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บทที$ 1
บทนา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั สื) อสิ) งพิมพ์เป็ นที)นิยมใช้กนั น้อยมาก การเลือกใช้โฆษณาบนสิ) งพิมพ์จึงเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ)ง
ช่วยให้สินค้าและบริ การได้เป็ นที)รู้จกั แก่กลุ่มเป้าหมายยิง) ขึLน
การโฆษณาผ่านสื) อสิ) งพิมพ์จึงถือเป็ นวิธีการให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผบู ้ ริ โภคในรู ปแบบใหม่ที)น่าสนใจและการ
เลือกเครื) องมือสื) อสารทางการตลาดนัLนก็มีส่วนสําคัญในการใช้โฆษณา
ปัจจุบนั งานด้านการทําโฆษณาและการจัดเรี ยงหน้ากระดาษโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาท
อย่างมากกับการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ)งไม่จากัดแต่เฉพาะกับบุคคลเท่านัLน แต่ยงั สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั
งานด้านต่างๆ เช่น การตกแต่งหน้าโฆษณา การสร้างสรรค์ภาพ เพื)อการโฆษณาผ่านสื) อต่างๆได้เช่นกัน
อินสตาแกรม(Instagram) เป็ นช่องทางการติดต่อผ่านสื) อออนไลน์และเป็ นแอพพลิเคชัน) หนึ)งที)ได้รับ
การนิยมเป็ นอย่างมากในยุคปัจจุบนั ได้รับความนิยมทัLงในประเทศและต่างประเทศ ให้ผทู ้ ี)ได้กดติดตามได้
ติดตามชมรู ปภาพที)นาเสนอ มีทL งั ผูใ้ ช้ส่วนตัวและองกรค์ต่างๆให้ติดตามมากมาย
การโฆษณาสิ นค้าของบริ ษทั SBL บันทึกประเทศไทยจึงใช้ช่องทางการนาเสนอผ่านสื) อสิ) งพิมพ์ เป็ น
ช่องทางการเผยแพร่ ภาพลักษณ์ของบริ ษทั SBL บันทึกประเทศไทย เพื)อนาเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง
ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ง่ายยิง) ขึLน
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื)อศึกษาขัLนตอนของการกราฟฟิ กโฆษณาในนิตยสาร
1.2.2 เพื)อศึกษาการตกแต่งภาพในให้แก่ SBL บันทึกประเทศไทย
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 การศึกษาการทํางานของตําแหน่งกราฟฟิ กและช่างภาพ จากการทํางานในบริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส
ไลน์ จํากัด โดยมีขอบเขตของการศึกษาอยูใ่ นระยะ 16 สัปดาห์ ตัLงแต่วนั ที) 14 พฤษภาคม – 31 สิ งหาคม
2561
1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
1.4.1 ผูศ้ ึกษาได้ทราบถึงขัLนตอนตกแต่งภาพโฆษณาในนิตยสาร
1.4.2 ผลงานที)ได้จากการปฎิบตั ิงานสหกิจ สามารถนาไปใช้จริ งในการโฆษณา

