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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในยคุปัจจุบนัที,สื,อสังคมออนไลน์ ระบบดิจิตอลต่างๆจะพฒันาไปมากมาย แต่ไม่ใช่เสมอไปที,ของ

ทุกสิ,งจะถูกใชง้านจนเก่าจะลา้สมยัไปซะหมด ยงัคงมีของบางสิ,งหรือวิธีการบางอยา่งที,ถึงแมเ้วลาจะผา่นไป

นานขนาดไหน ก็ยงัคงมีความสาํคญัและสามารถปรับตวัไปตามยคุสมยัได ้สื,อสิ,งพิมพถื์อเป็นอีกสิ,งหนึ, งที,

ยงัคงมีความสาํคญัสาํหรับนกัการตลาดและนกัธุรกิจในการทาํธุรกิจในยคุสมยัสังคมออนไลน์ เพื,อช่วยใน

การเขา้ถึงลูกคา้มากยิ,งขึPน  

นิตยสาร SBL บนัทึกประเทศไทย เป็นนิตยสารที,มีประสบการณ์ มาร่วม 8 ปี ขณะที,ปัจจุบนันีP  ไดมี้

การเปลี,ยนแปลงมากมายของสื,อ ต่างๆ ที,เขา้มามีบทบาทอยา่งมากในการนาํเสนอขอ้มูล ข่าวสาร ให้ความ

บนัเทิง และสามารถเขา้ถึงไดง่้ายกวา่ สื,อสิ,งพิมพ ์ทาํใหปั้จจุบนั สื,อสิ,งพิมพน์ัPน ลม้เลิกกิจการไปเป็นจาํนวน

มาก  

แต่ดว้ยวิสัยทศัน์ ของ บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั ซึ, งไม่หยดุนิ,งที,จะนาํเสนอเนืPอหาผา่นทุก

ช่องทางการสื,อสาร ทัPงรูปแบบ นิตยสารแจกฟรี ที,มีรูปเล่มและสีสนัสวยงามโดดเด่น สะดุดตา และมีเนืPอหา 

ความหนาของหนงัสือมากกว่า 180-380 หนา้ และมีการปรับตวัเพิ,มช่องทางการนาํเสนอผ่านทางสื,อสังคม

ออนไลน์ เขา้มาเพิ,มเติมอีกดว้ย อาทิ เช่น Facebook , Youtube , E-book เป็นตน้ ที,ตอบรับไลฟ์สไตล์ของ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนั จึงทาํให้นิตยสาร ของ SBL นัPนมีผูค้นรู้จกั และให้ความสนใจมากขึPน ทุกๆ 

วนัจึงกลา้พูดไดว้่า SBL  บนัทึกประเทศไทย สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายวงกวา้งไดทุ้กที, ทุกเวลา และ 

รวดเร็วฉบัไวที,สุด 

จากที,ไดม้าศึกษางานโฆษณาในแผนก ช่างภาพ ของบริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั เพื,อศึกษาถึง

กระบวนการดา้นการถ่ายภาพเพื,อทาํนิตยสาร กบัมืออาชีพที,มีความชาํนาญในวิชาชีพนีP  ทาํให้รู้จกัขัPนตอน

การคิดวางแผนก่อนทาํการลงมือถ่ายภาพ ทาํให้เกิดกระบวนการทางการทาํงานใหม่ๆ รวมถึงเทคนิคใหม่ๆ 

ที,จะสามารถถ่ายภาพเพื,อนาํมาใชใ้นงานนิตยสารได ้

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.เพื,อศึกษากระบวนการถ่ายภาพ เพื,อนาํมาประกอบเป็นเนืPอหาของ นิตยสารการท่องเที,ยวของ

จงัหวดั 

2.เพื,อเรียนรู้ขัPนตอนการวางแผนในการถ่ายภาพเพื,อการสื,อสาร ในหลายๆ ดา้น อาทิ การท่องเที,ยว 

วฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 



การศึกษาการถ่ายภาพเพื,อทาํนิตยสารจงัหวดั ของ บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั ปี พ.ศ 2561 

เพื,อศึกษากระบวนการถ่ายภาพ การวางแผนในการถ่ายภาพ 

 โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบกระบวนการถ่ายภาพ เพื,อนํามาประกอบเนืPอหา ของนิตยสารเพื,อการท่องเที,ยวของ

จงัหวดั 

 2.ไดเ้รียนรู้ขัPนตอนการวางแผนในการถ่ายภาพเพื,อการสื,อสาร ที,หลากหลายของการท่องเที,ยว เช่น 

วฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ 

 

  

 

 

 

 

๘ 



บทที$2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

 การศึกษา เรื) อง “ การถ่ายภาพจัดเพื)อโปรโมทนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ของจังหวดั

กาญจนบุรี และ จงัหวดัราชบุรี บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั ”  มุ่งศึกษากระบวนการถ่ายภาพ เพื)อ

ถ่ายทอดเรื)องราว ความเป็นอยู ่วิถีชีวิต ภายในจงัหวดันัQนๆ และเป็นการเชิญชวน เพื)อให้เกิดการท่องเที)ยว 

ภายในประเทศ ทาํใหเ้ศรษฐกิจมีความยั)งยนื รายงานสหกิจศึกษาเล่มนีQ  

มีจุดมุ่งหมายเพื)อจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที)ยวภายในประเทศ ผ่านรูปแบบนิตยสาร ทัQงสิ)งพิมพแ์ละ สื)อ

ใหม่, สื)อออนไลน์ ใหมี้การพฒันากา้วหนา้ดา้นเศรษฐกิจที)ย ั)งยนืของภูมิปัญญาทอ้งถิ)นวฒันธรรมและชุมชน 

รวมถึงกิจการดา้นสื)อสิ)งพิมพ ์การโฆษณา ควบคู่กนัไป ในการทบทวนวรรณกรรมที)เกี)ยวขอ้งผูศึ้กษาใน

เรื)องต่อไปนีQ คือ 

2.1  แนวคิดเรื)อง สญัญะ กบัการสื)อสารดว้ยภาพ 

2.2 แนวคิดเรื)อง การถ่ายภาพเพื)อการสื)อสารการถ่ายภาพสารคดี และ การถ่ายภาพเพื)อการ

ประชาสมัพนัธ์  

2.1 แนวคดิเรื$อง สัญญะ กบัการสื$อสารด้วยภาพ 

 ประเดน็เรื)อง “ สญัญะ” (Sign) (อา้งใน กาญจนา แกว้เทพ และคณะ : 2555) 

