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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สถานประกอบการบริษทั  คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  เป็นบริษทัชั้นน าด้านธุรกิจ

การคา้ปลีกปลอดอากรส าหรับนกัเดินทาง ทางสถานประกอบการมีการคา้ขายสินคา้  2  ช่องทางคือ 

การคา้แบบออฟไลน์(Offline)และการคา้แบบออนไลน์(Online)เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัคิง

เพาเวอร์ ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้หลกั คือกลุ่มลูกคา้นกัเดินทาง ซ่ึงสถานประกอบการวิเคราะห์แลว้ว่านัก

เดินทางส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ทางสถานประกอบจึงมีความตอ้งการท่ีจะขยายตลาดโดยการเปิด

ช่องทางการคา้ทางออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลลอี์กช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้

ชาวจีนท่ีอยูใ่นเมืองจีน กลุ่มลูกคา้ชาวจีนท่ีอยูใ่นเมืองจีนไม่สามารถสั่งของในเวบ็ไซตคิ์งพาวเวอร์

ได ้เน่ืองจากเวบ็ไซตคิ์งพาวเวอร์เปิดส่งสินคา้ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เวบ็ไซตคิ์งพาวเวอร์ทีมอลล์

เปิดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้คนจีนและยงัเป็นการอ านวยความสะดวกใหก้บักลุ่ม

ลูกคา้ชาวจีนท่ีอยูใ่นเมืองจีนอีกดว้ย โดยการจดัส่งสินคา้จากประเทศไทยไปถึงมือลูกคา้คนจีนท่ีอยู่

ในประเทศจีน ใชเ้วลาจดัส่ง 14 – 30 วนัโดยประมาณ เม่ือขายสินคา้ทางออนไลน์ดงันั้นจ าเป็นตอ้ง

มีการถ่ายภาพสินคา้และตกแต่งภาพสินคา้ ภาพสินคา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งถ่ายให้สวยงามสมจริงหรือ

ใกลเ้คียงกบัสินคา้จริงมากท่ีสุด ให้สินคา้มีความน่าเช่ือถือ ดูน่าสนใจ  ท่ีตอ้งท าการถ่ายภาพสินคา้

ใหส้มจริงมากท่ีสุด เน่ืองจากการขายของทางออนไลน์ลูกคา้ไม่สามารถเห็นสินคา้จริงได ้ 

จากผลส ารวจของทางสถานประกอบการพบวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของคิงเพาเวอร์ทีมอลล์

คือคนจีนมกัตดัสินใจซ้ือสินคา้ จากภาพท่ีสวยงาม สีสดใสและมีการตกแต่งภาพท่ีดูเกินจริงเล็กน้อย 

ทางสถานประกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะท าภาพถ่ายสินค้าให้ดูสวยงามและมีการตกแต่งภาพให้ดู

น่าสนใจและดูเกินจริงเล็กนอ้ยเพื่อช่วยกระตุน้การตดัสินใจซ้ือสินคา้  การถ่ายภาพสินคา้จึงเป็นตวั

ช่วยและเป็นส่ิงส าคญัในการคา้ขายทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกคา้ได้เห็นภาพตวัอย่างสินค้าจริงท่ี

ชดัเจนและช่วยในการตดัสินใจในการซ้ือของทางออนไลน์



2 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้เพื่อน าไปเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งพาวเวอร์ที

มอลล ์

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

ศึกษาเฉพาะการถ่ายภาพสินคา้และตกแต่งภาพสินคา้ ของบริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่

แนล ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ทราบถึงขั้นตอนในการถ่ายภาพสินคา้และตกแต่งสินคา้เพื่อน าไปเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์ง

พาวเวอร์ทีมอลล์
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บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานสหกิจศึกษาเร่ืองการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้เพื่อเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ ของ

บริษทั คิงพาวเวอร์ทีมอลล์ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบัการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้เพื่อเผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ ซ่ึงการภาพถ่ายเป็นส่ือส่ิงเดียวท่ีช่วยในการตดัสินใจของลูกคา้เม่ือสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน

เว็บไซต์ ทั้ งน้ีผูจ้ ัดท าได้น าแนวคิดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการถ่ายภาพ  

2. แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัแสง  

3. แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัการตกแต่งภาพ 

2.1 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการถ่ายภาพ 

 แนวทางการถ่ายภาพประเภทสินค้า เพื่อมุ่งหวงัให้คนรู้จกัและจดจ าสินค้าได้ จะต้อง

ถ่ายภาพในระยะใกล้และเน้นความส าคญัท่ีตวัสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนมากท่ีสุด และวิธีการ

ถ่ายภาพมกัถ่ายท าในสตูดิโอ ซ่ึงสามารถจดัแสงและองคป์ระกอบภาพไดดี้  การถ่ายภาพท่ีจะใชไ้ด้

ดีตอ้งเป็นภาพท่ีเหมือนจริง เช่น ถ่ายทอดภาพสินคา้ไดส้วยงาม น่าซ้ือ การถ่ายภาพท่ีผลิตข้ึนเพื่อ

การโฆษณา เป็นภาพถ่ายท่ีมีแนวคิดกา้วล ้าน าสมยักวา่การประเภทอ่ืนๆ ตอ้งใชเ้ทคนิคและวธีิการท่ี

แปลกใหม่อยูต่ลอดเวลา ผูท่ี้มีฝีมือในการถ่ายภาพโฆษณามกัเป็นผูท่ี้ไม่หยุดน่ิง มีการศึกษาคน้ควา้