บทที$ 2
การทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื3 อง “ขั8นตอนการตกแต่งภาพลงนิตยสาร SBL บันทึกประเทศ
ไทย” มุ่งศึกษากระบวนการผลิตนิตยสารเพื3องานโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที3เกี3ยวข้อง
ผูศ้ ึกษาในเรื3 องต่อไปนี8คือ
2.1 แนวคิดเกีย$ วกับสื$ อโฆษณา
2.1.1ความหมายของสื3 อโฆษณา
2.1.2ความหมายของการทํากราฟฟิ กในนิตยสาร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี3ยวกับการตกแต่งภาพในนิตยสาร
2.2.2 เครื3 องมือใช้ในการตกแต่งภาพในนิตยสาร
2.2 แนวคิดเกีย$ วกับสื$ อโฆษณาทางนิตยสาร
สื3 อโฆษณาทางนิตยสาร ปัจจุบนั ทานิตยสารสื3 อที3มีความสําคัญต่อนักโฆษณาในยุคปัจจุบนั อย่างมาก
และยังมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มการตลาด เนื3องจากเป็ นสื3 อที3สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นรายบุคคล อาจ
เรี ยกสื3 ออินเทอร์เน็ตได้วา่ เป็ นสื3 อปฏิสมั พันธ์(interactive media)ดังมีผใู ้ ห้ความหมายสื3 อปฏิสมั พันธ์ไว้
ดังนี8(อรนุช ศศิลาวัณย์2552 : 10)
1. เป็ นการสื3 อสารแบบสองทาง (two-way communication) ที3เกิดขึ8นระหว่างผูบ้ ริ โภค
เพื3อกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี3ยน และการสนทนาระหว่างกันซึ3งประกอบด้วย วิดีโอเท็กซ์ บริ การ
ออนไลน์ และสื3 ออินเทอร์เน็ต (Hoffman, Novark, & Chatterjee, 1995 : 53)
2. เป็ นการสื3 อสารที3สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคด้วยข้อความ ที3มีเนื8อหา
เพื3อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นรายบุคคล (Deighton &Barwise, 2001 :339-361)ลักษณะ
สําคัญของสื3 อออนไลน์คือ การเป็ นสื3 อที3ช่วยให้มีการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและผูข้ าย ในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการกระทาและผูข้ ายสามารถตอบสนองความต้อง
การของผูบ้ ริ โภคได้
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับการตกแต่ งภาพในนิตยสาร
ถ้าเมื3อไหร่ ที3เนื8อหาได้ลงนิตยสาร แสดงว่าฝี มือถึงขั8นแล้ว แม้ในยุคที3ใครๆ ก็ลงเนื8อหาออนไลน์ได้ แต่
เนื8อหาในนิตยสารที3เลือกเฟ้นมาอย่างดีกย็ งั ได้รับความไว้วางใจและน่าเชื3อถือเสมอมา หน้าปกถือเป็ นตัวทํา
เงินที3ดึงดูดความสนใจมายังเรื3 องราวและเป็ นศูนย์รวมเนื8อหาทุกอย่างในฉบับ
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรื อการจัดการเกี3ยวกับรู ปภาพ โดยใช้เครื3 อง
คอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวยั ที3เด็กขึ8น การสร้าง
ภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิ กในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ เพื3อให้สามารถสื3 อความหมายได้ตรง
ตามที3ผสู ้ ื3 อสาร ต้องการและน่าสนใจยิง3 ขึ8นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็ นต้น

2.4 เครื$ องมือใช้ ในการตกแต่ งภาพ นิตยสาร
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที3ใช้สาหรับตกแต่งภาพถ่ายและ
ภาพกราฟิ ก ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ3 งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย อีกทั8งยัง
สามารถ รี ทชั ชิ3ง ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ3งกาลังเป็ นที3นิยมสู งมากในขณะนี8 เราสามารถใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ การใส่ เอฟเฟกต์ ต่าง ๆให้กบั ภาพ และตัวหนังสื อ การทาภาพขาว
ดา การทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพมารวมกัน การรี ทชั ตกแต่งภาพต่าง ปัจจุบนั โปรแกรมโฟโต้ช็
อป(Photoshop)ได้พฒั นามาถึงรุ่ น CC (Creative Cloud)
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็ นโปรแกรมที3ใช้สาหรับสร้างงานทางด้านกราฟิ กที3บุคลากรในหลายสาขา
อาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปัจจุบนั เนื3องจากโปรแกรม Adobe Photoshop
สามารถสร้างงานด้านกราฟิ กออกมาได้หลายรู ปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ รวมทั8งการ
ตกแต่งภาพดิจิตอล เป็ นต้น นอกจากนี8โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที3ช่วยในการสร้าง Effect
ต่าง ๆ ทาให้ได้ชิ8นงานที3ไม่ซา้ กัน ทั8งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่ชิ8นงานอีกด้วย
หากคุณเป็ นบรรณาธิการหัวหนังสื อชั8นนําไม่วา่ จะในสายงานใด Canva พร้อมมอบแม่แบบงานออกแบบปก
ให้คุณ เครื3 องมือและอินเทอร์เฟซที3ใช้ง่ายจะช่วยให้เนรมิตปกให้เหมาะกับแบรนด์หรื อสไตล์เนื8อหาได้ดงั ใจ
นึก