 สาํหรับนกัวชิาการที)ศึกษา “ศาสตร์แห่งสญัญะ” ( Scien   of   sign )  หรื)อที)เขารู้จกักนัในนาม

ของสญัวทิยา ( Semiotics / Semiology ) นัQน ในที)นีQ จะขอเสนอนกัวชิาการ 3 ท่านที)งานวจิยัทัQง 6 ชิQนได้

นาํมาใชเ้ป็นแนวคิดหลกั คือ F.de Saussure C.Peirce และ R. Barthes (กาญจนา,  

แนวพินิจใหม่ฯ, 2553) 

(1) F. de Saussure Saussure เป็ นนกัวชิาการดา้นภาษาศาสตร์ชาวสวสิที)คน้คิดผลงาน 

ดา้นสญัวทิยาในช่วงระหวา่งทศวรรษ 1900 โดยขยายฐานการวเิคราะห์ภาษาออกมาจากสาขาจิตวทิยา 

(extension of psychology) ที)มีอิทธิพลในการศึกษาภาษาอยูใ่นขณะนัQน แนวทางการวเิคราะห์ภาษาของ 

Saussure ใชว้ตัถุดิบที)เป็นภาษาพดู/ภาษาเขียนเป็นหลกั (oral/written sign) (ซึ) งจะทาํใหแ้ตกต่างจาก 

C.Peirce) และที)ถือวา่เป็นการเปลี)ยนวธีิการศึกษาความหมายของภาษาจากที)เคยมีอยูใ่นช่วงเวลานัQน 

กล่าวคือ วธีิการวเิคราะห์หลกัของนกัภาษาศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1900 คือการวเิคราะห์หาการเปลี)ยนแปลง

ของ “ความหมาย” ในเชิงประวติัศาสตร์ (Diachronic) เช่น ติดตามวเิคราะห์วา่ความหมาย ของคาวา่ “ลง

แขก” ไดเ้ปลี)ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง  

ในทางตรงกนัขา้ม Saussure กลบัสนใจการวเิคราะห์ความหมายในระดบัภาคตดัขวาง 

(crosssectional) เนื)องจาก Saussure ไดต้ัQงคาํถามวา่ “ความหมายของสญัญะต่าง ๆ นัQนเกิดขึQนมาไดอ้ยา่งไร” 

(How meaning is generated) และพบวา่ การวเิคราะห์เชิงประวติัศาสตร์ไม่สามารถจะตอบคาํถาม ดงักล่าว



ได ้ นอกจากจะใชก้ารวเิคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural) และคาํตอบของ Saussure กคื็อ “ความหมาย

เกิดขึQนไดเ้พราะความแตกต่าง (Difference) ระหวา่งสญัญะต่าง ๆ ภายในโครงสร้างหนึ)ง ๆ” ตวัอยา่งเช่น 

ความหมายของสีดาํจะเกิดขึQนไม่ไดเ้ลย หากไม่มีความหมายของสีอื)น ๆ (ในโครงสร้าง ความหมายของสี) 

มาเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่าง หรือหาก “สีขาว” มีความหมายถึงความสวา่ง “สี ดาํ” จึงจะมี

ความหมายถึงความมืด “สีเทา” มีความหมายถึงความคลุมเครือ ฯลฯ และความแตกต่างที)เห็น ไดอ้ยา่งชดัเจน

ที)สุดกคื็อ ความแตกต่างแบบคู่ตรงกนัขา้ม (Binary opposition) ดว้ยเหตุนีQ ในงานวจิยัหนงั ขดัขืนอาํนาจของ

ขจิตขวญัจึงพบวา่ หากจะสร้างความหมายของ “ตวัละครที)ขดัขืนอาํนาจ” กต็อ้งสร้าง “ตวัละครที)ยอมสิโร

ราบใหก้บัอาํนาจ” มาเปรียบเคียงกนั ความหมายของตวัละครที)ขดัขืนอาํนาจจึงจะเห็น ไดช้ดัเจนขึQน หรือ

ตอ้งสร้างตวัละครที)เป็นมิตรและศตัรูขึQนมาเคียงคู่กนัเพื)อใหถ้อดรหสัความหมาย “รูปแบบความสมัพนัธ์กบั

ตวัละครเอก” ไดช้ดัเจนขึQน หลกัการขอ้นีQของ Saussure ดูจะเป็นท่าบงัคบัของ วธีิการเล่าเรื)องที)ตอ้งมีตวั

ละครทัQงฝ่ายดีและฝ่ายร้าย จะมีเพียงตวัละครแบบฝ่ายดีหมดทัQงเรื)องไม่ได ้ 

ในชัQนต่อมา Saussure ไดน้าํเสนอแนวคิดเรื)อง “องคป์ระกอบของสญัญะหนึ)ง ๆ” (Composition of 

sign) วา่ประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนที)เป็นรูป (material) ที)เขาเรียกวา่ Signified และส่วนที)เป็นนาม/ 

ความคิด (mental) ที)เรียกวา่ Signified และสาํหรับขอ้ตกลงที)เชื)อมโยงระหวา่ง Signifier-Signified 

ของสญัญะหนึ)ง ๆ เช่น ภาพธงชาติสีแดง-ขาว-นา้เงิน (Signifier) หมายความถึง “ประเทศไทย/ชาติไทย” 

(Signified) ขอ้ตกลงนีQ เรียกวา่ “รหสั” (code) ซึ) งในแต่ละสงัคมในแต่ละวฒันธรรมกจ็ะมีรหสัที)แตกต่างกนั 

เช่น การพยกัหนา้มีความหมายวา่ “ตกลง” ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่กลบัมีความหมาย “ไม่ตกลง” ใน 

ประเทศอินเดีย เป็ นตน้ วฒันธรรมจึงอาจนิยามไดว้า่เป็ น “ชุมชนแห่งรหสั” (community of code) นั)นเอง 

2.2 แนวคดิพื?นฐานเกี$ยวกบัการถ่ายภาพเพื$อการสื$อสาร (อ้างใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)  

ประวติัการอธิบายเล่าความดว้ยภาพ (Photographic Representation)  

ประวติัการถ่ายภาพกวา่ 160 ปี ที)ผา่นมา เป็นการเกิดขึQนของการววิฒันาการอธิบายเล่าความดว้ย 

