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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัวงการของธุรกิจการโฆษณา เป็นธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีการแข่งขนัสูงมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้การโฆษณาเป็นท่ีนิยมของการตลาดมากยิ่งข้ึน แต่

การโฆษณานั้นตอ้งมีคอนเทนตท่ี์ดี และแปลกใหม่เพื่อให้ดูน่าสนใจ การถ่ายภาพสินคา้เพื่อนาํมาแต่ง

ภาพให้ดูสวยงาม ลงส่ือออนไลน์เพื่อโปรโมทสินคา้ท่ีมีอยูใ่นบริษทั ทางการโฆษณาตอ้งดูดีเพื่อเสริม

ตวัสินคา้ จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีสูง รวมถึงส่ือใหม่ๆท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนเร่ือยๆ 

 

เหตุการณ์ในขา้งต้นนั้น จึงทาํให้เราต้องพฒันาในการผลิตส่ือสินค้าให้มากและให้ดียิ่งข้ึน

ถ่ายภาพยงัไงให้แต่งภาพง่ายท่ีสุดเพื่อประหยดัเวลาในการทาํงาน แต่ให้ภาพดูดีและเสมือนจริงมาก

ท่ีสุด และปรับปรุงในส่ิงเดิมๆ สร้างคอนเทนต์ให้ตวัสินคา้ดูแปลกใหม่ให้ไดม้ากพอท่ีเราจะประสบ

ความสาํเร็จในการโฆษณา 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์  

1. เพื่อเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อผลิตส่ือการโฆษณาของผลิตภณัฑ์ Provision และ Duchess โดย

บริษทัเอา้ทเ์ลท108 

2. เพื่อศึกษาขั้นตอนการทาํงานโฆษณา ของผลิตภณัฑ์ Provision และ Duchess โดยบริษทั 

เอา้ทเ์ลท108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

การศึกษาขั้นตอนการถ่ายภาพเพื่อผลิตส่ือโฆษณา ของผลิตภณัฑ ์Provision และ Duchess โดย

บริษทั เอา้ทเ์ลท108 เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือสินคา้ และ ขั้นตอนการทาํโฆษณาของตวัสินคา้ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ไดท้ราบถึงกระบวนการขั้นตอนการถ่ายภาพเพื่อผลิตส่ือโฆษณา ของผลิตภณัฑ์ Provision 

และ Duchess โดยบริษทัเอา้ทเ์ลท108 

2. ไดเ้รียนรู้ในการผลิตส่ือโฆษณาสร้างงานโฆษณาแบบการถ่ายภาพ ของผลิตภณัฑ์Provision 

และ Duchess โดยบริษทัเอา้ทเ์ลท108 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานผลการดาํเนินรายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์พื่อการโฆษณา

ของผลิตภณัฑ์ Provision และ Duchess โดยบริษทั เอ้าท์เลท108 จาํกัด” มุ่งศึกษากระบวนการ การ

ทาํงานในบริษทั ขั้นตอนการถ่ายภาพผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ในการโฆษณา ในการทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 

 

2.1 หนา้ท่ีของการโฆษณา 

2.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา 

2.2.1 ประเภทของกลอ้ง 

2.2.2 ชนิดของเลนส์ 

2.3 กระบวนการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นการโฆษณา 

2.3.1 ความหมายของการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นการโฆษณา 

2.3.2 ความสาํคญัของการทาํหนา้ท่ีหลกัของการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์พื่อ 

ใชใ้นการโฆษณา 

2.4 ขั้นตอนการทาํงานของการถ่ายภาพผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นการโฆษณา 

2.4.1 การจดัไฟ 

2.4.2 การถ่ายภาพผลิตภณัฑ ์

2.4.3 การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา 

2.4.4 การตกแต่งภาพดว้ยการ Dicut และ Retouch 

2.4.5 การใชภ้าพเพื่อการโฆษณา 

 

2.1 หน้าทีข่องการโฆษณา 

จุดมุ่งหมายหลกัของการโฆษณา คือ การขายสินคา้ แต่จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนแบบ

ฉับพลัน  คือ  การติดต่อ ส่ือสาร ( Immediate purpose is to communicate)  โดยเป็นการส่ือไปย ัง

กลุ่มเป้าหมายท่ีแอบแฝงดว้ย 
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การชักจูงใจกลุ่มเป้าหมาย หน้าท่ีของการโฆษณาจะต้องหาจุดเด่น จุดขายของสินค้าและ

พยายามให้เขายอมรับว่าจุดเด่นนั้นเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็นต่อการบริโภค เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบั

สินคา้ จะทาํให้เกิดภาพพจน์ท่ีดีแก่สินคา้ ผูบ้ริโภคจะมีความเขา้ใจในคุณภาพ สรุปไดว้า่ โฆษณาก็คือ

การขายนัน่เอง (อา้งถึงใน มทร.ตะวนัออก วข.จกัรพงษภูวนารถ,2555) 

 

2.2 อุปกรณ์ในการถ่ายภาพเพ่ืองานโฆษณา 

2.2.1 ประเภทของกล้อง 

กล้องถ่ายภาพก็จะมีหลากหลายรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป แต่คุณภาพของการถ่ายภาพก็

แตกต่างกนัอีกดว้ย ฉะนั้นจะมาเสนอกลอ้งท่ีใชถ่้ายภาพหลกัๆของบริษทั จะมีอยู ่2 ประเภท 

 