บทที$ 3

รายละเอียดการปฎิบัตริ งาน

3.1 ชื$ อและทีต$ :งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ : บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด ที%อยู่ 9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวง
อนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 02-5227171 แฟกซ์ 02-9717747 อีเมล์
sbl2553@gmail.com
3.2 ทีต$ :งั สถานประกอบการ ที%อยู่ 9/4-6 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรี ย ์ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 02-5227171 แฟกซ์ 02-9717747 อีเมล์ sbl2553@gmail.com

รู ปที%3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo)บริ ษทั ปริU นเซสบรา จํากัด

รู ปที% 3.2 แผนที%บริ ษทั SBLบันทึกประเทศไทย

รู ปที% 3.3 บริ ษทั ที%ปฏิบตั ิงานหสกิจศึกษาบริ ษทั SBLบันทึกประเทศไทย
3.3 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กรบริษทั
SBL บันทึกประเทศไทย นําเสนอเรื% องราวของจังหวัดต่างๆ ทัว% ประเทศไทย อย่างเจาะลึกและครอบคลุมทุกมิติ อาทิ มิติ
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่ จากหน่วยงานราชการสําคัญในจังหวัด มิติดา้ นการท่องเที%ยวที%สดใหม่ทนั สมัย
ทัUงสถานที%เที%ยว ที%พกั ร้านอาหาร ร้านกาแฟ แหล่งช็อปปิU งใหม่ๆ ฯลฯ มิติดา้ นอุตสาหกรรม-การค้าการลงทุนที%เป็ นตัว
ขับเคลื%อนเศรษฐกิจ ตลอดจนมิติดา้ นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ที%มีจุดเด่นและมีเอกลักษณ์น่าสนใจ
SBL บันทึกประเทศไทย นิตยสารแจกฟรี ที%ยนื หยัดคู่สงั คมไทยมานานกว่า 8 ปี สวนกระแสสื% อสิ% งพิมพ์ที%ทยอยปิ ดตัวลงไป
ในปั จจุบนั ทัUงนีUดว้ ยวิสยั ทัศน์ของคุณศุภกิจ ศิลปรังสรรค์ บรรณาธิการอํานวยการ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สมาร์ท
บิซิเนส ไลน์ จํากัด ซึ%งไม่หยุดนิ%งที%จะนําเสนอเนืUอหาผ่านทุกช่องทางการสื% อสาร ทัUงรู ปแบบของนิตยสารแจกฟรี ที%มีรูปเล่ม
และสี สนั สวยงามโดดเด่นสะดุดตา ด้วยความหนามากกว่า 180 - 380 หน้าขึUนไป และการนําเสนอผ่านช่องทางสื% อสังคม
ออนไลน์ อาทิ Facebook, Website,Youtube, E-book ฯลฯ ที%ตอบรับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคที%เปลี%ยนแปลงไปสู่ ยคุ ดิจิตลั จึง
กล้าพูดได้วา่ SBL บันทึกประเทศไทย สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างได้ ทุกที% ทุกเวลา และรวดเร็ วฉับไวที%สุด

3.2.1 รู ปตัวอย่ างนิตยสาร

3.4 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร

3.5 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
• นายชนเมศ วิลาศ ตําแหน่งผูช้ ่วยช่างภาพ
3.4.2 ลักษณะงานที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินโครงงานนอกเหนือจากโครงงาน คือ ทําหน้าที%เป็ น
ช่างภาพลงพืUนที%ในการถ่ายสถานที%ท่องเที%ยวและวัดต่างๆในจังราชบุรีที%ทางพี%เลีUยงได้มอบหมายให้ลงพืUนไป
เก็บภาพ เช่น ภาพวัด ภาพพระที%สาํ คัญ ภาพร้านอาหาร
3.6 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื%อ-สกุลพนักงานที%ปรึ กษาคุณ
คุณ พัชรา คํามี
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที%ปรึ กษาหัวหน้าฝ่ ายศิลป์