ภาพ ที)มิไดส้นใจเพียงการประดิษฐแ์ละการพฒันาตวัสื)อเท่านัQน แต่ไดอ้ธิบายถึงการเติบโตของการตวัสื)อที) 

มีความสาํคญัในสงัคม วฒันธรรม และจิตวทิยา เพื)อที)จะทาํใหน้กัการสื)อสารเขา้ใจปรากฎการณ์เกี)ยวกบั 

ภาพถ่าย เนื)องจากวชิาการถ่ายภาพเพื)อการสื)อสารนีQ  เป็นศาสตร์ที)ใหค้วามสาํคญักบัการสื)อความหมาย ดว้ย

ภาพเป็นหลกั จึงตอ้งทาํความเขา้ใจบริบทที)เกี)ยวขอ้งกบัภาพถ่ายนัQน ๆ ในขณะที)ใหค้วามสาํคญักบั 

เทคโนโลยดีา้นกลอ้งและอุปกรณ์ต่าง ๆ รองลงมา โดยกาํหนดใหบ้ทบาทของเทคโนโลยเีป็นเพียงเครื)องมือ 

เพื)อทาํใหก้ารสื)อสารนัQน ๆ บรรลุผล 

 การสื)อความหมายดว้ยภาพ เป็นการอธิบายเล่าความดว้ยภาพเริ)มตน้ดว้ย แนวคิด “เหมือนจริง 

นิยม” (Realism) ผสานกบัการคิดประดิษฐก์ลอ้งรูเขม็ ทาํใหเ้กิดการเปรียบเทียบระหวา่งการมองเห็นและ 

ภาพที)เกิดขึQนเป็นพืQนฐาน พฒันาสู่ทฤษฎีการรับรู้แบบแนวคิดการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivism) 

 แนวคดิ “เหมือนจริงนิยม” ของภาพถ่าย  



ภาพถ่ายตามแนวคิด “เหมือนจริงนิยม” คือ ภาพที)ถ่ายทอดวตัถุดว้ยความเที)ยงตรง และแสดงให ้

เห็นรายละเอียด ดงันัQนภาพถ่ายที)ดีจึงเป็นภาพที)เหมือนกบัสิ)งที)ถ่ายทอดออกมา แนวคิดดงักล่าวจึงเป็น ที)มา

ของแนวคิดที)วา่ “กลอ้ง” เหมือนกบั “โครงสร้างของดวงตา” ซึ) งทาํใหเ้กิดภาพดว้ยวธีิการเดียวกนักบั 13 

อวยัวะในการรับภาพของมนุษย ์ นอกจากนีQการที)เราคิดวา่ ภาพถ่ายนัQน ๆ ดูเหมือนของจริงเป็นการสะทอ้น 

รูปแบบเดียวกนัของแสงที)เขา้สู่ดวงตาของเรา เช่นเดียวกบัแสงตกกระทบวตัถุแลว้สะทอ้นเขา้สู่กลอ้ง อีกทัQง 

ดวงตาและกลอ้งมีโครงสร้างเป็นหอ้งมืด มีหลกัการทาํงานดา้นการรับภาพเช่นเดียวกนั โดยกลอ้งมีรูรับ แสง 

(aperture) อยูส่่วนปลายดา้นหนึ)ง ส่วนดวงตามีม่านตา (iris) ท าหนา้ที)ควบคุมปริมาณแสง ผา่นเลนส์ ที)ทาํ

หนา้ที)รวมแสงใหม้าตกที)ฉากรับภาพของดวงตา (retina) และที)ฟิลมข์องกลอ้งเพื)อเกบ็บนัทึกภาพ ทฤษฎีการ

รับรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivist Theory of Perception)  

จากทฤษฎีการรับรู้ที)มีจุดยนืจากแนวคิดการสร้างสรรคค์วามรู้ (Constructivism) ภาพของโลกได ้

รวมศูนยอ์ยูที่)เรตินา หรือฉากรับภาพในดวงตาวา่มีลกัษณะเหมือนกบัการรวมภาพของกลอ้งบนผวิฟิลม ์ ซึ) ง

ภาพบนเรตินาเป็นพืQนฐานของการรับรู้ภาพ ซึ) งผูรั้บรู้ทาํใหเ้กิดการสรุปอยา่งไม่รู้ตวั มีการเรียนรู้โดยการ 

เชื)อมโยงปัญหาของภาพหวักลบั การลดขนาดและความแบนราบ มีการเชื)อมตวันาํภาพซึ)งจบัตอ้งไดที้)เรา 

เห็นดว้ยสิ)งที)เรารู้จกัเมื)อเราปรับใหม่ ทฤษฎีที)เราแนะนาํวา่ดวงตาที)รับภาพมีลกัษณะพืQนฐานเช่นเดียวกบั 

กลอ้ง ซึ) งแสงที)ผา่นเลนส์จะเปลี)ยนจากพลงังานไปเป็นกระแสไฟฟ้าแลว้ผา่นสมอง อยา่งไรกต็ามสิ)งกระตุน้ 

บางส่วนมีความขดัแยง้กบัขอ้มูลอื)น ทาํใหเ้กิดระบบความขดัแยง้ของภาพหรือเกิดภาพลวงนั)นเอง  

แมว้า่เราไดเ้ห็นความน่าสนใจในแต่ละทฤษฎี ในขณะที)ภาพถ่ายดูเหมือนจริง เพราะภาพถ่าย สร้าง

จากกระบวนการที)เหมือนกบัหนทางที)เรามองโลก เพราะภาพถ่ายสร้างจากกระบวนการที)เหมือนกบั 

หนทางที)เรามองโลก ในความหมายของ สญัศาสตร์ (Semiotic) ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวสนบัสนุนขอ้สงัเกตต่อ 

ภาพวา่เป็น สญัลกัษณ์ หรือภาพ (icon) ดงัเช่น ซี เอส เพียร์ซ (C.S. Peirce) ใชภ้าพเป็นตวัอยา่งของ 

สญัลกัษณ์ทางภาพในทฤษฎีสญัศาสตร์ของเขา งานดา้นสญัศาสตร์ พบไดม้ากในงานโฆษณาซึ)งภาพถ่าย 

ซ่อนความหมายที)ผูส่้งสารตอ้งการส่งสารไปยงัที)ผูรั้บสารดว้ยสญัลกัษณ์ เช่น โฆษณาบตัรเครดิต ธนาคาร ยู