1.กลอ้งมิลเลอร์เลส (Mirrorless) กลอ้งท่ีนาํการผสมผสานขอ้ดีระหวา่งกลอ้ง 2 แพลตฟอร์มเขา้

ดว้ยกนันัน่ก็คือกลอ้งท่ีมีคุณภาพสูงอยา่ง DSLR แต่ในขณะเดียวกนัก็มีขนาดท่ีเล็กกระทดัรัด พกพาง่าย 

ซ่ึงรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆ กบักล้อง compact เพราะว่ามนัมีขนาดท่ีเล็ก แต่หากดูกนัให้ละเอียดแล้ว 

กลอ้ง Mirrorless นั้นมีความแตกต่างนั้นก็คือ การถอดเปล่ียนเลนส์ไดเ้หมือนกล้อง DSLR เลย กลอ้ง

ชนิดน้ีเป็นจอ LCD ขนาดเล็กติดตั้งไวใ้นช่องมองภาพ แต่กลอ้งหลายรุ่นไม่มีช่องมองภาพมาให้จึงตอ้ง

เล็กภาพผา่นจอ LCD ดา้นหลงัแทน 

 

2.กลอ้งดีเอสแอลอา (DSLR) กลอ้งสะทอ้นภาพเลนส์เด่ียวระบบดิจิตอล สามารถเปล่ียนเลนส์

ได้ เป็นกล้องท่ีมีขนาดใหญ่ มีเลนส์ยื่นออกมา สั้ นบา้งยาวบา้งเป็นกล้องท่ีมีช่องมองภาพ เพื่อให้ผู ้

ถ่ายภาพไดส่้องดูเสียก่อน เพื่อปรับนั้นน่ีไดต้ามใจคนถ่ายนัน่เอง (อา้งถึงในวงศกร โพธิกลุ,2558) 

  

2.2.2 ชนิดของเลนส์ 

เลนส์ (Lens) เป็นส่วนประกอบสําคญัของกล้อง เพราะเลนส์ต่างชนิดกบับนกล้องเดียวกัน

สามารถใหค้วามรู้สึกท่ีต่างกนัได ้เลนส์มีก่ีประเภท 

1.เลนส์ทัว่ไป (Normal หรือ Standard Lens) เลนส์ท่ีมองช่องผ่านเลนส์เห็นอย่างไรก็จะถ่าย

ออกมาตามนั้น เลนส์ประเภทน้ีจะเป็นไดท้ั้งเลนส์เด่ียวและเลนส์ซูม 

2.เลนส์มุมกวา้ง (Wide Angle Lens) เป็นเลนส์ท่ีรับมุมกวา้งไดม้ากกวา่ปกติ เหมาะสําหรับการ

ถ่ายในพื้นท่ีแคบหรือจาํกดั  
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3.เลนส์มาโคร (Macro Lens) เลนส์ท่ีใชส้าํหรับถ่ายภาพระยะใกล้ๆ  

4.เลนส์ถ่ายไกล (Telephoto) เลนส์ท่ีใช้สําหรับถ่ายภาพระยะไกล มักใช้ถ่ายภาพสัตว์ใน

ธรรมชาติ ซ่ึงอาจไม่สามารถเขา้ใกลไ้ด ้(อา้งถึงในวงศกร โพธิกุล,2558) 

 

2.3 กระบวนการการถ่ายภาพผลติภัณฑ์เพ่ือใช้ในการโฆษณา 

2.3.1 ความหมายของการถ่ายภาพผลติภัณฑ์เพ่ือใช้ในการโฆษณา 

 

การถ่ายภาพผลิตภณัฑ์ คือ การถ่ายสินคา้ต่างๆเพื่อใชม้าประกรอบในการโฆษณา เพื่อส่งเสริม

ในดา้นการขาย สร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ให้ดูน่าดึงดูดในความสนใจของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นภาพ

โฆษณาหรือจะเป็นวดีีโอเพื่อการโฆษณา 

 

ในปัจจุบนั การถ่ายภาพนั้นยงัมีความสําคญัต่องานโฆษณาอยูม่าก ซ่ึงไม่วา่จะทาํภาพโฆษณา

อะไรก็ตามต่างตอ้งใชอ้า้งอิงจากภาพถ่ายเป็นหลกั ถึงภาพทุกภาพท่ีโฆษณาออกไปนั้นจะดูสวยงามมาก

แค่ไหนแต่พื้นฐานของภาพๆนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นภาพเคล่ือนไหวหรือภาพน่ิงก็ตาม คือมาจากการ

ถ่ายภาพนัน่เอง 

 

2.3.2 ความสําคัญของการทาํหน้าทีห่ลกัของการถ่ายภาพผลติภัณฑ์เพ่ือใช้ในการโฆษณา 

สําหรับการทาํหน้าท่ีหลกัในการถ่ายภาพคือ การหาจดัองค์ประกอบทิศทางของแสงและไฟ 

เพื่อให้ภาพเกิดความสมดุลและทาํให้ภาพท่ีถ่ายนาํมาแต่งให้ไดง่้ายท่ีสุด เพื่อนาํมาพร้อมไวล้งในการ

โฆษณา การถ่ายภาพนั้นตอ้งอาศยัในเร่ืองของแสง การจดัองคป์ระกอบให้ดูสวยงามตามท่ีเราตอ้งการ

อยากจะให้เป็น เป็นการถ่ายภาพท่ีเป็นแนวคิดใหม่ๆ สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพื่อภาพท่ีดี 

