงั ไม่ได้ถ่ายดูเฉา เช่น ผักชี ที่โรยหน้าเหี่ ยว
อาหารที่มีส่วนผสมของชีสแข็งตัวเมื่อเย็นตัวลง เมื่อถ่ายจะแข็งตัวดู กระด้างอย่างเห็นได้ชดั ทาให้
การทางานล่าช้าลง เนื่องจากต้องหาวิธีมาจัดการกับจุดบกพร่ องต่างๆ
อีกหนึ่งปั ญหาใหญ่สาหรับงานถ่ายภาพเมื่อเวลาอยูห่ น้างาน คือ งานเพิ่มตลอดเวลา ไม่เป็ น
ตามที่คุยไว้ทาให้บางครั้ง ทีมงานไม่สามารถควบคุมกับเวลาได้
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทารายงานสหกิจศึกษา
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น ท าให้ ผู ศ้ ึ ก ษามี ค วามละเอี ย ดให้ ก ารท างานมากขึ้ น ต้อ งเก็ บ
รายละเอียดของภาพให้ได้มากที่สุด โดยต้องมองหาจุดบกพร่ องของภาพและจัดการแก้ไขโดยยึด
หลักให้เป็ นธรรมชาติมากที่สุด การทางานในการถ่ายอาหารต้องมีการพูดคุยกับลูกค้าหรื อทางร้าน
ถึงขั้นตอนการทางานถ่ายภาพว่าแต่ละเมนูควรออกเว้น
ช่วงประมาณ 20 นาทีต่อเมนู หรื อให้เชฟ แยกผักที่สามารถเหี่ ยวหรื อดาออกมา เมื่อถึงเวลา
ถ่ายจึงหยิบใส่ แต่ถา้ เป็ นจานที่มีส่วนผสมของชีสต้องนามาถ่ายก่อน หรื อปลาทอดที่ทิ้งไว้นานจะ
แห้งก็ตอ้ งใช้น้ ามันพืชหรื อน้ ามันมะกอกทาบริ เวณที่ช่างภาพต้องการให้เกินไฮไลท์ แต่สาหรับงาน
ที่เพิ่มโดยไม่คาดคิดวิธีการแก้ไขคือการเตรี ยมของและอุปกรณ์ให้คิดเผื่อในกรณี น้ นั ๆ โดยต้องทา
ความเร็ วในการช่วยจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม วัตถุของแต่ละอย่างที่ถ่ายต้องเตรี ยมให้พร้อมก่อน
ถึงคิวถ่ายจริ ง

