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Abstract

  This cooperative education report aimed at studying the process of 

becoming a photographer and graphic designer for Roi Siang Co., Ltd.. The study 

had the following procedures: 1) Capture the image of newly released products 

( including left corner, right corner, front, and back ); 2) Use Adobe Photoshop to 

edit the pictures by adjusting brightness & contrast, adjusting the image’s color to 

match with the real product, and then taking it to background die-cut; 3) Design 

banners using Adobe Illustrator (this process may include getting additional graphics 

from the freepik website).

            Roi Siang Company Limited engages in the production of Cajon drums and 

different types of percussion musical instruments. From working as an intern at Roi 

Siang Co., Ltd., The student was assigned to work as a photographer and graphic 

designer with the main responsibility for Packshot and product banner designing for 

sales on the online website. The results, produced a total of 16 pieces of work (one 

per week), 2 pieces posted on Facebook and 14 pieces posted for sale on the on-

line website. The student learned work processes and practiced more graphics and 

photography.
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บทที่ 1

บทนำา

1.1 ที่มาและความสำาคัญของปัญหา

 บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด เป็นบริษัทผลิตและจำ�หน่�ยค�ฮอง (Cajon) และเครื่องเค�ะจังหวะ

ต่�งๆ เดิมทีบริษัทฯผลิตค�ฮองเพื่อจัดจำ�หน�่ยให้แก่ร�้นค้�ตัวแทนจำ�หน�่ยเป็นหลัก ภ�ยหลัง

บริษัทฯได้หันม�เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยกลองค�ฮองเอง โดยไม่ผ่�นตัวแทนจำ�หน�่ย เพื่อที่จะมียอดข�ย

และผลกำ�ไรที่เพิ่มม�กขึ้น

 เนื่องด้วยในยุคปัจจุบันนี้มีกิจก�รม�กม�ยหันม�เข้�สู่ระบบออนไลน์กันม�กขึ้น เดิมทีมีหน้�

ร้�นข�ย ผู้ซื้อจะต้องเดินท�งม�ดูตัวสินค้�จริงๆในร�้นค้� น่�เชื่อถือของร้�น ตัวเลือกตัวเปรียบเทียบ

ร้�นอื่นน้อย แต่ปัจจุบันไม่จำ�เป็นต้องมีหน้� ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นร้�นค้�ออนไลน์กันหมด

เมื่อถูกเปลี่ยนเป็นร้�นค้�ออนไลน์ สิ่งที่ต�มม�คือคู่แข่งท�งก�รตล�ด ทั้งที่นำ�สินค�้จ�กบริษัทไปเพื่อ

เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย ท�งบริษัทก็พย�ย�มเปิดร้�นค้�ข�ยสินค้�ตนเอง แต่ตัวแทนจำ�หน�่ยกลับมียอด

ก�รข�ยที่ดีกว่�ของท�งบริษัทเป็นอย่�งม�ก เนื่องจ�กท�งตัวแทนจำ�หน�่ยได้ผลิตรูปภ�พแบนเนอร์ที่

มีสีสันสวยง�มสะดุดต� ภ�พถ่�ยที่คมชัด ในก�รทำ�ง�นนั้นเร�จึงจำ�เป็นต้องมีก�รใช้กล้องถ่�ยภ�พที่มี

Resolution สูง เพื่อนำ�ม� Retouch ได้อย่�งมีคุณภ�พ และก�รออกแบบแบนเดอร์ให้มีสวยง�ม

สะดุดต� เพื่อให้ลูกค้�สนใจกันม�กขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษ�กระบวนก�รถ่�ยภ�พและง�นกร�ฟฟิกของบริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด

1.3 ขอบเขตของรายงาน

 ระยะเวล�ปฎิบัติง�น ระหว่�งวันที่ 17 พฤษภ�คม 2564 – 27 สิงห�คม 2564 ในตำ�แหน่ง 

Grapghic Dsign

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

 - เรียนรู้กระบวนก�รถ�่ยภ�พสินค�้และง�นกร�ฟฟิก

 - บริษัทได้รับผลกำ�ไรข�ยสินค้�จ�กก�รทำ�แบนเดอร์ของนักศึกษ�



บทที่ 2

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 ร�ยง�นก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�เรื่อง ตำ�แหน่งช�่งภ�พและกร�ฟิค ให้กับ

บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด (100Sound.CO.,LTD) โดยใช้แนวคิดทฤษฎีดังต่อไปนี้

 1. เทคนิคพื้นฐ�นสำ�หรับก�รถ�่ยภ�พผลิตภัณฑ์

 2. พื้นฐ�นเรื่องสีกับก�รถ่�ยภ�พสำ�หรับมือใหม่ และวิธีก�รใช้สีเพื่อสื่ออ�รมณ์ภ�พ

 โดยจะอธิบ�ยร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 เทคนิคพื้นฐานสำาหรับการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์

 Teppei Kohno (2560) ได้อธิบ�ยทฤษฎีเอ�ไว้ว่� เมื่อจำ�หน่�ยสินค้�ท�งออนไลน์ ภ�พถ่�ย

ผลิตภัณฑ์ส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งต่อก�รตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ค�ดว่�จะเป็นลูกค้�ได้ ดัง

นั้น ก�รเก็บร�ยละเอียดคุณลักษณะและสภ�พภ�ยนอกของสินค้�ได้เหมือนจริงจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�ง

ยิ่ง สิ่งสำ�คัญที่คุณควรรู้ก่อนจะลงมือถ่�ยภ�พได้แก่ ท�งย�วโฟกัสและรูรับแสงของเลนส์ รวมถึงก�ร