ทดลองพยายามสร้างสรรค์งานให้แปลกใหม่อยูเ่สมอ จึงเป็นผลสืบเน่ืองไปถึงการใชภ้าพเพื่อการ

โฆษณาท่ีไดภ้าพท่ีสวยงาม แปลกตาน่าสนใจช่วยใหก้ารโฆษณาเป็นไปอยา่งไดผ้ล 

                ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณามีความส าคญัและจ าเป็นต่อสินคา้และบริการ เพราะจะช่วยให้
สินคา้และบริการเป็นท่ีรู้จกั โดยท่ีผูค้นไดท้ราบถึงคุณประโยชน์ความประทบัใจ เช่ือมัน่ท่ีจะช้ือ 
หรือจดจ าสินค้าและบริการดังกล่าวเพราะได้เห็นภาพถ่ายในลกัษณะเหมือนจริง ซ่ึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกวา่ดูน่าเช่ือถือและสามารถพิจารณาไดโ้ดยละเอียด รวมทัง่ภาพถ่ายเพื่อการโฆษณาจะช่วย
ใหสิ้นคา้หรือบริการนั้นดูดีน่าใชเ้พื่อเพิ่มยอดขายใหสู้งข้ึน
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ทางผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการถ่ายภาพสินคา้ โดยถ่ายภาพในสตูดิโอเพื่อสามารถ
จดัแสงและองคป์ระกอบไดง่้าย เนน้ความส าคญัท่ีตวัสินคา้ใหเ้ห็นรายละเอียดของตวั 
สินคา้มากท่ีสุด เม่ือถ่ายภาพสินคา้เผยแพร่ทางเวบ็ไซตจ์  าเป็นท่ีจะตอ้งถ่ายภาพใหเ้หมือนสินคา้จริง
เพราะลูกคา้ไม่สามารถเห็นสินคา้จริงได ้
(ท่ีมา : การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา https://bit.ly/2NYSaEz) 

2.2 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการจัดแสง 

 การจดัแสงเพื่อการถ่ายภาพสินค้าจ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการจดัแสง ซ่ึงช่างภาพจะมี

เทคนิคในการจดัแสงท่ีอาจแตกต่างกนัออกไป ช่างภาพท่ีเป็นมืออาชีพจะจดัแสงท่ีมีความซับซ้อน 

ท าให้ภาพสินคา้ท่ีถ่ายออกมาดูมีมิติ และแปลกใหม่  แต่เทคนิคการจดัแสงเบ้ืองตน้เป็นเทคนิคท่ีไม่

ซับซ้อนสามารถจดัได้ง่าย ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ คือจดัแสงแบบ Three Point Lighting หรือ การจดั

แสงสามจุด 

 ซ่ึงเทคนิคน้ีเป็นเทคนิคน้ีท่ีสตูดิโอถ่ายภาพนิยมใช้กนั ท าให้ภาพถ่ายมีมิติ โดดเด่น แสง

สามจุด มีรายละเอียดดงัน้ี 

- แสงหลกั (Key  Light) เป็นแสงหลกัในการถ่ายภาพ โดยจะวางต าแหน่งไวด้้านซ้าย

หรือขวาก็ได ้มุมของไฟควรอยูใ่นมุม 15-45 องศา สูงจากมุมท่ีถ่ายโดยกดลงมา15-45 

องศา 

- แสงลบเงา(Fill  Light)  ถา้ใช้ไฟหลกัหรือKey Light ส่องท่ีสินคา้อย่างเดียว จะท าให้

เกิดเงา ดงันั้นแสงตรงขา้มของแสงหลกัให้ใชไ้ฟ โดยใชแ้สงไฟท่ีมีก าลงนอ้ยกวา่แสง

หลกั เพื่อไม่ใหเ้กิดเงาจากแสงหลกั 

- แสงจากดา้นหลงั(Back  Light) แสงสวา่งจากดา้นหลงัมาท่ีสินคา้ เพื่อให้สินคา้มีความ

คมชดัและโดดเด่น โดยจดัให้ไฟส่องเอียงจากดา้นขา้งมาและสูงกวา่ตวัแบบ ท ามุมกม้

ประมาณ45 องศา 

 
ทางผูจ้ดัท าจดัแสงแบบ Three Point Lighting กบัสินคา้ทุกช้ินและทุกประเภท เน่ืองจากการจดั

แสงประเภทน้ีเป็นการจดัแสงท่ีไม่ซับซ้อนและเป็นเทคนิคเบ้ืองต้นส าหรับการจดัแสงเพื่อ

ถ่ายภาพอีกดว้ย  

(ท่ีมา : เทคนิคการจดัแสงถ่ายภาพ https://bit.ly/2oQqAhM) 
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2.3 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัการตกแต่งภาพ 

แนวคิดในการตกแต่งภาพคือการแต่งภาพให้มีความโดดเด่น สะดุดตา ให้เหมือนลูกคา้ได้

สัมผสักบัสินคา้ของจริงและเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ การตกแต่งภาพเร่ิมโดยการ

ไดคตัภาพสินคา้ใส่แบคกราวสีขาว เพื่อเพิ่มความเด่นชดัให้กบัสินคา้ ท าการรีทชัภาพ เม่ือภาพมีจุด

