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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในยุคปั จจุบนั ที,สื,อสังคมออนไลน์ ระบบดิจิตอลต่างๆจะพัฒนาไปมากมาย แต่ไม่ใช่เสมอไปที,ของ
ทุกสิ, งจะถูกใช้งานจนเก่าจะล้าสมัยไปซะหมด ยังคงมีของบางสิ, งหรื อวิธีการบางอย่างที,ถึงแม้เวลาจะผ่านไป
นานขนาดไหน ก็ยงั คงมีความสําคัญและสามารถปรับตัวไปตามยุคสมัยได้ สื, อสิ, งพิมพ์ถือเป็ นอีกสิ, งหนึ, งที,
ยังคงมีความสําคัญสําหรับนักการตลาดและนักธุ รกิจในการทําธุ รกิจในยุคสมัยสังคมออนไลน์ เพื,อช่วยใน
การเข้าถึงลูกค้ามากยิง, ขึPน
นิ ตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย เป็ นนิ ตยสารที,มีประสบการณ์ มาร่ วม 8 ปี ขณะที,ปัจจุบนั นีP ได้มี
การเปลี,ยนแปลงมากมายของสื, อ ต่างๆ ที,เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ให้ความ
บันเทิง และสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า สื, อสิ, งพิมพ์ ทําให้ปัจจุบนั สื, อสิ, งพิมพ์นP นั ล้มเลิกกิจการไปเป็ นจํานวน
มาก
แต่ดว้ ยวิสัยทัศน์ ของ บริ ษทั สมาร์ ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด ซึ, งไม่หยุดนิ, งที,จะนําเสนอเนืP อหาผ่านทุก
ช่องทางการสื, อสาร ทัPงรู ปแบบ นิตยสารแจกฟรี ที,มีรูปเล่มและสี สนั สวยงามโดดเด่น สะดุดตา และมีเนืPอหา
ความหนาของหนังสื อมากกว่า 180-380 หน้า และมีการปรับตัวเพิ,มช่องทางการนําเสนอผ่านทางสื, อสังคม
ออนไลน์ เข้ามาเพิ,มเติ มอีกด้วย อาทิ เช่ น Facebook , Youtube , E-book เป็ นต้น ที, ตอบรับไลฟ์ สไตล์ของ
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั จึงทําให้นิตยสาร ของ SBL นัPนมีผูค้ นรู ้จกั และให้ความสนใจมากขึPน ทุกๆ
วันจึ งกล้าพูดได้ว่า SBL บันทึ กประเทศไทย สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายวงกว้างได้ทุกที, ทุ กเวลา และ
รวดเร็ วฉับไวที,สุด
จากที,ได้มาศึกษางานโฆษณาในแผนก ช่างภาพ ของบริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด เพื,อศึกษาถึง
กระบวนการด้านการถ่ายภาพเพื,อทํานิ ตยสาร กับมืออาชี พที,มีความชํานาญในวิชาชี พนีP ทําให้รู้จกั ขัPนตอน
การคิดวางแผนก่อนทําการลงมือถ่ายภาพ ทําให้เกิดกระบวนการทางการทํางานใหม่ๆ รวมถึงเทคนิ คใหม่ๆ
ที,จะสามารถถ่ายภาพเพื,อนํามาใช้ในงานนิตยสารได้

1.2 วัตถุประสงค์
จังหวัด

1.เพื,อศึกษากระบวนการถ่ายภาพ เพื,อนํามาประกอบเป็ นเนืPอหาของ นิตยสารการท่องเที,ยวของ

2.เพื,อเรี ยนรู ้ขPนั ตอนการวางแผนในการถ่ายภาพเพื,อการสื, อสาร ในหลายๆ ด้าน อาทิ การท่องเที,ยว
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวติ

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

การศึกษาการถ่ายภาพเพื,อทํานิตยสารจังหวัด ของ บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด ปี พ.ศ 2561
เพื,อศึกษากระบวนการถ่ายภาพ การวางแผนในการถ่ายภาพ
โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่าง เดือนพฤษภาคม – สิ งหาคม

1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
จังหวัด

1.ได้ทราบกระบวนการถ่ ายภาพ เพื, อนํามาประกอบเนืP อหา ของนิ ตยสารเพื, อการท่ องเที, ยวของ

2.ได้เรี ยนรู ้ขP นั ตอนการวางแผนในการถ่ายภาพเพื,อการสื, อสาร ที,หลากหลายของการท่องเที,ยว เช่น
วัฒนธรรม ประเพณี เป็ นต้น

๘

บทที2$
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
การศึ ก ษา เรื) อ ง “ การถ่ ายภาพจัด เพื) อ โปรโมทนิ ต ยสาร SBL บัน ทึ ก ประเทศไทย ของจังหวัด
กาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี บริ ษทั สมาร์ ท บิ ซิเนส ไลน์ จํากัด ” มุ่งศึกษากระบวนการถ่ายภาพ เพื)อ
ถ่ายทอดเรื) องราว ความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต ภายในจังหวัดนัQนๆ และเป็ นการเชิ ญชวน เพื)อให้เกิดการท่องเที)ยว
ภายในประเทศ ทําให้เศรษฐกิจมีความยัง) ยืน รายงานสหกิจศึกษาเล่มนีQ
มีจุดมุ่งหมายเพื)อจะส่ งเสริ มให้เกิดการท่องเที)ยวภายในประเทศ ผ่านรู ปแบบนิ ตยสาร ทัQงสิ) งพิมพ์และ สื) อ
ใหม่, สื) อออนไลน์ ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจที)ยงั) ยืนของภูมิปัญญาท้องถิ)นวัฒนธรรมและชุมชน
รวมถึงกิ จการด้านสื) อสิ) งพิมพ์ การโฆษณา ควบคู่กนั ไป ในการทบทวนวรรณกรรมที)เกี) ยวข้องผูศ้ ึกษาใน
เรื) องต่อไปนีQคือ
2.1 แนวคิดเรื) อง สัญญะ กับการสื) อสารด้วยภาพ
2.2 แนวคิดเรื) อง การถ่ายภาพเพื)อการสื) อสารการถ่ายภาพสารคดี และ การถ่ายภาพเพื)อการ
ประชาสัมพันธ์