ใช้แสง ในบทคว�มนี้ เร�จะอธิบ�ยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีก�รถ่�ยภ�พสินค้�ให้ดูสวยง�ม โดยใช้ภ�พ

ตัวอย่�งที่ถ่�ยด้วยกล้อง EOS 750D คู่กับเลนส์ EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

ภาพที่ 2.1 ภ�พตัวอย่�งที่ถ�่ยด้วยกล้อง EOS 750D คู่กับเลนส์ EF-S18-

55mm f/3.5-5.6 IS STM

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography



ภาพที่ 2.2 ภ�พตัวอย่�งขั้นตอนก�รถ�่ยภ�พ

A: ใช้ท�งย�วโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกล�ง

B: ปรับรูรับแสงให้แคบลง

C: ใช้แสงธรรมช�ติที่ส่องผ่�นม่�นหน้�ต่�ง

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography

1) ถ่ายทอดรูปทรงของสินค้าได้อย่างสมจริงด้วยการโฟกัสของทั้งชิ้นอย่างคมชัด

 เมื่อถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์ ควรคำ�นึงถึงประเด็นสำ�คัญ 3 ข้อ เพื่อที่จะเก็บภ�พรูปทรงและร�ย

ละเอียดได้อย่�งแม่นยำ� ประก�รแรก ถ่�ยภ�พโดยใช้ท�งย�วโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกล�ง ห�กคุณ

ถ่�ยภ�พในระยะมุมกว้�ง ภ�พผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดูบิดเบี้ยว และคุณจะไม่ส�ม�รถเก็บภ�พรูปทรงได้

อย่�งแม่นยำ� ให้ลองใช้ท�งย�วโฟกัสที่เทเลโฟโต้ระยะกล�งที่ประม�ณ 80 ถึง 90 มม. (เทียบเท่�กับ

ฟอร์แมตฟิล์ม 35 มม.) ประก�รที่สอง ปรับค่�รูรับแสง เพื่อถ�่ยทอดร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้

อย่�งเหม�ะสม จำ�เป็นต้องปรับรูรับแสงให้แคบลงถึงค�่ประม�ณ f/11 และโฟกัสไปที่ตัวผลิตภัณฑ์

ทั้งหมด ประก�รสุดท้�ย ระวังเรื่องก�รใช้แสง ห�กคุณใช้แสงธรรมช�ติที่ส่องผ�่นม่�นหน้�ต�่ง แสงที่

อยู่โดยรอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะช่วยให้คุณเก็บภ�พพื้นผิวได้อย่�งเป็นธรรมช�ติใกล้เคียงกับคว�มเป็น

จริง หลีกเลี่ยงก�รใช้แฟลชติดกล้องห�กเป็นฉ�กมืดในที่ร่ม เนื่องจ�กจะทำ�ให้เกิดเง�ชัดเจนและส่งผล

ให้ร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ข�ดคว�มคมชัด

2) ใช้ทางยาวโฟกัสในเทเลโฟโต้ระยะกลางเพื่อถ่ายรูปทรงของสินค้าได้เหมือนจริง

ห�กต้องก�รเก็บภ�พรูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้อย่�งสมจริง ให้ตั้งท�งย�วโฟกัสที่เทเลโฟโต้ระยะกล�ง 

แล้วลองถ่�ยภ�พจ�กตำ�แหน่งที่ห่�งออกม�เล็กน้อย ห�กคุณถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์ในระยะใกล้โดยใช้

ระยะมุมกว้�ง ขน�ดด้�นหน้�และหลังของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ดู

แตกต่�งจ�กคว�มเป็นจริงอย่�งเห็นได้ชัด

3



ภาพที่ 2.3 ตัวอย่�งที่ดีภ�พถ่�ยไม่บิดเบี้ยวเมื่อถ่�ยที่เทเลโฟโต้ระยะกล�ง

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่�งที่ไม่ดีภ�พถ�่ยบิดเบี้ยวเมื่อถ่�ยที่ระยะมุมกว้�ง

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography
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ห�กถ่�ยภ�พที่เทเลโฟโต้ระยะกล�งที่ 88 มม. (เทียบเท่�กับฟอร์แมตฟิล์ม 35 มม.) และที่ระยะมุม

กว้�งที่ 38 มม. (เทียบเท่�กับฟอร์แมตฟิล์ม 35 มม.) คุณจะเห็นว่�รูปทรงของผลิตภัณฑ์แตกต�่ง

กันอย�่งเห็นได้ชัด ตรงกันข้�มกับก�รถ�่ยภ�พที่ระยะมุมกว้�ง ซึ่งภ�พจะเกิดคว�มบิดเบี้ยวอย่�ง

ชัดเจน ห�กถ่�ยภ�พที่เทเลโฟโต้ระยะกล�ง ภ�พจะมีคว�มบิดเบี้ยวน้อยม�ก จึงถ�่ยทอดรูปทรงของ

ผลิตภัณฑ์ออกม�ได้อย�่งถูกต้องสมจริง

3) ปรับรูรับแสงให้แคบลง และโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งชิ้น

ห�กระยะที่ปร�กฏในโฟกัสค่อนข้�งแคบ เร�จะถ�่ยภ�พผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ไม่ชัดเจนนัก และคุณ

จะไม่ส�ม�รถถ่�ยทอดร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ ท�งที่ดีจึงควรปรับรูรับแสงให้แคบลงถึงค�่ f/11 

