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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถานประกอบการบริ ษทั คิ งเพาเวอร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล เป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านธุ รกิ จ
การค้าปลีกปลอดอากรสาหรับนักเดินทาง ทางสถานประกอบการมีการค้าขายสิ นค้า 2 ช่องทางคือ
การค้าแบบออฟไลน์(Offline)และการค้าแบบออนไลน์( Online)เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั คิง
เพาเวอร์ ซึ่ งมีกลุ่มลู กค้าหลัก คือกลุ่มลู กค้านักเดิ นทาง ซึ่ งสถานประกอบการวิเคราะห์แล้วว่านัก
เดิ นทางส่ วนใหญ่เป็ นชาวจี น ทางสถานประกอบจึ งมี ความต้องการที่ จะขยายตลาดโดยการเปิ ด
ช่องทางการค้าทางออนไลน์ที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์อีกช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า
ชาวจีนที่อยูใ่ นเมืองจีน กลุ่มลูกค้าชาวจีนที่อยูใ่ นเมืองจีนไม่สามารถสั่งของในเว็บไซต์คิงพาวเวอร์
ได้ เนื่องจากเว็บไซต์คิงพาวเวอร์ เปิ ดส่ งสิ นค้าในประเทศไทยเท่านั้น แต่เว็บไซต์คิงพาวเวอร์ ทีมอลล์
เปิ ดเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าคนจีนและยังเป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั กลุ่ม
ลูกค้าชาวจีนที่อยูใ่ นเมืองจีนอีกด้วย โดยการจัดส่ งสิ นค้าจากประเทศไทยไปถึงมือลูกค้าคนจีนที่อยู่
ในประเทศจีน ใช้เวลาจัดส่ ง 14 – 30 วันโดยประมาณ เมื่อขายสิ นค้าทางออนไลน์ดงั นั้นจาเป็ นต้อง
มีการถ่ายภาพสิ นค้าและตกแต่งภาพสิ นค้า ภาพสิ นค้าจาเป็ นที่จะต้องถ่ายให้สวยงามสมจริ ง หรื อ
ใกล้เคียงกับสิ นค้าจริ งมากที่สุด ให้สินค้ามีความน่าเชื่ อถื อ ดูน่าสนใจ ที่ตอ้ งทาการถ่ายภาพสิ นค้า
ให้สมจริ งมากที่สุด เนื่องจากการขายของทางออนไลน์ลูกค้าไม่สามารถเห็นสิ นค้าจริ งได้
จากผลสารวจของทางสถานประกอบการพบว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของคิงเพาเวอร์ ทีมอลล์
คือคนจีนมักตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า จากภาพที่สวยงาม สี สดใสและมีการตกแต่งภาพที่ดูเกินจริ งเล็กน้อย
ทางสถานประกอบการจึ ง จาเป็ นที่ จะทาภาพถ่ า ยสิ นค้า ให้ดูสวยงามและมี ก ารตกแต่ งภาพให้ดู
น่าสนใจและดูเกินจริ งเล็กน้อยเพื่อช่วยกระตุน้ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า การถ่ายภาพสิ นค้าจึงเป็ นตัว
ช่ วยและเป็ นสิ่ งสาคัญในการค้า ขายทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็ นภาพตัวอย่า งสิ นค้า จริ ง ที่
ชัดเจนและช่วยในการตัดสิ นใจในการซื้ อของทางออนไลน์
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1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าเพื่อนาไปเผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงพาวเวอร์ ที
มอลล์
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
ศึกษาเฉพาะการถ่ายภาพสิ นค้าและตกแต่งภาพสิ นค้า ของบริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ทราบถึงขั้นตอนในการถ่ายภาพสิ นค้าและตกแต่งสิ นค้าเพื่อนาไปเผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิง
พาวเวอร์ทีมอลล์
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บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานสหกิจศึกษาเรื่ องการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าเพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ ของ
บริ ษทั คิงพาวเวอร์ ทีมอลล์ ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าเพื่อเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ ซึ่ งการภาพถ่ายเป็ นสื่ อสิ่ งเดี ยวที่ช่วยในการตัดสิ นใจของลู กค้าเมื่อสั่งซื้ อสิ นค้าผ่าน
เว็บ ไซต์ ทั้ง นี้ ผู จ้ ัด ท าได้น าแนวคิ ด ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพสิ น ค้า มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการทางานมีแนวคิดดังต่อไปนี้
1. แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
2. แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดแสง
3. แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ
2.1 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการถ่ ายภาพ
แนวทางการถ่ า ยภาพประเภทสิ นค้า เพื่ อมุ่ ง หวัง ให้ค นรู ้ จกั และจดจาสิ นค้า ได้ จะต้อ ง
ถ่ า ยภาพในระยะใกล้และเน้นความส าคัญที่ ตวั สิ นค้า ให้เห็ น อย่า งชัดเจนมากที่ สุ ด และวิธี ก าร
ถ่ายภาพมักถ่ายทาในสตูดิโอ ซึ่ งสามารถจัดแสงและองค์ประกอบภาพได้ดี การถ่ายภาพที่จะใช้ได้
