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บทคดัย่อ 
 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาการเป็นผูช่้วยช่างภาพและกราฟิกของบริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบขั้นตอนและกระบวนการท างานในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก ซ่ึง
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลกัคือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นผลิต และ 3) ขั้นหลงัการผลิต 
 
 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ไดรู้้กระบวนการในการท างานต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและ
กราฟิก และเทคนิคในการท างานท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท างาน ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้น
เตรียมการจดัอุปกรณ์ เป็นส่วนของการถ่ายภาพสินคา้และกระบวนการตดัต่อภาพพื้นหลงัท่ีใช้
เทคนิคการท างานของโปรแกรม อะโดบี โฟโตชอป ท าใหก้ารสหกิจน้ีไดรู้้ถึงเทคนิคในการท างาน
ท่ีสามารถน าเอามาใชใ้นการท างานได ้
 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์น้ีนอกจากจะไดพ้ฒันา
ทกัษะทางวชิาชีพแลว้ ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง และไดบู้รณาการองคค์วามรู้
จากการศึกษาเขา้กบัการท างานในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนกา้วเขา้สู่การท างานอยา่งมืออาชีพต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ : ผูช่้วยช่างภาพ กราฟิก ตดัต่อภาพ 
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Abstract 
 

The objective of the cooperative education report was to know the process of working in the 
position of Photographer Assistant and Graphic Design, Which consisted of 3 main steps: 1) Pre-
production; 2) Production; and 3) Post-production. 
 

From Cooperative Education the intern learned the process of working in the position of 
Photographer Assistant and Graphic Design and understood the techniques that can be used in every step 
of the work. The preparation stage to the arrangement was equipment is part of product photography and 
the process of editing background images that were used in the work of Adobe Photoshop. This mades 
understanding the techniques of work that can be used in the future. 
 

During the cooperative education over 16 weeks, not only to developed professional skills, but 
also develop workplace competencies and integrated academic knowledge into the work of Photographer 
Assistant and Graphic Design. All was preparation before entering the world of professional work in the 
future. 
 
Keywords: Photographer Assistant, Graphic Design, Editor 
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 บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองจากบริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป เป็นบริษทัท่ีมีสินคา้พวกเก่ียวกบัเส้ือยดื เส้ือกลา้ม เส้ือชั้นใน 
เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัน้ีมีสินคา้ตวัใหม่ท่ีน าเขา้มาเป็นสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า อาโออิ (Ebike-AOI) 
รูปแบบสินคา้ท่ีแปลกใหม่ท่ียงัไม่เคยเห็นมา จึงมีการจดัเตรียมการต่างๆไม่วา่จะเป็น การถ่ายภาพ
สินคา้ ตดัต่อภาพพื้นหลงัสินคา้ การถ่ายไลฟ์สดสินคา้ เป็นตน้ และมีการลงเผยแพร่สินคา้ในทาง 
เวบ็ไซต ์Ebike-AOI , Facebook และ Youtube 
 
 ซ่ึงจากการปฏิบติังานท่ี บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป ทั้งมีขั้นตอนการผลิต (Pre-Production) ขั้นผลิต 
(Production) ขั้นหลงัการผลิต (Post-Production) เพื่อใหใ้นการท างานไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ให้
เกิดขอ้ผิดพลาด ถา้หากเกิดขอ้ผดิพลาด จะตอ้งแกไ้ขปัญหา และด าเนินงานให้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 รายงานสหกิจฉบบัน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนการท าหนา้ท่ี ต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและ
กราฟิก เพื่อศึกษาถึงการท างานในการเป็นต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิกท่ีดีตอ้งมีความ
รับผดิชอบ อีกทั้งเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บงานมอบหมายเป็นอยา่งดี นอกจากไดเ้รียนรู้เทคนิค
วธีิการในการท างาน โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีถ่ายภาพสินคา้และตดัต่อภาพพื้นหลงั เพื่อใหผ้ลงานออกดู
มาดี ใหก้บัลูกคา้ท่ีอยากจะเห็นสินคา้ได ้
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อทราบขั้นตอนการถ่ายภาพและการท ากราฟิกของ บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป 
 