หรือรอยยบัท่ีแตกต่างจากสินคา้จริง ภาพสินคา้จะสมจริงมากข้ึนโดยการแต่งสีและใส่เงาใหก้บัภาพ

สินคา้ นอกจากน้ีการตกแต่งภาพยงัตอ้งค านึงถึงความช่ืนชอบของกลุ่มลูกคา้หลกั เพื่อใหลู้กคา้หลกั

เกิดความพึงพอใจและตดัสินใจซ้ือในเวลาต่อมา 

การตกแต่งภาพเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการถ่ายภาพสินคา้ ทางสถานประกอบการจึงน า

แนวคิดในการตกแต่งภาพให้โดดเด่นมาใช้ เพื่อเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้และยงั

สามารถช่วยใหภ้าพดูมีความสมจริงมากข้ึนอีกดว้
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บทที ่3 

 รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1ช่ือสถานประกอบการ บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

3.1.2ท่ีตั้งสถานประกอบการ     เลขท่ี 8  ซอยรางน ้า  ถนนรางน ้า  แขวงถนนพญาไท 

เขตราชเทว ี จงัหวดักรุงเทพฯ  10400 

หมายเลขโทรศพัท ์ 026778888 

 

รูปท่ี  3.1  ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั  คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

3.2   ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์  การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นบริษทัชั้นน าดา้นธุรกิจคา้ปลีก  เติมเต็ม

ทุกความตอ้งการของนกัเดินทาง ดว้ยคุณภาพสินคา้จากแบรนด์ดงัทัว่โลก ในราคาปลอดอากร เติม

เตม็ประสบการณ์ชอ้ปดว้ยสินคา้แฟชัน่ 

 

รูปท่ี 3.3 สินคา้แฟชัน่ในสาขารางน ้า 
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 บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยวิชัย ศรีวฒัน

ประภา ใช้ช่ือเดิมว่า บริษทั ดาวน์ทาวน์ ดี.เอฟ.เอส (ไทยแลนด์) จ  ากดั ไดร่้วมทุนกบั ททท. เปิด

ด าเนินกิจการร้านคา้ปลอดอากรในเมืองเป็นรายแรกในประเทศไทย ณ อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนน

เพลินจิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 - 2549 ได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

(ปัจจุบนัคือ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)) เขา้บริหารร้านคา้ปลอดภาษี ท่ีท่าอากาศยาน

ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บริษทั คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ  ากดั 

และในปี พ.ศ. 2549 ไดเ้ขา้มาด าเนินการสินคา้ปลอดอากร ท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในเดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2552 บริษทัไดรั้บพระราชทานตราตั้งหา้งครุฑ ตั้งอยูท่ี่ส านกังานใหญ่ ถนนรางน ้า 

 

รูปท่ี 3.4 คิงเพาเวอร์ส านกังานใหญ่ท่ีถนนรางน ้า 
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3.3รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

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 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

1. ต  าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

นางสาวธนิยา  โพธิสุวรรณ  Photo & Graphic Design  ฝ่าย Downtown  Shop  

Operation  (Tmall  Department) 

 2.ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนิน  
ไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังานท่ีปรึกษา คุณประภพ  หุตายน คือการเป็นผูช่้วย

พนักงานท่ีปรึกษาและเป็นช่างภาพในการถ่ายภาพสินคา้และตกแต่งภาพถ่ายสินคา้เพื่อ

เผยแพร่ทางส่ือเวบ็ไซด ์

3.5 ช่ือ – นามสกุลและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

 1. คุณประภพ   หุตายน 

2. ต าแหน่งของพนกังานท่ีปรึกษา  Senior  Officer  Photo &  Graphic Design  ฝ่าย 

Downtown  Shop  Operation  (Tmall  Department) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  วนัท่ี 14  พฤษภาคม  2561 – 31  สิงหาคม  2561  

(รวม 16 สัปดาห์) 

 2. วนั -  เวลาในการปฎิบติัสหกิจวนัจนัทร์  –  วนัศุกร์   เวลา 09.00   –   18.00 น. 
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3.7  ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ตารางท่ี  3.1  ตารางรายละเอียดการปฏิบติังาน 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังาน 

สัปดาห์ท่ี1 เรียนรู้การใชโ้คด้  ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพ 

สัปดาห์ท่ี2 เรียนรู้การจดัแสงเพื่อถ่ายภาพสินคา้ ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพ 

สัปดาห์ท่ี3 เรียนรู้การสร้างเงาใหก้บัวตัถุ ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพ 

สัปดาห์ท่ี4 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพ 

สัปดาห์ท่ี5 ถ่ายภาพสินคา้   ไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี6 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี7 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี8 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ 
 สร้างเงาใหก้บัสินคา้  แต่งสีภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 

สัปดาห์ท่ี9 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ 
 สร้างเงาใหก้บัสินคา้  แต่งสีภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 

สัปดาห์ท่ี10 เรียนรู้การถ่ายภาพShopเป็นภาพพาโนรามาและถ่ายภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี11 ไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ สร้างเงาใหก้บัสินคา้   
แต่งสีภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 

สัปดาห์ท่ี12 ถ่ายภาพสินคา้และไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้  
สร้างเงาใหก้บัสินคา้  แต่งสีภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 

สัปดาห์ท่ี13 ถ่ายภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี14 ไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ สร้างเงาใหก้บัสินคา้   
แต่งสีภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 

