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หัวข้ อรายงาน

: ขั$นตอนการผลิตสื0 อโฆษณาออนไลน์หอ้ งอาหารเฌอเอม
ของ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิ เดนซ์ พ.ศ. 2562
ชื. อนักศึกษา
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: อาจารย์เอกสิ ทธิP อวยชัยวัฒน์
ระดับการศึกษา
: ปริ ญญาตรี
ภาควิชา
: การโฆษณา
คณะ
: นิเทศศาตร์
ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
: 3/2561
บทคัดย่ อ
รายงานการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื0 อง “ ขั$นตอนการผลิตสื0 อโฆษณาออนไลน์หอ้ งอาหาร
เฌอเอม ของ โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ พ.ศ. 2562 ”
โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ เป็ นโรงแรม 3.5 ดาว ในจตุจกั ร, กรุ งเทพมหานคร เป็ น
โรงแรมให้บริ การห้องพักปรั บอากาศที0 ทนั สมัย สามารถเพลิ ดเพลิ นกับอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติได้ที0ห้องอาหารเฌอเอม เพื0อตอบสนองความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าที0เข้ามาใช้บริ การ
คณะผูจ้ ดั ทําได้ปฎิ บตั ิ งานแผนก กราฟิ กออฟฟิ ศ (Garphic Office) ตําแหน่ ง กราฟิ กดี ไซเนอร์
(Graphic Designer) รับผิดชอบเกี0ยวกับการออกแบบและผลิตสื0 อโฆษณาออนไลน์และสื0 อสิ0 งพิมพ์
ของห้องอาหาร เฌอเอม ตามที0ได้รับมอบหมายเพื0อให้ลูกค้าเกิดความสนใจ
ตลอดระยะเวลาการปฎิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้พฒ
ั นา
ทักษะทางวิชาชีพแล้วยังได้ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง และได้ศึกษางานในด้านอื0นๆที0ไม่เคยศึกษามา
ก่อน การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การทํางานกับพี0และเพื0อนร่ วมงานในการทํางานเป็ นทีม ซึ0 งทําให้
มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ การทํางานอย่างมืออาชีพในอนาคต
คําสํ าคัญ : กราฟฟิ ก, ผลิตสื0 อโฆษณา
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ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที' ผูจ้ ดั ทําได้มาปฎิ บตั ิ งานในโครงงานการสหกิ จศึกษา ณ โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ
เดนซ์ ระหว่างวันที' 14 พฤษาภาคม 2562 ถึงวันที' 30 สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้ผูจ้ ดั ทําได้รับความรู ้
และประสบการณ์ ต่างๆที' เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนและการปฎิ บตั ิ งานในอนาคตเกี' ยวกับการ
ปฎิบตั ิงานตําแหน่ง Graphic Designer ณ โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ สามารถนําความรู ้ที'ได้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่ วมมือจาก โรงแรม ซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ ได้
สอน ได้เรี ยนรู ้ งาน และ ปั ญหาที' พบในการทํางานในแผนกต่างๆ จึ งขอขอบคุ ณมา ณ ที' นZ ี และ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนีZ
1. นายวรวุฒิ
ไพศาล
IT Director
2. นายพรี ณฐั
เขียวอยู่
Graphic Supervisor
3. นาย พสิ ษฐ์
เหมะธร
Graphic Design
4. อาจารย์เอกสิ ทธิ`
อวยชัย
อาจารย์ที'ปรึ กษาสหกิจศึกษา
และบุคคลท่านอื'นๆ ที'ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที'ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือในการจัดทํารายงาน
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณผูท้ ี'มีส่วนเกี'ยวข้องทุกท่านที'มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที'
ปรึ กษาในการทํารายงานฉบับนีZจนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจในชีวิตการ
ทํางานจริ งซึ'งผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที'นี'ดว้ ย
ผูจ้ ดั ทํารายงาน
นางสาวกัญญาวีร์ ทองวิเชียร
นายนิติพล กําเพ็ชร
30 สิ งหาคม 2562

สารบัญ
จดหมายนําส่ งรายงาน
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract

หน้า
ก
ข
ค
ง

บทที) 1 บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 ประโยชน์ทีJคาดว่าจะได้รับ

1
1
1
2

บทที) 2 การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ) กีย) วข้ อง
2.1 หน้าทีJของการโฆษณา
2.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเพืJองานโฆษณา
2.3 กระบวนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพืJอนําไปใช้ในการโฆษณา
2.4 ขัUนตอนการทํางานของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพืJอใช้ในการโฆษณา

3
4
5
5

บทที) 3 รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชืJอและทีJตU งั ของสถานทีJประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและบริ หารงานองค์กร
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานทีJได้รับมอบหมาย
3.5 ชืJอและตําแหน่งของพนักงานทีJปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาทีJปฎิบตั ิงาน
3.7 ขัUนตอนและวิธีการดําเนินงานและพัฒนาของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่งตามประเภทของรายงานทีJนกั ศึกษาดําเนินงานดังนีU
3.8 อุปกรณ์และเครืJ องมือทีJใช้

9
10
12
13
14
14
15
16

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า

บทที) 4 ผลการปฏิบัตงิ าน
4.1 ขัUนตอนการเตรี ยมงาน
4.2 ขัUนตอนการผลิตสืJ อทีJใช้ในการโฆษณา
4.3 ขัUนตอนการลงสืJ อ

17
18
31

บทที) 5 สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.3 สรุ ปผลรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา

39
39
40
40

บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก ภาพการปฏิบตั ิงาน
ประวัติผจู ้ ดั ทํา

41
42
45

สารบัญตาราง
ตารางทีJ 3.1 ขัUนตอนและวิธีดาํ เนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
ตารางทีJ 3.2 ขัUนตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา

หน้า
15
16

สารบัญรู ปภาพ
รู ปทีJ 3.1 โลโก้สญ
ั ลักษณ์ของโรงแรมซินนามอน เรสซิ เดนซ์
รู ปทีJ 3.2 แผนทีJแสดงทีJตU งั บริ ษทั โรงแรมซินนามอน เรสซิ เดนซ
รู ปทีJ 3.3 ห้องพักประเภท Deluxe
รู ปทีJ 3.4 ห้องพักประเภท Executive Suite
รู ปทีJ 3.5 ห้องอาหารเฌอเอม
รู ปทีJ 3.6 รู ปแบบการบริ หารองค์กร
รู ปทีJ 3.7 หน้าเว็ปไซต์โรงแรม
รู ปทีJ 3.8 พนักงานทีJปรึ กษา นาย พีรณัฐ เขียวอยู่ ตําแหน่ง Supervisor
รู ปทีJ 4.1 ภาพประกอบตัวอย่าง บรี ฟงานทีJอยากได้ 1
รู ปทีJ 4.2 ภาพประกอบตัวอย่าง บรี ฟงานทีJอยากได้ 2
รู ปทีJ 4.3 การจัดไฟ
รู ปทีJ 4.4 ตัUงค่ากล้องและทดลองถ่ายภาพ
รู ปทีJ 4.5 การถ่ายภาพอาหาร
รู ปทีJ 4.6 การถ่ายภาพเครืJ องดืJม
รู ปทีJ 4.7 โปรแกรมAdobe Photoshop
รู ปทีJ 4.8 โปรแกรม Adobe Illustrator
รู ปทีJ 4.9 เว็ปไซต์สาํ หรับใช้ภาพตกแต่ง
รู ปทีJ 4.10 ตัUงค่าหน้ากระดาษ
รู ปทีJ 4.11 การเปิ ดหน้ากระดาษ เพืJอสร้างผลงาน
รู ปทีJ 4.12 ลากภาพลงในโปรแกรมทีJเปิ ดเตรี ยมไว้
รู ปทีJ 4.13 ใส่ ขอ้ ความหัวข้อหลัก
รู ปทีJ 4.14 นําภาพอาหารทีJไดคัทแล้วมาใส่
รู ปทีJ 4.15 ใส่ ขอ้ ความพร้อมตกแต่ง
รู ปทีJ 4.16 ตัUงค่าหน้ากระดาษ
รู ปทีJ 4.17 การเปิ ดหน้ากระดาษ เพืJอสร้างผลงาน
รู ปทีJ 4.18 ลากภาพลงในโปรแกรมทีJเปิ ดเตรี ยมไว้
รู ปทีJ 4.19 ใส่ ขอ้ ความหัวข้อหลัก