เพื่อถ่�ยภ�พ โปรดจำ�ไว้ว่�ยิ่งใช้ท�งย�วโฟกัสย�วขึ้นเท่�ใด ภ�พจะมีระยะชัดตื้นขึ้นเท�่นั้น ดังนั้น ใน

ก�รถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์ ซึ่งมักใช้ท�งย�วโฟกัสในระยะเทเลโฟโต้อยู่บ่อยครั้ง อ�จจำ�เป็นต้องปรับรูรับ

แสงให้แคบลงถึงค่� f/16 ในบ�งกรณี

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่�งที่ดี: ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชิ้นอยู่ในโฟกัสเมื่อปรับรูรับแสงให้

แคบลงถึงค่� f/16

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography
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ภาพที่ 2.6 ตัวอย่�งที่ไม่ดี: เฉพ�ะผลิตภัณฑ์ในส่วนโฟร์กร�วด์เท่�นั้นที่อยู่

ในโฟกัสเมื่อใช้ค่�รูรับแสงที่ f/5.6

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกจัดว�งอยู่หน้�ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สอง เมื่อใช้ค่� f/5.6 ตัวอักษรที่อยู่บนขวดด้�นหลังจะ

เบลอ ห�กคุณต้องก�รให้ผลิตภัณฑ์ทั้งด้�นหน้�และหลังดูคมชัดในภ�พ เร�ขอแนะนำ�ให้ปรับรูรับแสง

ให้แคบถึงประม�ณ f/16

เตรียมข�ตั้งกล้องและกระด�ษเกลี่ยแสงไว้ให้พร้อมสำ�หรับถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์

ข�ตั้งกล้องเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำ�หรับถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์ เนื่องจ�กช่วยให้ก�รถ�่ยภ�พ

ในแนวนอนและแนวตั้งสะดวกง่�ยด�ยขึ้น อีกทั้งคุณยังส�ม�รถหลีกเลี่ยงปัญห�กล้องสั่นแม้จะใช้

คว�มเร็วชัตเตอร์ต่ำ� จึงไม่จำ�เป็นต้องเพิ่มคว�มไวแสง ISO เมื่อถ่�ยภ�พโดยใช้รูรับแสงแคบ นอกจ�ก

นี้ ห�กคุณเตรียมกระด�ษเกลี่ยแสงไว้เป็นแบ็คกร�วด์ คุณจะได้ภ�พสวยร�วกับถ่�ยในสตูดิโอ
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เตรียมข�ตั้งกล้องและกระด�ษเกลี่ยแสงไว้ให้พร้อมสำ�หรับถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์

ข�ตั้งกล้องเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำ�หรับถ่�ยภ�พผลิตภัณฑ์ เนื่องจ�กช่วยให้ก�รถ�่ยภ�พ

ในแนวนอนและแนวตั้งสะดวกง่�ยด�ยขึ้น อีกทั้งคุณยังส�ม�รถหลีกเลี่ยงปัญห�กล้องสั่นแม้จะใช้

คว�มเร็วชัตเตอร์ต่ำ� จึงไม่จำ�เป็นต้องเพิ่มคว�มไวแสง ISO เมื่อถ่�ยภ�พโดยใช้รูรับแสงแคบ นอกจ�ก

นี้ ห�กคุณเตรียมกระด�ษเกลี่ยแสงไว้เป็นแบ็คกร�วด์ คุณจะได้ภ�พสวยร�วกับถ่�ยในสตูดิโอ

ภาพที่ 2.7 ภ�พตัวอย่�งก�รยึดกล้องกับข�ตั้งเพื่อง�่ยต่อก�รทำ�ง�น

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography

ภาพที่ 2.8 ภ�พตัวอย่�งฉ�กหลังถ่�ยภ�พเพื่อให้สินค้�ดูโดดเด่น

ที่มา : https://snapshot.canon-asia.com/thailand/article/th/ba-

sic-techniques-for-product-photography
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 ส่วนเรื่องของง�นกร�ฟิกนักศึกษ�ได้นำ�ข้อมูล และทำ�ก�รศึกษ�แนวคิดทฤษฎี แนวท�ง

ก�รปฏิบัติ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Yochuwa Samarom (2564)  พื้นฐ�นเรื่องสีกับก�รถ่�ยภ�พ

สำ�หรับมือใหม่ และวิธีก�รใช้สีเพื่อสื่ออ�รมณ์ภ�พ

2.2 พื้นฐานเรื่องสีกับการถ่ายภาพสำาหรับมือใหม่ และวิธีการใช้สีเพื่อสื่ออารมณ์ภาพ

เรามองเห็นสีได้อย่างไร

เเสงสว่�งที่เกิดขึ้น ไม่ว่�จะเป็นเเสงจ�กธรรมช�ติหรือเเสงสังเคร�ะห์ที่มนุษย์สร้�งขึ้นนอกจ�กจะให้

คว�มสว่�งเเล้วยังสะท้อนสีของวัตถุให้เร�ได้เห็นสีอีกด้วย โดยเเสงเป็นคลื่นอย่�งหนึ่งที่มีคว�มถี่เเตก

ต่�งกัน ซึ่งเเสงที่มนุษย์มองเห็นได้ (visible light) จะอยู่ในช่วงคว�มถี่ 380-700 น�โนเมตร

เร�จะเห็นเเสงที่ถูกแยกออกม�เป็นสี ๆ ได้ เมื่อแสงผ่�นปริซึมหรือในธรรมช�ติเร�ก็ส�ม�รถเห็นได้เมื่อ