รู ปที%3.5พนักงานที%ปรึ กษา

3.7 ระยะเวลาทีป$ ฎิบัตงิ าน
3.6.1ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที% 17 พฤษภาคม 2560 - 31สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น.-17.30 น.

3.8 ขั:นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขัUนตอนการดาเนินงาน
สัปดาห์ที%1
สัปดาห์ที%2
สัปดาห์ที%3
สัปดาห์ที%4
สัปดาห์ที%5
สัปดาห์ที%6
สัปดาห์ที%7
สัปดาห์ที%8
สัปดาห์ที%9
สัปดาห์ที%1
สัปดาห์ที%10
สัปดาห์ที%11
สัปดาห์ที%12
สัปดาห์ที%13
สัปดาห์ที%14
สัปดาห์ที%15
สัปดาห์ที%16

รายละเอียดการปฏิบตั ิสหกิจ
ตกแต่งภาพจังหวัดอุบลราชธานี
ตกแต่งภาพจังหวัดอุบลราชธานี
ตกแต่งภาพจังหวัดอุบลราชธานี
ตกแต่งภาพจังหวัดบุรีรัมย์
ตกแต่งภาพจังหวัดบุรีรัมย์
ตกแต่งภาพจังหวัดลําพูน
ตกแต่งภาพจังหวัดลําพูน
ตกแต่งภาพจังหวัดลําพูน
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ถ่ายภาพจังหวัดราชบุรี
ตกแต่งภาพจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตกแต่งภาพจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

ตารางที% 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาและการพัฒนาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา
3.9 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์ เครื% องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื% อง
กล้องสาหรับถ่ายภาพ 1 ตัว 3.8.2 ซอฟต์ แวร์ โปรแกรม Adobe Photoshop โปรแกรม Ligthroom cc

บทที$ 4 ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ

จากการศึกษาเรื* องขั/น ตอนการแต่งภาพเพื*อใช้ในการโฆษณานิตยสาร เพื*อนําไปเป็ นหน้าปกของ
จังหวัดอุบลราชธานีผศู ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื* องของการ ศึกษาขั/น ตอนการแต่งภาพเพื*อนําภาพไป
เป็ นหน้าปกนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย การตกแต่งภาพเพื*อลงโฆษณาผลปฏิบตั ิงานทําให้ทราบถึง
กระบวนการดังนี/
4.1ขั5นตอนก่ อนการตกแต่ งภาพ
4.1.1 รับงานจากพนักงานที*ปรึ กษา
คุณ พัชรา คํามี มีการสัง* ให้ตกแต่งภาพวัดภูพร้าวเพื*อทําเป็ นหน้าปกของนิตยสารจังหวัดอุบลให้
ออกแบบได้ตามใจนักศึกษาแต่ตอ้ งดุดี พนักงานที*ปรึ กษาให้คาํ แนะนําในการออกแบบว่าควรทําโทนสี ให้
สดใสแบบนิตยสารเล่มก่อนๆที*ผา่ นมา

รู ปที* 4.1. รับงานจากพนักงานที*ปรึ กษา

4.1.2 จากรู ปภาพไฟล์ด/ งั เดิมจากช่างภาพส่ งมา ในภาพมีความมืดมากและไม่สามารถมองเห็นดาวบนท้องฟ้าได้ท/ งั หมด จึงมี

แนวคิดการตกแต่งอย่างแรกคือทําให้ภาพสว่างขึ/นก่อนและทําสี ให้สดในส่ วนของท้องฟ้าและโบสถ์