2.1 แนวคิดเรื$ อง สั ญญะ กับการสื$ อสารด้ วยภาพ
ประเด็นเรื) อง “ สัญญะ” (Sign) (อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ และคณะ : 2555)
สําหรับนักวิชาการที)ศึกษา “ศาสตร์แห่งสัญญะ” ( Scien of sign ) หรื) อที)เขารู ้จกั กันในนาม
ของสัญวิทยา ( Semiotics / Semiology ) นัQน ในที)นQ ีจะขอเสนอนักวิชาการ 3 ท่านที)งานวิจยั ทัQง 6 ชิQนได้
นํามาใช้เป็ นแนวคิดหลัก คือ F.de Saussure C.Peirce และ R. Barthes (กาญจนา,
แนวพินิจใหม่ฯ, 2553)
(1) F. de Saussure Saussure เป็ นนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ชาวสวิสที)คน้ คิดผลงาน
ด้านสัญวิทยาในช่วงระหว่างทศวรรษ 1900 โดยขยายฐานการวิเคราะห์ภาษาออกมาจากสาขาจิตวิทยา
(extension of psychology) ที)มีอิทธิพลในการศึกษาภาษาอยูใ่ นขณะนัQน แนวทางการวิเคราะห์ภาษาของ
Saussure ใช้วตั ถุดิบที)เป็ นภาษาพูด/ภาษาเขียนเป็ นหลัก (oral/written sign) (ซึ)งจะทําให้แตกต่างจาก
C.Peirce)
และที)ถือว่าเป็ นการเปลี)ยนวิธีการศึกษาความหมายของภาษาจากที)เคยมีอยูใ่ นช่วงเวลานัQน
กล่าวคือ วิธีการวิเคราะห์หลักของนักภาษาศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1900 คือการวิเคราะห์หาการเปลี)ยนแปลง
ของ “ความหมาย” ในเชิงประวัติศาสตร์ (Diachronic) เช่น ติดตามวิเคราะห์วา่ ความหมาย ของคาว่า “ลง
แขก” ได้เปลี)ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั อย่างไรบ้าง
ในทางตรงกันข้าม
Saussure
กลับสนใจการวิเคราะห์ความหมายในระดับภาคตัดขวาง
(crosssectional) เนื)องจาก Saussure ได้ตQ งั คําถามว่า “ความหมายของสัญญะต่าง ๆ นัQนเกิดขึQนมาได้อย่างไร”
(How meaning is generated) และพบว่า การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะตอบคําถาม ดังกล่าว

ได้ นอกจากจะใช้การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural) และคําตอบของ Saussure ก็คือ “ความหมาย
เกิดขึQนได้เพราะความแตกต่าง (Difference) ระหว่างสัญญะต่าง ๆ ภายในโครงสร้างหนึ)ง ๆ” ตัวอย่างเช่น
ความหมายของสี ดาํ จะเกิดขึQนไม่ได้เลย หากไม่มีความหมายของสี อื)น ๆ (ในโครงสร้าง ความหมายของสี )
มาเปรี ยบเทียบให้เห็นความแตกต่าง หรื อหาก “สี ขาว” มีความหมายถึงความสว่าง “สี ดํา” จึงจะมี
ความหมายถึงความมืด “สี เทา” มีความหมายถึงความคลุมเครื อ ฯลฯ และความแตกต่างที)เห็น ได้อย่างชัดเจน
ที)สุดก็คือ ความแตกต่างแบบคู่ตรงกันข้าม (Binary opposition) ด้วยเหตุนQ ีในงานวิจยั หนัง ขัดขืนอํานาจของ
ขจิตขวัญจึงพบว่า หากจะสร้างความหมายของ “ตัวละครที)ขดั ขืนอํานาจ” ก็ตอ้ งสร้าง “ตัวละครที)ยอมสิ โร
ราบให้กบั อํานาจ” มาเปรี ยบเคียงกัน ความหมายของตัวละครที)ขดั ขืนอํานาจจึงจะเห็น ได้ชดั เจนขึQน หรื อ
ต้องสร้างตัวละครที)เป็ นมิตรและศัตรู ขQ ึนมาเคียงคู่กนั เพื)อให้ถอดรหัสความหมาย “รู ปแบบความสัมพันธ์กบั
ตัวละครเอก” ได้ชดั เจนขึQน หลักการข้อนีQของ Saussure ดูจะเป็ นท่าบังคับของ วิธีการเล่าเรื) องที)ตอ้ งมีตวั
ละครทัQงฝ่ ายดีและฝ่ ายร้าย จะมีเพียงตัวละครแบบฝ่ ายดีหมดทัQงเรื) องไม่ได้
ในชัQนต่อมา Saussure ได้นาํ เสนอแนวคิดเรื) อง “องค์ประกอบของสัญญะหนึ)ง ๆ” (Composition of
sign) ว่าประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ ส่ วนที)เป็ นรู ป (material) ที)เขาเรี ยกว่า Signified และส่ วนที)เป็ นนาม/
ความคิด (mental) ที)เรี ยกว่า Signified และสําหรับข้อตกลงที)เชื)อมโยงระหว่าง Signifier-Signified
ของสัญญะหนึ)ง ๆ เช่น ภาพธงชาติสีแดง-ขาว-น้าเงิน (Signifier) หมายความถึง “ประเทศไทย/ชาติไทย”
(Signified) ข้อตกลงนีQเรี ยกว่า “รหัส” (code) ซึ)งในแต่ละสังคมในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีรหัสที)แตกต่างกัน
เช่น การพยักหน้ามีความหมายว่า “ตกลง” ในประเทศสหรัฐอเมริ กา แต่กลับมีความหมาย “ไม่ตกลง” ใน
ประเทศอินเดีย เป็ นต้น วัฒนธรรมจึงอาจนิยามได้วา่ เป็ น “ชุมชนแห่งรหัส” (community of code) นัน) เอง