ตอ้งมีเทคนิคและวธีิการแปลกใหม่ไดต้ลอดเวลา  

 

ความสาํคญัและความจาํเป็นต่อสินคา้ เพราะจะช่วยใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัมากยิง่ข้ึน โดยท่ีผูค้นได้

ทราบถึงคุณประโยชน์และความประทบัใจ เช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือและจดจาํสินคา้ของเรา เพราะไดเ้ห็นภาพถ่าย

ในลกัษณะเหมือนจริง ซ่ึงทาํใหเ้กิดความรู้สึกท่ีน่าเช่ือถือ อีกทั้งรวมทั้งภาพถ่ายเพื่อใชใ้นการโฆษณาจาํ

ช่วยใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน และสามารถเพิ่มยอดขายใหม้ากข้ึนดว้ย 
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2.4 ข้ันตอนการทาํงานของการถ่ายภาพผลติภัณฑ์เพ่ือใช้ในงานโฆษณา 

2.4.1 การจัดไฟ 

การถ่ายภาพโฆษณานั้ นมีความจํา เป็นท่ีต้องทําให้ภาพนั้ นออกมาดูมีมิติ  เสมือนจริง

เพราะฉะนั้นการจดัไฟถือเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัของการถ่ายภาพ แสงนอ้ยแสงมาก ถ่ายอยา่งไรใหส้วย ข้ึนอยู่

กับองค์ประกอบของแสง การจัดไฟมีหลายแบบและหลายวิธี การถ่ายภาพโฆษณาสินค้าในร่ม

จาํเป็นตอ้งอาศยัเทคนิคในการจดัแสง โดยให้ทิศทางแสงเขา้ช่วย แสงท่ีส่องมาจากทิศทางท่ีต่างกนัจะ

ทาํให้ภาพความรู้สึกของบุคคลหรือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่เทคนิคการจดัแสงเบ้ืองตน้ท่ีเป็น

เทคนิคท่ีไม่ซบัซ้อน ทาํไดง่้าย และใชอุ้ปกรณ์ไม่เยอะ คือ การจดัแสง 3 จุด หรือ Three-Point Lighting 

เทคนิคการจดัแสงสามจุด เป็นเทคนิคท่ีสตูดิโอถ่ายภาพส่วนใหญ่นิยมใชก้นั โดยภาพท่ีไดจู้มีมิติ โดด

เด่น ไม่แบนราบไปกบัพื้นหลงัของภาพ แสง 3 จุดท่ีตอ้งจดั มีดงัน้ี 

1.แสงหลกั (Kay Light) เป็นจุดหลกัท่ีให้แสงกบัการถ่ายภาพ โดยจะให้ส่องมาจากด้านขวา

หรือดา้ยซ้ายก็ได ้มุมของไฟควรอยูร่ะหวา่ง 15-45 องศา และสูงจากแบบท่ีถ่าย โดยกดไฟทาํมุมลงมาท่ี 

15-45 องศาเช่นกนั 

2.แสงลบเงา (Fill Light) ถา้ใชไ้ฟหลกัส่องท่ีสินคา้อยา่งเดียว จะทาํให้เกิดเงาข้ึน ดงันั้นฝ่ังตรง

ขา้มงของแสงหลกัให้ใช้ไฟท่ีมีกาํลงัอ่อนกว่า หรือจะใช้อุปกรณ์สะทอ้นแสงช่วยก็ได้ จุดประสงค์

เพื่อท่ีจะไม่ใหเ้กิดแสงเงา 

3.แสงจากด้านหลัง (Back Light) บางคนอาจใช้คาํ Rim Light เป็นการใช้ฟสว่างส่องจาก

ดา้นหลงัมาท่ีสินคา้หรือตวัแบบเพื่อใหสิ้นคา้หรือตวัแบบมีความคมชดัและโดดเด่นข้ึน โดนจดัให้ไฟ

ส่องจากดา้นขา้งมาและสูงกวา่ตวัแบบ ทาํมุมกม้ประมาณ 45 องศา 

 

 

การถ่ายภาพโฆษณาสินค้าเพื่อให้สวยงามไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพน่ิงหรือวีดีโอก็ตาม ส่ิง

สาํคญัท่ีสุดคือเร่ืองจดัแสง หากนาํความรู้เร่ืองการจดัแสงไปใชก้จ้ะทาํใหภ้าพท่ีสวย มีมิติ และดูโดดเด่น

มากข้ึน และสามารถมีส่วนช่วยในการกระตุน้ยอดขายให้สูงข้ึนไดด้ว้ย (อา้งถึงในอาจารย ์โอม รัตนา

กาญจน์,2561) 
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2.4.2 การถ่ายภาพผลติภัณฑ์ 

การถ่ายภาพจะตอ้งมีบทบาทของการส่ือความหมายดว้ยภาพมาก ทาํให้คนสนใจ ภาพบางภาพ 

ไม่จาํเป็นตอ้งถ่ายให้สวย ภาพบางภาพไม่จาํเป็นตอ้งถ่ายให้ดูดี แต่ภาพทุกภาพสามารถเพิ่มส่ิงเหล่านั้น

เขา้ไปได ้และภาพทุกภาพตอ้งมาองคป์ระกอบ สามารถจาํแนกไดด้งัต่อไปน้ี 

1.สะดุดตา 

2.น่าสนใจ 

3.ส่ือความหมายไดง่้าย 

4.ประทบัใจ 

 