รู ปที*

4.2 รู ปภาพดั/งเดิมจากกล้องที*ยงั ไม่ได้ตกแต่ง

4.1.3 คุณ พัชรา คํามี

หัวหน้าฝ่ ายศิลป์ ได้สงั* ให้ทาํ รู ปหน้าปกในแนวคิดให้วดั ภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีดูโดนเด่นที*สุด

โดยให้ตกแต่งตามจินตนาการให้โบสถ์มีแสงออกมาตามขอบเน้นที*โบสถ์และท้องฟ้าให้เห็นดาวมากที*สุดทําภาพดูดีและ
เหมาะกับนิตยสารท่องเที*ยวให้มากที*สุด โดยนําตัวอย่างจากนิตยสารที*เคยทํามาแล้วเป็ นตัวอย่าง

4.2 ขั5นตอนระหว่ างการผลิตภาพหน้ าปกเพื$อการทําสื$ อโฆษณา

4.2.1 เปิ ดโปรแกรม Lightroom cc ต้องการให้แสงสว่างมากขึ/นและเพิ*มสี เฉพาะจุดเช่น ดาวและโบสถ์

รู ปที* 4.2 โปรแกรม light room

4.2.2เลือกไฟล์รูปที*จะแต่งเข้ามาในโปรแกรม โดยการคลิกที*รูปที*วดั ภูพร้าว
หลังจากนั/นกดที*ปุ่ม import

รู ปที* 4.3 โฟร์เดอร์ภาพถ่าย
4.2.3 กดปุ่ ม Import ไฟล์ jpg เข้ามาในโปรแกรม Lightroom

รู ปที* 4.4 การนําภาพถ่ายเข้าโปรแกรม

4.2.4 จากไฟล์รูปดิบจะเห็นว่ามีความมืดอยูจ่ ึงเพิ*มความสว่างด้วยเครื* องมือ Exporure เป็ น +0.20

ไฟล์รูปดิบ

รู ปที* 4.5 ภาพไฟล์ดิบ

รู ปเพิ*มความสว่าง

รู ปที* 4.6 ภาพไฟล์ที*ทาํ ให้สว่างขึ/น

4.2.5 ใช้เครื* องมือ Radial filter เพิ*มความสว่างในส่ วนของดาวที*ละจุด (ตามลูกศรสี แดง)

รู ปที* 4.7 Radial filter

4.2.6 ส่ งงานและแก้ไขงานครั*งที* 1
ผูจ้ ดั การฝ่ ายศิลป์ ได้ให้คาํ แนะนําว่าโบสถ์ยงั ดูธรรมดาเกินไปยังดูไม่โดดเด่นพอที*จะเป็ นหน้าปกของจังหวัดอุบลได้

รู ปที* 4.8 ภาพส่ งงานครั/งที* 1
4.2.7 เมื*อทําการเพิ*มแสงในโปรมแกรม lightroom เรี ยบร้อย กดคลิกขวาไปที* Edit in Adobe Photoshop cc 2017 เพื*อทําการไดคัท
โบสถ์

รู ปที* 4.9 การนําภาพไปตกแต่ งในโปรแกรม photoshop

4.3 ขั5นตอนการไดคัทและเลือกส่ วนทีต$ ้ องการ
4.3.1 โปรแกรม Photoshop cc จะถูกเปิ ดขึ/นมาแบบอัตโนมัต

รู ปที* 4.10 เปิ ดโปรแกรม Photoshop

4.3.2 เปิ ดไฟล์เดิมที*ได้มามีความมืดมากและสี ไม่สดใสในแบบนิตยสารจึงใช้โปรแกรม photoshop ในการ
ตกแต่งโดยเครื* องมือแรกที*ใช้คือ Hue/saturation ปรับสี ให้สดขึ/น 40 % เพราะสี จากจอมอนิเตอร์เมื*อนําไป
ล้างเป็ นกระดาษสี จะจืดลง 25 %