2.2 แนวคิดพืน? ฐานเกีย$ วกับการถ่ ายภาพเพื$อการสื$ อสาร (อ้ างใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)

ประวัติการอธิบายเล่าความด้วยภาพ (Photographic Representation)
ประวัติการถ่ายภาพกว่า 160 ปี ที)ผา่ นมา เป็ นการเกิดขึQนของการวิวฒั นาการอธิบายเล่าความด้วย
ภาพ ที)มิได้สนใจเพียงการประดิษฐ์และการพัฒนาตัวสื) อเท่านัQน แต่ได้อธิบายถึงการเติบโตของการตัวสื) อที)
มีความสําคัญในสังคม วัฒนธรรม และจิตวิทยา เพื)อที)จะทําให้นกั การสื) อสารเข้าใจปรากฎการณ์เกี)ยวกับ
ภาพถ่าย เนื)องจากวิชาการถ่ายภาพเพื)อการสื) อสารนีQ เป็ นศาสตร์ที)ให้ความสําคัญกับการสื) อความหมาย ด้วย
ภาพเป็ นหลัก จึงต้องทําความเข้าใจบริ บทที)เกี)ยวข้องกับภาพถ่ายนัQน ๆ ในขณะที)ให้ความสําคัญกับ
เทคโนโลยีดา้ นกล้องและอุปกรณ์ต่าง ๆ รองลงมา โดยกําหนดให้บทบาทของเทคโนโลยีเป็ นเพียงเครื) องมือ
เพื)อทําให้การสื) อสารนัQน ๆ บรรลุผล
การสื) อความหมายด้วยภาพ เป็ นการอธิบายเล่าความด้วยภาพเริ) มต้นด้วย แนวคิด “เหมือนจริ ง
นิยม” (Realism) ผสานกับการคิดประดิษฐ์กล้องรู เข็ม ทําให้เกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างการมองเห็นและ
ภาพที)เกิดขึQนเป็ นพืQนฐาน พัฒนาสู่ ทฤษฎีการรับรู ้แบบแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivism)
แนวคิด “เหมือนจริงนิยม” ของภาพถ่ าย

ภาพถ่ายตามแนวคิด “เหมือนจริ งนิยม” คือ ภาพที)ถ่ายทอดวัตถุดว้ ยความเที)ยงตรง และแสดงให้
เห็นรายละเอียด ดังนัQนภาพถ่ายที)ดีจึงเป็ นภาพที)เหมือนกับสิ) งที)ถ่ายทอดออกมา แนวคิดดังกล่าวจึงเป็ น ที)มา
ของแนวคิดที)วา่ “กล้อง” เหมือนกับ “โครงสร้างของดวงตา” ซึ)งทําให้เกิดภาพด้วยวิธีการเดียวกันกับ 13
อวัยวะในการรับภาพของมนุษย์ นอกจากนีQการที)เราคิดว่า ภาพถ่ายนัQน ๆ ดูเหมือนของจริ งเป็ นการสะท้อน
รู ปแบบเดียวกันของแสงที)เข้าสู่ ดวงตาของเรา เช่นเดียวกับแสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ กล้อง อีกทัQง
ดวงตาและกล้องมีโครงสร้างเป็ นห้องมืด มีหลักการทํางานด้านการรับภาพเช่นเดียวกัน โดยกล้องมีรูรับ แสง
(aperture) อยูส่ ่ วนปลายด้านหนึ)ง ส่ วนดวงตามีม่านตา (iris) ท าหน้าที)ควบคุมปริ มาณแสง ผ่านเลนส์ ที)ทาํ
หน้าที)รวมแสงให้มาตกที)ฉากรับภาพของดวงตา (retina) และที)ฟิลม์ของกล้องเพื)อเก็บบันทึกภาพ ทฤษฎีการ
รับรู ้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivist Theory of Perception)
จากทฤษฎีการรับรู ้ที)มีจุดยืนจากแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู ้ (Constructivism) ภาพของโลกได้
รวมศูนย์อยูท่ ี)เรตินา หรื อฉากรับภาพในดวงตาว่ามีลกั ษณะเหมือนกับการรวมภาพของกล้องบนผิวฟิ ลม์ ซึ) ง
ภาพบนเรตินาเป็ นพืQนฐานของการรับรู ้ภาพ ซึ)งผูร้ ับรู ้ทาํ ให้เกิดการสรุ ปอย่างไม่รู้ตวั มีการเรี ยนรู ้โดยการ
เชื)อมโยงปัญหาของภาพหัวกลับ การลดขนาดและความแบนราบ มีการเชื)อมตัวนําภาพซึ)งจับต้องได้ที)เรา
เห็นด้วยสิ) งที)เรารู ้จกั เมื)อเราปรับใหม่ ทฤษฎีที)เราแนะนําว่าดวงตาที)รับภาพมีลกั ษณะพืQนฐานเช่นเดียวกับ
กล้อง ซึ)งแสงที)ผา่ นเลนส์จะเปลี)ยนจากพลังงานไปเป็ นกระแสไฟฟ้าแล้วผ่านสมอง อย่างไรก็ตามสิ) งกระตุน้
บางส่ วนมีความขัดแย้งกับข้อมูลอื)น ทําให้เกิดระบบความขัดแย้งของภาพหรื อเกิดภาพลวงนัน) เอง
แม้วา่ เราได้เห็นความน่าสนใจในแต่ละทฤษฎี ในขณะที)ภาพถ่ายดูเหมือนจริ ง เพราะภาพถ่าย สร้าง
จากกระบวนการที)เหมือนกับหนทางที)เรามองโลก
เพราะภาพถ่ายสร้างจากกระบวนการที)เหมือนกับ
หนทางที)เรามองโลก ในความหมายของ สัญศาสตร์ (Semiotic) ข้อโต้แย้งดังกล่าวสนับสนุนข้อสังเกตต่อ
ภาพว่าเป็ น สัญลักษณ์ หรื อภาพ (icon) ดังเช่น ซี เอส เพียร์ซ (C.S. Peirce) ใช้ภาพเป็ นตัวอย่างของ
สัญลักษณ์ทางภาพในทฤษฎีสญ
ั ศาสตร์ของเขา งานด้านสัญศาสตร์ พบได้มากในงานโฆษณาซึ)งภาพถ่าย
ซ่อนความหมายที)ผสู ้ ่ งสารต้องการส่ งสารไปยังที)ผรู ้ ับสารด้วยสัญลักษณ์ เช่น โฆษณาบัตรเครดิต ธนาคาร ยู
โอบี ที)ให้สิทธิพิเศษต่อผูถ้ ือบัตรเครดิตรุ่ นสี ดาํ (black) ทัQงหมด
นอกจากนีQยงั มีประเด็นความเหมือนกันมาระหว่างภาพที)ประดิษฐ์ขQ ึนกับการรับรู ้ของเราในทุก ๆ
วัน ทําให้เราไม่สามารถตัดสิ นใจได้ทนั ทีวา่ “ภาพที)เห็นคือภาพที)เป็ นจริ ง” เพราะภาพที)แสดงให้เห็นทําให้
ดวงตาของเราอาจมีการรับรู ้ที)ผดิ พลาดได้ อย่างไรก็ตามข้อสรุ ปนีQยงั คงเป็ นเพียงปรากฏการณ์เกี)ยวกับภาพ
ไม่ใช่เป็ นตัวอย่างของการรับรู ้โลกของเราอย่างแท้จริ ง
ความหมายของการถ่ายภาพและการถ่ายภาพเพื)อการสื) อสาร
การถ่ายภาพ (Photography) เป็ นคํามาจากภาษากรี ก โดย Phos หมายถึง แสงสว่าง และ Graphein
หมายถึง เขียน ดังนัQนมีความหมายรวมกันว่าการเขียนด้วยแสงสว่าง หรื อกล่าวโดยสรุ ปว่า เป็ น
ขบวนการสร้างภาพถ่ายจากแสงสว่างที)เข้าสู่ กล้อง