2.4.3 การถ่ายภาพเพ่ือการโฆษณา 

การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา คือ การถ่ายภาพของสินคา้ วตัถุ/ส่ิงของ ท่ีตอ้งการขายให้เพื่อนาํ

ภาพถ่ายไปใช้ในการโฆษณาหรือบริการนั้นๆให้ผูบ้ริโภคไดท้ราบเพื่อให้รู้จกัการถ่ายภาพโฆษณาจึง

เป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วามรู้ต่างๆทางดา้ยการถ่ายภาพ เพื่อทาํใหภ้าพออกมาดี การถ่ายภาพมนัเป็นส่ิงท่ีตอ้ง

อาศยัเทคนิค และการชาํนาญในการจดัตั้งกลอ้ง ตอ้งรู้มุมของกลอ้งวา่มุมในดูดี และตอ้งรู้จกัถึงมุมของ

แสงอีกดว้ย ยงัไม่พออุปกรณ์เสริมของตวักลอ้งนั้นก็ตอ้งมี เพื่อภาพท่ีสวยงาม หรือเพื่อภาพท่ีดีและสาม

รถนาํไปตกตแงภาพไดง่้ายดว้ย การถ่ายภาพตอ้งอาศยัในการแต่งภาพ เพื่อภาพท่ีสวยกวา่ตน้ฉบบั พร้อม

ท่ีจะนาํภาพนั้นๆมาโปรโมทหรือลงในเวป็ขายสินคา้นั้นๆ เพื่อเรียกความดึงดูดจากผูบ้ริโภค แต่ยงัคง

ความเสมือนจริงของรูปภาพนั้นๆอยู ่

 

2.4.4 การตกแต่งภาพด้วยการ Dicut และ Retouch 

1.Dicut การตกแต่งภาพดว้ยการ Dicut คือการตดัหรือเลือกวตัถุ/ส่ิงของ ท่ีตอ้งการออกจากฉาก

พื้นหลงัของภาพถ่าย จุดประสงค์คือ เพื่อท่ีจะนาํภาพนั้นไปทาํการต่อไป เช่นเอาไปคทต่อกบัฉากอ่ืน 

พื้นหลงัอ่ืน แต่ส่วนมากถา้เป็นภาพสินคา้ก็จะคทัแลว้เอาไปใส่เป็นพื้นหลงัสีขาว เพื่อให้สินคา้ดูสวย ดู

สง่า น่าสนใจมากข้ึน ซ่ึงหลกัของการไดคทัคือ การลอ้มวตัถุ/ส่ิงของ ท่ีตอ้งการดว้ย Selection หลงัจาก

นั้น เราจะเอาภาพท่ีเราคทัแลว้ไปทาํเป็นภาพอะไรต่อก็ได้เลย นาํไปใส่พื้นหลงัอ่ืน ฉากอ่ืน หรือ จะ

นาํไปใส่ในตวัวดีีโอก็ได ้ซ่ืงจะทาํใหภ้าพนั้นเสมือนลอยได ้
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2.Retouch การตกแต่งภาพดว้ยการ Retouch คือการตกแต่งภาพให้ดูดีกว่าตน้ฉบบั หรือ เพิ่ม

กราฟิกตกแต่งท่ีใชร่้วมกนักบัภาพ ใหดู้ดีกวา่ภาพตน้ฉบบัและนาํไปใชใ้นงานตามความตอ้งการ ในการ

รีทชัจะใช้ในโปรแกรม Photoshop และ Illustrator แต่ส่วนมากนั้นจะใช้เป็น Photoshop ซะมากกว่า 

และก็จะมีโปรแกรมอีกมากมายนอกเหน่ือจากสองโปรแกรมน้ี ทั้งน้ีสามารทาํอะไรไดห้ลายอยา่ง ไม่ใช่

จะทาํไดก้บัวตัถุ/ส่ิงของ เพียงอยา่งเดียว แต่สามารถแต่งภาพไดท้ั้ง คน สถานท่ีต่างๆ  

 

การนาํภาพเหล่าน้ีเขา้มาตกแต่ง ปรับแต่งกบัโปรแกรมนั้นๆ ท่ีมีตวัช่วยอีกหลายอย่างในการ

ตกแต่งภาพท่ีแตกต่างกนัออกไป เอฟเฟค สี แสง ต่างๆของโปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาเหล่าน้ี จึงทาํให้ภาพ

ของเรานั้นดูสวยงามกวา่ภาพตน้ฉบบั แต่ยงัคงความสมจริงขแงตวัช้ินงานนั้นๆอยู ่

 

2.4.5 การใช้ภาพเพ่ือการโฆษณา 

การใชภ้าพเพื่อการโฆษณา คือ การท่ีนาํภาพจากท่ีถ่ายและแต่งในโปรแกรมต่างๆเสร็จแลว้นั้น 

เราจึงสามารถนาํภาพเหล่านั้นมาทาํการโฆษณา การโฆษณาก็จะมีไดห้ลายช่องทางดงัน้ี 

1.Facebook ช่องทางน้ีเป้นท่ีนิยมในยุคน้ี ท่ีผูค้นนั้นยอ่มนาํสินคา้ของตนออกมาโปรโมทผ่าน

ช่องทางน้ี ไม่วา่จะเป็นบริษทัยบิยอ่ย แมก้ระทั้งบริษทัใหญ่ๆอีกหลายๆบริษทั ก็ยงันิยมโปรโมทการขาย 

ภาพสินคา้ผา่นทางช่องทางน้ี 

2.Instagram ช่องทางน้ีปัจจุบนัไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม แต่เร่ิมพฒันาการขายการมากข้ึน อีกไม่นาน