1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.มีความรู้เก่ียวกบัการถ่ายรูปสินคา้ และการตดัต่อภาพพื้นหลงัโดยใชโ้ปรแกรม Adobe 
Photoshop 

 2.สามารถน าความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัโปรแกรมไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติการท างานในอนาคต 
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บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง การเป็นผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก มุ่งศึกษา
กระบวนการต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผู ้
ศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 
  1.แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบัช่างภาพ 
  2.แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบักราฟิก 
 
2.1 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบัช่างภาพ 

ปิยะ จนัทร์เดช (2558) ช่างภาพ (Photographer) หมายถึง ความช านาญในการถ่ายภาพโดย
ใชก้ลอ้ง อาจจดัไดว้า่เป็นศิลปิน เน่ืองจากช่างภาพสามารถจดัวางองคป์ระกอบ (Composition) ท่ีจะ
ปรากฏในรูปภาพก่อนลงมือถ่าย คลา้ยกบัวธีิของศิลปินวาดภาพทัว่ไปแต่เป็นศิลปินท่ีวาดภาพดว้ย
แสง หรืออาจจะจดัเป็นเพียงแค่ช่างผูมี้ความช านาญเท่านั้น ช่างภาพจ าเป็นตอ้งเขา้ใจแสงและ
องคป์ระกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบและสวยงามได ้ซ่ึงจะเก่ียวกบั
ทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง แต่ช่างภาพน าคุณสมบติัของแสงมาประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นศิลปะ
ได ้อาจมีวธีิในการน าเสนองานของตนท่ีแตกต่างกนัไปตามความคิดและจินตนาการของตน ซ่ึง
ผลงานนั้นอาจไม่ถูกตอ้งหรือสวยงามตามมุมมองของคนทัว่ไป 
 
 ผูจ้ดัท าไดแ้นวคิดเก่ียวกบัช่างภาพน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกบัการถ่ายรูป ผูจ้ดัท าจึง
ตอ้งมีความรู้ และความช านาญในการถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้ง  ช่างภาพจ าเป็นตอ้งเขา้ใจแสงและจดั
วางองคป์ระกอบ (Composition) จึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบและสวยงามได ้
 
2.2 แนวคิดทัว่ไปเกี่ยวกบักราฟิก 

ธนชัชา โพธิกุล (2556) กราฟิก (Graphic) หมายถึง ศิลปะแขนงหน่ึงซ่ึงใชส่ื้อความหมาย
ดว้ยเส้น สัญลกัษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟ แผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อใหส้ามารถส่ือความหมาย
ขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงตามท่ีผูส่ื้อสารความตอ้งการ 
 คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแกไ้ข หรือการจดัการเก่ียวกบัรูปภาพ 
โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัการ ยกตวัอยา่งเช่น การท า Image Retouching ภาพ คนแก่ใหมี้



4 
 

วยัท่ีเด็กข้ึน การสร้างภาพตามจินตนาการและการใชภ้าพกราฟิก ในการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้
สามารถส่ือความหมายไดต้รงตามท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการและน่าสนใจยิง่ข้ึน ดว้ยกราฟ แผนภูมิ 
แผนภาพ เป็นตน้ 
 
 ประเภทของไฟลภ์าพกราฟิก 

1. JPEG หรือ JPG (Join Photographic Export Group) เป็นรูปแบบไฟลท่ี์เก็บภาพแบบ
ราสเตอร์ท่ีไม่ตอ้งการคุณภาพสูงมากนกั เช่น ภาพถ่ายจากกลอ้งดิจิตอล ภาพถ่ายจาก
โทรศพัทมื์อถือ และภาพกราฟิกส าหรับแสดงบนอินเตอร์เน็ต สามารถแสดงสีไดถึ้ง 16.7 ลา้นสี 
เป็นไฟลภ์าพชนิดหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม เพราะไฟลมี์ขนาดเล็กสามารถบีบอดัข้อมูลไดห้ลายระดบั 