“การถ่ายภาพเพื)อการสื) อสาร” มีความหมายถึง การถ่ายภาพเพื)อนํามาใช้ในการแลกเปลี)ยน ข่าวสาร
ซึ)งกันและกัน ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร (อ้างใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)
ภาพถ่ายเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวติ ของคุณทุกวงการไม่วา่ จะเป็ นในวงการศึกษา
งานทางด้าน
วิชาการ งานค้นคว้า งานศิลปะหรื อแม้แต่ในครอบครัว ภาพถ่ายใช้เพื)อสื) อสารระหว่างคนในครอบครัวเพื)อ
ระลึกถึงความประทับใจที)มีร่วมกันในวาระสําคัญต่าง ๆ
นอกจากนีQภาพถ่ายจะทําให้การเสนอข่าวมีความน่าเชื)อถือ และทําให้ผอู ้ ่านเข้าใจข่าวและ บทความ
นัQน ๆ ง่ายขึQน ซึ)งเป็ นความสําคัญของนักวารสารศาสตร์
ภาพถ่ายจึงเปรี ยบเหมือนสาร (message) ที)ผสู ้ ่ งสารส่ งออกไปยังผูร้ ับสาร นอกจากนีQภาพพถ่าย จะ
เป็ นสื) อกลาง (media) หรื อช่องทาง (channel) ที)ผสู ้ ่ งสารต้องหาวิธีการในการส่ งสารให้ไปถึงตัวผูร้ ับสาร
ดังนัQน ภาพถ่ายทุกชนิดที)ผสู ้ ่ งสารมีเจตนาจะส่ งสารด้วยภาพและ/หรื อผ่านช่องทางออกไปสู่ ผรู ้ ับ
สารเราจึงเรี ยกว่า การถ่ายภาพเพื)อการสื) อสาร

บทที3$
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ :งั สถานประกอบการ
3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ

:

3.1.2 ที%ต@ งั สถานประกอบการ

:

บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด
(SMART BUSNIESS LINE)
9/4-8 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์
เขต บางเขน ก.ท.ม 10220
โทรศัพท์ 02-5227171
แฟกซ์ 02-9717747

ภาพประกอบที% 3.1 ตราสัญลักษณ์ ( Logo ) บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด

ภาพประกอบที% 3.2 แผนที%บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรบริษทั สมาร์ ท บิซิเนส
ไลน์ จํากัด
SBL บัน ทึ ก ประเทศไทย นําเสนอเรื% อ งราวของจัง หวัด ต่ างๆ ทั%ว ประเทศไทย อย่าง
เจาะลึ ก และครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ อาทิ มิ ติ ด้า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป็ นอยู่ จาก
หน่วยงานราชการสําคัญในจังหวัด มิติดา้ นการท่องเที%ยวที%สดใหม่ทนั สมัย ทั@งสถานที%เที%ยว ที%พกั
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แหล่งช็อปปิ@ งใหม่ๆ ฯลฯ มิติดา้ นอุตสาหกรรม-การค้าการลงทุนที%เป็ นตัว
ขับเคลื%อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมิติดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ที%มีจุดเด่นและมี
เอกลักษณ์น่าสนใจ
SBL บันทึกประเทศไทย นิตยสารแจกฟรี ที%ยนื หยัดคู่สงั คมไทยมานานกว่า 8 ปี สวน
กระแสสื% อสิ% งพิมพ์ที%ทยอยปิ ดตัวลงไปในปั จจุบนั ทั@งนี@ดว้ ยวิสยั ทัศน์ของ คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์
บรรณาธิการอํานวยการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด ซึ%งไม่หยุดนิ%ง
ที%จะนําเสนอเนื@อหาผ่านทุกช่องทางการสื% อสาร ทั@งรู ปแบบของนิตยสารแจกฟรี ที%มีรูปเล่มและ
สี สนั สวยงามโดดเด่นสะดุดตา ด้วยความหนามากกว่า 180 - 380 หน้าขึ@นไป และการนําเสนอ
ผ่านช่องทางสื% อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Website, Youtube, E-book ฯลฯ ที%ตอบรับไลฟ์
สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที%เปลี%ยนแปลงไปสู่ ยคุ ดิจิตลั จึงกล้าพูดได้วา่ SBL บันทึกประเทศไทย สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้ ทุกที% ทุกเวลา และรวดเร็ วฉับไวที%สุด