เเสงผ่�นตัวกล�งคือน้ำ�หรือไอน้ำ� พูดง่�ย ๆ ก็คือ สีของส�ยรุ้งที่เร�เห็นนั่นเอง

ภาพที่ 2.9 ภ�พจำ�ลองสีของแสงที่ผ่�นเข้�ต�มนุษย์

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/
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วัตถุที่มีสีให้เห็น จะมีเม็ดสี (pigment) ที่ให้สีอยู่ ซึ่งจะทำ�ให้วัตถุนั้นจะสะท้อนสีออกม�เเละดูดกลืน

สีอื่นเก็บไว้ เช่น วัตถุสีเเดงจะสะท้อนสีเเดงแต่ดูดกลืนสีอื่นไว้ สีดำ�คือวัตถุที่ดูดกลืนสีไว้ทั้งหมดและสี

ข�วคือวัตถุที่สะท้อนเเสงทั้งหมด สังเกตดูว่�เร�จะไม่เห็นสีในที่มืดจะเห็นสีในบริเวณที่มีเเสงเท่�นั้นเพ

ร�ะเเสงสว่�งที่เกิดขึ้นจะสะท้อนสีของวัตถุนั่นเอง

ซึ่งเเสงที่ส�ม�รถสะท้อนสีที่เเท้จริงคือเเสงจ�กดวงอ�ทิตย์และแสงไฟสังเคร�ะห์สีข�วที่มีคว�มเเม่น

ยำ�สีสูง เเต่ถ้�เป็นไฟที่มีสีในตัวเองจะเปล่งแสงสีนั้นออกม�ทำ�ให้วัตถุที่เเสงนั้นตกกระทบไม่ส�ม�รถ

สะท้อนแสงที่แท้จริงได้ 

ภาพที่ 2.10 ภ�พจำ�ลองแสงทถูกกลืนและสะท้อนกับวัตถุ

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/
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วงล้อสี (Color wheel) และทฤษฎีสี (color theory)

สีที่เร�เห็นได้ถูกเเบ่งออกม�ได้หล�ยแบบโดยเเต่ละแบบก็จะมีม�ตรฐ�นหรือเกณฑ์ก�รจัดกลุ่มที่แตก

ต่�งกัน ซึ่งก�รเเบ่งกลุ่มที่ได้รับก�รยอมรับม�กที่สุดคือก�รเเบ่งสีต�มวรรณะ ซึ่งจะมีวรรณะร้อนและ

วรรณะเย็น

สีวรรณะเย็นจะเป็นสีที่ให้คว�มรู้สึกสบ�ย ผ่อนคล�ย เบ�ไม่หนักหรือจัดจ้�น ส่วนวรรณะร้อนจะมีสี

สดใส ฉูดฉ�ด แสดงถึงพลังง�น คว�มตื่นเต้น คว�มกระฉับกระเฉง

ภาพที่ 2.11 ภ�พของวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/
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MONOCHROMATIC COLORS สีเดียว

COMPLEMENTARY COLORS สีคู่ตรงข้าม

เลือกใช้สีใดสีหนึ่งในวงล้อสี โดยใช้โทนที่เเต่ต่�งกัน สีเข้ม สีอ่อนเป็นตัวสร้�งมิติให้กับภ�พ เช่น โทน

อ่อน โทนเข้ม เหมือนกับก�รเติมสีข�วหรือสีดำ�เพื่อให้สีอ่อนลงหรือเข้มขึ้นในก�รว�ดภ�พสีน้ำ�มัน โดย

ก�รใช้สีเดียว แต่เเตกต่�งโทนทำ�ให้องค์ประกอบทั้งภ�พดูกลมกลืน

สีคู่ตรงข้�ม คือสีที่อยู่ตรงข้�มกันบนวงล้อสี เป็นสีที่มีค่�สีตัดกันอย่�งชัดเจน โดยสีคู่นี้จะให้คว�มรู้สึก

รุนแรง จัดจ้�น ฉูดฉ�ด ก�รใช่สีคู่ตรงข้�ม จะทำ�ให้ภ�พสะดุดอย�่งม�ก สร้�งคว�มรู้สึกเป็นเอกลักษณ์

ในก�รอยู่เคียงคู่กัน เช่น ห�ดทร�ยสีน้ำ�ต�ลเเดงกับน้ำ�ทะเลสีฟ้�

ภาพที่ 2.12 ภ�พของก�รใช้สี MONOCHROMATIC ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/
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ภาพที่ 2.13 ภ�พของก�รใช้สี COMPLEMENTARY ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/

SPLIT COMPLEMENTARY COLORS สีตรงข้ามแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ก�รใช้สีที่สองสีที่อยู่ติดกับสีคู่ตรงข้�ม ก็เป็นก�รใช้คว�มสัมพันธ์ของสีที่น่�สนใจ เช่น ในภ�พที่มีสีแดง

ส้ม สีเขียว เเละสีน้ำ�เงิน อยู่ด้วยกัน จะสร้�งคว�มเเตกต่�ง เเละคว�มฉูดฉ�ดม�กขึ้น เเต่ก็ให้ภ�พที่ดู

น่�สนใจม�กกว่�ภ�พที่ใช่คู่สีตรงข้�มเสียอีก
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ภาพที่ 2.14 ภ�พของก�รใช้สี SPLIT COMPLEMENTARY ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/

ANALOG COLORS สีที่ใกล้เคียงกัน

สีที่ใกล้เคียงกันคือสีที่อยู่เรียงติดกันในวงจรสี จะสร้�งคว�มกลมกลืนขึ้นในภ�พ ในก�รถ่�ยภ�พ