โอบี ที)ใหสิ้ทธิพิเศษต่อผูถื้อบตัรเครดิตรุ่นสีดาํ (black) ทัQงหมด  

นอกจากนีQยงัมีประเดน็ความเหมือนกนัมาระหวา่งภาพที)ประดิษฐขึ์Qนกบัการรับรู้ของเราในทุก ๆ 

วนั ทาํใหเ้ราไม่สามารถตดัสินใจไดท้นัทีวา่ “ภาพที)เห็นคือภาพที)เป็นจริง” เพราะภาพที)แสดงใหเ้ห็นทาํให ้

ดวงตาของเราอาจมีการรับรู้ที)ผดิพลาดได ้ อยา่งไรกต็ามขอ้สรุปนีQยงัคงเป็นเพียงปรากฏการณ์เกี)ยวกบัภาพ 

ไม่ใช่เป็นตวัอยา่งของการรับรู้โลกของเราอยา่งแทจ้ริง  

 ความหมายของการถ่ายภาพและการถ่ายภาพเพื)อการสื)อสาร 

 การถ่ายภาพ (Photography) เป็นคาํมาจากภาษากรีก โดย Phos หมายถึง แสงสวา่ง และ Graphein 

หมายถึง เขียน ดงันัQนมีความหมายรวมกนัวา่การเขียนดว้ยแสงสวา่ง หรือกล่าวโดยสรุปวา่ เป็น 

ขบวนการสร้างภาพถ่ายจากแสงสวา่งที)เขา้สู่กลอ้ง 



 “การถ่ายภาพเพื)อการสื)อสาร” มีความหมายถึง การถ่ายภาพเพื)อนาํมาใชใ้นการแลกเปลี)ยน ข่าวสาร

ซึ)งกนัและกนั ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร (อา้งใน กนกรัตน์ ยศไกร : 2551)  

ภาพถ่ายเขา้มามีบทบาทในวถีิชีวติของคุณทุกวงการไม่วา่จะเป็นในวงการศึกษา งานทางดา้น 

วชิาการ งานคน้ควา้ งานศิลปะหรือแมแ้ต่ในครอบครัว ภาพถ่ายใชเ้พื)อสื)อสารระหวา่งคนในครอบครัวเพื)อ 

ระลึกถึงความประทบัใจที)มีร่วมกนัในวาระสาํคญัต่าง ๆ  

นอกจากนีQภาพถ่ายจะทาํใหก้ารเสนอข่าวมีความน่าเชื)อถือ และทาํใหผู้อ่้านเขา้ใจข่าวและ บทความ

นัQน ๆ ง่ายขึQน ซึ) งเป็นความสาํคญัของนกัวารสารศาสตร์  

ภาพถ่ายจึงเปรียบเหมือนสาร (message) ที)ผูส่้งสารส่งออกไปยงัผูรั้บสาร นอกจากนีQภาพพถ่าย จะ

เป็นสื)อกลาง (media) หรือช่องทาง (channel) ที)ผูส่้งสารตอ้งหาวธีิการในการส่งสารใหไ้ปถึงตวัผูรั้บสาร 

 ดงันัQน ภาพถ่ายทุกชนิดที)ผูส่้งสารมีเจตนาจะส่งสารดว้ยภาพและ/หรือผา่นช่องทางออกไปสู่ผูรั้บ 

สารเราจึงเรียกวา่ การถ่ายภาพเพื)อการสื)อสาร 

 

 

 

 

 



บทที$3 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั:งสถานประกอบการ 

 3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ : บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั 

      (SMART   BUSNIESS   LINE) 

 3.1.2 ที%ตั@งสถานประกอบการ : 9/4-8 ถนน รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย ์ 

      เขต บางเขน ก.ท.ม 10220  

      โทรศพัท ์02-5227171 

      แฟกซ์     02-9717747 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพประกอบที% 3.1 ตราสญัลกัษณ์ ( Logo )  บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที% 3.2 แผนที%บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภณัฑ์  การให้บริการหลกัขององค์กรบริษทั สมาร์ท บิซิเนส 

ไลน์ จาํกดั 

 SBL บันทึกประเทศไทย นําเสนอเรื% องราวของจังหวดัต่างๆ ทั%วประเทศไทย อย่าง

เจาะลึกและครอบคลุมทุกมิติ อาทิ  มิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ จาก

หน่วยงานราชการสาํคญัในจงัหวดั มิติดา้นการท่องเที%ยวที%สดใหม่ทนัสมยั ทั@งสถานที%เที%ยว ที%พกั 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แหล่งช็อปปิ@ งใหม่ๆ ฯลฯ มิติดา้นอุตสาหกรรม-การคา้การลงทุนที%เป็นตวั

ขบัเคลื%อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมิติดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และวิถีชีวิต ที%มีจุดเด่นและมี

เอกลกัษณ์น่าสนใจ 

SBL บนัทึกประเทศไทย นิตยสารแจกฟรีที%ยนืหยดัคู่สงัคมไทยมานานกวา่ 8 ปี สวน

กระแสสื%อสิ%งพิมพที์%ทยอยปิดตวัลงไปในปัจจุบนั ทั@งนี@ดว้ยวสิยัทศันข์อง คุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค ์

บรรณาธิการอาํนวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน ์จาํกดั ซึ% งไม่หยดุนิ%ง

ที%จะนาํเสนอเนื@อหาผา่นทุกช่องทางการสื%อสาร ทั@งรูปแบบของนิตยสารแจกฟรี ที%มีรูปเล่มและ

สีสนัสวยงามโดดเด่นสะดุดตา ดว้ยความหนามากกวา่ 180 - 380 หนา้ขึ@นไป และการนาํเสนอ

ผา่นช่องทางสื%อสงัคมออนไลน ์อาทิ  Facebook,  Website, Youtube,  E-book ฯลฯ ที%ตอบรับไลฟ์

สไตลข์องผูบ้ริโภคที%เปลี%ยนแปลงไปสู่ยคุดิจิตลั จึงกลา้พดูไดว้า่ SBL บนัทึกประเทศไทย สามารถเขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายในวงกวา้งได ้ทุกที% ทุกเวลา และรวดเร็วฉบัไวที%สุด 

  



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ภาพประกอบที% 3.3 รูปตวัอยา่งนิตยสารSBL จงัหวดั อุบลราชธานี  

  

 

 

 

 

3.3 รูปแบบการจดัองค์กรและบริหารขององค์กร  

บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั 

 