สัปดาห์ท่ี15 ถ่ายภาพสินคา้ 

สัปดาห์ท่ี16 ไดคตัภาพสินคา้ใส่ BG ขาว รีทจัภาพสินคา้ สร้างเงาใหก้บัสินคา้  แต่งสี
ภาพถ่ายใหต้รงกบัสินคา้จริง 
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3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 1.อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  

  กลอ้งส าหรับถ่ายภาพสินคา้   1   ตวั 

  คอมพิวเตอร์                           1   เคร่ือง 

 2.อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

  โปรมแกรม     ADOBE  PHOTOSHOP 

  โปรมแกรม    ACDSEE  PRO 

โปรแกรม      CANON  EOS  UTILITY



 
 

 

 



 
 

 

บทที4่ 

ผลการปฏบิัติงาน 

จากการจดัท ารายงานสหกิจศึกษาเร่ืองการถ่ายภาพและตกแต่งสินค้าเพื่อเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต ์ของคิงพาวเวอร์ทีมอลล์  ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้และมีส่วนร่วมในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

สินคา้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้ให้เกิดความสวยงามมีประโยชน์เป็น

อยา่งมาก ทางบริษทั คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล  พบวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายชอบภาพสินคา้ท่ีมี

ความสวยงาม น่าสนใจมีภาพตวัอย่างสินคา้หลายมุมมองและตกแต่งภาพท่ีดูเกินความเป็นจริง

เล็กนอ้ย ทางสถานประกอบการจึงจ าเป็นตอ้งถ่ายภาพและตกแต่งภาพให้ออกมาตามความช่ืนชอบ

ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อให้ลูกคา้พึงพอใจในสินคา้ตวัอยา่งท่ีไดเ้ผยแพร่และช่วยสนบัสนุนการ

ตดัสินใจในการซ้ือสินคา้ สินคา้ท่ีเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตคิ์งพาวเวอร์มีทั้งหมด 4 ประเภท คือ สินคา้

ประเภท 1. ยารักษาโรค 2. อาหารกบัขนม 3. กระเป๋าและ4. สินคา้ประเภทสปา  ซ่ึงผูจ้ดัท าจะอธิบาย

การท างานดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 

1.รับรายละเอยีดและสินค้าตัวอย่างส าหรับการถ่ายภาพ          

 รับสินคา้ตวัอย่างจากฝ่ายจดัซ้ือซ่ึงดูแลในเร่ืองของสินคา้จริงและสินคา้ตวัอย่าง

และรับรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ตวัอยา่งท่ีจะท าการถ่ายภาพเพื่อเผยแพร่ลงเวบ็ไซต ์

 

รูปท่ี 4.1 สินคา้ตวัอยา่งส าหรับการถ่ายภาพ 
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โดยตอ้งมีขนาดตามท่ีก าหนดไว ้3 ขนาด คือ 1.ขนาด 340 x 340 พิกเซล  2.ขนาด 790 x 790 

พิกเซล         3.ขนาด 800 x 800 พิกเซล โดยสาเหตุท่ีตอ้งมีหลายขนาดเพราะทางหน่วยงานท่ีรับ

หน้าท่ีต่อ ตอ้งน าภาพไปลงในเวบ็ไซต์และน าภาพไปท าแบรนเนอร์ต่างๆในเวบ็ไซต์  นอกจากน้ี

การท าภาพหลายขนาดย ังมีประโยชน์ เม่ือลูกค้าท าการเข้าไปดูเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์แบบ

คอมพิวเตอร์ปกติและผา่นทางสมาทโฟนดงัในภาพดา้นล่าง 

 

รูปท่ี 4.2 ภาพดา้นซา้ยคือภาพท่ีเปิดผา่นบราวเซอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และภาพดา้นขวา

คือภาพท่ีเปิดผา่นบราวเซอร์บนสมาร์ทโฟน 

2.หาแบบตัวอย่างของการจัดวางต าแหน่งของสินค้า 

เป็นกระบวนการแรกของการถ่ายภาพให้เป็นไปตามขั้นตอน การหาภาพตวัอย่างเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ภายในภาพ  หาภาพตวัอยา่งสินคา้จากขอ้มูลสินคา้เก่า

ในบริษทัท่ีเคยผ่านการถ่ายและเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์แลว้ เพราะสินคา้เหล่านั้นผ่านการตรวจอยา่ง

ครอบคลุม การหาภาพตวัอยา่งท่ีมีหลายมุมมีประโยชน์และส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการท าหนา้ท่ีเป็น

ช่างภาพในการถ่ายภาพสินคา้ตวัอย่าง เน่ืองจากการถ่ายภาพหลายมุมเพิ่มความสะดวกต่อการ

ถ่ายภาพและยงัท าให้ถ่ายภาพอยา่งมีจุดมุ่งหมายอีกดว้ย นอกจากจะมีประโยชน์และส าคญัต่อผูท้  า

หนา้ท่ีเป็นช่างภาพถ่ายภาพสินคา้แลว้ ยงัมีประโยชน์และส าคญัต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซ่ึงตามท่ีได้

ระบุไวข้า้งตน้แลว้วา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของคิงพาวเวอร์ทีมอลล์เป็นคนจีน  ซ่ึงทางบริษทัคิงพาว

เวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล พบวา่กลุ่มลูกคา้เป้าหมายมีความช่ืนชอบภาพตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีหลากหลาย

มุมมอง  การหาภาพสินคา้ช้ินเดียวท่ีมีหลายมุมมองจึงมีประโยชน์เพื่อให้ลูกคา้ทราบถึงรายละเอียด

ของสินค้าได้ทัว่ถึงก่อนท่ีจะตดัสินใจเพื่อซ้ือสินค้า  รายละเอียดของภาพถ่ายต้องมีทั้งภายใน

ภายนอกและบริเวณรอบๆของตวัสินคา้ ทั้งด้านหน้าของสินคา้ด้านขา้งของสินคา้ ด้านหลงัของ
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สินคา้ และดา้นในของตวัสินคา้ ดงัตวัอย่างในรูปท่ี 4.3 ท่ีใช้ผลิตภณัฑ์หมูแผ่นซ่ึงเห็นไดว้่ามีการ

ถ่ายภาพจากทุกๆมุมของสินคา้ 

 

รูปท่ี 4.3 ตวัอยา่งการจดัวางต าแหน่งของผลิตภณัฑห์มูแผน่ 

3. จัดท าตารางการจัดวางต าแหน่งของสินค้า 

 ก่อนท่ีจะถ่ายภาพสินคา้จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชต้ารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ (ดูตารางท่ี 

4.4 ควบคู่) เพื่อท่ีจะไดท้ราบการล าดบัภาพในการถ่ายภาพไดอ้ยา่งชดัเจนและเพื่อเพิ่มความสะดวก

คล่องตวัและรวดเร็วในการถ่ายภาพ การจดัท าตารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ โดยการน าภาพ

ตวัอยา่งของสินคา้ท่ีท าการคน้หาซ่ึงเป็นภาพตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีการจดัวางท่ีหลากหลายโดยเห็นถึง

รายละเอียดแบบครบถว้นมาใส่ลงในตาราง  การจดัท าตารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้นอกจาก

จะบ่งบอกภาพตวัอยา่งสินคา้ท่ีมีการจดัวางท่ีหลากหลาย หลายมุมมองแลว้ยงัตอ้งมีช่องส าหรับการ
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ใส่เลขภาพท่ีตอ้งการน าไปใชเ้พื่อเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์และจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท าช่องส าหรับการใส่

ขอ้คิดเห็น เช่น ในภาพหมายเลขท่ี 1 จะมีขอ้ความในช่อง Remark วา่“ไปท าการตกแต่ง ปรับสี โดย

ดึงภาพให้มีความสว่างมากข้ึนเน่ืองจากภาพมีความมืดมากกว่าความสว่าง”  เป็นตน้ นอกจากการ

จดัท าตารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้จะท าให้ทราบถึงการล าดบัภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ในการถ่ายภาพแลว้ การจดัท าตารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ยงัมีประโยชน์ในการน าภาพไป

ท าในขั้นตอนถดัไปอีกดว้ย 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางการจดัวางต าแหน่งของสินคา้ 

4.    เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพและเตรียมตารางการจัดวางสินค้า 

 เม่ือต้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้

เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการถ่าย และตอ้งเตรียมตารางการจดัวางสินคา้เพื่อท่ีจะได้

ล าดบัภาพท่ีจะถ่ายต่อไปไดแ้ละท าใหถ่้ายภาพอยา่งมีจุดมุ่งหมาย 



5 
 

 

 

รูปท่ี 4.4 เตรียมอุปกรณ์และเตรียมตารางการจดัวางสินคา้ 

อุปกรณ์ท่ีสถานประกอบการใช้ในการถ่ายภาพ มีดงัน้ี 1.โน๊ตบุ๊ค (Notebook)ใช้ส าหรับ

แสดงภาพถ่าย 2.ซอฟบอกซ์ (Soft Box) 3.โต๊ะส าหรับวางสินคา้ ท่ีใช้โต๊ะสีขาวในการถ่ายภาพ

เพราะสามารถลดขั้นตอนการตกแต่งภาพได ้

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. จัดสินค้าจริงตามตารางการจัดวางต าแหน่งของสินค้า 

จดัสินคา้ใหว้างในต าแหน่งหรือทิศทางเดียวกนักบัภาพตวัอยา่งสินคา้ตามตารางการจดั

วางต าแหน่งของสินคา้ 
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รูปท่ี 4.5 จดัวางสินคา้ตามตารางการจดัวางสินคา้ 

เม่ือท าการจดัเสร็จเรียบร้อย ตอ้งค านึงถึงปัญหาท่ีตามมา ซ่ึงปัญหาส่วนใหญ่มกัเกิดจาก

แสง มีทั้งแสงท่ีสวา่งมากจนเกินไปหรือมืดจนเกินไป วิธีแกไ้ขคือการปรับค่าในกลอ้ง หากไม่ดีข้ึน

ตอ้งน ากระดาษสีด ามาวางใกลต้ าแหน่ง การน ากระดาษสีด ามาวางไวจ้ะช่วยกรองแสงท่ีตกกระทบ 

แต่ถา้ตอ้งการเพิ่มความสวา่งของภาพกบัภาพท่ีมีความมืดมาก ตอ้งน ากระดาษสีขาวมาวางไวแ้ทน 

 
รูปท่ี 4.6 ภาพจดัต าแหน่งของสินคา้ 
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บางคร้ังการจดัสินคา้จริงเพื่อการถ่ายภาพ ตอ้งมีอุปกรณ์ในการช่วยให้ทิศทางสินคา้เป็นไป