ช่องทางน้ีก็อาจจะเป็นท่ีนิยมของบริษทัต่างๆอยา่งแน่นอน 

3.ส่ือออนไลน์ททางช่องทางอ่ืนๆ เช่น เวบ็ขายของออนไลน์ Shopee และ Lazada ปัจจุบนัผูค้น

ส่วนใหญ่มกัจะชอบการซ้ือขายผา่นทางเวป็ออนไลน์เหล่าน้ี ซ่ึงซ้ือขายงาย และสะดวกสบาย ภาพสินคา้

ต่างๆย่อมผ่านจากการถ่ายภาพและตกแต่งมาแลว้เท่านั้น แต่จะทาํอย่างไรให้ผูบ้ริโภคทั้งหลายหันมา

สนใจในผลิตภณัฑข์องเรา การลงภาพสินคา้อยา่งเดียวอาจจะทาํใหผ้บูริโภคสนใจมาแลว้อยา่งหน่ึง ดว้ย

รูปร่าง รูปทรงของสินคา้นั้นๆจะน่าสนใจ แลว้ทนัสมยัตรงตามใจลูกคา้หรือไม่ ยอ่มไม่รู้เลย แต่การทุก

ภาพจะตอ้งสวย ดูน่าดึกดูด ดูน่าชกัจูงใจ มีความเช่ือถือ จากนั้นค่อยนํ้ ารูปภาพเหล่านั้นออกมาโปรโมท

ผา่นแอพ หรือ เวป็ไซดต่์างๆ 
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สรุป จากท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาและเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาจึงทาํให้ทราบวา่การท่ีจะมี

รูปภาพแต่ละรูปภาพลงโฆษณานั้น มนัเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก ในแต่ละขั้นตอนการทาํรูปภาพเพื่อ

การโฆษณามนัยาก และตอ้งใชเ้วลาเป็นอยา่งมาก ไม่ใช่วา่เพียงแค่ถ่ายรูปเสร็จแลว้ลงโฆษณาไดเ้ลย มนั

ทาํไม่ได ้ตอ้งทาํให้ภาพออกมาดูดี ดว้ยการ ตดั ตกแต่ง รูปภาพก็ตาม กวา่จะไดแ้ต่ละภาพตอ้งใชค้วาม

ละเอียดความอดทนในการทาํงานเป็นอยา่งมาก ทาํอยา่งไรให้ภาพออกมาเหมือนจริงมากท่ีสุด รูปภาพ

แต่งทุกรูปแต่ทาํอย่างไรให้ภาพออกมาเหมือนฉบบัเดิมท่ีถ่าย แต่ตอ้งสวยกว่าตน้ฉบบั มนัไม่ง่ายเลย 

รูปภาพแต่ละรูปท่ีลงโฆษณานั้น บางรูปอาจใชเ้วลาเป็นวนั สองวนั หรือ อาจเป็นอาทิตยเ์ลนก็ไดใ้นการ

ตกแต่งรูปภาพ เพราะอะไร เพื่อท่ีอยากให้รูปภาพโฆษณานั้นๆออกไปแลว้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้

มากท่ีสุด ผลตอบรับท่ีได ้คือยอยขายท่ีดีตามมาดว้ย  

 



 
 

 บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ          บริษทั เอา้ทเ์ลท108 จาํกดั 

                                                    Outlet108 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ        155/2 ถนน รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)  

                                                       แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 10600 

                                                                    โทรศพัท ์: 02-878-8000 

                                                                    โทรสาร : 02-878-8044 

 

 

รูปภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เอา้ทเ์ลท108 จาํกดั 
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รูปภาพท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั เอา้ทเ์ลท108 จาํกดั 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัผา่นเวบ็ไซต ์https://www.outlet108.com 

 

https://www.outlet108.com/
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รูปภาพท่ี 3.4 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจ Facebook 

https://web.facebook.com/outlet108 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กรณ์ 

บริษทัเอ้าท์เลท108 จาํกัด ได้ก่อตั้งเม่ือปี 2557 โดยมีบริษทัในเครือได้แก่แบรนด์ 

Provision จาํหนายสินคา้อีเล็กทรอนิคประเภททีวี และอุปกรณ์สําหรับทีวีทุกประเภท และ 

Duchess จาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก ประเภท เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดเมล็ดกาแฟ 

หรือสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น กาแฟ ทั้งเมล็ดคัว่และแคปซูน เป็นบริษทัดาํเนิน

กิจการประเภทผลิต ขายปลีก ขายส่งสินคา้ประเภท ทีว,ีอุปกรณ์ขาแขวนทีว ีและเคร่ืองชงกาแฟ 

ปัจจุบนับริษทักาํลงัขยายตวัอยา่งมากในธุรกิจ เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ แต่ราคาเพื่อคนไทย 

จึงทาํใหสิ้นคา้ท่ีจดัจาํหน่ายจากแบรนดใ์นเครือ เป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ียอมรับต่อเน่ืองเสมอมา   

 

บริษัท  เอ้าท์เลท108 จํากัด เป็นบริษัทประเภทการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใชใ้นครัวเรือน เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัในการขายสูง และการส่ือสารการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุด สินคา้ทุกช้ินตอ้งมีคุณภาพก่อนส่งถึงมือ