ภาพประกอบที% 3.3 รู ปตัวอย่างนิตยสารSBL จังหวัด อุบลราชธานี

3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารขององค์ กร
บริษทั สมาร์ ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด
เจ้ าของสถานประกอบการ
คุณ ศุภกิจ ศิลปรังสรรค์

ฝ่ ายการตลาด
คุณ จันทิพย์ กันภัย
ผ่ ายประสานงานข้ อมูล
คุณ นันท์ ธนาดา พลพวก
ฝ่ ายประสานงานจังหวัด
คุณ กชกร รัฐวร
ฝ่ ายศิลปกรรม
คุณ พัชรา คํามี
ฝ่ ายบัญชี/การเงิน
คุณ ปัฐมากรณ์ แสงบุราณ

ภาพประกอบที% 3.4 แผนภูมิการจัดการองค์กรและการบริ หารงาน สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาย ฐานันต์ สุ ภาสาคร ตําแหน่ง ผูช้ ่วยช่างภาพ
3.4.2 ลักษณะงานที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดําเนิ นโครงงาน คือ ทําหน้าที%ถ่ายภาพ รวม
จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี ได้แก่ สถานที%ท่องเที%ยว อุทยาน วัด เพื%อนํามาประกอบในการจัดทํานิตยสาร SBL
บันทึ กประเทศไทย และ SBL บันทึ กวัดทัว% ไทย รวมถึ งการตกแต่งภาพ ก่ อนส่ งให้ทางบริ ษทั หลังจาก
ถ่ายภาพเสร็ จของวันนั@นๆ

3.5 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื%อ-สกุลพนักงานที%ปรึ กษา คุณ พัชรา คํามี
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที%ปรึ กษา ผูจ้ ดั การ ฝ่ าย ศิลปกรรม

ภาพประกอบที% 3.5 พนักงานที%ปรึ กษา

3.6 ระยะเวลาปฎิบัตงิ าน
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที% 16 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฎิบตั ิงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

3.7 ขั:นตอนและวิธีการดําเนินงานเพื$อนําเสนอการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษาทั:ง 16 สั ปดาห์

ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที$ 1

รายละเอียดการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
รีทชั ภาพ จําหวัดประจวบคิรีขนั ธ์

สั ปดาห์ ที$ 2
สั ปดาห์ ที$ 3
สั ปดาห์ ที$ 4
สั ปดาห์ ที$ 5
สั ปดาห์ ที$ 6
สั ปดาห์ ที$ 7
สั ปดาห์ ที$ 8
สั ปดาห์ ที$ 9
สั ปดาห์ ที$ 10
สั ปดาห์ ที$ 11
สั ปดาห์ ที$ 12
สั ปดาห์ ที$ 13
สั ปดาห์ ที$ 14
สั ปดาห์ ที$ 15
สั ปดาห์ ที$ 16

รีทชั ภาพ จังหวัดบุรีรัมย์
รีทชั ภาพจังหวัดบุรีรัมย์ ,ถ่ ายภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดกาญจนบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดกาญจนบุรี
รีทชั ภาพ จังหวัดสุ รินทร์
รีทชั ภาพ จังหวัดสุ รินทร์
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
รีทชั ภาพ วัด, รีสอร์ ท, โรงแรม
รีทชั ภาพ วัด,รีสอร์ ท, โรงแรม
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ ายภาพจังหวัดราชบุรี
ตารางที% 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
คอมพิวเตอร์ Notebook
กล้อง Dslr
เลนนส์ Nikon ระยะ 18-35mm
เลนส์ Nikon ระยะ 50mm
เลนส์ Nikon ระยะ 60mm (Macro)
เลนส์ Tamron ระยะ 70-300mm

จํานวน

1
1
1
1
1
1

เครื% อง
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

ขาตั@งกล้อง

1

3.8.2 ซอฟต์ แวร์

โปรแกรม

Adobe lightroom

ตัว

บทที$ 4
ผลการปฎิบัตงิ านตามโครงการ
จากการศึ กษาเรื* อง การถ่ ายภาพจัดเพื* อโปรโมทนิ ตยสาร SBL บัน ทึ กประเทศไทย ของจังหวัด
กาญจนบุ รี และ จังหวัดราชบุ รี บริ ษ ทั สมาร์ ท บิ ซิ เนส ไลน์ จํากัด ผ่านสื* อนิ ตยสารกรณี ศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี และ ราชบุรี ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนเรื* องของการถ่ายภาพสถานที*ท่องเที*ยว วัดวาอาราม ของ
จังหวัด และ การจัดวางองค์ประกอบเพื*อนนํามาประกอบเป็ นภาพ จัดพิมพ์ลงนิ ตยสาร ผลปฎิบตั ิงานครัSงนีS
ทําให้ทราบถึงกระบวนการทํางาน ดังนีS
การทํางานของฝ่ ายช่างภาพ
4.1 ขัSนตอนก่อนถ่ายภาพเพื*อทํานิตยสารจังหวัด
4.2 ขัSนตอนการถ่ายภาพเพื*อทํานิตยสารจังหวัด
4.3 ขัSนตอนหลังการถ่ายภาพเพื*อทํานิตยสารจังหวัด

4.1ขั7นตอนก่ อนถ่ ายภาพเพื$อทํานิตยสารจังหวัด
4.1.1 ประชุมเพื$อรับงานจากพนักงานทีป$ รึกษา