2. GIF (Graphic Interchange Format) เป็นไฟลภ์าพท่ีสามารถบีบอดัขอ้มูลใหมี้ขนาดเล็ก
ไดส่้วนมากจะน าไปใชบ้นัทึกเป็นไฟลภ์าพ เคล่ือนไหวและนิยมมากในการใชง้านบนเวบ็เพจ 

3. PNG (Portable Network Graphics) เป็นชนิดของไฟลภ์าพท่ีน าจุดเด่นของไฟลภ์าพแบบ 
GIF และแบบ JPG มาพฒันาร่วมกนั ท าใหไ้ฟลภ์าพชนิดน้ีแสดงสีไดม้ากกวา่ 256 สี และยงั
สามารถท าพื้นหลงัภาพใหโ้ปร่งใสได ้จึงเป็นไฟลภ์าพท่ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั 

4. BMP (Bitmap) เป็นรูปแบบของไฟลภ์าพมาตรฐานท่ีใชไ้ดใ้นระบบปฏิบติัการวินโดวส์
โดยมีลกัษณะการจดัเก็บ ไฟลภ์าพเป็นจุดสีทีละจุดจึงท าใหภ้าพดูเสมือนจริง 

5. TIF หรือ TIFF (Tagged Image File) เป็นไฟลท่ี์ใชเ้ก็บภาพแบบราสเตอร์คุณภาพสูง เช่น 
ภาพกราฟิกท่ีน าไปท างานดา้นส่ิงพิมพ ์(Artwork) สามารถเก็บขอ้มูลของภาพไวไ้ดค้รบถว้น ท าให้
คุณภาพของสีเหมือนตน้ฉบบั 

6. PSD (Photoshop Document) เป็นไฟลภ์าพเฉพาะโปรแกรม Adobe Photoshop จะท าการ
บนัทึกแบบแยกเลเยอร์ (Layer) โดยเก็บประวติัการท างานและรายละเอียดการตกแต่งภาพ เอาไว ้
เพื่อง่ายต่อการแกไ้ขในภายหลงั 
 
 ผูจ้ดัท าไดแ้นวคิดเก่ียวกบักราฟิกน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานในโปรแกรม Adobe 
Photoshop ในการตดัต่อภาพพื้นหลงัหรือการ (Di-Cut) ผูจ้ดัท าจึงตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจใน
การใชง้านอุปกรณ์ในแต่ละอยา่งในโปรแกรม Adobe Photoshop เช่น Pen Tool , Quick Selection 
Tool , Background Eraser Tool เป็นตน้ และส่วนการเซฟไฟลภ์าพกราฟิกแต่ละอยา่งเช่น PSD 
(Photoshop Document) , JPEG (Join Photographic Export Group) , PNG (Portable Network 
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Graphics) เป็นตน้ เพื่อไม่ให้เกิดความผดิพลาดในการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการตดัต่อภาพพื้นหลงัใน
โปรแกรม Adobe Photoshop และเลือกการเซฟไฟลภ์าพกราฟิกใหเ้ลือกอยา่งถูกตอ้งในการเซฟ
ไฟลภ์าพกราฟิกเพื่อไปงานอยา่งอ่ืนได ้
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ 69/455 หมู่ 8 ซอยติวานนท ์27 ต.บางกระสอ อ.เมือง    
จ.นนทบุรี 11000 

 หมายเลขโทรศพัท ์02-950-2588 

 หมายเลขโทรสาร 02-950-2699 

 

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป 
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   รูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั เทพ็พ ์จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริการ 

 บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป ก่อตั้งคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2547 เป็นประกอบกิจการผลิต และ
จ าหน่าย เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายชาย เส้ือยดื โปโล อินเนอร์แวร์ ลองจอห์น ฯลฯ ภายใตแ้บรนด ์
TEPP 