ตามตารางการจดัวางสินคา้ เช่นน าแท่งเหล็กเล็กมาใช้แขวนกระเป๋า เน่ืองจากหูห้ิวของ

กระเป๋าโครงงอ้ไม่ตั้งข้ึน จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชแ้ท่งเหล็กเพื่อท าใหถ่้ายเห็นหูห้ิวของกระเป๋า

ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

รูปท่ี 4.7 ใชแ้ท่งเหล็กในการจดัสินคา้เพื่อช่วยในการถ่ายภาพ 

2.  จัดแสงให้เหมาะกบัภาพสินค้า 

จดัแสงให้เหมาะสมกบัภาพสินคา้เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพื่อท่ีจะลดขั้นตอนการตกแต่งภาพให้

เหลือขั้นตอนนอ้ยท่ีสุดเพื่อความรวดเร็ว การจดัแสงให้เหมาะสม ควรจดัแสงให้สินคา้ในภาพเห็น

รายละเอียดอยา่งชดัเจน จดัแสงไม่สวา่งเกินไปและไม่มืดจนเกินไป เม่ือเจอปัญหาตอ้งเลือกทางใด

ทางหน่ึงว่าควรจะจัดให้มืดกว่าหรือสว่างกว่า โดยเทคนิคการถ่ายภาพและจัดแสงของสถาน

ประกอบการ คือ ควรเลือกจัดแสงให้มืดไว้ก่อนแต่ไม่ควรจัดให้มืดมากจนเกินไป ท่ีสถาน

ประกอบการเลือกจดัแสงแบบน้ี เพราะ ภาพท่ีไดส้ามารถน าไปปรับในคอมพิวเตอร์ให้สวา่งข้ึนได ้

จะมองเห็นรายละเอียดเล็กๆของสินคา้ไดอ้ย่างชดัเจน แต่ถา้เลือกจดัแสงแบบสว่าง ก็สามารถน า

ภาพไปลดแสงในคอมพิวเตอร์ได้แต่บางคร้ังการลดแสงจากภาพท่ีมีความสว่างมากอาจท าให้ไม่

เห็นรายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆในภาพสินคา้ 
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รูปท่ี 4.8 จดัแสงแบบมืด สามารถดึงรายละเอียดได ้

นอกจากน้ีทางสถานประกอบการยงัท าการจดัแสงแบบ  Main Light  Key Light และ  Fill 

Light ในการถ่ายภาพสินคา้ทุกช้ินอีกด้วย การจดัแสงแบบ Main  Light  คือแสงท่ีตั้งอยู่ด้านหลงั

ห้อง  Key Light คือแสงท่ีอยู่ดา้นซ้าย Fill Light  คือแสงท่ีอยู่ดา้นขวาท่ีใช้เป็นตวัช่วยเพื่อลบเงา ท่ี

เกิดจาก Key Light  

 

รูปท่ี 4.9 ภาพการจดัแสงแบบ Main Light  Key Light และ  Fill Light 
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3. ถ่ายภาพสินค้า 

เม่ือท าการจดัสินคา้จริงตามตารางการจดัวางสินคา้และจดัแสงแลว้ ขั้นต่อไปคือการถ่าย

สินค้าขั้นตอนน้ีจะพบกับปัญหามากมายท่ีจะเกิด โดยเฉพาะเร่ืองทิศทางของแสง ทางสถาน

ประกอบการจดัแสงหลกัไว ้3 แสง คือ Main Light  Key Light และ  Fill Light ซ่ึงทิศทางของแสง

จะเปล่ียนไปตามต าแหน่งการตั้งกลอ้ง ลกัษณะสีของสินคา้และขนาดของสินคา้ มุมกลอ้งจะจดัตาม

รูปแบบของตารางตัวอย่างการจัดวางสินค้า มีการถ่ายภาพหลากหลายมุม เพื่อให้ลูกค้าเห็น

รายละเอียดของตวัสินคา้ 

 
รูปท่ี 4.10 สินคา้ท่ีถ่ายจากหลากหลายมุม 

 

4. เลือกภาพสินค้าทีถ่่ายเพ่ือน าไปตกแต่ง 

เลือกภาพสินคา้ท่ีถ่ายจากทั้งหมดโดยเลือกภาพท่ีดีท่ีสุดใส่ขีดสีแดง ภาพท่ีดีท่ีสุดคือ ภาพท่ี

ดีตั้งแต่ตอนถ่ายและเห็นรายละเอียดภายนอกภายในของสินคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากจะเลือกภาพ

ท่ีมีรายละเอียดท่ีดีแล้ว ภาพท่ีดียงัตอ้งเป็นภาพท่ีตกแต่งไม่ยากจนเกินไปเน่ืองจากสินคา้ 1 ช้ินมี

หลายมุม มีหลายต าแหน่งจึงมีหลายภาพ เพื่อลดการตกแต่งท าให้ช้ินงานเสร็จอย่างรวดเร็ว 

จ าเป็นตอ้งเลือกภาพท่ีดีแบบแกไ้ขน้อยท่ีสุด เม่ือเลือกภาพเสร็จแลว้ตอ้งน าภาพท่ีถ่ายมาและเลือก

แลว้แยกเป็นไฟลแ์ลว้ใส่รหสัของสินคา้ 
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รูปท่ี 4.11 เลือกภาพสินคา้โดยใชเ้ส้นสีแดง 