ดีตอ้ งเป็ นภาพที่เหมือนจริ ง เช่ น ถ่ายทอดภาพสิ นค้าได้สวยงาม น่ าซื้ อ การถ่ายภาพที่ผลิ ตขึ้นเพื่อ
การโฆษณา เป็ นภาพถ่ายที่มีแนวคิดก้าวล้ านาสมัยกว่าการประเภทอื่นๆ ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่
แปลกใหม่อยูต่ ลอดเวลา ผูท้ ี่มีฝีมือในการถ่ายภาพโฆษณามักเป็ นผูท้ ี่ไม่หยุดนิ่ ง มีการศึกษาค้นคว้า
ทดลองพยายามสร้ างสรรค์งานให้แปลกใหม่อยูเ่ สมอ จึงเป็ นผลสื บเนื่ องไปถึงการใช้ภาพเพื่อการ
โฆษณาที่ได้ภาพที่สวยงาม แปลกตาน่าสนใจช่วยให้การโฆษณาเป็ นไปอย่างได้ผล
ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณามีความสาคัญและจาเป็ นต่อสิ นค้าและบริ การ เพราะจะช่ วยให้
สิ นค้าและบริ การเป็ นที่ รู้จกั โดยที่ผูค้ นได้ทราบถึ งคุ ณประโยชน์ความประทับใจ เชื่ อมัน่ ที่จะชื้ อ
หรื อจดจาสิ นค้า และบริ ก ารดังกล่ า วเพราะได้เห็ นภาพถ่ ายในลัก ษณะเหมื อนจริ ง ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ด
ความรู ้สึกว่าดูน่าเชื่อถือและสามารถพิจารณาได้โดยละเอียด รวมทัง่ ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาจะช่วย
ให้สินค้าหรื อบริ การนั้นดูดีน่าใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
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ทางผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิดนี้ มาใช้ในการถ่ายภาพสิ นค้า โดยถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อสามารถ
จัดแสงและองค์ประกอบได้ง่าย เน้นความสาคัญที่ตวั สิ นค้าให้เห็นรายละเอียดของตัว
สิ นค้ามากที่สุด เมื่อถ่ายภาพสิ นค้าเผยแพร่ ทางเว็บไซต์จาเป็ นที่จะต้องถ่ายภาพให้เหมือนสิ นค้าจริ ง
เพราะลูกค้าไม่สามารถเห็นสิ นค้าจริ งได้
(ที่มา : การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา https://bit.ly/2NYSaEz)
2.2 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการจัดแสง
การจัดแสงเพื่ อการถ่ า ยภาพสิ นค้า จาเป็ นต้องใช้เทคนิ ค ในการจัดแสง ซึ่ ง ช่ า งภาพจะมี
เทคนิ คในการจัดแสงที่อาจแตกต่างกันออกไป ช่างภาพที่เป็ นมืออาชี พจะจัดแสงที่มีความซับซ้อน
ทาให้ภาพสิ นค้าที่ถ่ายออกมาดูมีมิติ และแปลกใหม่ แต่เทคนิ คการจัดแสงเบื้องต้นเป็ นเทคนิ คที่ไม่
ซับซ้อนสามารถจัดได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ ไม่เยอะ คื อจัดแสงแบบ Three Point Lighting หรื อ การจัด
แสงสามจุด
ซึ่ งเทคนิ คนี้ เป็ นเทคนิ คนี้ ที่สตู ดิโอถ่ายภาพนิ ยมใช้กนั ทาให้ภาพถ่ายมีมิติ โดดเด่น แสง
สามจุด มีรายละเอียดดังนี้
- แสงหลัก (Key Light) เป็ นแสงหลักในการถ่ายภาพ โดยจะวางตาแหน่ งไว้ด้านซ้าย
หรื อขวาก็ได้ มุมของไฟควรอยูใ่ นมุม 15-45 องศา สู งจากมุมที่ถ่ายโดยกดลงมา15-45
องศา
- แสงลบเงา(Fill Light) ถ้าใช้ไฟหลักหรื อKey Light ส่ องที่สินค้าอย่างเดี ยว จะทาให้
เกิดเงา ดังนั้นแสงตรงข้ามของแสงหลักให้ใช้ไฟ โดยใช้แสงไฟที่มีกาลงน้อยกว่าแสง
หลัก เพื่อไม่ให้เกิดเงาจากแสงหลัก
- แสงจากด้านหลัง(Back Light) แสงสว่างจากด้านหลังมาที่สินค้า เพื่อให้สินค้ามีความ
คมชัดและโดดเด่น โดยจัดให้ไฟส่ องเอียงจากด้านข้างมาและสู งกว่าตัวแบบ ทามุมก้ม
ประมาณ45 องศา
ทางผูจ้ ดั ทาจัดแสงแบบ Three Point Lighting กับสิ นค้าทุกชิ้นและทุกประเภท เนื่ องจากการจัด
แสงประเภทนี้ เป็ นการจัดแสงที่ ไม่ซับซ้อนและเป็ นเทคนิ คเบื้ องต้นสาหรั บการจัดแสงเพื่ อ
ถ่ายภาพอีกด้วย
(ที่มา : เทคนิคการจัดแสงถ่ายภาพ https://bit.ly/2oQqAhM)
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2.3 แนวคิดทัว่ ไปเกี่ยวกับการตกแต่ งภาพ
แนวคิดในการตกแต่งภาพคือการแต่งภาพให้มีความโดดเด่น สะดุดตา ให้เหมือนลูกค้าได้
สัมผัสกับสิ นค้าของจริ งและเป็ นตัวช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า การตกแต่งภาพเริ่ มโดยการ
ไดคัตภาพสิ นค้าใส่ แบคกราวสี ขาว เพื่อเพิ่มความเด่นชัดให้กบั สิ นค้า ทาการรี ทชั ภาพ เมื่อภาพมีจุด
หรื อรอยยับที่แตกต่างจากสิ นค้าจริ ง ภาพสิ นค้าจะสมจริ งมากขึ้นโดยการแต่งสี และใส่ เงาให้กบั ภาพ
สิ นค้า นอกจากนี้การตกแต่งภาพยังต้องคานึงถึงความชื่นชอบของกลุ่มลูกค้าหลัก เพื่อให้ลูกค้าหลัก
เกิดความพึงพอใจและตัดสิ นใจซื้ อในเวลาต่อมา
การตกแต่งภาพเป็ นสิ่ งที่ สาคัญสาหรั บการถ่ ายภาพสิ นค้า ทางสถานประกอบการจึ งนา
แนวคิ ดในการตกแต่งภาพให้โดดเด่ นมาใช้ เพื่อเป็ นตัวช่ วยในการตัดสิ นใจซื้ อของลู กค้าและยัง
สามารถช่วยให้ภาพดูมีความสมจริ งมากขึ้นอีกด้ว
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