 เส้ือยดืเป็นส่วนหน่ึง โดยเฉพาะสินคา้ ประเภท Innerwear (เส้ือชั้นใน) นั้น เป็นส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น เส้ือยดื เส้ือกลา้ม กางเกงใน บอกเซอร์ ชุดลองจอห์น ชุดกีฬา 
ซ่ึงเราจะช่วยตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ไดด้ว้ยสินคา้ท่ีใชป้ระจ าวนั คุณภาพส่งออก และ
สามารถซ้ือ ปลีก ในราคาส่ง ทั้งเรายงัรองรับออเดอร์เส้ือยืด เส้ือโปโล เส้ือทีม เส้ือแจก เส้ือฟอร์ม 
ไดทุ้กแบบ หรืออ่ืน ๆ ตามตอ้งการนอกจากน้ีเรายงัมีผลิตภณัฑ ์และดีไซน์ใหม่ ๆ ใหเ้ลือกซ้ือ 
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รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เส้ือผา้ เทพ็พ ์

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  ตารางท่ี 3.4 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารของ บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป 

เจา้ของและผูจ้ดัการ 

นาย นพวรัชญ ์เดโชเศรษฐสิ์ริ 

พนกังานขาย ผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก 

หวัหนา้ฝ่ายโปรดกัชัน่ 

นาย ธนภูมิ หลวงปลดั 

ผูจ้ดัการร้าน 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นายปาราเมศ วงศว์ชัรัตน์ ต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก 

 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจากการปฎิบติังาน คือ การเป็นผูช่้วย
ช่างภาพและกราฟิกโดยช่วยในการ ถ่ายรูปสินคา้ และตดัต่อภาพพื้นหลงั 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นาย ธนภูมิ หลวงปลดั พนกังานท่ีปรึกษา 

 ต าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายโปรดกัชัน่ 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 

 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 ถ่ายภาพน่ิงสินคา้รถไฟฟ้า 7 คนั 
ถ่าย VDO QC สินคา้ 
ถ่าย Review ลูกคา้ 
ลงขอ้มูลสืนคา้ Website 
ถ่าย VDO Review ลูกคา้ 
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ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

 Di-Cut สินคา้ 
ถ่าย Pack Shot สินคา้ 
Live Stream 
ออกแบบ Art Work โปรโมชัน่ 6.6 

สัปดาห์ท่ี 2 จดัการไฟลข์อ้มูลบริษทั TEPP 
ประชุมเตรียมงานถ่าย VDO AD 
เตรียมอุปกรณ์ถ่ายท า 
ออกกองถ่ายท า 
ออกแบบ Art work ลง Facebook 
ออกแบบ Banner ลง Website 

สัปดาห์ท่ี 3 ประชุมเตรียมการถ่ายท า VDO รอบ 2 
เช็คอุปกรณ์ถ่ายท า 
เตรียม Camera Report 
ออกกองถ่ายท า 

สัปดาห์ท่ี 4 คดัไฟลฟุ์ตเทจ 
ถ่ายภาพสินคา้  
Retouch ภาพสินคา้ทั้งหมด 

สัปดาห์ท่ี 5 Big Cleaning Studio 
ออกแบบ Artwork ลง Website 
เตรียมอุปกรณ์ Live สด 
Live สด 
ถ่าย Review ลูกคา้ 
Work From Home กลุ่มเส่ียง Covid – 19 

สัปดาห์ท่ี 6-10 Di-cut สินคา้ Work From Home 
สัปดาห์ท่ี 11-12 Di-cut สินคา้ 
สัปดาห์ท่ี 13-16 ท ารายงานสหกิจ 

ตารางท่ี 3.5 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองโน๊ตบุค๊ Lenovo จ านวน    1 เคร่ือง 

  กลอ้ง SONY      1 ตวั 

 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  โปรแกรม Adobe Photoshop 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษากระบวนการปฏิบติังาน ในต าแหน่งช่างภาพและกราฟิก 
บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป มีผลการปฏิบติังานใน 16 สัปดาห์ มีดงัน้ี 