หน้า
9
9
10
11
11
12
13
14
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27

สารบัญรู ปภาพ(ต่ อ)
รู ปทีJ 4.20 นําภาพอาหารทีJไดคัทแล้วมาใส่
รู ปทีJ 4.21 ใส่ ขอ้ ความพร้อมตกแต่ง
รู ปทีJ 4.22 line ใช้ในการติดต่อและตรวจงาน
รู ปทีJ 4.23 รู ปแบบการสังJ แก้งานผ่าน line 1
รู ปทีJ 4.24 รู ปแบบการสังJ แก้งานผ่าน line 2
รู ปทีJ 4.25 Google drive ไว้สาํ หรับส่ งงาน
รู ปทีJ 4.26 Google Drive\Trainee ส่ งงานทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.27 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.28 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4. 29 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.30 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.31 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.32 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.33 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.34 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.35 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.36 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.37 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.38 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.39 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์
รู ปทีJ 4.40 โฆษณาอาหารทีJเสร็ จสมบูรณ์

หน้า
27
28
28
29
29
30
30
31
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38

บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ เป็ นโรงแรม 3.5 ดาว ในจตุจกั ร, กรุ งเทพมหานครเป็ น
โรงแรมให้บริ การห้องพักปรั บอากาศทีB ทนั สมัย สามารถเพลิ ดเพลิ นกับอาหารไทยและอาหาร
นานาชาติได้ทีBหอ้ งอาหารเฌอเอม เพืBอตอบสนองความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าทีBเข้ามาใช้บริ การ
ในปั จจุบนั โรงแรมมีการแข่งขันทีBสูงขึOนและมีการเปลีBยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนืBอง จึง
ทําให้การโฆษณาเป็ นสิB งสําคัญของการตลาด แต่การโฆษณานัOนต้องมีคอนเทนต์ทีBดี และ แปลก
ใหม่เพืBอให้ดูน่าสนใจ การถ่ายภาพสิ นค้าเพืBอนํามาตบแต่งให้ภาพดูสวยงาม ลงสืB อออนไลน์เพืBอโม
ทสิ นค้าเพืBอดึงดูความสนใจของผูม้ าใช้บริ การทัOงในประเทศและชาวต่างชาติเป็ นสิB งสําคัญ
ดังนัOนเพืBอโฆษณาการบริ การและการนําเสนอสิ นค้า (อาหาร) ถือเป็ นสิB งสําคัญส่ วนหนึB ง
ของโรงแรม เพืBอให้บรรลุเป้ าหมายและตระหนักดี ว่านอกจากการบริ การและการนําเสนอสิ นค้า
คุณภาพของสืB อโฆษณาก็มีผลเช่นกัน เพืBอตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพืBอศึกษาการถ่ายภาพผลิตสืB อออนไลน์โฆษณาห้องอาหาร เฌอเอม โรงแรมซิ นนา
ม่อนเรสซิ เดนซ์
1.2.2 เพืBอศึกษาขัOนตอนการทํางานโฆษณาของ ห้องอาหาร เฌอเอม โรงแรมซิ นนาม่อน
เรสซิ เดนซ์
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
การศึกษาขัOนตอนการถ่ายภาพเพืBอผลิตสืB อโฆษณาของห้องอาหารเฌอเอมของโรงแรมซิ น
นาม่อน เรสซิ เดนซ์ เพืBอศึกษาขัOนตอนการผลิตสืB อสิ นค้า และ ขัOนตอนการทําโฆษณาของตัวสิ นค้า
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1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงกระบวนการขัOนตอนการถ่ายภาพเพืBอผลิตสืB อโฆษณา ของห้องอาหาร
เฌอเอม โรงแรมซินนาม่อน เรสซิ เดนซ์
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ในการผลิตสืB อโฆษณาสร้างงานโฆษณาแบบการถ่ายภาพ ของห้องอาหาร
เฌอเอม โรงแรมซินนาม่อน เรสซิ เดนซ์
1.4.3 ผลงานทีBได้จากการปฎิบตั ิงานสหกิจ สามารถไปใช้จริ งในการโฆษณา

บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นรายงานสหกิ จศึ กษาเรื4 อง “ขั9นตอนการผลิ ตสื4 อโฆษณาออนไลน์
ห้องอาหารเฌอเอม ของ โรงแรมซิ นนาม่อนเรสซิ เดนซ์” มุ่งศึกษากระบวนการ การทํางานในบริ ษทั
ขั9นตอนการถ่ายภาพผลิ ตภัณฑ์เพื4อใช้ในการโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4
เกี4ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื4 องต่อไปนี9คือ
2.1 หน้าที4ของการโฆษณา
2.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเพื4องานโฆษณา
2.2.1 ประเภทของกล้อง
2.2.2 ชนิดของเลนส์
2.3 กระบวนการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื4อนําไปใช้ในการโฆษณา
2.3.1 ความหมายของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื4อใช้ในการโฆษณา
2.3.2 ความสําคัญของการทําหน้าที4หลักของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื4อใช้ในการ
โฆษณา
2.4 ขั9นตอนการทํางานของการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื4อใช้ในการโฆษณา
2.4.1 การจัดไฟ
2.4.2 การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์
2.4.3 การถ่ายภาพเพื4อการโฆษณา
2.1 หน้ าทีข$ องการโฆษณา
จุดมุ่งหมายหลักของการโฆษณา คือ การขายสิ นค้า แต่จุดมุ่งหมายที4ตอ้ งการให้เกิดขึ9นแบบ
ฉั บ พลัน คื อ การติ ด ต่ อ สื4 อ สาร ( lmmediate purpose is to communicate) โดยเป็ นการสื4 อ ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที4แอบแฝงด้วย
การชักจู งใจกลุ่ มเป้ าหมาย หน้าที4 ของการโฆษณาจะต้องหาจุ ดเด่ น จุ ดขายสิ นค้าและ
พยายามให้เขายอมรับว่าจุดเด่นนั9นเป็ นสิ4 งสําคัญและจําเป็ นต่อการบริ โภคเป็ นการเพิ4มคุณค่าให้กบั
สิ นค้า จะทําให้เกิดภาพพจน์ที4ดีแก่สินค้า ผูบ้ ริ โภคจะมีความเข้าใจในคุณภาพ สรุ ปได้วา่ โฆษณาก็
คือ การขายนัน4 เอง (อ้างถึงใน มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ, 2555)
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2.2 อุปกรณ์ ในการถ่ ายภาพเพื$องานโฆษณา
2.2.1 ประเภทของกล้ อง
กล้องถ่ ายภาพก็จะมี หลากหลายรู ปแบบที4 แตะต่ างออกไป แต่ คุณภาพของการ
ถ่ายภาพก็แตกต่างกันอีกด้วย ฉะนั9นกล้องที4ใช้ถ่ายภาพหลักๆ ของบริ ษทั จะมี 2 ประเภท
1.กล้องมิลเลอร์ เลส ( Mirrorless) กล้องที4นาํ การผสมผสานข้อดีระหว่างกล้อง 2
แพลตฟอร์ มเข้าด้วยกันนัน4 ก็คือกล้องที4มีคุณภาพสู งอย่าง DSLR แต่ในขณะเดียวกันก็มีขนาดที4เล็ก
กะทัดรัด พกพาง่ายซึ9 งรู ปร่ างหน้าตาก็คล้ายๆกับกล้อง Compact เพราะว่ามันมีขนาดเล็ก แต่หากดู
กันให้ละเอียดแล้ว กล้อง Mirrorless นั9นมีความแตกต่างก็คือ การถอดเปลี4ยนเลนส์ได้เหมือนกล้อง
DSLR เลยกล้องชนิ ดนี9 เป็ นจอ LCD ขนาดเล็กติดตั9งไว้ในช่องมองภาพ แต่กล้องหลายรุ่ นไม่มีช่อง
มองภาพมาให้จึงต้องมองผ่านจอ LCD ด้านหลังแทน
2. กล้องดีเอสแอลอา ( DSLR) กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี4ยวระบบดิจิตอล สามารถ
เปลี4ยนเลนส์ได้ เป็ นกล้องขนาดใหญ่ มีเลนส์ยื4นออกมา สั9นบ้างยาวบ้างเป็ นกล้องที4มีช่องมองภาพ
เพื4อให้ผถู ้ ่ายภาพได้ส่องดูเสี ยก่อน เพื4อนปรับนั9นนี4 ได้ตามใจคนถ่ายนัน4 เอง ( อ้างถึงในวงศกร โพธิ
กุล,2558)
2.2.2 ชนิดของเลนส์
เลนส์ (Lens) เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของกล้องเพราะเลนส์ต่างชนิ ดกับบนกล้อง
เดียวกันสามารถให้ความรู ้สึกที4ต่างกันได้ เลนส์มีกี4ประเภท
1.เลนส์ ท ั4ว ไป (Normal หรื อ Standard Lens ) เลนส์ ที4 ม องช่ อ งผ่ า นเลนส์ เ ห็ น
อย่างไรก็จะถ่ายออกมาตามนั9น เลนส์ประเภทนี9จะเป็ นได้ท9 งั เลนส์เดี4ยวและเลนส์ซูม
2.เลนส์มุมกว้าง (Wide Angle Lens) เป็ นเลนส์ที4รับมุมกว้างได้มากกว่าปกติ เหมาะ
สําหรับการถ่ายในพื9นที4แคบหรื อจํากัด
3.เลนส์มาโคร (Macro Lens) เลนส์ที4ใช้สาํ หรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆ
4.เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) เลนส์ที4ใช้สาํ หรับถ่ายภาพระยะไกล มักใช้ถ่ายภาพ
สัตว์ในธรรมชาติ ซึ4งอาจไม่สามารถเข้าใกล้ได้ (อ้างถึงในวงศฏร โพธิกลุ ,2558)