เจ้าของสถานประกอบการ 

คุณ ศุภกจิ ศิลปรังสรรค์ 



ฝ่ายการตลาด 

คุณ จนัทพิย์ กนัภยั 

ผ่ายประสานงานข้อมูล 

คุณ นันท์ธนาดา พลพวก 

ฝ่ายประสานงานจงัหวดั 

คุณ กชกร รัฐวร 

ฝ่ายศิลปกรรม 

คุณ พชัรา คาํม ี

ฝ่ายบัญชี/การเงนิ 

คุณ ปัฐมากรณ์ แสงบุราณ 

 

ภาพประกอบที% 3.4 แผนภูมิการจดัการองคก์รและการบริหารงาน สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั 

 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  3.4.1 ตาํแหน่งที%นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

   นาย ฐานนัต ์สุภาสาคร ตาํแหน่ง ผูช่้วยช่างภาพ 

  3.4.2 ลกัษณะงานที%นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงาน คือ ทาํหนา้ที%ถ่ายภาพ รวม

จงัหวดั กาญจนบุรี ราชบุรี ไดแ้ก่ สถานที%ท่องเที%ยว อุทยาน วดั เพื%อนาํมาประกอบในการจดัทาํนิตยสาร SBL 

บนัทึกประเทศไทย และ SBL บนัทึกวดัทั%วไทย  รวมถึงการตกแต่งภาพ ก่อนส่งให้ทางบริษทั หลงัจาก

ถ่ายภาพเสร็จของวนันั@นๆ 



 3.5 ชื$อและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

  3.5.1 ชื%อ-สกลุพนกังานที%ปรึกษา คุณ พชัรา คาํมี 

  3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที%ปรึกษา ผูจ้ดัการ ฝ่าย ศิลปกรรม 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที% 3.5 พนกังานที%ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

3.6 ระยะเวลาปฎบิัตงิาน 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที% 16 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฎิบติังาน  จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. 

3.7 ขั:นตอนและวธีิการดาํเนินงานเพื$อนําเสนอการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษาทั:ง 16 สัปดาห์  

 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

สัปดาห์ที$ 1 รีทชัภาพ จาํหวดัประจวบครีิขนัธ์ 



สัปดาห์ที$ 2 รีทชัภาพ จงัหวดับุรีรัมย์ 

สัปดาห์ที$ 3 รีทชัภาพจงัหวดับุรีรัมย์,ถ่ายภาพจงัหวดักาญจนบุรี 

สัปดาห์ที$ 4 ถ่ายภาพจงัหวดักาญจนบุรี 

สัปดาห์ที$ 5 ถ่ายภาพจงัหวดักาญจนบุรี 

สัปดาห์ที$ 6 ถ่ายภาพจงัหวดักาญจนบุรี 

สัปดาห์ที$ 7  รีทชัภาพ จงัหวดัสุรินทร์ 

สัปดาห์ที$ 8  รีทชัภาพ จงัหวดัสุรินทร์ 

สัปดาห์ที$ 9 ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

สัปดาห์ที$ 10  ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

สัปดาห์ที$ 11 ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

สัปดาห์ที$ 12 ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

สัปดาห์ที$ 13 รีทชัภาพ วดั, รีสอร์ท, โรงแรม 

สัปดาห์ที$ 14 รีทชัภาพ วดั,รีสอร์ท, โรงแรม 

สัปดาห์ที$ 15 ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

สัปดาห์ที$ 16 ถ่ายภาพจงัหวดัราชบุรี 

 

                ตารางที% 3.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

  3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 คอมพิวเตอร์ Notebook     จาํนวน  1 เครื%อง 

 กลอ้ง Dslr       1 ตวั 

 เลนนส์ Nikon ระยะ 18-35mm     1 ตวั 

 เลนส์   Nikon ระยะ 50mm     1 ตวั 

 เลนส์   Nikon ระยะ 60mm (Macro)    1 ตวั 

 เลนส์  Tamron ระยะ 70-300mm     1 ตวั 



 ขาตั@งกลอ้ง       1 ตวั 

3.8.2 ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม   Adobe lightroom 

 

 



บทที$ 4 

ผลการปฎบิัตงิานตามโครงการ 

 จากการศึกษาเรื* อง การถ่ายภาพจดัเพื*อโปรโมทนิตยสาร SBL บนัทึกประเทศไทย ของจงัหวดั

กาญจนบุรี และ จงัหวดัราชบุรี บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกัด ผ่านสื*อนิตยสารกรณีศึกษา จงัหวดั 

กาญจนบุรี และ ราชบุรี ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และฝึกฝนเรื*องของการถ่ายภาพสถานที*ท่องเที*ยว วดัวาอาราม ของ

จงัหวดั และ การจดัวางองคป์ระกอบเพื*อนนาํมาประกอบเป็นภาพ จดัพิมพล์งนิตยสาร ผลปฎิบติังานครัS งนีS

ทาํใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน ดงันีS   

  การทาํงานของฝ่ายช่างภาพ 

  4.1 ขัSนตอนก่อนถ่ายภาพเพื*อทาํนิตยสารจงัหวดั 

4.2 ขัSนตอนการถ่ายภาพเพื*อทาํนิตยสารจงัหวดั 

  4.3 ขัSนตอนหลงัการถ่ายภาพเพื*อทาํนิตยสารจงัหวดั 

4.1ขั7นตอนก่อนถ่ายภาพเพื$อทาํนิตยสารจงัหวดั 

 4.1.1 ประชุมเพื$อรับงานจากพนักงานที$ปรึกษา 

คุณ พชัรา คาํมี ผูจ้ดัการ ฝ่ายศิลปกรรม มีการสั*งงานให้ผูจ้ดัทาํวางแผน ในการถ่ายทาํเนืSอหาของ

จงัหวดั กาญจนบุรี และ จงัหวดั ราชบุรี ในส่วนของเนืSอหา ดา้นการท่องเที*ยว ที*มีความนิยม อาทิ วนอุทยาน 

สถานที*เที*ยวขึSนชื*อของจงัหวดั และ ขอ้มูล ของลูกคา้ที*ซืSอสื*อนิตยสาร อาทิ รีสอร์ท วดั เป็นตน้  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

          จากภาพประกอบที* 4.1 ประชุมเพื*อรับงานจากพนกังานที*ปรีกษา 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 ศึกษาข้อมูลของจังหวดั 