สัปดาห์ท่ี 1 ถ่ายภาพน่ิงสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า การถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้ง SONY ในการถ่ายภาพ
สินคา้แต่ละมุมแต่ละดา้น อยา่งเช่น ถ่ายหนา้ ถ่ายหลงั ถ่ายหนา้หัน่ซา้ย 45 องศา เป็นตน้ หลงัจาก
การถ่ายภาพเสร็จเอา Memory Card จากกลอ้ง SONY ไปใส่ในคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกรูปท่ีถ่ายมา 
(Di-Cut) ภาพพื้นหลงั 

     (Di-Cut) ภาพพื้นหลงั 3-5 รูป การท า (Di-Cut) ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ละดา้นโดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop หลงัจาก (Di-cut) ภาพพื้นหลงัแต่ละรูปเสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท า
ต่อไป 

     

 

        

ภาพท่ี 4.1 รูปภาพสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าถ่ายทั้งมุมและดา้น 
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Before       After 

ภาพท่ี 4.2 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 

 

สัปดาห์ท่ี 2-3 (Di-Cut) ภาพพื้นหลงั 3-5 รูป การท า (Di-Cut) ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ละดา้นโดย
ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop หลงัจาก Di-cut ภาพพื้นหลงัเสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อไป 
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ภาพท่ี 4.3 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าเพื่อ Di-Cut รูปทั้งมุมและดา้น 

 

    

Before       After 

ภาพท่ี 4.4 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 
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สัปดาห์ท่ี 4 ถ่ายภาพน่ิงสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า การถ่ายภาพโดยใชก้ลอ้ง SONY ในการถ่ายภาพ
สินคา้แต่ละมุมแต่ละดา้น อยา่งเช่น ถ่ายหนา้ ถ่ายหลงั ถ่ายหนา้หัน่ซา้ย 45 องศา เป็นตน้ หลงัจาก
การถ่ายภาพเสร็จเอา Memory Card จากกลอ้ง SONY ไปใส่ในคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกรูปท่ีถ่ายมา 
Di-Cut ภาพพื้นหลงั 

      (Di-Cut) ภาพพื้นหลงัในไฟลฟุ์ตเทจ การท า Di-Cut ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ละดา้นใน
ไฟลฟุ์ตเทจโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop หลงัจาก Di-cut ภาพพื้นหลงัในไฟลฟุ์ตเทจทั้งหมด
เสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อไป 

      Retouch ภาพสินคา้ทั้งหมด การท า Di-Cut ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ดา้นโดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop หลงัจาก Di-cut ภาพพื้นหลงัทั้งหมดก็เซฟรูปเป็น PNG และตั้งช่ือ
ไฟล ์Retouch เสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อไป 

   

 

       

ภาพท่ี 4.5 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าเพื่อ Di-Cut รูปทั้งมุมและดา้น 

 



16 
 

    

 

    

ภาพท่ี 4.6 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าในไฟลฟุ์ตเทจ 
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Before       After 

ภาพท่ี 4.7 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 

 

สัปดาห์ท่ี 5 (Di-Cut) ภาพพื้นหลงั 3-5 รูป การท า (Di-Cut) ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ละดา้นโดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop หลงัจาก (Di-cut) ภาพพื้นหลงัเสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อไป 
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ภาพท่ี 4.8 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าเพื่อ Di-Cut รูปทั้งมุมและดา้น 

 

    

Before       After 

ภาพท่ี 4.9 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 

 

สัปดาห์ท่ี 6-10 (Di-cut) Work From Home 
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ภาพท่ี 4.10 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าเพื่อ Di-Cut รูปทั้งมุมและดา้น 
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Before       After 

ภาพท่ี 4.11 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 

 

สัปดาห์ท่ี 11-12 (Di-cut) สินคา้ การท า (Di-Cut) ภาพพื้นหลงัแต่ละมุมแต่ละดา้นโดยใชโ้ปรแกรม 
Adobe Photoshop หลงัจาก (Di-cut) ภาพพื้นหลงัเสร็จก็ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อไป 
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ภาพท่ี 4.12 รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าเพื่อ Di-Cut รูปทั้งมุมและดา้น 