ลูกคา้ การบริการอย่างเต็มท่ี และการทาํงานของพนักงานทุกคนได้ตรงตามหน้าท่ี และตาม

ความชาํนาญของบุคลากรทุกคนในบริษทั 

https://web.facebook.com/outlet108
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ส่วนใหญ่บริษทัจะเนน้การขายผา่นช่องทางออนไลน์ ภายใตอ้งคก์รใหญ่ ท่ีมีมาตรฐาน

ท่ีลูกคา้สามารถไวว้างใจได ้เช่น Lazada และ Shopee  โดยทางบริษทัไดมี้การบริการหลงัการ

ขายใหเ้ป็นอยา่งดี และดูแลโดยช่างท่ีมีฝีมือ 

 

ผลิตภณัฑ์ทางบริษทัท่ีเป็นทีวี เป็นการนาํเขา้อะไหล่จากประเทศจีน และนาํมาทาํการ

ประกอบท่ีประเทศไทย โดยมีโรงงานประกอบเป็นของบริษทัเองอยูท่ี่ จงัหวดั สมุทรปราการ 

ส่วนตวัเคร่ืองชงนั้นเป็นการนาํเขา้ทั้งเซ็ตจากประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม สินคา้เคร่ืองชง

กาแฟในนาม แบรนด ์Duchess ถือวา่เป็นเคร่ืองชงอนัดบั1 ในไทย 

 

 

รูปภาพท่ี 3.5 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ผลิตภณัฑข์องบริษทั (ทีว)ี 

รูปภาพท่ี 3.6 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์Provision 
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รูปภาพท่ี 3.7 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) ผลิตภณัฑข์องบริษทั (เคร่ืองชงกาแฟ) 

รูปภาพท่ี 3.8 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์Duchess 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

คุณสิทธิชัย เฉลมิธนาคม 

ประธานกรรมการบริษทั 

 

คุณนํา้ใส เฉลมิธนาคม 

กรรมการบริษทั 

 

นางสาวณฐิัมา อ่องวุฒ ิ

หัวหน้าฝ่ายกราฟฟิก 

 

นางสาววรีวรรณ คุณสุทธ์ิ 

นางสาวดารุณ ีประจวบโชค 

นักศึกษาสหกจิศึกษา 

 

 

 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

● นางสาววีรวรรณ คุณสุทธ์ิ (ตาํแหน่งผูช่้วยฝ่ายกราฟฟิก) 

● นางสาวดารุณี ประจวบโชค (ตาํแหน่งผูช่้วยฝ่ายกราฟฟิก) 
 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรับมอบหมายงาน

นอกเหนือจากโครงงานคือ ทาํหนา้ท่ีผูช่้วยพี่เล้ียงในการเปล่ียนรูปภาพขอ้มูลตามเวบ็ไซต ์ลง

รูปภาพและขอ้มูลของสินคา้ในเวบ็ไซต์ท่ีทางบริษทัได้ลงขายไว ้ เช่น Lazada , Shopee , JD 

เป็นตน้ ช่วยพี่นบัสต๊อกสินคา้ในคลงัสินคา้เพื่อท่ีมาลงสต๊อกในเวบ็ไซต ์คิดแพทเทิร์นคาํตอบ 
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เพื่อท่ีจะเอามาตอบลูกคา้ เปล่ียนรหสัสินคา้ทั้งหมดท่ีมีของบริษทั ทั้งของ โปรวชิัน่ และ ดชัเชส 

เพื่อเพิ่มทกัษะรอบดา้นของตวัเราเองการทาํงานท่ีแทจ้ริงแลว้ลว้นตอ้งมีการเขา้ใจในระบบทุก

อยา่งของบริษทั และการทาํงานท่ีแทจ้ริง 

 

3.5 ช่ือ สกุล และตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา นางสาวณฐิัมา อ่องวฒิุ 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษากราฟฟิก 

 

ภาพท่ี 3.9 พนกังานท่ีปรึกษา 

คุณ ณฐิัมา อ่องวุฒิ ตาํแหน่งหวัหนา้ฝ่ายงาน Graphic 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น. 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน และพฒันาการของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาโดยบ่งตาม

ประเภทของรายงานที่นักศึกษาดําเนินงานดังนี ้

3.7.1 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําหรับรายงานการปฏิบัติงานของสหิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที ่1 ประชุมกบันาย และ นายพาเดินดูการทาํงานของบริษทั เรียนรู้งานเบ้ืองตน้ 

สัปดาห์ที ่2 ฝึกการถ่ายภาพ โดยไดรั้บมอบหมายใหถ่้ายภาพรีโมท และถ่ายงานแก ้

สัปดาห์ที ่3 เรียนรู้พื้นฐานของการทาํงานของทุกสายงาน 

สัปดาห์ที ่4 ไดรั้บมอบหมายใหดู้ VDO ใน Youtube เพื่อเป็นแนวทางในการถ่าย VDO  

สัปดาห์ที ่5 ถ่ายภาพน่ิงเหยอืกตีฟองนม , Wall Mount และถ่ายงานแก ้Wall Mount 

สัปดาห์ที ่6 ช่วยพี่ Graphic ถ่าย VDO เคร่ืองชงกาแฟ ถ่ายแกง้าน VDO เคร่ืองชงกาแฟ 

สัปดาห์ที ่7 Dicut รูปภาพ Wall Mount ทุกรุ่น และ Dicut รูปภาพ TV   

สัปดาห์ที ่8 ถ่าย VDO Wall Mount ทุกรุ่น 

สัปดาห์ที ่9 คดัเลือก VDO Wall Mount เพื่อนาํมาเรียบเรียงในการตดัต่อ VDO 

สัปดาห์ที ่10 ใส่ราคาสินคา้ในรูปสินคา้ท่ี Dicut และ Retouch เสร็จแลว้ใน โปรแกรม 

Photoshop 

สัปดาห์ที ่11 ไดรั้บมอบหมายใหท้าํ คาํถามตอบ นาํแพทเทิร์นท่ีไดม้าจากพี่เล้ียงแลว้จดัใส่ใน 