ทิวทัศน์ ลองจัดภ�พ ให้มีสีใกล้เคียงกัน ลองมองวิว เเล้วเอ�ม�เทียบกับวงจรสี เเล้วจะจินตน�ก�รได้

ว่�ภ�พจะออกม�ในลักษณะไหน รวมทั้งก�รเเต่งภ�พหลังจ�กนั้น จะได้กำ�หนดทิศท�งสีได้ว่� จะต้อง

เเต่งภ�พให้ออกม�เป็นสีอะไรบ�้ง เพื่อไม่ให้หลุดจ�กคว�มกลลมกลืนต�มคอนเซปต์สี
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ภาพที่ 2.15 ภ�พของก�รใช้สี ANALOG ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-co-

lour-theory/

TRIAD COLORS สีสามสีที่อยู่ห่างกันโดยจะอยู่ที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่าเเต่ละมุม

คือก�รใช้สีส�มสีที่อยู่ห่�งกันโดยจะอยู่ที่มุมของส�มเหลี่ยมด้�นเท่�เเต่ละมุม เช่น เมื่อเลือกสีเเดง สี

เหลือง เเละสีฟ้� ก็จะถูกจัดว่�เป็นกลุ่มเดียวกัน  ในก�รถ�่ยภ�พทิวทัศน์ กลุ่มส�มสีก็กระตุ้นคว�มน่�

สนใจของภ�พ รวมทั้งเป็นก�รสร้�งมิติให้กับภ�พอีกด้วย
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ภาพที่ 2.16 ภ�พของก�รใช้สี TRIAD ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/

TETRADIC COLORS (TETRAD)บางทีก็เรียกว่า DOUBLE COMPLEMENTARY

เป็นก�รรวมสี่สีเข้�ม�อยู่ในภ�พเดียวกัน ประกอบด้วยสองชุดคู่สี ที่อยู่ตรงข้�มกัน ทำ�ให้ภ�พดูฉูดฉ�ด 

สดใสม�กขึ้น เพิ่มคว�มซับซ้อนและมีร�ยละเอียดที่ม�กขึ้น
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ภาพที่ 2.17 ภ�พของก�รใช้สี TETRADIC ในวงล้อสี

ที่มา : https://www.photoschoolthailand.com/basic-colour-theory/

 นักศึกษ�ได้นำ�ทฤษฎีทั้ง 2 ที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นได้นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในง�นสหกิจศึกษ�เกี่ยว

กับก�รออกแบบแบนเนอร์ที่ต้องคำ�นึงถึงเรื่องของสีที่จะนำ�ม�ใช้ ให้ดูสวยง�มและสื่อถึงอ�รมณ์และ

สอดคล้องกับสีตัวสินค้�เป็นหลัก และหลักก�รถ�่ยภ�พผลิตภัณฑ์ให้ภ�พออกม�ชัดเจนทั้งภ�พด้วย

ก�รปรับค่�รูรับแสง และก�รเลือกใช้เลนส์ถ่�ยภ�พ
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บทที่ 3

( รายละเอียดการปฏิบัติงาน )

3.1 รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ  บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด

     (100Sound.Co.,Ltd)

 3.1.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ 5/5 หมู่ที่ 8 ซอย นำ�สิน ตำ�บล คลองมะเดื่อ 

     อำ�เภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรส�คร 74110

     โทรศัพท์ 034-878-078

ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์(Logo) บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด (100Sound.CO.,LTD)

ภาพที่ 3.2 แผนที่ บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด



3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัทฑ์ การให้บริการหลักขององค์กร

 บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำ�หน�่ยกลองค�ฮอง (Cajon) และเครื่องเค�ะ

จังหวะต�่งๆ ในภ�ยใต้แบรนด์ Magie (ม�กี)

ภาพที่ 3.3 ตร�สัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ภาพที่ 3.4 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต (Shaker)

18



ภาพที่ 3.6 เว็บไซต์ลงข�ยออนไลน์ (Shopee)

ภาพที่ 3.5 ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต (ค�ฮอง)
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กร

น�ยสุกรี เจริญสุข

น�งส�วจันทิม� เอมดิษฐ์

น�ยชยภัทร์ เพ็งป�น

ฝ่�ยบริห�ร

ที่ปรึกษ�

นักศึกษ�สหกิจ

3.4 ตำาแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

3.5 ชื่อ - สกุลของพนักงานที่ปรึกษา

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 3.4.1 ตำาแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
  น�ย ชยภัทร์ เพ็งป�น ตำ�แหน่ง Graphic design / Photographer

 3.5.1 ชื่อ - สกุล พนักงานที่ปรึกษา น�งส�ว จันทิม� เอมดิษฐ์

 3.6.1 ระยะเวลาในการดำาเนินงาน วันที่ 17 พฤษภ�คม 2564 – 27 สิงห�คม 2564
 3.6.2 วันเวลาในการปฏิบัติสหกิจ  เข�้ง�นที่บริษัท ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

      เวล� 8.30 น.-17.00 น.