คุณ พัชรา คํามี ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายศิลปกรรม มีการสั*งงานให้ผูจ้ ดั ทําวางแผน ในการถ่ายทําเนืS อหาของ
จังหวัด กาญจนบุรี และ จังหวัด ราชบุรี ในส่ วนของเนืSอหา ด้านการท่องเที*ยว ที*มีความนิยม อาทิ วนอุทยาน
สถานที*เที*ยวขึSนชื*อของจังหวัด และ ข้อมูล ของลูกค้าที*ซSือสื* อนิตยสาร อาทิ รี สอร์ท วัด เป็ นต้น

จากภาพประกอบที* 4.1 ประชุมเพื*อรับงานจากพนักงานที*ปรี กษา

4.1.2 ศึกษาข้ อมูลของจังหวัด

หาข้อมูลเพื*อเตรี ยมตัวสําหรับการลงพืSนที*ถ่ายทํานิตยสาร โดย มีการหาข้อมูล 2 ลักษณะ
คือ ข้อมูลด้านการเดิ นทาง ระยะทาง ที* พกั สถานที* ตามใบ Contact ที* ทางบริ ษทั มอบให้ และ
ข้อมูลสถานที*ท่องเที*ยวของจังหวัด เพื*อนํามาประกอบในนิ ตยสารให้มีความครอบคลุมเนืS อหา
ของจังหวัด

จากภาพประกอบที* 4.2 Contact ของลูกค้า

4.1.2 ศึกษาข้ อมูลการเดินทางของจังหวัด
หลังจากได้ท ราบเนืS อหาของจังหวัด และ สถานที* ต่ างๆ ที* ต้องไปถ่ ายภาพ จากคุ ณ พัชรา คํามี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายศิลปกรรม ผูจ้ ดั ทํา จึงเริ* มศึกษาข้อมูลด้านการเดินทาง ของจังหวัด กาญจนบุรี โดยศึกษาจาก
แผนที* Google map เพื*อทําการวางแผนในการเดินทาง และ กําหนด วันและสถานที*ถ่ายทําได้

จากภาพประกอบที* 4.2 ศึกษาข้อมูลด้านการเดินทางผ่าน google map

4.1.3 ค้ นหาข้ อมูลด้ านสถานทีท$ ่ องเทีย$ วของจังหวัด

เพื*อเป็ นการหาข้อมูลสําหรับการวางแผนในการถ่ายภาพรวมของจังหวัด ซึ* งต้องนํามาประกอบรวม
กับเนืSอหาอื*นๆ เช่น วัด โรงแรม รี สอร์ท ซึ* งเนืS อหาท่องเทียวนัSน จะไม่มีผวู ้ า่ จ้างแต่จาํ เป็ นต้องนํามาประกอบ
ในนิ ตยสาร เพื*อเสริ มให้นิตยสารจังหวัดนัSนมีความหลากหลายมากยิ*งขึSน ภายในบรี ฟงาน นัSนจะเรี ยกว่า
เนืSอหากลาง ซึ*งช่างภาพจะเป็ นผูห้ าข้อมูลในการถ่ายทําเอง

จากภาพประกอบที* 4.3 ศึกษาข้อมูลสถานที*ท่องเที*ยว

4.1.4 จัดเตรียมอุปกรณ์ สําหรับถ่ ายภาพ

จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการลงพืSนที*ถ่ายภาพ ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ทาํ งานสมบูรณ์ปกติดีหรื อไม่ และ
เพื*อไม่ให้เกิดความผิดพลาดก่อนลงมือถ่ายภาพ ไม่ให้ขาดตกบกพร่ องอะไร

จากภาพประกอบที* 4.4 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนถ่ายทํา และตรวจเช็คคความสมบูรณ์

4.1.5 อุปกรณ์ ทใี$ ช้ ในการถ่ ายภาพ
อุปกรณ์ที*นาํ ไปใช้ในการถ่ายภาพสําหรับงานนิตยสารจังหวัด ได้แก่ 1.กล้อง Dslr 2.เลนส์ Wide 3.
เลนส์ normal 50 mm 4.เลนส์ Macro 5. เลนส์ Telephoto 6.แฟลช

7. ขาตัSงกล้อง

จากภาพประกอบที* 4.5 อุปกรณ์ที*ใช้ในการถ่ายภาพ

4.2 ขั7นตอนการถ่ ายภาพเพื$อทํานิตยสารจังหวัด
4.2.1 ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า
ภาพที*ตอ้ งถ่ายเพื*อนํามาประกอบ นิ ตยสารจะแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ เนืS อหาท่องเที*ยว และ
เนืS อหาทางด้าน ของลูกค้าที*ซSื อสื* อนิ ตยสาร คือ เนืS อหาด้านการท่องเที*ยว ทางนิ ตยสาร เป็ นผูล้ งให้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ส่ วนเนืSอหาของลูกค้าที*ซSือสื* อนิตยสาร ต้องมีการประสานงานจากทีมช่างภาพ อีกทีหนึ*ง

4.2.2 วางแผนการถ่ ายภาพ

เป็ นขัSนตอนในการดําเนินตามแผนงานที*ได้จากข้อมูลจากที*ศึกษาไว้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การ
เลือกช่วงเวลาในการถ่ายภาพ และ การเลือกใช้ช่วงเลนส์ให้เหมาะสม กับสถานที*หรื อ สถานะการณ์

จากภาพประกอบที* 4.6 ภาพถ่ายภาพสะพานมอญ ช่วงพระอาทิตย์ขS ึน จังหวัดกาญจนบุรี โดยการ
วางแผนในการถ่ายภาพคือ ถ่ายจากสะพานคู่ขนานกับสะพานมอญ ในช่วงเวลา 6.30 น. โดยใช้ช่วงเลนส์
ระยะ 70-300mm เพื*อช่วยให้เห็นสะพานมอญและทิวเขา นัSนมีระยะที*สวยงานเหมาะสม