 

    

Before       After 

ภาพท่ี 4.13 รูปภาพสินคา้ ก่อน Di-Cut และ หลงั Di-Cut 

 

สัปดาห์ท่ี 13-16 ท ารายงานสหกิจ 
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4.1 สรุปผลการด าเนินงานหน้าทีผู้่ช่วยช่างภาพและกราฟิก 

 หนา้ท่ีผูช่้วยช่างภาพผูจ้ดัท าไดใ้ชอ้งคค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาทั้งดา้นการถ่ายภาพน่ิง ความรู้
เร่ืององคป์ระกอบภาพ รวมไปถึงขนาดของภาพ เช่น ภาพขนาดปานกลาง (Medium Shot) ในการ
ถ่ายภาพสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าแต่ละมุมแต่ละดา้น และภาพระยะใกลม้าก (Extreme Close Up) ใน
การถ่ายภาพสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า เช่น ไฟหนา้ ไฟทา้ย ลอ้หนา้ ลอ้หลงั เป็นตน้ ท าใหส้ามารถ
เขา้ใจในการถ่ายภาพน่ิง และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 หนา้ท่ีกราฟิกผูจ้ดัท าไดใ้ชอ้งคค์วามรู้พื้นฐานของโปรแกรม Adobe Photoshop การใช้
เคร่ืองมือในการ Di-Cut ภาพ เช่น Pen Tool , Background Eraser Tool , Quick Selection Tool เป็น
ตน้ ท าใหส้ามารถเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop และน าไปปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป เป็นเวลาระยะ 16 สัปดาห์ ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในการถ่ายภาพน่ิง และการ Di-Cut สินคา้
รถจกัรยานไฟฟ้าทั้งหมด 60 รูป ในโปรแกรม Adobe Photoshop ท าใหมี้ประสบการณ์ในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย จากการปฏิบติัสหกิจมีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคด์งัน้ี 
 
 วตัถุประสงคท่ี์ 1 ไดท้ราบถึงกระบวนการปฏิบติังานในต าแหน่งผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก
ของบริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป การท างานหรืองานส่วนใหญ่คือการจดัวางองคป์ระกอบของงานทั้งหมดตรง
ตามเป้าหมายงานท่ีไดรั้บ ตั้งแต่จดัเตรียมอุปกรณ์การถ่ายหอ้งสตูเพื่อถ่ายสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า 
รวมถึงกระบวนการ Di-Cut ภาพพื้นหลงัสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า มีการด าเนินงานอยา่งเรียบร้อยใน
การ Di-Cut ภาพพื้นหลงันั้นเสร็จสมบูรณ์แลว้ส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่ท าต่อ โดยผูจ้ดัท าตอ้งมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบการปฏิบติังานในต าแหน่งงานน้ี 
 
 ในส่วนผูช่้วยช่างภาพหนา้ท่ีคือผูจ้ดัท าตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายห้องสตู โดยมี
ขาตั้งไฟ Spotlight โคมไฟ Spotlight เคร่ืองฉายไฟ Spotlight เป็นตน้ หลงัจดัเตรียมอุปกรณ์
เรียบร้อย ผูจ้ดัท าก็เลือกส่ิงของอะไรก็ตามเพื่อมาวางตรงกลางใหพ้อดีกบัหนา้กลอ้งท่ีตั้งไว ้ส่วน
การถ่ายมุมและดา้นจะตอ้งไปปรับส่ิงของท่ีวางตรงกลางเพื่อเปล่ียนทิศทาง เช่น ดา้นหนา้ขา้งซา้ย 
45 องศา ดา้นขา้งขวา 90 องศา เป็นตน้ โดยการเป็นผูช่้วยช่างภาพนั้นจะตอ้งมีสมาธิ เรียนรู้ และ
ฝึกฝนในการถ่ายภาพ เพื่อให้ถ่ายภาพออกมาอยา่งดี 
 