3.1.2ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 8 ซอยรางน้ า ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี จังหวัดกรุ งเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 026778888

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นบริ ษทั ชั้นนาด้านธุ รกิ จค้าปลี ก เติมเต็ม
ทุกความต้องการของนักเดินทาง ด้วยคุณภาพสิ นค้าจากแบรนด์ดงั ทัว่ โลก ในราคาปลอดอากร เติม
เต็มประสบการณ์ชอ้ ปด้วยสิ นค้าแฟชัน่

รู ปที่ 3.3 สิ นค้าแฟชัน่ ในสาขารางน้ า
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บริ ษ ทั คิ ง เพาเวอร์ อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด ก่ อตั้ง ในปี พ.ศ. 2532 โดยวิชัย ศรี วฒั น
ประภา ใช้ชื่อเดิ มว่า บริ ษทั ดาวน์ทาวน์ ดี .เอฟ.เอส (ไทยแลนด์) จากัด ได้ร่วมทุนกับ ททท. เปิ ด
ดาเนิ นกิจการร้านค้าปลอดอากรในเมืองเป็ นรายแรกในประเทศไทย ณ อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนน
เพลิ นจิ ต ต่ อมาในปี พ.ศ. 2536 - 2549 ได้รับ สั ม ปทานจากการท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
(ปั จจุบนั คือ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)) เข้าบริ หารร้านค้าปลอดภาษี ที่ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เชี ยงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ซึ่ งได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จากัด
และในปี พ.ศ. 2549 ได้เข้ามาดาเนินการสิ นค้าปลอดอากร ที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยในเดื อน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้รับพระราชทานตราตั้งห้างครุ ฑ ตั้งอยูท่ ี่สานักงานใหญ่ ถนนรางน้ า

รู ปที่ 3.4 คิงเพาเวอร์ สานักงานใหญ่ที่ถนนรางน้ า
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3.3รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

Assistant Chief Operation Officer

Executive Vice President Group Operation

Senior Vice President Shop Operation

Department Manager Shop Operation (Tmall Department)

Senior Officer Photo & Graphic Design

Student Trainee Photo & Graphic Design
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
1. ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาวธนิยา โพธิสุวรรณ Photo & Graphic Design ฝ่ าย Downtown Shop
Operation (Tmall Department)
2.ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนิน
ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึ กษา คุณประภพ หุ ตายน คือการเป็ นผูช้ ่วย
พนักงานที่ ปรึ กษาและเป็ นช่ างภาพในการถ่ายภาพสิ นค้าและตกแต่งภาพถ่ายสิ นค้าเพื่อ
เผยแพร่ ทางสื่ อเว็บไซด์
3.5 ชื่ อ – นามสกุลและตาแหน่ งของพนักงานที่ปรึกษา
1. คุณประภพ หุตายน
2. ตาแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา Senior Officer Photo & Graphic Design ฝ่ าย
Downtown Shop Operation (Tmall Department)
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
(รวม 16 สัปดาห์)
2. วัน - เวลาในการปฎิบตั ิสหกิจวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

6
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

สัปดาห์ที่1

เรี ยนรู ้การใช้โค้ด ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพ

สัปดาห์ที่2

เรี ยนรู ้การจัดแสงเพื่อถ่ายภาพสิ นค้า ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพ

สัปดาห์ที่3

เรี ยนรู ้การสร้างเงาให้กบั วัตถุ ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพ

สัปดาห์ที่4

ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพ

สัปดาห์ที่5

ถ่ายภาพสิ นค้า ไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า

สัปดาห์ที่6

ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า

สัปดาห์ที่7

ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า

สัปดาห์ที่8

ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า
สร้างเงาให้กบั สิ นค้า แต่งสี ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า
สร้างเงาให้กบั สิ นค้า แต่งสี ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
เรี ยนรู ้การถ่ายภาพShopเป็ นภาพพาโนรามาและถ่ายภาพสิ นค้า

สัปดาห์ที่9
สัปดาห์ที่10
สัปดาห์ที่11
สัปดาห์ที่12
สัปดาห์ที่13
สัปดาห์ที่14
สัปดาห์ที่15
สัปดาห์ที่16

ไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า สร้างเงาให้กบั สิ นค้า
แต่งสี ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
ถ่ายภาพสิ นค้าและไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า
สร้างเงาให้กบั สิ นค้า แต่งสี ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
ถ่ายภาพสิ นค้า
ไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า สร้างเงาให้กบั สิ นค้า
แต่งสี ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
ถ่ายภาพสิ นค้า
ไดคัตภาพสิ นค้าใส่ BG ขาว รี ทจั ภาพสิ นค้า สร้างเงาให้กบั สิ นค้า แต่งสี
ภาพถ่ายให้ตรงกับสิ นค้าจริ ง
ตารางที่ 3.1 ตารางรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
กล้องสาหรับถ่ายภาพสิ นค้า 1 ตัว
คอมพิวเตอร์