4.3 ขั้นตอนหลงัการปฏิบัติงาน 

1.ตกแต่งภาพสินค้า 

การตกแต่งสินคา้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอย่างหน่ึงเม่ือภาพสินคา้ออกมาสวยงามลูกคา้ดูจาก

ภาพตวัอย่างสินค้าก็สามารถท าให้ลูกค้าตัดสินใจซ้ือได้ การตกแต่งภาพสินค้าด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จึงเป็นส่ิงส าคญั 

 

รูปท่ี 4.12 ตกแต่งภาพสินคา้ 

ทางสถานประกอบการจึงแบ่งการตกแต่งภาพไวท้ั้งหมด 2 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.1ขั้นตอนการไดคตั (Di – cut) 

        คือขั้นตอนการลบฉากหลงัออกจากตวัสินคา้ ท าการลบฉากหลงัท่ีถ่ายในสตูดิโอออกให้เหลือ

เพียงภาพสินคา้เท่านั้น และท าการใส่ฉากหลงัสีขาว ท่ีท าการลบฉากหลงัในสตูดิโอออก เน่ืองจาก
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ฉากหลงัท่ีถ่ายในสตูดิโอไม่ใช่ฉากหลงัสีขาวและอาจมีอุปกรณ์บางช้ินท่ีใช้ช่วยในการถ่ายภาพ

ปรากฏอยูใ่นภาพท าใหภ้าพออกมาไม่สวยงาม 

 

รูปท่ี 4.13 ภาพด้านซ้ายคือภาพต้นฉบบั ภาพด้านขวาคือภาพท่ีผ่านการไดคตั 1.2 รีทชั 

(Retouch) 

       รีทัช  คือ  การตกแต่งภาพให้ดูสวยงาม มากกว่าภาพถ่ายต้นฉบับท่ีถ่ายมา ทางสถาน

ประกอบการไดแ้บ่งขั้นตอนการรีทชัออกเป็น 4  ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.14 ภาพสินคา้ท่ีท าการตกแต่งเรียบร้อยแลว้ 

1.1.1 การรีทชัส่ิงท่ีไม่สวยงามออก 

คือการลบแสงสะทอ้นและลบรอยยบัของสินคา้ออก เน่ืองจากท าให้ภาพไม่สวยงามละยงั

ท าใหภ้าพสินคา้ตวัอยา่งไม่น่าสนใจ อีกดว้ย 
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รูปท่ี 4.15 รูปทางดา้นซา้ยคือรูปตน้ฉบบั รูปดา้นขวาคือรูปท่ีผา่นการรีทชั 

1.1.2 แต่งสีภาพสินคา้     

คือการปรับสีภาพท่ีถ่ายจากหอ้งสตูดิโอหรือภาพท่ีเป็นภาพตน้ฉบบัปรับสีใหเ้กินกวา่ความ

เป็นจริงเล็กนอ้ยแต่ยงัคงความสวยงามเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของคิงพาวเวอร์ทีมอลล์ คือคน

จีน ช่ืนชอบภาพถ่ายท่ีดูเกินจริงเล็กน้อย ทางสถานประกอบการจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งตกแต่งภาพตาม

ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

 

รูปท่ี 4.16 ภาพดา้นซา้ยคือภาพท่ียงัไม่ไดท้  าการแต่งสี ภาพดา้นขวาคือภาพท่ีแต่งสีภาพ 

1.1.3 การปรับแสงภาพสินคา้   

ทางสถานประกอบการจะปรับสีตามฮิสโตแกรมหรือท่ีเรียกกนัว่า กราฟความถ่ีท่ีแสดง

จ านวนจุดท่ีมืดและจุดท่ีสวา่งของภาพ ภาพถ่ายท่ีดีจะมีค่าแสงตามฮิศโตแกรมเป็นรูปภูเขา ตอ้งปรับ

ค่าแสงในภาพใหเ้ป็นรูปภูเขา 



13 
 

 

 

รูปท่ี 4.17 ภาพดา้นซา้ยคือภาพท่ียงัไม่ไดป้รับแสง ภาพดา้นขวาคือภาพท่ีปรับแสงและสร้างเงา 

    การสร้างเงาใหก้บัวตัถุหรือสินคา้ มี 2 แบบ คือ สร้างจากเงาของสินคา้จริงและสร้างข้ึนใหม่ ทาง

สถานประกอบการจะสร้างเงาให้กบัสินคา้บางช้ินเท่านั้น คือสินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียม

เป็นภาพหนา้ตรงและภาพท่ีจะตอ้งมีเงาถึงจะดูสมจริง(ดูตวัอยา่งจากภาพ 4.19ประกอบ)ถา้ไม่ท าเงา

ในภาพน้ีจะดูไม่สมจริงเพราะสินคา้จะดูลอยๆ ขอบของภาพด า 

 

รูปท่ี 4.18 ภาพดา้นซา้ยเป็นภาพท่ียงัไม่ไดดึ้งเงาจริง ภาพดา้นขวาเป็นภาพท่ีปรับสีและดึงเงาจริง 

2. ส่งภาพให้พนักงานทีป่รึกษาตรวจ 

 การส่งภาพใหพ้นกังานท่ีปรึกษาตรวจเป็นการตรวจความเรียบร้อยของงานอยา่งละเอียดอีก

คร้ังก่อนน าเผยแพร่ลงเว็บไซต์ การส่งภาพให้พี่เล้ียงตรวจภาพทุกภาพอาจจะยงัไม่สมบูรณ์ตอ้ง