 ในส่วนของกราฟิก ผูจ้ดัท าหลงัจากไดถ่้ายภาพเรียบร้อยจะเอากลอ้งท่ีถ่ายนั้นไปลงใน
คอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุค๊ เพื่อน ามา Di-Cut ภาพพื้นหลงัในโปรแกรม Adobe Photoshop ท าใหค้นท่ี
ด าเนินการ Di-Cut จ าเป็นตอ้งดูแต่ละรูปวา่รูปภาพไหนชดัเอามา Di-Cut ได ้ถา้รูปภาพไหนเบลอไม่
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ตอ้ง Di-Cut โดยการเป็นกราฟิกนั้นจะตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆใน
โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใหง้าน Di-Cut ภาพพื้นหลงัออกมาอยา่งดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
การท างานในบริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป ฝ่ายผูช่้วยช่างภาพและกราฟิก ท าใหไ้ดเ้รียนรู้กระบวนการ

ท างานกบัมืออาชีพท่ีประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง ฝึกการปฏิบติัตวัเองไม่วา่จะเป็น ไดเ้รียนรู้
เทคนิคการถ่ายภาพสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้า ไดเ้รียนรู้เทคนิคอุปกรณ์เคร่ืองมือในการตดัต่อภาพพื้น
หลงัในโปรแกรม Adobe Photoshop ท่ีไม่เคยใชม้าก่อน ฝึกฝนตนเองในการท างาน มีความ
รับผดิชอบต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานของตนเอง และน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
ปัญหาท่ีพบ 
การปฏิบติัสหกิจศึกษาปัญหาท่ีพบคือ ระหวา่งการท างาน Di-Cut ภาพสินคา้รถจกัรยาน

ไฟฟ้าก็เกิดโปรแกรม Adobe Photoshop คา้งบา้ง บางทีก็จอภาพในโน๊ตบุค๊ก็ดบัแต่เคร่ืองโน๊ตบุค๊ยงั
ท างานปกติแต่จอภาพไม่ข้ึน ท าใหผู้จ้ดัท าจึงตอ้งรอหรือพกังานไปก่อนทางฝ่ายโปรดกัชัน่ก็โทร
ติดต่อซ่อมแซมเคร่ือง IT จึงท าใหเ้สียเวลาในการด าเนินงาน Di-Cut ภาพพื้นหลงั เพราะการ
ด าเนินงาน Di-Cut ภาพพื้นหลงันั้นจ าเป็นจะตอ้งส่งใหฝ่้ายโปรดกัชัน่เพื่อท่ีจะไปใชท้  าต่อ 
 
 ขอ้เสนอแนะ 
 การไดไ้ปฝึกงานสหกิจในบริษทั เทพ็พ ์กรุ๊ป คร้ังแรกท าใหเ้กิดความต่ืนเตน้ และกลวัวา่จะ
ปฏิบติังานไม่ดี เป็นตน้เหตุใหก้ารด าเนินงานล่าชา้ แต่เม่ือถึงการปฏิบติังานจริง ผูจ้ดัท าก็ไดล้งมือ
ท าอยา่งเตม็ท่ี ตั้งสติ คิดใหถ่ี้ถว้น วางแผนก่อนการท างาน และช่วยงานในทุกๆ อยา่งเพื่อเป็นการ
เรียนรู้งานไปในตวั และไดรั้บค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษาในฝ่ายต่างๆ เป็นอยา่งดี ท าให้
ผูจ้ดัท าไดรั้บประโยชน์และองคค์วามรู้มากมายเพื่อพฒันาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคต 
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ภาคผนวก 

  



 

 

ภาพขณะท่ีผูจ้ดัท าก าลงั Di-Cut สินคา้ในโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

ภาพขณะท่ีผูจ้ดัท าก าลงัถ่ายรูปท่ีระลึกลูกคา้ไดรั้บรถจกัรยานไฟฟ้า 



 

         

รูปสินคา้รถจกัรยานไฟฟ้าท่ีหลงัจาก Di-Cut และตกแต่งรายละเอียดเรียบร้อยแลว้ 
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