หาขอ้มูลเพื*อเตรียมตวัสาํหรับการลงพืSนที*ถ่ายทาํนิตยสาร โดย มีการหาขอ้มูล 2 ลกัษณะ 

คือ ขอ้มูลดา้นการเดินทาง ระยะทาง ที*พกั สถานที*ตามใบ Contact ที*ทางบริษทัมอบให้ และ

ขอ้มูลสถานที*ท่องเที*ยวของจงัหวดั เพื*อนาํมาประกอบในนิตยสารให้มีความครอบคลุมเนืSอหา

ของจงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จากภาพประกอบที* 4.2  Contact ของลูกคา้ 

 

4.1.2 ศึกษาข้อมูลการเดนิทางของจงัหวดั 

หลงัจากได้ทราบเนืSอหาของจงัหวดั และ สถานที* ต่างๆ ที*ต้องไปถ่ายภาพ จากคุณ พชัรา คาํมี 

ผูจ้ดัการฝ่ายศิลปกรรม ผูจ้ดัทาํ จึงเริ*มศึกษาขอ้มูลดา้นการเดินทาง ของจงัหวดั กาญจนบุรี โดยศึกษาจาก

แผนที* Google map เพื*อทาํการวางแผนในการเดินทาง และ กาํหนด วนัและสถานที*ถ่ายทาํได ้

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที* 4.2 ศึกษาขอ้มูลดา้นการเดินทางผา่น google map 

 

 

4.1.3 ค้นหาข้อมูลด้านสถานที$ท่องเที$ยวของจงัหวดั 



เพื*อเป็นการหาขอ้มูลสาํหรับการวางแผนในการถ่ายภาพรวมของจงัหวดั ซึ* งตอ้งนาํมาประกอบรวม

กบัเนืSอหาอื*นๆ เช่น วดั โรงแรม รีสอร์ท ซึ* งเนืSอหาท่องเทียวนัSน จะไม่มีผูว้า่จา้งแต่จาํเป็นตอ้งนาํมาประกอบ

ในนิตยสาร เพื*อเสริมให้นิตยสารจงัหวดันัSนมีความหลากหลายมากยิ*งขึSน ภายในบรีฟงาน นัSนจะเรียกว่า

เนืSอหากลาง ซึ* งช่างภาพจะเป็นผูห้าขอ้มูลในการถ่ายทาํเอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที* 4.3 ศึกษาขอ้มูลสถานที*ท่องเที*ยว  

 

4.1.4 จดัเตรียมอุปกรณ์สําหรับถ่ายภาพ  

จดัเตรียมอุปกรณ์ในการลงพืSนที*ถ่ายภาพ ตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ทาํงานสมบูรณ์ปกติดีหรือไม่  และ

เพื*อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดก่อนลงมือถ่ายภาพ ไม่ใหข้าดตกบกพร่องอะไร  

 

  

 

 

 

 

 

 

     จากภาพประกอบที* 4.4 จดัเตรียมอุปกรณ์ก่อนถ่ายทาํ และตรวจเช็คคความสมบูรณ์ 

 

 

 

4.1.5 อุปกรณ์ที$ใช้ในการถ่ายภาพ 

อุปกรณ์ที*นาํไปใชใ้นการถ่ายภาพสาํหรับงานนิตยสารจงัหวดั ไดแ้ก่ 1.กลอ้ง Dslr 2.เลนส์ Wide 3.

เลนส์ normal 50 mm 4.เลนส์ Macro 5. เลนส์ Telephoto 6.แฟลช 



7. ขาตัSงกลอ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            จากภาพประกอบที* 4.5 อุปกรณ์ที*ใชใ้นการถ่ายภาพ 

 

4.2 ขั7นตอนการถ่ายภาพเพื$อทาํนิตยสารจงัหวดั 

4.2.1 ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้า  
ภาพที*ตอ้งถ่ายเพื*อนาํมาประกอบ นิตยสารจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ เนืSอหาท่องเที*ยว และ 

เนืSอหาทางดา้น ของลูกคา้ที*ซืSอสื*อนิตยสาร คือ เนืSอหาดา้นการท่องเที*ยว ทางนิตยสาร เป็นผูล้งให้โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายใดๆ ส่วนเนืSอหาของลูกคา้ที*ซืSอสื*อนิตยสาร ตอ้งมีการประสานงานจากทีมช่างภาพ อีกทีหนึ*ง 

4.2.2 วางแผนการถ่ายภาพ 

เป็นขัSนตอนในการดาํเนินตามแผนงานที*ไดจ้ากขอ้มูลจากที*ศึกษาไวม้าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น การ

เลือกช่วงเวลาในการถ่ายภาพ และ การเลือกใชช่้วงเลนส์ใหเ้หมาะสม กบัสถานที*หรือ สถานะการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากภาพประกอบที* 4.6 ภาพถ่ายภาพสะพานมอญ ช่วงพระอาทิตยขึ์Sน จงัหวดักาญจนบุรี โดยการ

วางแผนในการถ่ายภาพคือ ถ่ายจากสะพานคู่ขนานกบัสะพานมอญ ในช่วงเวลา 6.30 น. โดยใชช่้วงเลนส์ 

ระยะ 70-300mm เพื*อช่วยใหเ้ห็นสะพานมอญและทิวเขา นัSนมีระยะที*สวยงานเหมาะสม 

 

 4.2.3 กาํหนดแนวคดิในการถ่ายภาพ 

การสะทอ้นมุมมองความคิด เรื*องราวความเป็นจริง ความเป็นธรรมชาติของสิ*งต่างๆที*อยูร่อบๆตวั 

หรือเรื*องราวต่างๆ ในแต่ละมุมมองที*อยากจะนาํเสนอออกไป เป็นการนาํเสนอภาพในแบบที*มนัเป็น เป็น

ธรรมชาติ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพประกอบที* 4.7 ภาพถ่ายบรรยากาศตลาดนํS าดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี นาํเสนอภาพเพื*อ

สะทอ้นวิถีชีวิตของชุมชนดาํเนินสะดวก การสัญจร การประกอบอาชีพ การแต่งกาย ตามความเป็นจริง ณ 

ขณะนัSน 

 

4.2.4 สํารวจสถานที$ก่อนถ่ายภาพ 

 เมื*อมาถึงสถานที*ที*จะถ่ายแลว้ ตอ้งเดินสาํรวจหาสถานที*ที*ตอ้งการถ่ายรูป ดงันัSนตอ้งเผื*อเวลาในการ