1 เครื่ อง

2.อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรมแกรม ADOBE PHOTOSHOP
โปรมแกรม ACDSEE PRO
โปรแกรม CANON EOS UTILITY

บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
จากการจัดท ารายงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ องการถ่ า ยภาพและตกแต่ ง สิ นค้า เพื่ อเผยแพร่ ท าง
เว็บไซต์ ของคิงพาวเวอร์ ทีมอลล์ ผูจ้ ดั ทาได้เรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
สิ นค้าเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าให้เกิดความสวยงามมีประโยชน์เป็ น
อย่างมาก ทางบริ ษทั คิงพาวเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชอบภาพสิ นค้าที่มี
ความสวยงาม น่ าสนใจมี ภาพตัวอย่างสิ นค้าหลายมุ มมองและตกแต่งภาพที่ ดูเกิ นความเป็ นจริ ง
เล็กน้อย ทางสถานประกอบการจึ งจาเป็ นต้องถ่ายภาพและตกแต่งภาพให้ออกมาตามความชื่ นชอบ
ของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในสิ นค้าตัวอย่างที่ได้เผยแพร่ และช่วยสนับสนุ นการ
ตัดสิ นใจในการซื้ อสิ นค้า สิ นค้าที่เผยแพร่ ผา่ นเว็บไซต์คิงพาวเวอร์ มีท้ งั หมด 4 ประเภท คือ สิ นค้า
ประเภท 1. ยารักษาโรค 2. อาหารกับขนม 3. กระเป๋ าและ4. สิ นค้าประเภทสปา ซึ่งผูจ้ ดั ทาจะอธิบาย
การทางานดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน
1.รับรายละเอียดและสิ นค้ าตัวอย่างสาหรับการถ่ ายภาพ
รับสิ นค้าตัวอย่างจากฝ่ ายจัดซื้ อซึ่ งดู แลในเรื่ องของสิ นค้าจริ งและสิ นค้าตัวอย่าง
และรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าตัวอย่างที่จะทาการถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ ลงเว็บไซต์

รู ปที่ 4.1 สิ นค้าตัวอย่างสาหรับการถ่ายภาพ

2
โดยต้องมีขนาดตามที่กาหนดไว้ 3 ขนาด คือ 1.ขนาด 340 x 340 พิกเซล 2.ขนาด 790 x 790
พิกเซล

3.ขนาด 800 x 800 พิกเซล โดยสาเหตุที่ตอ้ งมี หลายขนาดเพราะทางหน่ วยงานที่ รับ

หน้าที่ต่อ ต้องนาภาพไปลงในเว็บไซต์และนาภาพไปทาแบรนเนอร์ ต่างๆในเว็บไซต์ นอกจากนี้
การท าภาพหลายขนาดยัง มี ป ระโยชน์ เมื่ อ ลู ก ค้า ท าการเข้า ไปดู เ ว็ บ ไซต์ ผ่ า นอุ ป กรณ์ แ บบ
คอมพิวเตอร์ ปกติและผ่านทางสมาทโฟนดังในภาพด้านล่าง

รู ปที่ 4.2 ภาพด้านซ้ายคือภาพที่เปิ ดผ่านบราวเซอร์ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และภาพด้านขวา
คือภาพที่เปิ ดผ่านบราวเซอร์ บนสมาร์ ทโฟน
2.หาแบบตัวอย่างของการจัดวางตาแหน่ งของสิ นค้ า
เป็ นกระบวนการแรกของการถ่ายภาพให้เป็ นไปตามขั้นตอน การหาภาพตัวอย่างเพื่ อใช้
เป็ นแนวทางในการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้าภายในภาพ หาภาพตัวอย่างสิ นค้าจากข้อมูลสิ นค้าเก่า
ในบริ ษทั ที่เคยผ่านการถ่ายและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์แล้ว เพราะสิ นค้าเหล่านั้นผ่านการตรวจอย่าง
ครอบคลุม การหาภาพตัวอย่างที่มีหลายมุมมีประโยชน์และสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการทาหน้าที่ เป็ น
ช่ า งภาพในการถ่ ายภาพสิ นค้า ตัวอย่า ง เนื่ องจากการถ่ า ยภาพหลายมุ มเพิ่ ม ความสะดวกต่ อการ
ถ่ายภาพและยังทาให้ถ่ายภาพอย่างมีจุดมุ่งหมายอีกด้วย นอกจากจะมีประโยชน์และสาคัญต่อผูท้ า
หน้าที่เป็ นช่างภาพถ่ายภาพสิ นค้าแล้ว ยังมีประโยชน์และสาคัญต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ งตามที่ได้
ระบุไว้ขา้ งต้นแล้วว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของคิงพาวเวอร์ ทีมอลล์เป็ นคนจีน ซึ่ งทางบริ ษทั คิ งพาว
เวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล พบว่ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมีความชื่นชอบภาพตัวอย่างสิ นค้าที่มีหลากหลาย
มุมมอง การหาภาพสิ นค้าชิ้นเดียวที่มีหลายมุมมองจึงมีประโยชน์เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียด
ของสิ นค้า ได้ท วั่ ถึ ง ก่ อนที่ จะตัดสิ นใจเพื่ อซื้ อสิ นค้า รายละเอี ย ดของภาพถ่ า ยต้องมี ท้ งั ภายใน
ภายนอกและบริ เวณรอบๆของตัวสิ นค้า ทั้งด้านหน้าของสิ นค้าด้านข้างของสิ นค้า ด้านหลังของ
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สิ นค้า และด้านในของตัวสิ นค้า ดังตัวอย่างในรู ปที่ 4.3 ที่ใช้ผลิ ตภัณฑ์หมูแผ่นซึ่ งเห็ นได้ว่ามีการ
ถ่ายภาพจากทุกๆมุมของสิ นค้า

รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างการจัดวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์หมูแผ่น
3. จัดทาตารางการจัดวางตาแหน่ งของสิ นค้ า
ก่อนที่จะถ่ายภาพสิ นค้าจาเป็ นที่จะต้องใช้ตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้า (ดูตารางที่
4.4 ควบคู่) เพื่อที่จะได้ทราบการลาดับภาพในการถ่ายภาพได้อย่างชัดเจนและเพื่อเพิ่มความสะดวก
คล่องตัวและรวดเร็ วในการถ่ายภาพ การจัดทาตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้า โดยการนาภาพ
ตัวอย่างของสิ นค้าที่ทาการค้นหาซึ่ งเป็ นภาพตัวอย่างสิ นค้าที่มีการจัดวางที่หลากหลายโดยเห็ นถึง
รายละเอียดแบบครบถ้วนมาใส่ ลงในตาราง การจัดทาตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้านอกจาก
จะบ่งบอกภาพตัวอย่างสิ นค้าที่มีการจัดวางที่หลากหลาย หลายมุมมองแล้วยังต้องมีช่องสาหรับการ
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ใส่ เลขภาพที่ตอ้ งการนาไปใช้เพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ และจาเป็ นที่จะต้องจัดทาช่องสาหรับการใส่
ข้อคิดเห็น เช่น ในภาพหมายเลขที่ 1 จะมีขอ้ ความในช่อง Remark ว่า“ไปทาการตกแต่ง ปรับสี โดย
ดึ งภาพให้มีความสว่างมากขึ้นเนื่ องจากภาพมีความมืดมากกว่าความสว่าง” เป็ นต้น นอกจากการ
จัดทาตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้าจะทาให้ทราบถึงการลาดับภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว
ในการถ่ายภาพแล้ว การจัดทาตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้ายังมีประโยชน์ในการนาภาพไป
ทาในขั้นตอนถัดไปอีกด้วย

ตารางที่ 4.1 ตารางการจัดวางตาแหน่งของสิ นค้า
4. เตรียมอุปกรณ์ ในการถ่ ายภาพและเตรียมตารางการจัดวางสิ นค้ า
เมื่ อต้องปฏิ บ ัติก ารถ่ า ยภาพ จาเป็ นที่ จะต้องเตรี ย มอุ ป กรณ์ ใ นการถ่ า ยภาพให้
เรี ยบร้ อย เพื่อให้เกิ ดความคล่ องตัวในการถ่าย และต้องเตรี ยมตารางการจัดวางสิ นค้าเพื่อที่ จะได้
ลาดับภาพที่จะถ่ายต่อไปได้และทาให้ถ่ายภาพอย่างมีจุดมุ่งหมาย
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รู ปที่ 4.4 เตรี ยมอุปกรณ์และเตรี ยมตารางการจัดวางสิ นค้า
อุปกรณ์ ที่ สถานประกอบการใช้ในการถ่ายภาพ มี ดงั นี้ 1.โน๊ ตบุ๊ค (Notebook)ใช้สาหรับ
แสดงภาพถ่ าย 2.ซอฟบอกซ์ (Soft Box) 3.โต๊ะสาหรั บวางสิ นค้า ที่ ใช้โต๊ะสี ขาวในการถ่ ายภาพ
เพราะสามารถลดขั้นตอนการตกแต่งภาพได้
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดสิ นค้ าจริงตามตารางการจัดวางตาแหน่ งของสิ นค้ า
จัดสิ นค้าให้วางในตาแหน่งหรื อทิศทางเดียวกันกับภาพตัวอย่างสิ นค้าตามตารางการจัด
วางตาแหน่งของสิ นค้า
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รู ปที่ 4.5 จัดวางสิ นค้าตามตารางการจัดวางสิ นค้า
เมื่อทาการจัดเสร็ จเรี ยบร้ อย ต้องคานึ งถึ งปั ญหาที่ ตามมา ซึ่ งปั ญหาส่ วนใหญ่มกั เกิ ดจาก
แสง มีท้ งั แสงที่สว่างมากจนเกินไปหรื อมืดจนเกินไป วิธีแก้ไขคือการปรับค่าในกล้อง หากไม่ดีข้ ึน
ต้องนากระดาษสี ดามาวางใกล้ตาแหน่ง การนากระดาษสี ดามาวางไว้จะช่วยกรองแสงที่ตกกระทบ
แต่ถา้ ต้องการเพิม่ ความสว่างของภาพกับภาพที่มีความมืดมาก ต้องนากระดาษสี ขาวมาวางไว้แทน