4.2.3 กําหนดแนวคิดในการถ่ ายภาพ

การสะท้อนมุมมองความคิด เรื* องราวความเป็ นจริ ง ความเป็ นธรรมชาติของสิ* งต่างๆที*อยูร่ อบๆตัว
หรื อเรื* องราวต่างๆ ในแต่ละมุมมองที*อยากจะนําเสนอออกไป เป็ นการนําเสนอภาพในแบบที*มนั เป็ น เป็ น
ธรรมชาติ

จากภาพประกอบที* 4.7 ภาพถ่ายบรรยากาศตลาดนํSาดําเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี นําเสนอภาพเพื*อ
สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนดําเนิ นสะดวก การสัญจร การประกอบอาชี พ การแต่งกาย ตามความเป็ นจริ ง ณ
ขณะนัSน

4.2.4 สํ ารวจสถานทีก$ ่ อนถ่ ายภาพ
เมื*อมาถึงสถานที*ที*จะถ่ายแล้ว ต้องเดินสํารวจหาสถานที*ที*ตอ้ งการถ่ายรู ป ดังนัSนต้องเผือ* เวลาในการ
เดินสํารวจจุดต่างๆที*จะใช้ในการถ่ายภาพเพราะบางครัSงหากเราเลือกจุดผิดแล้วต้องย้ายไปอีกจุดหนึ*ง ภาพที*
ตัSงใจไว้กอ็ าจจะหลุดลอยไปได้

ภาพประกอบที* 4.8 ภาพถ่ายบริ เวณอุโบสถวัดขนอนหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี โดยเทคนิ คที*ใช้คือ
มุมมองแบบมุมเงย (Ant’Eye View) และ องค์ประกอบศิลป์ แบบกรอบภาพ ทําให้ภาพนัSนแปลกตาน่าสนใจ
ยิง* ขึSน

4.2.5 ลงมือทําการถ่ ายภาพ

หลังจากที*ติดต่อสถานที*ถ่ายทําและจัดเตรี ยมอุปกรณ์เสร็ จแล้ว ปัญหาที*พบคือ สถานที* นัSนมี
ทัศนียภาพ ที*ถูกบดบังด้วย สายไฟ หรื อ สภาพอากาศที*ไม่เป็ นใจ เนื*องจาก การถ่ายภาพนัSนอยูใ่ นช่วงฤดูฝน
และก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการเดินทาง ในการลงพืSนที*

ภาพประกอบที* 4.9 ปัญหาด้านสภาพอากาศ มีหมอกและฝน ทําให้ทรรศนียภาพที*สวยงามถูกบดบัง

ภาพประกอบที* 4.10 อุปสรรคด้านการเดินทาง ในการลงพืSนที* เนื*องจากการลงพืSนที*ถ่ายภาพจังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดราบุรีนS นั มีทS งั ป่ า เขา ถํSา นํSาตก สถานที*แต่ละที*นS นั จะมีความยากลําบากต่างกันไป
และเนื* องด้วยการฝึ กสหกกิ จอยู่ในช่วงของฤดูฝน ทําให้พSืนที*ในการเดิ นทางนัSน ยากลําบาก และอันตราย
เพราะ นอกจากสถานที*มีบางที*มีความสู งชัน แล้ว ยังลื*นจากดิน หิ น ตระไคร่ เสี* ยงให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น
ลื*นล้ม อุปกรณ์เสี ยหายได้

ภาพประกอบที* 4.11 อุปสรรคด้านสถานที*ถ่ายทํา ตัวอย่างการถ่ายภาพพระพุทธบาทภายในวัดถํSา
เนรมิต จังหวัด กาญจนบุรี ซึ* งมีความสู งมากและสภาพแสงที*ไม่เพียงพอ วิธีแก้ปัญหา ต้องปี นขึSนไปถ่ายร่ วม
โดยใช้ขาตัSงกล้องและไฟ Led เพื*อช่วยในการถ่ายภาพ

4.3 ขั7นตอนหลังการถ่ ายภาพเพื$อทํานิตยสารจังหวัด
4.3.1 การปรับแต่ งภาพ

หลังจากที*ถ่ายภาพเสร็ จแล้ว ขัSนตอนสุ ดท้ายคือกระบวนการแต่งภาพ ก่อนที*จะส่ งภาพให้แก่ทาง
บริ ษทั สมารท์ บิซิเนส ไลน์ จํากัดเพื*อนําภาพไปใช้ ประกอบนิตยสาร

ภาพประกอบที* 4.12 ปรับแต่งภาพ ด้วยโปรแกรม Lightroom เป็ นการปรับสี ของโทนภาพ
โดยใช้วธิ ีการหลากหลายของเมนู เพื*อให้ภาพ นัSนมีสีที*ถูกต้องตรงความเป็ นจริ ง

ภาพประกอบที* 4.13 ตัวอย่างหลังจากผ่านการปรับแต่งด้วยโปรแกรม Lightroom

4.3.2 การบันทึกและจัดเก็บภาพถ่ าย
เมื*อตกแต่งภาพ ปรับโทนสี ของภาพ ด้วยโปรแกรม Lightroom เสร็ จแล้ว ให้ใช้คาํ สัง* export
รู ปภาพ ออกมาจากโปรแกรมให้เป็ นไฟล์ Jpeg จากสร้าง Folder งานสําหรับจัดเก็บไฟล์ภาพที*ได้ไปถ่ายมา
โดย แยกสถานที*ต่างๆ ไว้ตS งั ชื*อ Folder ตามสถานที*ที*ถ่ายทํา เพื*อให้ง่ายต่อการส่ งงานให้แก่บริ ษทั

ภาพประกอบที* 4.14 ตัวอย่างการจัดเก็บภาพของแต่ละสถานที*ก่อนหลังจากภารถ่ายภาพและการปรับแต่ง

4.3.3 การส่ งภาพให้ แก่ บริษทั

ขัSนตอนสุ ดท้ายคื อการส่ งไฟล์ภาพให้แก่ บริ ษทั โดยผ่านทาง gmail เพื* อสามารถอัพเดทงานกับ
บริ ษทั ได้อย่างสะดวก และทันเวลา การส่ งนัSนจําเป็ นที*จะต้องทําการย่อไฟล์ โดยการ zip แล้วส่ งผ่าน google
drive