 ลักษณะง�นที่ได้รับมอบหม�ย คือ ก�รถ่�ยภ�พนิ่งสินค�้ออกใหม่ ,ไดคัทภ�พสินค้�

และออกแบบแบนเนอร์
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงาน
 3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดำาเนินงานสำาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระยะเวล� รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

สัปด�ห์ที่ 1 เรียนรู้ก�รกระบวนก�รปฏิบัติง�น, เว็บ

ไซด์ลงข�ยสินค้�

สัปด�ห์ที่ 2 เรียนรู้เว็บไซด์ลงข�ยสินค�้,ถ�่ยภ�พ

สินค้�,แต่งภ�พ,ไดคัท

สัปด�ห์ที่ 3 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 4 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 5 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 6 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 7 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 8 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบรนด์เนอร์

สัปด�ห์ที่ 9 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 10 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 11 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 12 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 13 ถ่�ยภ�พสินค�้,แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ 

แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 14 แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 15 แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ แบนเนอร์

สัปด�ห์ที่ 16 แต่งภ�พ,ไดคัท,ออกแบบ แบนเนอร์
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 

 (1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

 (2) กล้องถ่�ยภ�พ

3.9 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์

 (1) Adobe Photoshop 2021

 (2) Adobe Linghtroom Classic

 (3) Adobe Illustrator 2021
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บทที่ 4

(ผลการปฏิบัติงาน)

 

 ก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ�ในตำ�แหน่งช�่งภ�พและกร�ฟิกให้กับบริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด” 

นักศึกษ�สหกิจได้รับมอบหม�ยง�นถ่�ยภ�พสินค้�ในรูปแบบต�่งๆ ที่มีรูปทรงหล�กหล�ย เช่น Cajon 

Pad , Cajon , Shaker และง�นออกแบบกร�ฟิกตัวแบนเดอร์ ง�นไดคัท ง�นแต่งภ�พสินค้�

4.1 งานถ่ายภาพ นักศึกษ�สหกิจได้รับหน้�ที่ถ่�ยสินค้�แบรนด์ Magie โดยท�งบริษัทได้มีอุปกรณ์

ฉ�กพื้นหลังสีข�วในก�รถ่�ย ตัวสินค้�มีพนักง�นฝ่�ยผลิตนำ�สินค�้ม�ให้ ท�งนักศึกษ�สหกิจมีหน้�ที่

ห�มุมในก�รถ่�ยภ�พสินค้� ส่วนในเรื่องของอุปกรณ์กล้องที่ใช้ในก�รถ่�ยสินค�้จะเป็นของนักศึกษ�

ปฏิบัติง�นสหกิจ

4.2 งานกราฟิก ในส่วนนี้นักศึกษ�สหกิจได้รับหน้�ที่ของก�รแต่งภ�พ ง�นไดคัท และก�รออกแบบ

แบนเนอร์ โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของนักศึกษ�สหกิจใช้ในก�รปฏิบัติง�น

ภาพที่ 4.1 ภ�พตัวอย่�งร้�นค้�แบรนด์ Magie บนเว็บไซด์ Shopee

ที่มา : https://shopee.co.th



ภาพที่ 4.1 ภ�พตัวอย่�ง แบรนด์ Meinl บนเว็บไซด์ Amazon

ที่มา : https://www.amazon.com

ภาพที่ 4.3 ภ�พตัวอย่�งร้�นค้�แบรนด์ Magie บนเว็บไซด์ Lazada

ที่มา : https://www.lazada.co.th
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4.3 ขั้นตอนการผลิตงานถ่ายภาพและงานกราฟิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1) ขั้นตอนแรกของง�นถ�่ยภ�พคือก�รนำ�สินค�้ที่ผลิตใหม่ นำ�ม�ถ่�ยโดยมีฉ�กหลังเป็นกระ

ด�ษสีข�ว ติดตั้งกล้องบนข�ตั้งและห�ตำ�แหน่งมุมภ�พในแต่ละมุม เพื่อม�ร์คจุดตำ�แหน่งของกล้อง

ด้วยเทปก�ว จ�กนั้นเป็นก�รถ่�ยร�ยละเอียดสินค้�ครบทุกด้�นทั้งสี่มุม ได้แก่ ด้�นซ�้ย ด้�นขว� ด้�น

หน้� และด้�นหลัง เทคนิคก�รถ่�ยภ�พที่ใช้ก็จะเป็นก�รปรับค่�รูรับแสงให้มีขน�ดที่แคบเพื่อภ�พจะ

ออกม�ชัดเจนเห็นทุกร�ยละเอียดของตัวสินค�้

ภาพที่ 4.4 ภ�พตัวอย่�งมุมมองในก�รถ่�ยสินค้�

สัปดาห์ที่ 1

 ศึกษ�เรียนรู้ง�นของสินค้�แบรนด์ Meinl ควบคู่ไปกับก�รศึกษ�ดูง�น Reference บนเว็บ

ไซด์ Amazon กับ ร้�น Shopee และ Lazada ของท�งบริษัทในรูปแบบของแบรนด์ Magie  เพื่อ

เป็นก�รให้นักศึกษ�สหกิจได้รู้แนวท�งในออกแบบผลง�น มุมมองของก�รถ�่ยภ�พได้ดีม�กขึ้น และ

ผลิตผลง�นออกม�ในแต่ละสัปด�ห์ ๆ ละ 1 ชิ้นง�น

 ก�รปฏิบัติง�นส�ม�รถแบ่งร�ยละเอียดเป็นร�ยสัปด�ห์ได้ดังต่อไปนี้
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2) เมื่อถ่�ยภ�พสำ�เร็จแล้ว จึงเข้�สู่ง�นกร�ฟิกคือก�รนำ�รูปภ�พที่ถ�่ยในทุกๆ ด้�นม�ทำ�ก�รแต่ง

รูปภ�พเพิ่มแสงสว่�งและสีสันให้ตรงต�มตัวสินค้�จริง แล้วจึงนำ�ไปไดคัทภ�พพื้นหลังออกใน 

โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อง่�ยต่อก�รจัดว�งในก�รทำ�แบนเดอร์ต่อไป