5

2.3 กระบวนการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื$อใช้ ในการโฆษณา
2.3.1 ความหมายของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื$อใช้ ในการโฆษณา
การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ คือ การถ่ายสิ นค้าต่างๆเพื4อใช้มาประกอบในการโฆษณา
เพื4อส่ งเสริ มในด้านการขาย สร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าดึงดูดในความสนใจของลูกค้า
ไม่วา่ จะเป็ นภาพโฆษณาหรื อจะเป็ นวีดีโอเพื4อนการโฆษณา
ในปั จจุบนั การถ่ายภาพนั9นยังมีความสําคัญต่องานโฆษณาอยูม่ าก ซึ4 งไม่จะทําภาพ
โฆษณาอะไรก็ตามต่างต้องใช้อา้ งอิงจากภาพถ่ายเป็ นหลัก ถึงภาพทุกภาพที4โฆษณาออกไปนั9นจะดู
สวยงามมากแค่ไหนแต่พ9ืนฐานของภาพๆนั9นจริ งๆไม่วา่ จะเป็ นภาพเคลื4อนไหวหรื อภาพนิ4งก็ตาม ก็
คือมาจากถ่ายภาพนัน4 เอง
2.3.2 ความสํ าคัญของการทําหน้ าทีห$ ลักของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื$อใช้ ในการโฆษณา
สําหรับการทําหน้าที4หลักในการถ่ายภาพคือ การหาจัดองค์ประกอบทิศทางของ
แสงและไฟเพื4อให้ภาพเกิดความสมดุลและทําให้ภาพที4ถ่ายนํามาแต่งให้ได้ง่ายที4สุด เพื4อนํามาพร้อม
ไว้ลงในการโฆษณา การถ่ายภาพนั9นต้องอาศัยในเรื4 องของแสง การจัดองค์ประกอบให้ดูสวยงาม
ตามที4เราต้องการอยากจะให้เป็ น เป็ นการถ่ายภาพที4เป็ นแนวคิดใหม่ๆ สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที4
เหมาะสมเพื4อภาพที4ดีตอ้ งมีเทคนิคและวิธีการแปลกใหม่ได้ตลดเวลา
ความสําคัญและความจําเป็ นต่อสิ นค้า เพราะจะช่วยให้สินค้าเป็ นที4รู้จกั มากยิ4งขึ9น
โดยที4ผูค้ นได้ทราบถึงคุณประโยชน์และความประทับใจ เชื4 อมัน4 ที4จะซื9 อและจดจดสิ นค้าของเรา
เพราะได้เห็นภาพถ่ายในลักษณะเหมือนจริ ง ซึ4 งทําให้เกิดความรู ้สึกน่าเชื4อถือ อีกทั9งรวมทั9งภาพถ่าย
เพื4อใช้ในการโฆษณาจําช่วยให้สินค้าเป็ นที4รู้จกั มากขึ9น และ สามารถเพิม4 ยอดขายให้มากขึ9นด้วย
2.4 ขัQนตอนการทํางานของการถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์ เพื$อใช้ ในงานโฆษณา
2.4.1 การจัดไฟ
การถ่ายภาพโฆษณานั9นมีความจําเป็ นที4ตอ้ งให้ภาพนั9นออกมาดูมีมิติ เสมือนจริ ง
เพราะฉะนั9นการจัดไฟถือเป็ นเรื4 องที4สาํ คัญของการถ่ายภาพ แสงน้อยแสงมาก ถ่ายอย่างไรให้สวย
ขึ9 นอยู่กบั องค์ประกอบของแสง การจัดไฟมี หลากหลายแบบและหลายวิธี การถ่ายภาพโฆษณา
สิ นค้าในร่ มจําเป็ นต้องอาศัยเทคนิคในการจัดแสง โดยให้ทิศทางของแสงเข้าช่วย แสงที4ส่องมาจาก
ทิศทางที4ต่างกันจะทําให้ภาพความรู ้สึกของบุคคลหรื อสิ นค้าที4ต่างต่างกันออกไป แต่เทคนิ คการจัด
แสงเบื9องต้นที4เป็ นเทคนิคที4ไม่ซบั ซ้อน ทําได้ง่าย และ ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะคือ การจัดแสง 3 จุด หรื อ
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Three-Point Lighting เทคนิ คการจัดแสงสามสุ ด เป็ นเทคนิ คที4 สตูดิโอถ่ายภาพส่ วนใหญ่นิยมกัน
โดยภาพที4ได้จะมีมิติ โดดเด่น ไม่แบนราบไปกับพื9นหลังของภาพ แสง 3 จุดที4ตอ้ งจัดมีดงั นี9
1.แสงหลัก ( Key Light) เป็ นจุดหลักที4ให้แสงกับการถ่ายภาพ โดยจะให้ส่องมา
ด้านขวาหรื อด้านซ้ายก็ได้ มุมของไฟควรอยูร่ ะหว่าง15-45 องศา และสู งจากแบบที4ถ่าย โดยกดไฟ
ทํามุมลงมาที4 14-45 องศาเช่นกัน
2.แสงลบเงา ( Fill Light) ถ้าใช้ไฟหลักส่ องที4สินค้าอย่างเดียว จะทําให้เกิดเงาขึ9น
ดังนั9นฝั4งตรงข้ามของแสงหลักให้ใช้ไฟที4มีกาํ ลังอ่อนกว่า หรื อจะใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงช่วยก็ได้
จุดประสงค์เพื4อที4จะไม่ให้เกิดแสงเงา
3.แสงจากด้านหลัง (Back Light) บางคนอาจใช้คาํ Rim Light เป็ นการใช้สว่าง
ส่ องจากด้านหลังมาที4สินค้าหรื อตัวแบบเพื4อให้สินค้าหรื อตัวแบบมีความคมชัดและโดดเด่นขึ9นโดย
จัดให้ไฟส่ องจากด้านข้างมาและสู งกว่าตังแบบ ทํามุมก้มประมาณ 45 องศา
การถ่ายภาพโฆษณาสิ นค้าเพื4อให้สวยงามไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายภาพนิ4 งหรื อวีดีโอก็
ตาม สิ4 งสําคัญที4สุดคือเรื4 องจัดแสง หากนําความรู ้เรื4 องแสงไปใช้ก็จะทําให้ภาพที4สวย มีมิติ และดู
โดดเด่นมากขึ9น และ สามารถมี ส่วนช่ วยในการกระตุน้ ยอดขายให้สูงขึ9นได้อีกด้วย ( อ้างถึ งใน
อาจารย์ โอม รัตนากาญจน์ , 2561)
2.4.2 การถ่ ายภาพผลิตภัณฑ์
การถ่ายภาพจะต้องมีบทบาทของการสื4 อความหมายด้วยภาพมาก ทําให้คนสนใจ
ภาพบางภาพ ไม่ จาํ เป็ นต้องถ่ ายให้สวย ภาพบางภาพไม่ จาํ เป็ นต้องถ่ ายให้ดูดี แต่ ภาพทุ กภาพ
สามารถเพิ4มสิ4 งเหล่านั9นเข้าไปได้ และภาพทุกภาพต้องมีองค์ประกอบ สามารถจําแนกได้ดงั ต่อไปนี9
1.สะดุดตา
2.น่าสนใจ
3.สื4 อความหมายได้ง่าย
4.ประทับใจ
2.4.3 การถ่ ายภาพเพื$อการโฆษณา
การถ่ายภาพเพื4อการโฆษณา คือ การถ่ายภาพของสิ นค้า วัตถุ/สิ4 งของ ที4ตอ้ งการ
ขายให้เพื4อนําภาพถ่ายไปใช้ในการโฆษณาหรื อบริ การนั9นๆให้ผูบ้ ริ โภคได้ทราบ เพื4อให้รู้จกั การ
ถ่ายภาพโฆษณาจึงเป็ นเรื4 องที4ตอ้ งให้ความรู ้ต่างๆทางด้านการถ่ายภาพ เพื4อทําให้ภาพออกมาดี การ
ถ่ายภาพมันเป็ นสิ4 งที4ตอ้ งอาศัยเทคนิ ค และการชํานาญในการจัดตั9งกล้อง ต้องรู ้จกั มุมของกล้องว่า
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มุมไหนดี และร่ วมไปถึงการรู ้จกั มุมของแสงอีกด้วย ยังไม่พออุปกรณื เสริ มของกล้องนั9นก็ตอ้ งมี
เพื4อภาพที4สวยงาม หรื อภาพที4ดีและสามารถนําไปตกแต่งให้ได้ง่ายขึ9น การถ่ายภาพต้องอาศัยการ
แต่งภาพ เพื4อภาพที4สวยกว่าต้นฉบับ ถึงพร้อมจะนําภาพนั9นๆมาโปรโมทหรื อลงเว็ปขายสิ นค้า เพื4อ
สร้างความดึงดูดแก่ผบู ้ ริ โภค แต่ตอ้ งคงความเสมือนจริ งของรู ปภาพไว้ดว้ ย
2.4.4 การตกแต่ งภาพด้ วยการ Die Cut และ Retouch
1. Die Cut การตกแต่งภาพด้วยการ Die Cut คือการตัดหรื อเลื อกวัตถุ/สิ4 งของ ที4
ต้องการเอาออกมาจากฉากพื9นหลังของภาพถ่าย จุดประสงค์คือ เพื4อที4จะนําภาพนั9นไปใช้ในการ
ต่อไป เช่น เอาไปไว้กบั ฉากหลังอื4น แต่ส่วนมากเพื4อการโฆษณาจะนําภาพที4 Die Cut แล้วไปใช้กบั
พื9นหลังที4สร้างขึ9นมาไว้เพื4อโปรโมทแล้ว ซึ4 งหลักการของการ Die Cut คือ การล้อมวัตถุ/สิ4 งของ ที4
ต้องการ ด้วยเครื4 องมือ Pen Tool และการ Selection หลังจากนั9น เราจึงนําเอาภาพไปใช้ร่วมกับงาน
อื4นๆต่อไป
2.Retouch การตกแต่งภาพด้วยการ Retouch คือการตกแต่งภาพในบางจุดให้ดูดีข9 ึน
กว่าภาพต้นฉบับ และนําไปใช้กบั งานได้ตามความต้องการ ในการ Retouch จะใช้ในโปรแกรม
Photoshop และ Illustrator แต่ โ ดยส่ วนใหญ่ จ ะใช้ ใ น Photoshop และยั ง มี โ ปรแกรมอื4 น
นอกเหนือจาก 2 โปรแกรมที4กล่าวมา ทั9งนี9โปรแกรมที4กล่าวมายังสามารถทําอย่างอื4นได้อีกมากมาย
ไม่ใช่แค่การ Retouch หรื อการ Die Cut เพียงอย่างเดียว
การนําภาพเหล่านี9 เข้ามาตกแต่ง หรื อ ปรับแต่งกับโปรแกรมนั9นๆ ที4มีตวั ช่วยอีก
หลายอย่างในการตกแต่งภาพที4แตกต่างกันออกไป Effect Color หรื อ Light ต่างๆของโปรแกรมที4
สร้างขึ9นมาเหล่านี9 จึงทําให้ภาพของเรานั9นดูดีข9 ึนมาเมื4อเทียบกับภาพต้นฉบับแล้ว แต่ก็ยงั คงความ
จริ งของรู ปภาพเดิมนั9นไว้
2.4.5 การใช้ ภาพเพื$อการโฆษณา
การใช้ภาพเพื4อการโฆษณา คือ การที4นาํ ภาพจากที4ถ่ายและได้รับการตกแต่งใน
โปรแกรม เสร็ จแล้วนั9นเราจึ งนําภาพเหล่านั9นมาทําการโฆษณา และมีช่องทางการโฆษณาหลาย
ช่องทางดังนี9
1.Facebook ช่องทางนี9 เป็ นที4นิยมมากในยุคนี9 ที4ผคู ้ นย่อนําสิ นค้าของตัวเองมาโปร
โมทผ่านช่องทางนี9 ไม่วว่าจะเป็ น บริ ษทั เล็ก ร่ วมไปถึง บริ ษทั ใหญ่ ที4นิยมโปรโมทผ่านช่องทาง
Facebook
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2.Instagram ปั จจุบนั นี9ช่องทางนี9ไม่ค่อยเป็ นที4ได้รับความนิยมมากสักเท่าไหร่ แต่ก็
ยังมีการพัฒนาเพิ4มขึ9นเพื4อให้กลับมาเป็ นที4นิยม
3.สื4 อออนไลน์ทางช่ องทางอื4 น เช่ น เว็บขายของออนไลน์ Shopee และ Lazada
ปั จจุ บนั ผูค้ นส่ วนใหญ่มกั จะชอบการซื9 อขายผ่านทางเว็บออนไลน์เหล่านี9 ซึ4 งซื9 อ-ขาย ง่าย และ
สะดวกสบาย ภาพสิ นค้าส่ วนมากได้ผา่ นการตกแต่งมาแล้วทั9งนั9น แต่จะทําอย่างไรให้ผบู ้ ริ โภคหัน
มาสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรา การลงภาพสิ นค้าอย่างเดียวอาจทําผูบ้ ริ โภคสนใจสิ นค้ามาแล้วอย่าง
หนึ4 ง ด้วยรู ปร่ าง หน้าตา ของสิ นค้านั9น น่ าจะสนใจแล้วทันสมัยตรงตามใจลูกค้าหรื อไม่ ย่อมไม่รู้
แต่ทุกภาพที4นาํ มาลงจะต้องสวย ดูน่าดึงดูด จากนั9นค่อยนํามาโปรโมท ผ่านแอพ หรื อ เว็บไซต์
สรุ ปจากที4ผศู ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาและเรี ยนรู ้การถ่ายภาพเพื4อการโฆษณาจึงทําให้
ทราบว่าการที4จะนํารู ปภาพมาลงโปรโมท หรื อ ลงโฆษณานั9น มันเป็ นเรื4 องที4เราต้องทําอย่างละเอียด
เพื4อชิ9นงานที4ไม่มีตาํ หนิ และแต่ละขั9นตอนต้องใช้เวลาในการผลิตที4นอกเหนื อจากการถ่ายรู ปแล้ว
นํามาลง Social มันต้องผ่านการตกแต่งรู ปภาพให้ออกมาน่าสนใจ และ ตรงตามความต้องการที4เรา
จะนําไปทําการลงโฆษณา โดยผ่านการ ถ่าย Die Cut และการตกแต่งสี เพิ4มเติม แต่คงความเป็ นภาพ
เดิมไว้ ไม่ให้เกิดการผิดเพี9ยนจากเดินมากไป จะกลายเป็ นการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค การทําภาพเพื4อ
การโฆษณา หนึ4งรู ปต้องผ่านวิธีการหลายอย่าง และก่อนที4จะนํามาลงต้องได้รับการตรวจสอบจากพี4
เลี9ยงให้แน่ใจว่า รู ปภาพนั9นไม่มีจุดตําหนิ ใด และ ดูแล้วไม่เกินความเป็ นจริ ง จึงจะนํามาลงโฆษณา
ใน Social ได้