ภาพประกอบที* 4.15 ส่ งภาพทาง gmail ผ่าน google drive

บทที5$
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การปฎิ บ ัติ งานที. บริ ษ ัท สมาร์ ท บิ ซิ เนส ไลน์ จํากัด เป็ นระยะเวลา 16 สั ป ดาห์ ตังแต่ วนั ที. 17
พฤษภาคม 2561 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของผูช้ ่วยช่างภาพ เพื.อถ่ายภาพประกอบนิตยสาร SBL บันทึก
ประเทศไทย ทําให้ผจู ้ ดั ทําได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทํางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้การทํางานมากยิง. ขึVนรวม
ไปถึงการเรี ยนรู ้เทคนิ คพิเศษการทํางาน และได้มีโอกาสสร้างผลงานภาพถ่ายลงในนิ ตยสาร SBL บันทึก
ประเทศไทย ได้รู้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื.น และได้นาํ ศักยภาพที.มีจากการเล่าเรี ยนมาอย่างเต็มที.ในด้านการ
ทํางานจริ งทําให้เกิ ดความสนใจ ในการถ่ายภาพด้านนิ ตยสารการท่องเที.ยว นอกจากนีV ผูจ้ ดั ยังได้ฝึกความ
รับผิดชอบในงานที.ได้รับหมอบหมายฝึ กการตรงต่อเวลา และความมีวนิ ยั ในการปฎิบตั ิหน้าที.มากขึVน
ในการปฎิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในการคิ ดสร้ างสรรค์ดา้ นการถ่ายภาพ
เพื.อให้ผูอ้ ่านสามารถเข้าใจภาพถ่ายได้ง่าย โดยใช้ความรู ้พVืนฐานจาก องค์ประกอบศิลป์ จากที.ศึกษามาใช้
ปฎิบตั ิงานจริ งซึ. งในการถ่ายภาพเพื.อจัดทํานิ ตยสารนัVนก็ได้รับคําติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ เช่น การจัดวาง
องค์ประกอบในภาพถ่ายมีความน่าสนใจทําให้เรื. องราวนัVนชัดเจนมากยิง. ขึVน เป็ นต้น เพื.อนํามาปรับปรุ ง และ
พัฒนาความรู ้ความสามารถให้ผจู ้ ดั ทํามีประสิ ทธิภาพมากขึVน
นอกจากนีVยงั มีอุปสรรคในการปฎิบตั ิงาน คือ อุปสรรคด้านสภาพอากาศ เนื.องจากในช่วงปฎิบตั ิสห
กิจนัVน อยูใ่ นช่วงของฤดูฝนทําให้การวางแผนในการถ่ายทําเป็ นไปได้ยาก ไม่สามารถระบุ วันหรื อเวลาถ่าย
ทําได้ชัดเจนแน่ นอนได้ เนื. องจากการถ่ายภาพตามที. ลูกค้าต้องการนัVนจําเป็ นที. จะต้องถ่ายในวันที. สภาพ
อากาศปลอดโปร่ ง คือ ไม่มีเมฆฝน เพราะจะทําให้ภาพนัVนดูสดใสสวยงาม

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา

5.2.1 งานที. ได้รับมอบหมายเป็ นการดําเนิ นงานจริ ง นําไปใช้จริ ง จึ งจะต้องดําเนิ นงานอย่างเป็ น
ระเบียบมีแผนการทํางานอย่างเป็ นขัVนตอน ต้องมีความรับผิดชอบต่อเวลา และต่องานที.ได้รับมอบหมายจาก
พี.เลีVยง รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทํางานด้านการถ่ายภาพ เราต้องมีความรอบคอบในการตรวจเช็ค
อุ ป กรณ์ ทุ ก ครัV งให้ มี ค วามพร้ อ มในการใช้งาน เพื. อ ไม่ ให้ เกิ ด ความสู ญ เสี ยทัVงด้านเวลา และเพื. อ ไม่ ให้
กระทบกระทัง. ต่อความน่าเชื.อถือของบริ ษทั ได้
5.2.3 ได้พฒั นาทักษะและเทคนิ คในการถ่ายภาพในการใช้แนวคิด เช่น การถ่ายภาพให้สอดคล้อง
กับคําขวัญ ของจังหวัด ซึ. งสามารถนํามาประกอบเป็ นเนืV อหาให้แก่ นิตยสาร ทําให้เกิ ดกระบวนการทาง
ความคิดก่อนการลงมือถ่ายภาพ

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา

5.3.1 การจัดทํารายงานผลการปฎิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาเล่มนีV ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ การทํารายงานว่ามี
วิธีการ ถ่ายภาพเพื.อทํานิตยสารของ บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด เพื.อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ทกั ษะด้านการ
ถ่ายภาพในการจัดทํานิ ตยสาร และสามารถใช้เป็ นแนวทางการเดิ นไปถึงเป้ าหมาย ตัVงแต่ปรับพืVนฐานจน
พัฒนาสู่ อาชีพ และเรี ยนรู ้รายละเอียดต่างๆของการทํางานและการทํารายงานอีกมากมาย การทํารายงานเล่ม
นีV ยังได้ฝึกความอดทน ความมี ระเบี ยบวินัย คํานึ งถึ งความรอบครอบ และยังทําให้เราเป็ นคนที. มี ความ
ละเอียดมากขึVนในการทํางาน

5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา

5.4.1 ในการจัดทํารายงานสหกิจศึกษามักจะประสบปั ญหาในเรื. องของรู ปแบบและการจัดหน้า ของ
รายงานทําให้เกืดปั ญหาที.ตอ้ งคอยแก้ไขอยูต่ ลอด ดังนัVนเราต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก ในการตรวจสอบ
รู ปแบบของเล่มรายงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามที.มหาวิทยาลัยกําหนด
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