ไดรั้บการแกไ้ข  เช่น สีภาพของสินคา้ตวัอยา่งอาจยงัไม่ถูกตอ้งไม่ตรงกบัสีของสินคา้จริง ตอ้งท า

การแกไ้ขสีให้ตรงหรือใกลเ้คียงกบัสินคา้จริงมากท่ีสุด เม่ือไดรั้บการแกไ้ขแลว้ น ามาตรวจอีกคร้ัง 

ถา้ไม่ผ่านก็จ  าเป็นตอ้งแกจ้นกว่าจะผ่าน ความใกลเ้คียงของสีสินคา้ตวัอย่างมีความส าคญัอย่างยิ่ง 

เม่ือลูกคา้ไดท้  าการสั่งซ้ือแลว้ภาพสินคา้ตวัอย่างกบัสินคา้จริงไม่ตรงกนั  อาจโดนลูกคา้ต าหนิได้
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และจะถูกมองวา่ขายสินคา้ปลอม ดงันั้นตอ้งท าภาพสินคา้ตวัอยา่งให้เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัสินคา้

จริงมากท่ีสุด 

3. น าไปเผยแพร่ลงเวบ็ไซต์ 

น าภาพสินคา้ท่ีถ่ายหลากหลายต าแหน่งท่ีบ่งบอกถึงรายละเอียดของตวัสินคา้และตกแต่ง

เรียบร้อยซ่ึงผา่นการตรวจแลว้ ส่งใหค้นในทีมน าไปเผยแพร่ลงเวบ็ไซต ์ 

 

รูปท่ี 4.19 เผยแพร่ลงเวบ็ไซต ์

จากการปฏิบติังานถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้เพื่อเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์คิงพาวเวอร์ที

มอลล์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างมากเพราะภาพถ่ายเป็นเพียงส่ือส่ิงเดียว

เท่านั้นท่ีจะช่วยลูกคา้ชาวจีนในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต์
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บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผูจ้ดัท าไดฝึ้กงานเก่ียวกบั

การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้  ท าให้ไดรั้บประสบการณ์การถ่ายภาพสินคา้และตกแต่งภาพ

สินคา้  ไดเ้รียนรู้ระบบการท างานท่ีเป็นระเบียบมีขั้นตอนของสถานประกอบการ ทราบถึงขั้นตอน

การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้เพื่อเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์คิงเพาเวอร์ทีมอลล์ ไดรู้้จกัการท างาน

เป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น อีกทั้งยงัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินคา้  ฝึกความอดทนมี

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ฝึกให้มีความปราณีตในการท างาน ท าให้มีความใจเย็นเพื่อให้งาน

ออกมาละเอียดและฝึกให้รู้จกัตรงเวลามีระเบียบวินยั มีสัมมาคาระวะกบัผูใ้หญ่หรือผูท่ี้มีต าแหน่งท่ี

สูงกว่า นอกจากน้ียงัใช้ศกัยภาพท่ีได้เรียนรู้น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตการ

ท างานจริงต่อไป   

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

การท างานไม่มีก าหนดเวลา เม่ือสินคา้เขา้มาเพิ่ม จึงท าใหง้านมีมากเกินไป ท าไม่ทนั 

ขอ้เสนอแนะคือควรบริหารก าหนดเวลาใหก้บังานทุกช้ิน เพื่อใหไ้ม่เกิดความล่าชา้
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รูปท่ี 1 การปฏิบติังานการถ่ายภาพสินคา้ 

 
 รูปท่ี 2 การปฏิบติังานการตกแต่งภาพสินคา้ 

 



 
 

 

รุปท่ี 3 ผลงานนมอดัเม็ดรสสตอเบอร่ีท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์

 

รูปท่ี 4 ผลงานนมอดัเม็ดรสช็อคโกแลตท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์



 
 

 

รูปท่ี 5 ผลงานมะพร้าวอบแห้งท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล์ 

 

รูปท่ี 6 ผลงานลูกอมรสมงัคุดท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์



 
 

 

รูปท่ี 7 สินคา้ล าไยอบแหง้ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์

 

รูปท่ี 8 สินคา้ขนมมะม่วงเคลือบช๊อคโกแลตท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล์ 

 



 
 

 

รูปท่ี 9 เคร่ืองแกงแกงเขียวหวานท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์

 

รูปท่ี 10 ยาสีฟันท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล์ 

 

 

 



 
 

 

รูปท่ี 11  กระเป๋าท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล์ 

 

 

รูปท่ี 12 กระเป๋าเป้ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซตคิ์งเพาเวอร์ทีมอลล ์

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก      ข



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก    ค



 
 

 

ใบรับรองการฝึกงานจากสถานประกอบการ



 
 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ         นางสาวธนิยา โพธิสุวรรณ 

รหัสนักศึกษำ   5804600145 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน    บา้นเลขท่ี 2 ถนนเทอดไท แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ 10160 กรุงเทพมหานคร 

Email   kaewbank365@gmail.com 

ประวตัิกำรศึกษำ         2554 จบการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์                                          

2557 จบการศึกษามธัยมปลาย  โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์                                      

ปัจจุบัน     ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์  สาขาส่ือดิจิทลั 

ประสบกำรณ์ฝึกงำนสหกจิ 

ต ำแหน่ง                Photo & Graphic Design 

ทีอ่ยู่สถำนประกอบกำร    บริษทั คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม     Adobe Photoshop 
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