เดินสาํรวจจุดต่างๆที*จะใชใ้นการถ่ายภาพเพราะบางครัS งหากเราเลือกจุดผดิแลว้ตอ้งยา้ยไปอีกจุดหนึ*ง ภาพที*

ตัSงใจไวก้อ็าจจะหลุดลอยไปได ้

 

 

  

 

 



 

 

ภาพประกอบที* 4.8 ภาพถ่ายบริเวณอุโบสถวดัขนอนหนงัใหญ่ จงัหวดัราชบุรี โดยเทคนิคที*ใชคื้อ 

มุมมองแบบมุมเงย (Ant’Eye View) และ องคป์ระกอบศิลป์ แบบกรอบภาพ ทาํใหภ้าพนัSนแปลกตาน่าสนใจ

ยิ*งขึSน 

 

4.2.5 ลงมือทาํการถ่ายภาพ 

หลงัจากที*ติดต่อสถานที*ถ่ายทาํและจดัเตรียมอุปกรณ์เสร็จแลว้ ปัญหาที*พบคือ สถานที* นัSนมี

ทศันียภาพ ที*ถูกบดบงัดว้ย สายไฟ หรือ สภาพอากาศที*ไม่เป็นใจ เนื*องจาก การถ่ายภาพนัSนอยูใ่นช่วงฤดูฝน 

และก่อใหเ้กิดอุปสรรคดา้นการเดินทาง ในการลงพืSนที*  

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที* 4.9 ปัญหาดา้นสภาพอากาศ มีหมอกและฝน ทาํใหท้รรศนียภาพที*สวยงามถูกบดบงั 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพประกอบที* 4.10 อุปสรรคดา้นการเดินทาง ในการลงพืSนที* เนื*องจากการลงพืSนที*ถ่ายภาพจงัหวดั

กาญจนบุรี และจงัหวดัราบุรีนัSน มีทัSงป่า เขา ถํSา นํS าตก สถานที*แต่ละที*นัSน จะมีความยากลาํบากต่างกนัไป

และเนื*องดว้ยการฝึกสหกกิจอยู่ในช่วงของฤดูฝน ทาํให้พืSนที*ในการเดินทางนัSน ยากลาํบาก และอนัตราย 

เพราะ นอกจากสถานที*มีบางที*มีความสูงชนั แลว้ ยงัลื*นจากดิน หิน ตระไคร่ เสี*ยงใหเ้กิดอนัตรายไดง่้าย เช่น

ลื*นลม้ อุปกรณ์เสียหายได ้



  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที* 4.11 อุปสรรคดา้นสถานที*ถ่ายทาํ ตวัอยา่งการถ่ายภาพพระพุทธบาทภายในวดัถํSา

เนรมิต จงัหวดั กาญจนบุรี ซึ* งมีความสูงมากและสภาพแสงที*ไม่เพียงพอ วธีิแกปั้ญหา ตอ้งปีนขึSนไปถ่ายร่วม

โดยใชข้าตัSงกลอ้งและไฟ Led เพื*อช่วยในการถ่ายภาพ 

 

4.3 ขั7นตอนหลงัการถ่ายภาพเพื$อทาํนิตยสารจงัหวดั 

4.3.1 การปรับแต่งภาพ  

หลงัจากที*ถ่ายภาพเสร็จแลว้ ขัSนตอนสุดทา้ยคือกระบวนการแต่งภาพ ก่อนที*จะส่งภาพให้แก่ทาง

บริษทั สมารท ์บิซิเนส ไลน์ จาํกดัเพื*อนาํภาพไปใช ้ประกอบนิตยสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบที* 4.12 ปรับแต่งภาพ ดว้ยโปรแกรม Lightroom  เป็นการปรับสีของโทนภาพ 

โดยใชว้ธีิการหลากหลายของเมนู เพื*อใหภ้าพ นัSนมีสีที*ถูกตอ้งตรงความเป็นจริง 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

      ภาพประกอบที* 4.13 ตวัอยา่งหลงัจากผา่นการปรับแต่งดว้ยโปรแกรม Lightroom 

 

4.3.2 การบันทกึและจดัเกบ็ภาพถ่าย 

เมื*อตกแต่งภาพ ปรับโทนสีของภาพ ดว้ยโปรแกรม Lightroom เสร็จแลว้ ใหใ้ชค้าํสั*ง export 

รูปภาพ ออกมาจากโปรแกรมใหเ้ป็นไฟล ์Jpeg จากสร้าง Folder งานสาํหรับจดัเกบ็ไฟลภ์าพที*ไดไ้ปถ่ายมา

โดย แยกสถานที*ต่างๆ ไวต้ัSงชื*อ Folder ตามสถานที*ที*ถ่ายทาํ เพื*อใหง่้ายต่อการส่งงานใหแ้ก่บริษทั 

 

         

 

 

 

 

  

  ภาพประกอบที* 4.14 ตวัอยา่งการจดัเกบ็ภาพของแต่ละสถานที*ก่อนหลงัจากภารถ่ายภาพและการปรับแต่ง 

4.3.3 การส่งภาพให้แก่บริษทั 

 ขัSนตอนสุดท้ายคือการส่งไฟล์ภาพให้แก่บริษทั โดยผ่านทาง gmail เพื*อสามารถอพัเดทงานกบั

บริษทัไดอ้ยา่งสะดวก และทนัเวลา การส่งนัSนจาํเป็นที*จะตอ้งทาํการยอ่ไฟล ์โดยการ zip แลว้ส่งผา่น google 

drive 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที* 4.15 ส่งภาพทาง gmail ผา่น google drive 

 

 



บทที$5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 การปฎิบัติงานที. บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกัด เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตังแต่วนัที. 17 

พฤษภาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของผูช่้วยช่างภาพ เพื.อถ่ายภาพประกอบนิตยสาร SBL บนัทึก

ประเทศไทย ทาํใหผู้จ้ดัทาํไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการทาํงานจริง และไดเ้รียนรู้การทาํงานมากยิ.งขึVนรวม

ไปถึงการเรียนรู้เทคนิคพิเศษการทาํงาน และไดมี้โอกาสสร้างผลงานภาพถ่ายลงในนิตยสาร SBL บนัทึก

ประเทศไทย ไดรู้้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอื้.น และไดน้าํศกัยภาพที.มีจากการเล่าเรียนมาอยา่งเตม็ที.ในดา้นการ