รู ปที* 4.11 Hue/saturation

4.3.4 ใช้เครื* องมือ cuves ปรับในส่ วนของเงาขึ/นมาให้ภาพเกิดความสว่างขึ/นในส่ วนของท้องฟ้าและโบสถ์

รู ปที* 4.12 ใช้เครื* องมือ cuves

4.3.5

ใช้เครื* องมือ selection tool ระบายรอบๆโบสถ์เพื*อเลือกเฉพาะส่ วนโบสถ์ที*ตอ้ งการจะแต่ง

รู ปที* 4.13ใช้เครื* องมือ selection tool

4.3.6 เมื*อใช้ selection tool เรี ยบร้อยแล้วทําการสร้าง layer ใหม่ข/ ึนมาโดยการคลิกขวาเลือกที* layer 1 copy 2

รู ปที* 4.14 selection tool

4.3.7 เมื*อใข้ selection tool เรี ยบร้อยแล้วทําการสร้าง layer ใหม่ข/ ึนมาจะได้ส่วนที* selection ไว้ตามที*เราต้องการ

รู ปที* 4.15 การสร้าง layer ใหม่ข/ ึนมา

4.3.8 นํา layer ที*ไดคัทแล้วมาวางที*ขา้ งหน้าฉากหลังเดิม

รู ปที* 4.16 นํา layer ที*ไดคัทแล้วมาวางที*ขา้ งหน้าฉากหลังเดิม

4.3.9

เปลี*ยนสี โบสถ์ให้เป็ นสี ขาวทั/งหมดโดยใช้เครื* องมือ bush เลือกที*สีขาวและระบายลงไปใน layer ที* copy ไว้

รู ปที* 4.17 เปลี*ยนสี โบสถ์ให้เป็ นสี ขาวทั/งหมดโดยใช้เครื* องมือ bush

4.3.10เมื*อได้รูปโบสถ์ที*ทาํ เป็ นแสงสี ขาวเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วนํารู ปโบสถ์ที*ไดคัทแล้วมาวางทับบนโบสถ์สีขาวใบแรก

รู ปที* 4.18 รู ปโบสถ์ที*ไดคัทแล้ว

4.3.11 layer มาซ้อนกันก็จะทําให้เกินแสงสี ขาวขึ/นมาดังรู ปมีแสงออกมารอบๆบริ เวณโบสถ์และขั/นตอนสุ ดท้ายกดปุ่ ม
ctrl+shift+e เพื*อรวมให้เป็ น layer เดียวเพื*อใช้ save เป็ น JPG ในการทําปกนิตยสาร

รู ปที* 4.19 เสร็ จขึ/นตอนการตกแต่ง

4.3.12 หน้าปกแบบสมบูรณ์จงั หวัดอุบลราชธานี

บทที$ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
รู ปที* 4.20 ภาพปกที*สมบูรณ์