โปรแกรม Adobe Illustrator 

สัปดาห์ที ่12 ไดรั้บมอบหมายใหถ่้ายภาพน่ิงสินคา้ Duchess (เคร่ืองชงกาแฟ) และทาํ Excel 

รวบรวมสินคา้ Wall Mount และขอ้มูลของ Wall Mount 

สัปดาห์ที ่13 ไดรั้บมอบหมายงานใหน้าํรูปสินคา้ลงขายใน WEB JD – TV , Wall Mount , 

Duchess ทุกตวั 

สัปดาห์ที ่14 ไดรั้บมอบหมายงานจากนายใหช่้วยพี่ๆนบัสตอ๊กสินคา้ในคลงัสินคา้ 

สัปดาห์ที ่15 นบัสตอ๊กสินคา้ในคลงัสินคา้ 

สัปดาห์ที ่16 ถ่ายภาพเซ็ตจาน - ชาม เซ็ต 6 ช้ิน , เซ็ต 12 ช้ิน , เซ็ต 24 ช้ิน 

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
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3.7.2 การเขียนข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา  

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ค. 2561 มิ.ย. 2561 ก.ค. 2561 ส.ค. 2561 

การนาํเสนอหวัขอ้

รายงาน 

  X X             

การรวบรวมขอ้มูล

เบ้ืองตน้ 

  X X X X X X X X       

เสนอโครงร่างการ

ทาํงานแก่พนกังานท่ี

ปรึกษา 

    X X           

การปฏิบติังานถ่ายภาพ     X X X X X X X X X   X 

สรุปการปฏิบติังาน

ทั้งหมด 

        X X X X X    

นาํมาเขียนเป็นเล่ม

รายงาน 

            X X X X 

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระยะเวลาและการพฒันาของตวัรายงาน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

3.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.8.1.2 กลอ้งถ่ายรูป , VDO 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

3.8.2.1 Microsoft Word 2016 

3.8.2.2 Microsoft PowerPoint 2016 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

จากการท่ีไดเ้ขา้ไปสหกิจท่ี บริษทัเอา้ทเ์ลท108 จาํกดั นั้นขา้พเจา้ไดศึ้กษาและลงมือทาํในเร่ือง

ขั้นตอนในการทาํงานของแผนกกราฟฟิก ขา้พเจา้นั้นไดเ้รียนรู้และฝึกฝนในดา้นการถ่ายภาพ เพื่อนาํ

ภาพถ่ายท่ีไดม้าแต่งภาพในโปรแกรม Photoshop เพื่อท่ีใหภ้าพไดดู้ดี โดดเด่น มีมิติมากข้ึน และโดนใจ

กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน เพื่อใชใ้นการโฆษณา ผลการปฏิบติังานในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการ

ทาํงาน ดงัน้ี 

 

4.1 ข้ันตอนการถ่ายภาพ 

4.1.1 ประชุมเพื่อรับบีฟงานจากพนกังานท่ีปรึกษา นางสาวณัฐิมา อ่องวุฒิ ตาํแหน่ง

หวัหนา้กราฟฟิก มีการสั่งงานให้ผูจ้ดัทาํถ่ายสินคา้เคร่ืองชงกาแฟ โดยพนกังานท่ีปรึกษาไดมี้

การวางแผนไวเ้บ่ือตน้ ใหง้านออกมาในแบบท่ีผูจ้ดัทาํตอ้งการ โดยภาพท่ีไดต้อ้งถ่ายทุกมุมของ

เคร่ืองชงกาแฟตามแบบท่ีกาํหนด และการจดัไฟในการถ่ายภาพ แสงไฟในการถ่ายภาพตอ้ง

พอดีและทาํให้เกิดเงานอ้ยท่ีสุด โดยให้ภาพตวัอยา่งเพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายรูปให้ถูกตอ้ง

ตามแบบฉบบั 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1 การรับบรีฟงาน จากพนกังานท่ีปรึกษา
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4.1.2 ศึกษาขอ้มูลของสินคา้ หลงัจากท่ีไดท้ราบความตอ้งการของพนกังานท่ีปรึกษาผูจ้ดัทาํจึง

เร่ิมจากการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้ โดยจากส่ือเก่าๆท่ีเคยลงไปแลว้ของสินคา้เพื่อศึกษาวา่สินคา้

ตัวน้ีท่ีมีการลงส่ือ มุมมองการถ่ายภาพเป็นอย่างไร เพื่อทาํการวางแผนการผลิตส่ือ และการจัด

องคป์ระกอบของสินคา้ ในการทาํส่ือโฆษณาของสินคา้ และอุปกรณ์ในการทาํงาน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.2 คอมพิวเตอร์ 
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ภาพประกอบท่ี 4.3 โปรแกรม Photoshop  