ภาพที่ 4.6 ภ�พตัวอย่�งไฟล์ภ�พ PNG ที่ทำ�ก�รไดคัทสำ�เร็จ

ภาพที่ 4.5 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop
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ภาพที่ 4.7 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเดอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator

3) ในส่วนของขั้นตอนต่อม�เป็นก�รทำ�แบนเดอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator ก่อนลงมือปฏิบัติ

ในส่วนนี้ก็จะมีก�ร ดูง�น Reference บนเว็บไซด์ Amazon กับ ร้�น Shopee และ Lazada ของ

ท�งบริษัทในรูปแบบของแบรนด์ Magie และนำ�ภ�พกร�ฟฟิกเพิ่มเติมม�จ�กเว็บไซต์ Freepik ง�น

กร�ฟฟิกที่นำ�ม�ใช้จะเป็นประเภท Vector  เรื่องของโลโก้แบรนด์ Magie ได้นำ�ไฟล์ม�จ�กท�งบริษัท

ที่มีอยู่แล้ว นำ�ม�ใส่ในตัวชิ้นง�นแบนเนอร์ เพื่อให้ทร�บถึงแบรนด์สินค�้จ�กบริษัทโดยตรง

ภาพที่ 4.8 ภ�พตัวเว็บไซต์ Freepik

ที่มา : https://www.freepik.com
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4) เมื่อผลิตแบนเดอร์เสร็จแล้วจะส่งไฟล์ง�นที่สมบูรณ์ให้กับพนักง�นที่ปรึกษ� เพื่อเป็นก�รตรวจสอบ

ง�นว่�มีตรงไหนแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้�ไม่มีก�รแก้ไขง�นพนักง�นพี่เลี้ยงก็จะนำ�ไฟล์ที่สมบูรณ์นำ�ลง

เว็บไซด์ต่อไป

ภาพที่ 4.9 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่ 4.10 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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สัปดาห์ที่ 2

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือ เรียนรู้เว็บไซด์ที่ลงข�ยสินค�้ ถ่�ยภ�พสินค้� แต่งภ�พ  

ง�นไดคัท

 - ดูเว็บไซด์ Shopee และ Lazada เพิ่มเติมม�กขึ้น

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น TR 3-EB 

ภาพที่ 4.11 ตัวอย่�งภ�พถ่�ยสินค้� TR 3-EB ยังไม่ได้ทำ�ก�รไดคัท

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่�งภ�พถ�่ยสินค้� TR 3-EB ที่ทำ�ก�รไดคัทสำ�เร็จ
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สัปดาห์ที่ 3

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น MC 38B

ภาพที่ 4.13 ภ�พตัวอย่�งขั้นตอนแต่งภ�พในโปรแกรม Adobe Lightroom

ภาพที่ 4.14 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

30



ภาพที่ 4.15 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator

ภาพที่ 4.16 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 3
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ภาพที่ 4.17 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://www.lazada.co.th

สัปดาห์ที่ 4

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น CAJ1

ภาพที่ 4.18 ภ�พตัวอย่�งขั้นตอนแต่งภ�พในโปรแกรม Adobe Lightroom
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ภาพที่ 4.19 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.20 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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ภาพที่ 4.21 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 4

ภาพที่ 4.22 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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สัปดาห์ที่ 5

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น TCAJ 10 สี STAIN

ภาพที่ 4.23 ภ�พตัวอย่�งขั้นตอนแต่งภ�พในโปรแกรม Adobe Lightroom

ภาพที่ 4.24 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop
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ภาพที่ 4.25 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�กรอบในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.26 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 5
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สัปดาห์ที่ 6

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเดอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น PMSC 100B

ภาพที่ 4.28 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.27 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://www.lazada.co.th
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ภาพที่ 4.30 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 6

ภาพที่ 4.29 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 7

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเดอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น 1FC

ภาพที่ 4.32 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.31 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://www.lazada.co.th
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ภาพที่ 4.34 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 7

ภาพที่ 4.33 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 8

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเดอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น TCAJ 10

ภาพที่ 4.36 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.35 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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สัปดาห์ที่ 9

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท 

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น FingerShaker

ภาพที่ 4.38 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.37 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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ภาพที่ 4.39 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 9

ภาพที่ 4.40 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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สัปดาห์ที่ 10

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท 

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท เพื่องลงเพจเฟสบุ๊ค

ภาพที่ 4.42 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 10

ภาพที่ 4.41 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 11

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือทำ�ภ�พกร�ฟิก

 - ทำ�ภ�พกร�ฟิก เพื่องลงเพจเฟสบุ๊ค

ภาพที่ 4.43 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่อัพลงเพจ

ที่มา : https://www.facebook.com

ภาพที่ 4.44 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 12

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเนอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น SC90 5 สี

ภาพที่ 4.46 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.45 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่อัพลงเพจ

ที่มา : https://www.facebook.com
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ภาพที่ 4.48 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 12

ภาพที่ 4.47 ภ�พตัวอย่�งใส่กรอบภ�พเสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 12

47



สัปดาห์ที่ 13

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเดอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น SC90

ภาพที่ 4.50 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.49 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์ที่ลงข�ยบนเว็บไซด์

ที่มา : https://shopee.co.th
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ภาพที่ 4.52 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 13

ภาพที่ 4.51 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 14

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเนอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น Kalimba

ภาพที่ 4.53 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.54 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 15

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ แต่งภ�พ  ง�นไดคัท และแบนเนอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น JC50

ภาพที่ 4.56 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.55 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 14
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ภาพที่ 4.58 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 15

ภาพที่ 4.57 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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สัปดาห์ที่ 16

 ง�นที่ได้รับมอบหม�ยในสัปด�ห์นี้คือถ่�ยภ�พสินค�้ และง�นไดคัท และแบนเนอร์

 - ถ่�ยถ�พสินค้� แต่งภ�พ และไดคัท สินค้�ที่มีชื่อรุ่น SH 15 NT-MB

ภาพที่ 4.59 ภ�พตัวอย่�งไดคัทภ�พในโปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 4.60 ภ�พตัวอย่�งก�รทำ�แบนเนอร์ในโปรแกรม Adobe Illustrator
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ภาพที่ 4.61 ภ�พตัวอย่�งแบนเนอร์เสร็จสมบูรณ์ในสัปด�ห์ที่ 16

 สรุปผลจ�กก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� นักศึกษ�ได้ผลิตผลง�นออกม�รวมจำ�นวน 16 ชิ้น 

สัปด�ห์ละ 1 ชิ้นง�น ได้เรียนรู้ ฝึกฝน เกี่ยวกับง�นกร�ฟิก ถ่�ยภ�พ และกระบวนก�รในก�รทำ�ง�น

ได้ม�กยิ่งขึ้น โดยเป็นชิ้นง�นโพสลง Facebook เป็นจำ�นวน 2 ชิ้น และลงข�ยออนไลน์ เป็นจำ�นวน 

14 ชิ้น 
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บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

 จ�กก�รปฏิบัติง�นช่�งภ�พและกร�ฟิกให้กับบริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด เป็นระยะเวล� 16 

สัปด�ห์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภ�คม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 27 สิงห�คม 2564 โดยจัดทำ�ร�ยง�นเรื่อง 

ตำ�แหน่งช่�งภ�พและกร�ฟิก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�กระบวนก�รถ�่ยภ�พและง�นกร�ฟฟิกของ

บริษัท ร้อยเสียง จำ�กัด จ�กก�รปฏิบัติง�นสหกิจศึกษ� นักศึกษ�ได้ผลิตผลง�นออกม�รวมจำ�นวน 

16 ชิ้น สัปด�ห์ละ 1 ชิ้นง�น เป็นชิ้นง�นโพสลง Facebook เป็นจำ�นวน 2 ชิ้น และลงข�ยออนไลน์ 

เป็นจำ�นวน 14 ชิ้น นักศึกษ�ได้เรียนประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นจริงในก�รทำ�ง�นออกแบบกร�ฟิกและ

ก�รถ่�ยภ�พสินค้� รวมทั้งก�รเรียนรู้ขั้นตอนระบบในก�รทำ�ง�นในตำ�แหน่งง�นก็ดี อีกทั้งยังได้ศึกษ�

ระบบก�รลงข�ยสินค้�ในช่องท�งออนไลน์ ทั้งใน Shoppee และ Lazada

5.2 ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติงาน

 5.2.1 คว�มมีระเบียบวินัยในก�รทำ�ง�น ต้องส่งง�นที่มอบหม�ยง�นม�ให้ตรงต่อเวล� โดยส่ง

ผ่�นพนักง�นที่ปรึกษ� 

และ มีก�รสื่อส�รพูดคุย แจ้งคว�มคืบหน้�ของง�นกับพนักง�นที่ปรึกษ�อยู่เสมอ

 5.2.2 ก�รจัดว�งองค์ประกอบ ต้องจัดว�งให้เหม�ะสมกับขน�ดที่กำ�หนดไว้บนเว็บไซต์

 5.2.3 ก�รถ่�ยภ�พสินค้� ตัวกล้องจะต้องอยู่ในระดับส�ยต� เพื่อที่จะไม่ให้ภ�พสินค้�บิด

เบี้ยว

 5.2.4 ก�รเลือกใช้ตัวอักษร ในง�นออกแบบแบนเนอร์ ตัวอักษรต้องเลือกให้เหม�ะสมกับผล

ง�น และสวยง�ม

 5.2.5 ศึกษ�และฝึกฝนก�รใช้โปรแกรมอยู่สม่ำ�เสมอ เพื่อให้มีคว�มชำ�น�ญและง�นที่ได้รับ

มอบหม�ยม�จะมีคุณภ�พ
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ภ�พผลง�นที่เผยแพร่ลงบนเพจเฟสบุ๊คของบริษัท

ภ�พขั้นตอนก�รไดคัทภ�พพื้นหลัง



ภ�พผลง�นก�รผลิตแบนเนอร์

ภ�พผลง�นที่นำ�ลงข�ยบนเว็บไซด์ออนไลน์
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ประวัติผู้จัดทำา
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เบอร์ติดต่อ 091-606-3584

อีเมล  chayaphat.phe@siam.edu
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ที่อยู่ปัจจุบัน 90 หมู่ 7 ต.คลองมะเดื่อ   

  อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรส�คร  

  74110

สำ�เร็จก�รศึกษ�มัธยมต้น โรงเรียนสมุทรส�ครบูรณะ

สำ�เร็จก�รศึกษ�มัธยมปล�ย ศูนย์ก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย อำ�เภอกระทุ่มแบน

ปัจจุบัน กำ�ลังศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีที่มห�วิทย�ลัยสย�ม คณะนิเทศศ�สตร์ ส�ข� ภ�พยนตร์ 

โทรทัศน์สื่อ และดิจิทัล

ถนัดก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่�งๆ ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final 

Cut Pro และง�นถ่�ยภ�พนิ่ง, วีดีโอ
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