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจที1บริ ษทั บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั?งแต่วนั ที1
15 พฤษภาคม 2561ถึงวันที1 31 สิ งหาคม 2561 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของฝ่ ายผูช้ ่วยกราฟิ กและ
ช่างภาพ ณ บริ ษทั สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จํากัด คอยทาหน้าที1ในการถ่ายภาพจัดองค์ประกอบและตกแต่ง
ออกแบบภาพ เพื1อนามาลงสื1 อสิ1 งพิมพ์ลงนิตยสาร รวมถึงการทําโฆษณาลงสื1 อออนไลน์และการออกกองถ่าย
แบบทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับประสบการณ์ใหม่ในการทางานจริ ง และได้เรี ยนรู ้ระบบต่างๆในการทางานของ
องค์กร ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื1น ได้นาศักยภาพที1มีจากการเล่าเรี ยนมาใช้อย่างเต็มที1ในด้านการ
ถ่ายภาพเพื1อลงโฆษณาและการตกแต่งออกแบบสื1 อนอกจากนี?ผจู ้ ดั ทายังได้ฝึกการตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที1ของตนเองมากขึ?นอีกด้วย
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู ้ความสามารถในด้านการถ่ายภาพตกแต่งออกแบบสื1 ออย่าง
เต็มที1 โดยใช้ความรู ้พ?ืนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฏิบตั ิงานจริ ง รวมถึงคาแนะนาจาก
พนักงานที1ปรึ กษาที1คอยให้คาแนะนาในการถ่ายภาพและการออกแบบตกแต่งเพื1อลงสื1 อโฆษณาซึ1งในการ
ปฏิบตั ิ ได้รับคาติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้านการกราฟิ กภายในบริ ษทั และได้รับคาแนะนาดีๆซึ1 งเป็ น
สิ1 งที1น่าภูมิใจอย่างมากและสามารถนาเอาคาติชมมาปรับปรุ งและพัฒนาความรู ้ความสามารถให้ผจู ้ ดั ทามี
ประสิ ทธิภาพในด้านการถ่ายภาพเพิ1มมากขึ?น
นอกจากนี?ยงั มีอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานคือ การที1เราต้องทางานร่ วมกับคนหมู่มากทั?งภายในบริ ษทั
และนอกบริ ษทั รวมถึงต้องประสานงานกับส่ วนอื1นๆ ทั?งภายในและภายนอกนอกองค์กรทาให้เราต้องมี
ความเป็ นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนอย่างสู งในการทางาน เพราะเราไปทางานในฐานะ
ฝ่ ายกกราฟิ กซึ1งถือเป็ นตัวแทนขององค์กร ซึ1งการทางานอย่างมืออาชีพจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที1ดีของตัว
องค์กรด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที1ได้รับมอบหมายเป็ นการดาเนินงานจริ งนาไปใช้จริ ง และต้องทางานร่ วมกับคนหมู่มากจึงจะต้อง
ดาเนินงานอย่างเป็ นระบบระเบียบมีแผนการทางานอย่างเป็ นขั?นตอน ต้องมีความกระตือรื อร้น มีความ
รับผิดชอบต่องานที1ได้รับมอบหมายจากพี1เลี?ยงจึงต้องหมัน1 พัฒนาตัวเองอย่างสม่าเสมอ 29

5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทางานด้านการออกแบบ เราต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบและ
เช็คคุณภาพของงานทุกครั?งเพราะ การที1ผลงานได้แสดงออกไปทางสื1 อออนไลน์แล้วถ้ามีความผิดพลาด
เกิดขึ?นจากการขาดความรอบคอบก็อาจส่ งผลต่อความเชื1อมัน1 ของบริ ษทั ได้
5.3สรุปผลรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เพื1อการศึกษา ขั?นตอนการทาสื1 อโฆษณาร้านค้าผ่านโปรแกรม Photoshop
5.3.2 เพื1อลงมือปฏิบตั ิงานตามขั?นตอนในการถ่ายภาพตกแต่งและออกแบบโฆษณาเพื1อลงสื1 อ
ออนไลน์Facebook และสื1 อสิ งพิมพ์โดยสรุ ปผลว่า การปฏิบตั ิงานจะเริ1 มจากการประชุมเพื1อรับโจทย์จาก
พนักงานที1ปรึ กษา
5.3.3 เพื1อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขปัญหาที1เกิดขึ?นเฉพาะหน้าได้
โดยสรุ ปผลว่า ปัญหาจากการปฏิบตั ิงานในครั?งนี?คือรู ปที1ถ่ายมในเวลาฝนตกควรใช้ร่มหรื อถุงมาช่วยกันฝน
ให้กล้องและไม่ควรรอฝนหยุดเพราะจะไม่ได้งาน
5.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับรายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ในการทําเล่มโครงงานสหกิจศึกษามักจะประสบปัญหาในเรื1 องของรู ปแบบและการจัดหน้า ของ
รายงานทาให้เกิดปัญหาที1ตอ้ งคอยแก้ไขอยูต่ ลอด ดังนั?นเราต้องใช้ความละเอียดอย่างมากในการตรวจสอบ
รู ปแบบของเล่มโครงงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามที1มหาวิทยาลัยกาหนด
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