รู ปที่ 4.6 ภาพจัดตาแหน่งของสิ นค้า
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บางครั้งการจัดสิ นค้าจริ งเพื่อการถ่ายภาพ ต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยให้ทิศทางสิ นค้าเป็ นไป
ตามตารางการจัดวางสิ นค้า เช่ นนาแท่งเหล็กเล็กมาใช้แขวนกระเป๋ า เนื่ องจากหู หิ้วของ
กระเป๋ าโครงง้อไม่ต้ งั ขึ้น จึงจาเป็ นที่จะต้องใช้แท่งเหล็กเพื่อทาให้ถ่ายเห็นหู หิ้วของกระเป๋ า
ได้อย่างชัดเจน

รู ปที่ 4.7 ใช้แท่งเหล็กในการจัดสิ นค้าเพื่อช่วยในการถ่ายภาพ
2. จัดแสงให้ เหมาะกับภาพสิ นค้ า
จัดแสงให้เหมาะสมกับภาพสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่สาคัญเพื่อที่ จะลดขั้นตอนการตกแต่งภาพให้
เหลือขั้นตอนน้อยที่สุดเพื่อความรวดเร็ ว การจัดแสงให้เหมาะสม ควรจัดแสงให้สินค้าในภาพเห็น
รายละเอียดอย่างชัดเจน จัดแสงไม่สว่างเกินไปและไม่มืดจนเกินไป เมื่อเจอปั ญหาต้องเลือกทางใด
ทางหนึ่ ง ว่า ควรจะจัด ให้ มื ด กว่า หรื อ สว่า งกว่า โดยเทคนิ ค การถ่ า ยภาพและจัด แสงของสถาน
ประกอบการ คื อ ควรเลื อ กจัด แสงให้ มื ด ไว้ก่ อ นแต่ ไ ม่ ค วรจัด ให้ มื ด มากจนเกิ น ไป ที่ ส ถาน
ประกอบการเลือกจัดแสงแบบนี้ เพราะ ภาพที่ได้สามารถนาไปปรับในคอมพิวเตอร์ ให้สว่างขึ้นได้
จะมองเห็ นรายละเอียดเล็กๆของสิ นค้าได้อย่างชัดเจน แต่ถา้ เลื อกจัดแสงแบบสว่าง ก็สามารถนา
ภาพไปลดแสงในคอมพิวเตอร์ ได้แต่บางครั้งการลดแสงจากภาพที่มีความสว่างมากอาจทาให้ไม่
เห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในภาพสิ นค้า
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รู ปที่ 4.8 จัดแสงแบบมืด สามารถดึงรายละเอียดได้
นอกจากนี้ ทางสถานประกอบการยังทาการจัดแสงแบบ Main Light Key Light และ Fill
Light ในการถ่ ายภาพสิ นค้าทุกชิ้ นอี กด้วย การจัดแสงแบบ Main Light คื อแสงที่ ต้ งั อยู่ด้านหลัง
ห้อง Key Light คือแสงที่อยู่ดา้ นซ้าย Fill Light คือแสงที่อยู่ดา้ นขวาที่ใช้เป็ นตัวช่วยเพื่อลบเงา ที่
เกิดจาก Key Light

รู ปที่ 4.9 ภาพการจัดแสงแบบ Main Light Key Light และ Fill Light
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3. ถ่ ายภาพสิ นค้ า
เมื่อทาการจัดสิ นค้าจริ งตามตารางการจัดวางสิ นค้าและจัดแสงแล้ว ขั้นต่อไปคือการถ่ าย
สิ น ค้า ขั้น ตอนนี้ จะพบกับ ปั ญ หามากมายที่ จ ะเกิ ด โดยเฉพาะเรื่ อ งทิ ศ ทางของแสง ทางสถาน
ประกอบการจัดแสงหลักไว้ 3 แสง คือ Main Light Key Light และ Fill Light ซึ่ งทิศทางของแสง
จะเปลี่ยนไปตามตาแหน่งการตั้งกล้อง ลักษณะสี ของสิ นค้าและขนาดของสิ นค้า มุมกล้องจะจัดตาม
รู ป แบบของตารางตัว อย่า งการจัด วางสิ น ค้า มี ก ารถ่ า ยภาพหลากหลายมุ ม เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เห็ น
รายละเอียดของตัวสิ นค้า

รู ปที่ 4.10 สิ นค้าที่ถ่ายจากหลากหลายมุม
4. เลือกภาพสิ นค้ าทีถ่ ่ ายเพื่อนาไปตกแต่ ง
เลือกภาพสิ นค้าที่ถ่ายจากทั้งหมดโดยเลือกภาพที่ดีที่สุดใส่ ขีดสี แดง ภาพที่ดีที่สุดคือ ภาพที่
ดีต้ งั แต่ตอนถ่ายและเห็นรายละเอียดภายนอกภายในของสิ นค้าได้อย่างชัดเจน นอกจากจะเลือกภาพ
ที่มีรายละเอียดที่ ดีแล้ว ภาพที่ดียงั ต้องเป็ นภาพที่ ตกแต่งไม่ยากจนเกิ นไปเนื่ องจากสิ นค้า 1 ชิ้ นมี
หลายมุ ม มี ห ลายต าแหน่ ง จึ ง มี ห ลายภาพ เพื่ อ ลดการตกแต่ ง ท าให้ ชิ้ น งานเสร็ จ อย่า งรวดเร็ ว
จาเป็ นต้องเลื อกภาพที่ดีแบบแก้ไขน้อยที่สุด เมื่อเลือกภาพเสร็ จแล้วต้องนาภาพที่ถ่ายมาและเลื อก
แล้วแยกเป็ นไฟล์แล้วใส่ รหัสของสิ นค้า
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รู ปที่ 4.11 เลือกภาพสิ นค้าโดยใช้เส้นสี แดง
4.3 ขั้นตอนหลังการปฏิบัติงาน
1.ตกแต่ งภาพสิ นค้ า
การตกแต่งสิ นค้าเป็ นขั้นตอนที่สาคัญอย่างหนึ่ งเมื่อภาพสิ นค้าออกมาสวยงามลูกค้าดู จาก
ภาพตัวอย่า งสิ นค้า ก็ ส ามารถท าให้ลู ก ค้า ตัดสิ นใจซื้ อได้ การตกแต่ ง ภาพสิ นค้า ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ

รู ปที่ 4.12 ตกแต่งภาพสิ นค้า
ทางสถานประกอบการจึงแบ่งการตกแต่งภาพไว้ท้ งั หมด 2 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1ขั้นตอนการไดคัต (Di – cut)
คือขั้นตอนการลบฉากหลังออกจากตัวสิ นค้า ทาการลบฉากหลังที่ถ่ายในสตูดิโอออกให้เหลือ
เพียงภาพสิ นค้าเท่านั้น และทาการใส่ ฉากหลังสี ขาว ที่ทาการลบฉากหลังในสตูดิโอออก เนื่องจาก
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ฉากหลังที่ ถ่ายในสตู ดิโอไม่ใช่ ฉากหลังสี ขาวและอาจมี อุปกรณ์ บางชิ้ นที่ ใช้ช่วยในการถ่ ายภาพ
ปรากฏอยูใ่ นภาพทาให้ภาพออกมาไม่สวยงาม

รู ปที่ 4.13 ภาพด้านซ้ายคื อภาพต้นฉบับ ภาพด้านขวาคื อภาพที่ ผ่า นการไดคัต 1.2 รี ท ชั
(Retouch)
รี ทัช คื อ การตกแต่ ง ภาพให้ ดู ส วยงาม มากกว่ า ภาพถ่ า ยต้น ฉบับ ที่ ถ่ า ยมา ทางสถาน
ประกอบการได้แบ่งขั้นตอนการรี ทชั ออกเป็ น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

รู ปที่ 4.14 ภาพสิ นค้าที่ทาการตกแต่งเรี ยบร้อยแล้ว
1.1.1 การรี ทชั สิ่ งที่ไม่สวยงามออก
คือการลบแสงสะท้อนและลบรอยยับของสิ นค้าออก เนื่ องจากทาให้ภาพไม่สวยงามละยัง
ทาให้ภาพสิ นค้าตัวอย่างไม่น่าสนใจ อีกด้วย
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รู ปที่ 4.15 รู ปทางด้านซ้ายคือรู ปต้นฉบับ รู ปด้านขวาคือรู ปที่ผา่ นการรี ทชั
1.1.2 แต่งสี ภาพสิ นค้า
คือการปรับสี ภาพที่ถ่ายจากห้องสตูดิโอหรื อภาพที่เป็ นภาพต้นฉบับปรับสี ให้เกินกว่าความ
เป็ นจริ งเล็กน้อยแต่ยงั คงความสวยงามเนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของคิงพาวเวอร์ ทีมอลล์ คือคน
จีน ชื่นชอบภาพถ่ายที่ดูเกินจริ งเล็กน้อย ทางสถานประกอบการจึงจาเป็ นที่จะต้องตกแต่งภาพตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย

รู ปที่ 4.16 ภาพด้านซ้ายคือภาพที่ยงั ไม่ได้ทาการแต่งสี ภาพด้านขวาคือภาพที่แต่งสี ภาพ
1.1.3 การปรับแสงภาพสิ นค้า
ทางสถานประกอบการจะปรั บสี ตามฮิ สโตแกรมหรื อที่ เรี ยกกันว่า กราฟความถี่ ที่แสดง
จานวนจุดที่มืดและจุดที่สว่างของภาพ ภาพถ่ายที่ดีจะมีค่าแสงตามฮิศโตแกรมเป็ นรู ปภูเขา ต้องปรับ
ค่าแสงในภาพให้เป็ นรู ปภูเขา

13

รู ปที่ 4.17 ภาพด้านซ้ายคือภาพที่ยงั ไม่ได้ปรับแสง ภาพด้านขวาคือภาพที่ปรับแสงและสร้างเงา
การสร้างเงาให้กบั วัตถุหรื อสิ นค้า มี 2 แบบ คือ สร้างจากเงาของสิ นค้าจริ งและสร้างขึ้นใหม่ ทาง
สถานประกอบการจะสร้ างเงาให้กบั สิ นค้าบางชิ้นเท่านั้น คือสิ นค้าที่มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยม
เป็ นภาพหน้าตรงและภาพที่จะต้องมีเงาถึงจะดูสมจริ ง(ดูตวั อย่างจากภาพ 4.19ประกอบ)ถ้าไม่ทาเงา
ในภาพนี้จะดูไม่สมจริ งเพราะสิ นค้าจะดูลอยๆ ขอบของภาพดา