ทาํงานจริงทาํให้เกิดความสนใจ ในการถ่ายภาพดา้นนิตยสารการท่องเที.ยว นอกจากนีV ผูจ้ดัยงัไดฝึ้กความ

รับผดิชอบในงานที.ไดรั้บหมอบหมายฝึกการตรงต่อเวลา และความมีวนิยัในการปฎิบติัหนา้ที.มากขึVน 

 ในการปฎิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ดา้นการถ่ายภาพ 

เพื.อให้ผูอ่้านสามารถเขา้ใจภาพถ่ายไดง่้าย โดยใชค้วามรู้พืVนฐานจาก องคป์ระกอบศิลป์ จากที.ศึกษามาใช้

ปฎิบติังานจริงซึ. งในการถ่ายภาพเพื.อจดัทาํนิตยสารนัVนก็ไดรั้บคาํติชมจากผูมี้ประสบการณ์ เช่น การจดัวาง

องคป์ระกอบในภาพถ่ายมีความน่าสนใจทาํใหเ้รื.องราวนัVนชดัเจนมากยิ.งขึVน เป็นตน้ เพื.อนาํมาปรับปรุง และ

พฒันาความรู้ความสามารถใหผู้จ้ดัทาํมีประสิทธิภาพมากขึVน 

 นอกจากนีVยงัมีอุปสรรคในการปฎิบติังาน คือ อุปสรรคดา้นสภาพอากาศ เนื.องจากในช่วงปฎิบติัสห

กิจนัVน อยูใ่นช่วงของฤดูฝนทาํให้การวางแผนในการถ่ายทาํเป็นไปไดย้าก ไม่สามารถระบุ วนัหรือเวลาถ่าย

ทาํไดช้ัดเจนแน่นอนได ้เนื.องจากการถ่ายภาพตามที.ลูกคา้ตอ้งการนัVนจาํเป็นที.จะตอ้งถ่ายในวนัที.สภาพ

อากาศปลอดโปร่ง คือ ไม่มีเมฆฝน เพราะจะทาํใหภ้าพนัVนดูสดใสสวยงาม 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 งานที.ไดรั้บมอบหมายเป็นการดาํเนินงานจริง นาํไปใช้จริง จึงจะตอ้งดาํเนินงานอย่างเป็น

ระเบียบมีแผนการทาํงานอยา่งเป็นขัVนตอน ตอ้งมีความรับผดิชอบต่อเวลา และต่องานที.ไดรั้บมอบหมายจาก

พี.เลีVยง รวมไปถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการถ่ายภาพ 

 5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทาํงานดา้นการถ่ายภาพ เราตอ้งมีความรอบคอบในการตรวจเช็ค

อุปกรณ์ทุกครัV งให้มีความพร้อมในการใช้งาน เพื.อไม่ให้เกิดความสูญเสียทัV งด้านเวลา และเพื.อไม่ให้

กระทบกระทั.งต่อความน่าเชื.อถือของบริษทัได ้

 5.2.3 ไดพ้ฒันาทกัษะและเทคนิคในการถ่ายภาพในการใชแ้นวคิด เช่น การถ่ายภาพให้สอดคลอ้ง

กบัคาํขวญัของจงัหวดั ซึ. งสามารถนํามาประกอบเป็นเนืVอหาให้แก่นิตยสาร ทาํให้เกิดกระบวนการทาง

ความคิดก่อนการลงมือถ่ายภาพ 

5.3 สรุปผลรายงานการจดัทาํรายงานสหกจิศึกษา 



 5.3.1 การจดัทาํรายงานผลการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเล่มนีV  ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้การทาํรายงานว่ามี

วธีิการ ถ่ายภาพเพื.อทาํนิตยสารของ บริษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จาํกดั เพื.อส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะดา้นการ

ถ่ายภาพในการจดัทาํนิตยสาร และสามารถใชเ้ป็นแนวทางการเดินไปถึงเป้าหมาย ตัVงแต่ปรับพืVนฐานจน

พฒันาสู่อาชีพ และเรียนรู้รายละเอียดต่างๆของการทาํงานและการทาํรายงานอีกมากมาย การทาํรายงานเล่ม

นีV ยงัได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย คาํนึงถึงความรอบครอบ และยงัทาํให้เราเป็นคนที.มีความ

ละเอียดมากขึVนในการทาํงาน 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจดัทาํรายงานสหกจิศึกษา 

 5.4.1 ในการจดัทาํรายงานสหกิจศึกษามกัจะประสบปัญหาในเรื.องของรูปแบบและการจดัหนา้ ของ

รายงานทาํใหเ้กืดปัญหาที.ตอ้งคอยแกไ้ขอยูต่ลอด ดงันัVนเราตอ้งใชค้วามละเอียดอยา่งมาก ในการตรวจสอบ

รูปแบบของเล่มรายงานสหกิจศึกษาใหถู้กตอ้งตามที.มหาวทิยาลยักาํหนด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

จอห์นนพดล  วศินสุนทร . (2556). สัญญะกับการสื* อสารด้วยภาพ . เข้าถึงได้จาก 

 http://johnnopadon.blogspot.com/2015/10/semiology-and-signification.html 

 

ศูนยข์อ้มูลและบริการ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร. (2559). การถ่ายภาพเพื*อการสื*อสาร

 การถ่ายภาพสารคดีและการถ่ายภาพเพื* อการประชาสัมพันธ์. เข้าถึงได้จาก 

 http://pk.pnru.ac.th/qa/km/km_information.pdf?bid=111 

 

 
 



ประวตัผู้ิจัดทาํ 

    

      ชื#อ นาย ฐานนัต ์สุภาสาคร 

      รหสันกัศึกษา 5804600155 

      เบอร์ติดต่อ : 0959580985 

      Email : toonsiam13@gmail.com 

ที#อยูปั่จจุบนั 49 สมเดจ็เจา้พระยา 13 ถ.สมเดจ็เจา้พระยา เขต คลองสาน ก.ท.ม. 10600 

ประวติัการศึกษา 

2551 สาํเร็จการศึกษาชัRนประถมศึกษาโรงเรียนบาํรุงวชิา 

2554 สาํเร็จการศึกษาชัRนมธัยมตน้สถานศึกษา ก.ศ.น เขตคลองสาน 

2556 สาํเร็จการศึกษาชัRนมธัยมปลายสถานศึกษา ก.ศ.น เขตคลองสาน 

ปัจจุบนักาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวทิยาลยัสยาม 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา 
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