บทที$ 3
รายละเอียดการปฎิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ :งั ของสถานทีป$ ระกอบการ
ชื$ อสถานประกอบการ
โรงแรมซินนามอน เรสซิ เดนซ์ (Cinnamon Residence)
62/67 ซอย วิภาวดีรังสิ ต 42 แขวง ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02 941 4360
อีเมล
info@ Cinnamon- Residence.com

รู ปที@ 3.1 โลโก้สญ
ั ลักษณ์ของโรงแรมซินนามอน เรสซิ เดนซ์

รู ปที@ 3.2 แผนที@แสดงที@ตI งั บริ ษทั โรงแรมซินนามอน เรสซิ เดนซ
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ ตัIงอยูท่ ี@จตุจกั ร ในกรุ งเทพ เหมาะจะเป็ นสถานที@พกั สําหรับ
ผูท้ ี@แสวงหาความผ่อนคลายและความบันเทิง รวมถึงบริ การด้านอื@นๆ เช่น รับจัดงานแต่ง งานปาร์ ตI ี
และงานสัมมานา อีเว้นต่างๆ
3.2.1 ความเป็ นมาโรงแรม
โรงแรมซิ นนาม่อน เรสซิ เดนซ์ เป็ นโรงแรมรู ปแบบสไตล์โ,เดิร์นตัIงอยู่บนถนน
วิภาวดี รังสิ ต ซอยวิภาวดี 42 และเปิ ดให้บริ การแบบเต็มรู ปแบบในเดื อน มกราคม พ.ศ. 2557 มี
รู ปลักษณ์เป็ นอาคาร 8 ชัIน 2 อาคาร จํานวนห้องพัก 221 ห้อง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
• Deluxe
• Executive Suite
โดยมี คุณ ปั ญจนิ นทร มงคลรัตนวงศ์ และ คุณ ซาลินี มงคลรัตนวงศ์ เป็ นผูก้ ่อตัIงโรงแรม
โดยใช้ชื@อโรงแรม คือ “ ซิ นนาม่อน ” ซึ@ งมีความหมายว่า อบเชย เป็ นเครื@ องเทศมีกลิ@นหอมสดชื@ น
เมื@อสู ดดม มีสีนI าํ ตาลแดง
ซึ@ งใช้เป็ นสัญลักษณ์ของอาคารและชื@ อโรงแรมด้วยหวังให้โรงแรมนีI มีบริ การที@อบอุ่นให้
ความรู ้สึกสดชื@นและเป็ นกันเองให้แก่ผทู ้ ี@เข้ามาพักอาศัยได้รับความรู ้สึกเหมือนอยูบ่ า้ น

รู ปที@ 3.3 ห้องพักประเภท Deluxe
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รู ปที@ 3.4 ห้องพักประเภท Executive Suite

รู ปที@ 3.5 ห้องอาหารเฌอเอม
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ลําดับการบริหารองค์ กร
Managing Director = เจ้าของและผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
General Manager = ผูจ้ ดั การทัว@ ไป ( ผูจ้ ดั การโรงแรม )
Head Department = หัวหน้าแผนก ( Director/Assistant Director/Manager )
Assistant Manager/Supervisor/Senoir = พนักงานระดับรองหัวหน้าแผนก/ผูช้ ่ วยหัวหน้า
แผนก
Staff = พนักงานตําแหน่งงานทัว@ ไป
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและบริหารงานองค์ กร

รู ปที@ 3.6 รู ปแบบการบริ หารองค์กร
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โรงแรมซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ จะจําหน่ ายห้องพักและบริ การต่ างๆ ผ่านทางเว็ปไซต์
http://cinnamon-residence.com/ เป็ นหลัก ภายในเว็ปจะมี ห้องพัก ห้องอาหาร และ บริ การต่างๆที@
เกี@ยวข้องนอกจากนีI ยังมีการโปรโมททางช่องทางอื@นๆ เพื@อให้ตรงกับกลุ่มเป้ าของลูกค้าที@เข้ามาใช้
บริ การ

รู ปที@ 3.7 หน้าเว็ปไซต์โรงแรม
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีไ$ ด้ รับมอบหมาย
ชื$ อ
นางสาวกัญญาวีร์ ทองวิเชียร
รหัสนักศึกษา 5904600138
ตําแหน่ ง
กราฟิ กดีไซเนอร์( Graphic Designer)
หน้ าที$
1. ออกแบบและผลิตงานที@ได้รับมอบหมาย
2. จัด functional สัมมานา
3. สตาฟช่วยงานแต่ง
ชื$ อ
นายนิติพล กําเพ็ชร
รหัสนักศึกษา 5904600185
ตําแหน่ ง
กราฟิ กดีไซเนอร์( Graphic Designer)
หน้ าที$
1. ออกแบบและผลิตงานที@ได้รับมอบหมาย
2. จัด functional สัมมานา
3. สตาฟช่วยงานแต่ง
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3.5 ชื$ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป$ รึกษา
ชื$ อ
นาย พีรณัฐ เขียวอยู่
ตําแหน่ ง
Supervisor

รู ปที@ 3.8 พนักงานที@ปรึ กษา นาย พีรณัฐ เขียวอยู่ ตําแหน่ง Supervisor
3.6 ระยะเวลาทีป$ ฎิบัตงิ าน
3.6.1ในการปฎิ บตั ิ งานนักศึกษาโครงงานสหกิ จศึกษาได้ใช้เวลาในปฎิ บตั ิ งานนับตัIงแต่
วันที@ 14 พฤษภาคม 2562 - ถึงวันที@ 30 สิ งหาคม 2562 เป็ นระยะเวลาทัIงสิI น 14 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 – 18.30 น.
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3.7 ขั:นตอนและวิธีการดําเนินงานและพัฒนาของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยแบ่ งตามประเภท
ของรายงานทีน$ ักศึกษาดําเนินงานดังนี:
3.7.1 ขัIนตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
สัปดาห์ ที@ 1
ทดลองทําสื@ อ ใน โปรแกรม Photo Shop
สัปดาห์ ที@ 2
เริ@ มทําสื@ อโฆษณาใช้ในการโปรโมท แพ็คเกจงานแต่ง
สัปดาห์ ที@ 3
วางแผนเตรี ยมงาน และ ถ่ายภาพ Coffee Break
สัปดาห์ ที@ 4
ประชุมแผนและลงมือทํา Facebook Canvas
สัปดาห์ ที@ 5
ถ่ายรู ป อาหาร และ เครื@ องดื@ม ในหัวข้อ Rainy Season
สัปดาห์ ที@ 6
เริ@ มผลิตสื@ อโฆษณา Online / Offline Rainy Season
สัปดาห์ ที@ 7
แก้งาน Rainy Season
สัปดาห์ ที@ 8
ผลิตสื@ อ Online ลง Facebook
สัปดาห์ ที@ 9
ประชุมวางแผนถ่ายอาหาร และ ถ่ายอาหารที@โรงแรม KLUB HOTEL
สัปดาห์ ที@ 10
ถ่ายอาหาร 4 เมนู และ นําไปผลิตสื@ อโฆษณา
สัปดาห์ ที@ 11
ประชุมการจัดสถานที@งานแต่งให้ลูกค้า และ เตรี ยมงานแต่ง
สัปดาห์ ที@ 12
ประชุ ม และวางแผนในการถ่ า ย VDO การเดิ น ทาง และ สถานที@
ท่องเที@ยว รอบโรงแรม KLUB HOTEL
สัปดาห์ ที@ 13
ออกนอกสถานที@ไปถ่ายทํา VDO
สัปดาห์ ที@ 14
เริ@ มการตัดต่อ VDO ด้วยโปรแกรม Premiere Pro
สัปดาห์ ที@ 15
ตรวจสอบ และ แก้ไข VDO
สัปดาห์ ที@ 16
Present VDO ให้ผบู ้ ริ หารโรงแรม
ตารางที@ 3.1 ขัIนตอนและวิธีดาํ เนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขัIนตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
ขั:นตอนการดําเนินงาน
พ.ค. 2562
มิ.ย. 2562
ก.ค. 2562
การนําเสนอหัวข้อรายงาน
การรวบรวมข้อมูลเบืIองต้น
เสนอโครงร่ างการทํางานแก่
พนักงานที@ปรึ กษา
การปฏิบตั ิงานออกแบบงาน
สรุ ปการปฏิบตั ิงานทัIงหมด
นํามาเขียนเป็ นเล่มรายงาน
ตารางที@ 3.2 ขัIนตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
3.8.1.1 เครื@ องคอมพิวเตอร์ 2 เครื@ อง
3.8.1.2 กล้อง DSLR 1 ตัว
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
3.8.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop
3.8.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator
3.8.2.3 โปรแกรม Adobe After Effects

ส.ค. 2562

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
จากการศึกษาเรื* อง ขั/นตอนการผลิตสื* อโฆษณาออนไลน์ ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรม
ซิ นนามอน เรสซิ เดนซ์ พ.ศ.2562 ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื* องของการ ศึกษาขั/นตอนการ
วางแผน ขั/นตอนการทํางาน และ ช่วงเวลาการทํางานจริ ง การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที*สามารถ
เกิดขึ/นได้ ทําให้ได้ทราบถึงผลปฎิบตั ิงานจริ ง โดยมีกระบวนการดังนี/
4.1 ขั4นตอนการเตรียมงาน
4.1.1 การประชุมแจกแจงหน้ าที$
คุณ พรี ณฐั เขียวอยู่ ตําแหน่ง Graphic Supervisor (พี*เลี/ยง) มีการเรี ยกประชุมเพื*อ
แจกแจงหน้า ที* ต่ า งๆ มี ก ารสั*ง งานให้ผูจ้ ัดทํา ถ่ า ยภาพอาหารและเครื* องดื* ม ภายใต้หัวข้อ “Chef
Reccoment & Berry season)โดยที* ปรึ กษาได้มีการวางแผนไว้เบื/ องต้น ให้งานออกมาในแบบที*
ผูจ้ ดั ทําต้องการ โดยให้ภาพตัวอย่างเพื*อเป็ นแนวทางในการถ่ายรู ปและการทําสื* อโฆษณาออนไลน์

รู ปที* 4.1 ภาพประกอบตัวอย่าง บรี ฟงานที*อยากได้ 1
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รู ปที* 4.2 ภาพประกอบตัวอย่าง บรี ฟงานที*อยากได้ 2
4.1.2 ศึกษาข้ อมูลของสิ นค้ า
หลัง จากที* ไ ด้ท ราบความต้อ งการของพนัก งานที* ป รึ ก ษา ผู จ้ ัด ทํา จึ ง เริ* ม จาก
การศึกษาเกี*ยวกับข้อมูลของสิ นค้า โดยจากสื* อเก่าๆที*เคยลงไปแล้ว เพื*อทําการวางแผนการผลิตสื* อ
และ การจัดองค์ประกอบของสิ นค้า ในการทําสื* อโฆษณาของอาหาร
4.2 ขั4นตอนการผลิตสื$ อทีใ$ ช้ ในการโฆษณา
4.2.1 การจัดเตรียมอุปกรณ์
ฝ่ ายกราฟฟิ กนัดเวลากับผูจ้ ดั การห้องอาหาร เพื*อให้ทางฝ่ ายห้องอาหารจัดเตรี ยม
วัตถุดิบที*จะต้องการถ่าย และจัดเตรี ยมสถานที*ให้สะดวกต่อการถ่ายรู ป อุปกรณ์ที*ใช้ในการถ่ายรู ป
มี ตัวสิ นค้า กล้อง ขาตั/งกล้อง ไฟ และ คอมพิวเตอร์
4.2.2 การถ่ ายภาพ
การตั/งค่ากล้องและการจัดไฟ พี*ในแผนกมีการอธิ บายและช่ วยจัดเตรี ยม หน้าที*
หลักคือ การถ่ายภาพและดูความเรี ยบร้อยของภาพ
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รู ปที* 4.3 การจัดไฟ

รู ปที* 4.4 ตั/งค่ากล้องและทดลองถ่ายภาพ
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รู ปที* 4.5 การถ่ายภาพอาหาร

รู ปที* 4.6 การถ่ายภาพเครื* องดื*ม
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4.2.3 ขั4นตอนการผลิตสื$ อออนไลน์
เมื* อคัดเลื อกรู ปที* ถ่ายเสร็ จแล้ว พนักงานที* ปรึ กษาจะเลื อกรู ปภาพที* ดีที*สุด และ
องค์ประกอบที*เหมาะสมที*สุดเพื*อนําภาพที*เลือกแล้วนําไปไดคัท รี ทชั และ ตกแต่ง ด้วยโปรแกรม
Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เพื* อ นํ า ไปลงสื* อออนไลน์ Website และ Facebook
โดยธีมหลักคือ Rainy Season

รู ปที* 4.7 โปรแกรมAdobe Photoshop

รู ปที* 4.8 โปรแกรม Adobe Illustrator
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4.2.3.1 การทําสื* อโฆษณาอาหารเมนูใหม่ “Chef Reccoment”

รู ปที* 4.9 เว็ปไซต์สาํ หรับใช้ภาพตกแต่ง

รู ปที* 4.10 ตั/งค่าหน้ากระดาษ
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รู ปที* 4.11 การเปิ ดหน้ากระดาษ เพื*อสร้างผลงาน

รู ปที* 4.12 ลากภาพลงในโปรแกรมที*เปิ ดเตรี ยมไว้
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รู ปที* 4.13 ใส่ ขอ้ ความหัวข้อหลัก

รู ปที* 4.14 นําภาพอาหารที*ไดคัทแล้วมาใส่
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รู ปที* 4.15 ใส่ ขอ้ ความพร้อมตกแต่ง
4.2.3.1 การทําสื* อโฆษณาเครื* องดื*ม “Berry Season”

รู ปที* 4.16 ตั/งค่าหน้ากระดาษ
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รู ปที* 4.17 การเปิ ดหน้ากระดาษ เพื*อสร้างผลงาน

รู ปที* 4.18 ลากภาพลงในโปรแกรมที*เปิ ดเตรี ยมไว้
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รู ปที* 4.19 ใส่ ขอ้ ความหัวข้อหลัก

รู ปที* 4.20 นําภาพอาหารที*ไดคัทแล้วมาใส่
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รู ปที* 4.21 ใส่ ขอ้ ความพร้อมตกแต่ง
4.2.4 การแก้ งาน
เมื*อให้พนักงานที*ปรึ กษาดูงาน เพื*อตรวจสอบความเรี ยบร้อยพนักงานที*ปรึ กษาจะ
สั*งแก้งานไปเรื* อยๆ จนกว่าภาพนั/นจะออกมาสมบูรณ์แบบตามที*ตอ้ งการ ส่ วนหลักๆเกิดจากความ
ไม่คมชัดของภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพไม่สมส่ วน เนื/ อหาไม่ครบ ทุกอย่างต้องออกมาให้
สมบูรณ์และถูกต้องเพื*อนําไปเผยแพร่

รู ปที* 4.22 line ใช้ในการติดต่อและตรวจงาน
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รู ปที* 4.23 รู ปแบบการสัง* แก้งานผ่าน line 1

รู ปที* 4.24 รู ปแบบการสัง* แก้งานผ่าน line 2
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รู ปที* 4.25 Google drive ไว้สาํ หรับส่ งงาน

รู ปที* 4.26 Google Drive\Trainee ส่ งงานที*เสร็ จสมบูรณ์
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4.3 ขั4นตอนการลงสื$ อ
หลักจากที*ได้รับการตรวจสอบว่าผลงานมีความถูกต้องแล้ว พนักงานที*ปรึ กษาจะเป็ นผูล้ ง
ภาพในสื* อออนไลน์ Website และ Facebook

รู ปที* 4.27 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.28 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
หมายเหตุ
ผลงานชิ/นอื*นๆที*ได้ทาํ ให้กบั ห้องอาหาร เฌอเอม ของ โรงแรมซินนามอน เรสซิเดนซ์ พ.ศ.
2562
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รู ปที* 4. 29 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.30 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.31 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.32 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.33 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.34 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.35 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.36 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.37 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.38 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
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รู ปที* 4.39 โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที* 4.40โฆษณาอาหารที*เสร็ จสมบูรณ์
ปั ญหาและอุปสรรคในการทํางานกระบวนการ การผลิตสื* อนั/นคือ อาหารและเครื* องดื*มไม่
เอื/ออํานวยต่อการทํางาน อาหารบางจานเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน วัตถุดิบไม่สวย ไอนํ/าในแก้วทําให้ภาพ
ออกมาดูไม่สวยงามเท่าที*ควร แต่ถึงอย่างไรก็ตามแผนกกราฟฟิ กก็สามารถสร้างผลงานออกมาได้ดู
ดี โดดเด่นขึ/นมา ถึงแม้จะมีอุปสรรคในการทํางานก็ตาม