รู ปที่ 4.18 ภาพด้านซ้ายเป็ นภาพที่ยงั ไม่ได้ดึงเงาจริ ง ภาพด้านขวาเป็ นภาพที่ปรับสี และดึงเงาจริ ง
2. ส่ งภาพให้ พนักงานทีป่ รึกษาตรวจ
การส่ งภาพให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจเป็ นการตรวจความเรี ยบร้อยของงานอย่างละเอียดอีก
ครั้ งก่ อนนาเผยแพร่ ลงเว็บไซต์ การส่ งภาพให้พี่เลี้ ยงตรวจภาพทุกภาพอาจจะยังไม่สมบู รณ์ ตอ้ ง
ได้รับการแก้ไข เช่ น สี ภาพของสิ นค้าตัวอย่างอาจยังไม่ถูกต้องไม่ตรงกับสี ของสิ นค้าจริ ง ต้องทา
การแก้ไขสี ให้ตรงหรื อใกล้เคียงกับสิ นค้าจริ งมากที่สุด เมื่อได้รับการแก้ไขแล้ว นามาตรวจอีกครั้ง
ถ้าไม่ผ่านก็จาเป็ นต้องแก้จนกว่าจะผ่าน ความใกล้เคียงของสี สินค้าตัวอย่างมีความสาคัญอย่างยิ่ง
เมื่อลู กค้าได้ทาการสั่งซื้ อแล้วภาพสิ นค้าตัวอย่างกับสิ นค้าจริ งไม่ตรงกัน อาจโดนลูกค้าตาหนิ ได้
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และจะถูกมองว่าขายสิ นค้าปลอม ดังนั้นต้องทาภาพสิ นค้าตัวอย่างให้เหมือนหรื อใกล้เคียงกับสิ นค้า
จริ งมากที่สุด
3. นาไปเผยแพร่ ลงเว็บไซต์
นาภาพสิ นค้าที่ถ่ายหลากหลายตาแหน่ งที่บ่งบอกถึงรายละเอียดของตัวสิ นค้าและตกแต่ง
เรี ยบร้อยซึ่ งผ่านการตรวจแล้ว ส่ งให้คนในทีมนาไปเผยแพร่ ลงเว็บไซต์

รู ปที่ 4.19 เผยแพร่ ลงเว็บไซต์
จากการปฏิ บตั ิงานถ่ ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าเพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงพาวเวอร์ ที
มอลล์ การถ่ ายภาพและตกแต่งภาพเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นอย่างมากเพราะภาพถ่ายเป็ นเพียงสื่ อสิ่ งเดี ยว
เท่านั้นที่จะช่วยลูกค้าชาวจีนในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์
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บทที5่
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาที่ บริ ษทั คิ งพาวเวอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผูจ้ ดั ทาได้ฝึกงานเกี่ ยวกับ
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้า ทาให้ได้รับประสบการณ์ การถ่ายภาพสิ นค้าและตกแต่ งภาพ
สิ นค้า ได้เรี ยนรู ้ระบบการทางานที่เป็ นระเบียบมีข้ นั ตอนของสถานประกอบการ ทราบถึงขั้นตอน
การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้าเพื่อเผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์ ได้รู้จกั การทางาน
เป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น อีกทั้งยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสิ นค้า ฝึ กความอดทนมี
ความรั บ ผิดชอบต่ อหน้า ที่ ฝึ กให้มี ค วามปราณี ตในการท างาน ท าให้มี ค วามใจเย็นเพื่อให้งาน
ออกมาละเอียดและฝึ กให้รู้จกั ตรงเวลามีระเบียบวินยั มีสัมมาคาระวะกับผูใ้ หญ่หรื อผูท้ ี่มีตาแหน่งที่
สู งกว่า นอกจากนี้ ยงั ใช้ศกั ยภาพที่ ได้เรี ยนรู ้ นามาประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในชี วิตการ
ทางานจริ งต่อไป
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การทางานไม่มีกาหนดเวลา เมื่อสิ นค้าเข้ามาเพิ่ม จึงทาให้งานมีมากเกินไป ทาไม่ทนั
ข้อเสนอแนะคือควรบริ หารกาหนดเวลาให้กบั งานทุกชิ้น เพื่อให้ไม่เกิดความล่าช้า
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ภาคผนวก ก.

รู ปที่ 1 การปฏิบตั ิงานการถ่ายภาพสิ นค้า

รู ปที่ 2 การปฏิบตั ิงานการตกแต่งภาพสิ นค้า

รุ ปที่ 3 ผลงานนมอัดเม็ดรสสตอเบอรี่ ที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 4 ผลงานนมอัดเม็ดรสช็อคโกแลตที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 5 ผลงานมะพร้าวอบแห้งที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 6 ผลงานลูกอมรสมังคุดที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 7 สิ นค้าลาไยอบแห้งที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 8 สิ นค้าขนมมะม่วงเคลือบช๊อคโกแลตที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 9 เครื่ องแกงแกงเขียวหวานที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 10 ยาสี ฟันที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

รู ปที่ 11 กระเป๋ าที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ทีมอลล์

รู ปที่ 12 กระเป๋ าเป้ ที่เผยแพร่ ทางเว็บไซต์คิงเพาเวอร์ ทีมอลล์

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ใบรับรองการฝึ กงานจากสถานประกอบการ

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่ อ

นางสาวธนิยา โพธิสุวรรณ

รหัสนักศึกษำ 5804600145
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 2 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ 10160 กรุ งเทพมหานคร
Email kaewbank365@gmail.com
ประวัติกำรศึกษำ

2554 จบการศึกษามัธยมต้น โรงเรี ยนสตรี วดั อัปสรสวรรค์
2557 จบการศึกษามัธยมปลาย โรงเรี ยนสตรี วดั อัปสรสวรรค์

ปัจจุบัน

กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่ อดิจิทลั

ประสบกำรณ์ ฝึกงำนสหกิจ
ตำแหน่ ง

Photo & Graphic Design

ทีอ่ ยู่สถำนประกอบกำร บริ ษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
ควำมสำมำรถในกำรใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop

