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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจ
การปฏิ บตั ิงานสหกิ จที่บริ ษทั บางรั กสตูดิโอ เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของตาแหน่ งช่ างภาพ
แผนกช่างภาพ ณ บริ ษทั บางรักสตูดิโอ คอยทาหน้าที่ในการเป็ นช่างภาพนิ่ งให้กบั ทางสตูดิโอ ทั้ง
ถ่ายภายในและภายนอก รวมถึงการถ่ายภาพตามงานหรื อกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่ง งานบวช งาน
บุ ญ งานรั บ ปริ ญญา งานวันเกิ ด งานพรี เ วดดิ้ ง และงานอื่ นๆ ท าให้ไ ด้รั บประสบการณ์ ใ นการ
ถ่ายภาพและได้เรี ยนรู้ระบบการทางานขององค์กรได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ใช้ศกั ยภาพใน
สิ่ งได้เล่าเรี ยนมาอย่างเต็มที่ในด้านการถ่ายภาพให้มีความน่ าสนใจ และฝึ กความตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบในหน้าที่มากขึ้น
จากวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายภาพพรี เวดดิ้งของบริ ษทั บางรักสตูดิโอ ซึ่ งใน
การทาหน้าที่ของการเป็ นช่างภาพโทรทัศน์รายการ พบว่ามีข้ นั ตอนสาคัญ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน
ก่อนการปฎิบตั ิงาน คือ ขั้นตอนสาคัญในการตกลงรายละเอียดระหว่างลูกค้าและทางบริ ษทั ว่าจะมี
ขั้นตอนในการดาเนิ นการอย่างไร รวมไปถึ งความต้องการและค่าใช้จ่ายต่างๆในการดาเนิ นการ
ต่อไปเป็ นขั้นตอนการปฎิ บตั ิงาน คือ ขั้นตอนลงมือทาการถ่ายภาพและแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น และ
สุ ดท้ายคื อขั้นตอนหลังการปฎิ บตั ิงาน เป็ นขั้นตอนของการคัดแยกและทาการแต่งรู ปก่ อนจะส่ ง
ให้กบั ลูกค้าต่อไป จากการปฎิบตั ิงานจริ งก็ได้รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการถ่ายภาพ
ภายในบริ ษทั ได้รับค าแนะนาดี ๆ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่ น่า ภูมิ ใจอย่า งมาก ผูจ้ ดั สามารถนาเอาคาติ ชมมา
ปรับปรุ งและพัฒนาความรู ้ความสามารถให้มีประสิ ทธิ ภาพในด้านการเป็ นช่างภาพเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มี อุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานคื อ การที่ เราต้องทางานร่ วมกับคนหมู่มากทั้ง
ภายในบริ ษทั และนอกบริ ษทั รวมถึ งต้องประสานงานกับส่ วนอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกนอก
องค์กร ทาให้เราต้องมี ความเป็ นมื ออาชี พ มี ความรับผิดชอบ และมี ความอดทนอย่างสู งในการ
ทางาน เพราะเราไปทางานในฐานะฝ่ ายสื่ อสารการตลาด (ช่ างภาพ) ซึ่ งถือเป็ นตัวแทนขององค์กร
ซึ่ งการทางานอย่างมืออาชีพจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของตัวองค์กรด้วย
ในการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในการถ่ายภาพอย่างเต็มที่โดยใช้
ความรู้ พ้ืนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งในการถ่ายภาพในแต่ละงาน
ย่ อ มได้ รั บ ค าติ ช มจากผู ้มี ป ระสบการณ์ ม าปรั บ ปรุ งเพื่ อ พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและทาให้รู้จกั กระบวนการขั้นตอนการถ่ายภาพพรี เวดดิ้งและรายละเอียด
ต่างๆ ของงาน
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5.2 ข้ อเสนอแนะการปฎิบัติงานสหกิจ
5.2.1 การใช้โปรแกรม Photoshop ผูศ้ ึกษาต้องมีความรู ้พ้นื ฐานด้านการตกแต่งภาพและการ
แก้ไขภาพต่างๆในกรณี ภาพนั้นมีวตั ถุ หรื อสิ่ งของที่ไม่เกี่ ยวข้องกับงานจะต้องทาการแก้ไขลบสิ่ ง
นั้นออกจากภาพให้ดูสมบูรณ์มากที่สุด ข้อเสนอแนะคือ ศึกษาวิธีการตัดต่อภาพเพิ่มเติมจากพื้นฐาน
ของผูศ้ ึกษา
5.2.2 งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนินงานจริ ง นาไปใช้จริ ง และต้องทางานร่ วมกับคน
หมู่มากจึงจะต้องดาเนิ นงานอย่างเป็ นระบบระเบี ยบมีแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน จึ งต้องมี
ความกระตือรื อร้ น คอยซักถามเวลาสงสัย และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากพี่
เลี้ยงให้มากขึ้น เพื่อให้งานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
5.2.3 ในการทางานด้านการเป็ นช่างภาพ เราต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบและเช็ค
คุณภาพของงานทุกครั้งหลังจากถ่ายเสร็ จโดยทันที เพราะการถ่ายในแต่ละครั้ง ถ้าผ่านไปแล้ว เราจะ
ไม่สามารถที่จะมาแก้ไขความผิดพลาดในภายหลังได้ ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการขาดความ
รอบคอบก็อาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของบริ ษทั ได้
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทารายงานสหกิจ
เพื่ อ เรี ยนรู้ ก ระบวนการท างานของการถ่ า ยภาพพรี เวดดิ้ ง และใจความส าคัญ ของ
องค์ประกอบภาพต่างๆและสร้างผลงานและรายได้ให้กบั ผูศ้ ึกษา
5.4 ข้ อเสนอแนะ
การจัดลาดับความสาคัญของแบบสอบถาม เช่ น เราต้องการให้ผูต้ อบแบบสอบถามอ่าน
งาน หรื อ บทความ ข้อ เขี ย นต่ า งๆ เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ ข้อ ควรระวัง คื อ เราต้อ งไม่ ลื ม ว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามต้องอ่านก่อน การทาแบบสอบถาม ดังนั้น การเรี ยงแบบสอบถามตามลาดับจึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ตอ้ งระมัดระวัง เพราะถ้าหากเรี ยงไม่ถูกต้องตามลาดับ อาจทาให้ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เกิดข้อสงสัยและล่าช้าในการได้ขอ้ มูล อาจส่ งผลกระทบต่อการตอบแบบสอบถามได้