บทที$ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฎิ บิติงานสหกิ จที0 โรงแรม ซิ นนาม่อน เรสซิ เดนซ์ เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
ตัBงแต่วนั ที0 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที0 30 สิ งหาคม 2562 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของแผนก
กราฟฟิ ก ณ โรงแรม ซิ นนาม่อน เรสซิ เดนซ์ คอยทําหน้าที0ในการถ่ายรู ป ออกแบบและตกแต่งภาพ
เพื0อนํามาลงสื0 อออนไลน์ Website และFacrbook ได้เรี ยนรู ้ระบบต่างๆในการทํางานขององค์กร ได้
รู ้จกั การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื0น ได้นาํ ความสามารถ และ ความรู ้ที0ได้มีการศึกษามาใช้งานจริ งและได้ลง
มือทําและคิดขึBนเอง เพื0อสร้างผลงานชิBนใหม่
ในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้ใช้ความรู ้ความสามารถในด้านกราฟฟิ กและการออกแบบ
สื0 อต่างๆอย่างเต็มที0 โดยใช้ความรู ้จากพืBนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใช้ปฎิบตั ิงานจริ ง
รวมถึงคําแนะนําจากพนักงานที0ปรึ กษาที0คอยให้คาํ แนะนํา ( คุณ พรี ณฐั เขียวอยู่ ตําแหน่ง Graphic
Supervisor ) และได้เห็นการอยูร่ วมกันขององค์กร การทํางานที0เป็ นระบบระเบียบ การวางแผนใน
การทํางานที0แตกต่างตามวัตถุประสงค์ของงาน และ การบรี ฟงานของฝ่ ายกราฟฟิ กต้องใช้ความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นอย่างมาก ทุกคนช่ วยกันแสดงความคิดเห็ นใหม่ๆตลอดเวลา การฝึ กสหกิ จครัBงนีB
ได้รับความรู ้ ด้านการออกแบบกราฟฟิ ก และ การจัดวางองค์ประกอบของภาพ และ การเข้าถึงเว็ป
ไซต์ต่างๆ ในการผลิตสื0 อ ในการหาประกอบ ทําให้การทํางานดําเนินไปอย่างรวดเร็ ว ให้เข้ากับการ
ผลิตสื0 อ ในยุคปัจจุบนั ที0ทาํ การโฆษณาสื0 อ อย่างสื0 อออนไลน์ จึงออกมาเป็ นผลงานที0สมบูรณ์แบบ
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที0ได้รับมอบหมาย ต้องคิดค้นสิ0 งใหม่ๆและไม่เหมือนเดิม เพื0อให้งานออกมาใน
รู ปแบบใหม่ๆ ต้องหมัน0 พัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
5.2.2 มี ความรอบคอบในการทํางาน ทุกๆขัBนตอนต้องใช้ความละเอี ยดอ่อน เพื0อให้ได้
ผลงานที0ดีที0สุด
5.2.3 ต้องมีความรับผิดชอบ ทัBงเรื0 องเวลา และ การอยูร่ ่ วมกันแบบองค์กร

40

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1 เพื0อการศึกษาขัBนตอนการผลิตสื0 อโฆษณาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม photoshop
5.3.2 เพื0 อลงมื อปฎิ บตั ิ ตามขัBนตอนการถ่ ายภาพ และ ตกแต่ งภาพ เพื0 อลงสื0 อออนไลน์
Website และ Facrbook โดยสรุ ปผลได้ว่า การปฎิ บตั ิ งานจะเริ0 มจากการรั บบรี ฟจากพนักงานที0
ปรึ กษาเพื0อศึกษาข้อมูลสิ นค้า
5.3.3 เพื0อให้ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรคในการปฎิบตั ิงาน และ สามารถที0จะแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้
5.4 ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ในการทําเล่มโครงงานสหกิจศึกษามักจะประสบปั ญหาในเรื0 องของการจัดหน้า และ
การใช้คาํ ในการทําเล่มไม่ถูกต้อง ทําให้เกิ ดปั ญหาที0จะต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ดังนัBนเราต้องใช้
ความใจและความละเอียดอย่างงมาก ในการทําเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามแบบ
ที0มหาลัยได้กาํ หนดไว้
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ทําป้ายงานสัมมนาของโรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์

จัดงานปาร์ต: ีเกษียณของโรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์
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จัดงานแต่งงานของโรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์

จัดงานแต่งของโรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื#อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ที#อยูป่ ัจจุบนั

นางสาวกัญญาวีร์ ทองวิเชียร
5904600138
086-143-0374
Misskanyawee.tho@gmail.com
บ้านเลขที# 514 – 516 ซอย 16/3
หมู่บา้ นขุมทรัพนคร ถนน พุทธมณฑลสาย3
แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
10170

ประวัตกิ ารศึกษา
- 2553 สําเร็ จการศึกษาชัWนประถมศึกษาโรงเรี ยนอนุบาลบูรณิ จฉ์
- 2556 สําเร็ จการศึกษาชัWนมัธยมต้นโรงเรี ยนชลบุรีสุขบท
- 2559สําเร็ จการศึกษาชัWนมัธยมปลายโรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขํา
ปัจจุบัน
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
ความสนใจทางด้ านวิชาการ
- Art Director/ Graphic Design
ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา
- ตําแหน่ง
กราฟิ กดีไซเนอร์( Graphic Designer)
- สถานประกอบการ โรงแรมซินนาม่อนเรสซิเดนซ์
ทักษะและความสามารถพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Adobe Illustrator
- มีความอดทนในการทํางานสู งและมีความรับผิดชอบในหน้าที#

ประวัตผิ ู้จดั ทํา
ชื#อ-นามสกุล
รหัสนักศึกษา
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ที#อยูป่ ัจจุบนั

นายนิติพล กําเพ็ชร
5904600185
098-2472-997
Nitipon.kam@siam.edu
บ้านเลขที# 514 – 516 ซอย 16/3
หมู่บา้ น ขุมทรัพนคร ถนน พุทธมณฑลสาย3
แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวฒั นา กรุ งเทพฯ
10170

ประวัตกิ ารศึกษา
- 2553 สําเร็ จการศึกษาชัWนประถมศึกษาโรงเรี ยนวัดประชาบํารุ ง
- 2556 สําเร็ จการศึกษาชัWนมัธยมต้นโรงเรี ยนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
- 2559สําเร็ จการศึกษาชัWนมัธยมปลายโรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานขํา
ปัจจุบัน
- กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
ความสนใจทางด้ านวิชาการ
- Graphic Design
ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา
- ตําแหน่ง
กราฟิ กดีไซเนอร์( Graphic Designer)
- สถานประกอบการ โรงแรมซินนาม่อนเรสซิเดนซ์
ทักษะและความสามารถพิเศษ
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe Premiere Pro
- มีความคิดสร้างสรรค์