4.1.3 การจดัเตรียมอุปกรณ์ หลกัๆของทางบริษทัคือ ตอ้งไปเบิกสินคา้จากคลงัสินคา้ 

ตอ้งรับเร่ืองเบิกจากฝ่ายบุคคลเพื่อจะนาํสินคา้ออกมาถ่าย การเตรียมสถานท่ีใหส้ะดวกต่อการ

ถ่ายรูป และการเตรียมอุปกรณ์ มี ตวัสินคา้ กลอ้ง ขาตั้งกลอ้ง ไฟ และอุปกรณ์เสริมการถ่ายภาพ 

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 การจดัไฟ 1 
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ภาพประกอบท่ี 4.5 การจดัไฟ 2 

ภาพประกอบท่ี 4.6 การตั้งกลอ้ง 
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ภาพประกอบท่ี 4.7 การจดัฉาก 

ภาพประกอบท่ี 4.8 ตวัอยา่งการจดัไฟ ฉาก 
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4.1.4 การถ่ายภาพ การตั้งค่ากลอ้งหลกัๆพนกังานท่ีปรึกษา จะทาํการเซ็ตกลอ้งไวใ้ห้

เบ้ืองตน้แลว้ หนา้ท่ีหลกั คือการจดัองคป์ระกอบของภาพ และดูความเหมาะสมของภาพ 

 

ภาพประกอบท่ี 4.9 การถ่ายภาพสินคา้ 

 

 

4.2 ข้ันตอนการผลติส่ือออนไลน์ 

4.2.1 ในการคดัเลือกรูปเม่ือถ่ายเสร็จแลว้ ตอ้งให้พนกังานท่ีปรึกษาเลือกรูปภาพท่ีดี

ท่ีสุด และองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด รูปท่ีมีแสงเงานอ้ยเพื่อนาํภาพท่ีเลือกแลว้นาํไปไดคทั 

และ รีทชั ดว้ยโปรแกรม Photoshop เพื่อนาํไปลงส่ืออนไลน์ Lazada และ Shopee 
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ภาพประกอบท่ี 4.10 การตดัต่อรูปภาพ เคร่ืองชงกาแฟ จดัใหเ้ป็นเช็ตเพ่ือจาํหน่าย 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.11 จดัเชตสินคา้ เพ่ือจดัจาํหน่าย 
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                           ภาพประกอบท่ี 4.12 ภาพการจดัเซ็ตตามเลเอา้ท ์1 

 

ภาพประกอบท่ี 4.13 ภาพการจดัเซ็ตตามเลเอา้ท ์2 
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4.2.2 การแก้งาน เม่ือให้พนักงานท่ีปรึกษาดูงาน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย 

พนกังานท่ีปรึกษาจะสั่งแกง้านไปเร่ือยๆ จนกวา่ภาพนั้นจะออกมาสมบูรณ์แบบตามท่ีตอ้งการ 

ส่วนหลักๆเกิดจากการไดคทั ท่ีไม่ละเอียดพอ การจัดองประกอบของภาพนั้ นจะต้องจดั

องคป์ระกอบใหส้มส่วน ตอ้งอิงจากสินคา้จริง เพื่อนาํภาพไปลงขายในส่ือ Lazada และ Shopee 

โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 

 

ภาพประกอบท่ี 4.14 รุปแบบการสัง่แกง้านผา่น Line 1  
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ภาพประกอบท่ี 4.15 รุปแบบการสัง่แกง้านผา่น Line 2  

 

4.3 ข้ันตอนการลงส่ือ 

4.3.1 ส่ือท่ีทาํสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลสินคา้ให้แก่พนกังานในบริษทั แผนกเซลล์ ได้

เขา้ใจในตวัสินคา้ วา่สินคา้มีทั้งหมดก่ีเซ็ต ก่ีรุ่น และแบบไหนถึงเหมาะกบัการใชง้านของลูกคา้ 

เพื่อใชใ้นการตอบคาํถามลูกคา้ ทั้งใน Lazada , Shopee และ Line เพื่อใหข้อ้มูลแกลู้กคา้เพิ่มเติม 

ในส่ิงท่ีลูกคา้อยากทราบ และตอ้งใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
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4.3.2 หลงัจากท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากพนกังานท่ีปรึกษา ว่าผลงานมีความถูกตอ้ง

ตามท่ีคาดหวงัไวจึ้งจะสามารถนาํภาพลงเวบ็ไซต ์เพื่อเปิดขายสินคา้ โดยให้พนกังานท่ีปรึกษา

เป็นผูล้งภาพในส่ือออนไลน์ 

 

4.3.3 ขั้นตอนการลงภาพสินคา้ในเว็บไซต์ หลงัจากท่ีพี่ท่ีปรึกษาตรวจสอบช้ินงาน

เสร็จเรียบร้อยแลว้ผา่น ก็สามารถนาํภาพนั้นลงเวบ็ไซตเ์พื่อเปิดขายสินคา้นั้นๆ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.16 ภาพสินคา้ลงขายในเวบ็ไซต ์1 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.17 ภาพสินคา้ลงขายในเวบ็ไซต ์2 
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ภาพประกอบท่ี 4.18 ภาพสินคา้ลงขายในเวบ็ Lazada 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.19 ภาพสินคา้ลงขายในเวบ็ Shopee 
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ภาพประกอบท่ี 4.20 ภาพสินคา้ลงขายในเวบ็ JD SENTRAL 

 

4.4 การทาํงานข้ันตอนสุดท้าย 

การนาํช้ินงานท่ีทาํลงขายในเวบ็ไซต ์ลงโฆษณาผา่นส่ือ Facebook เป็นการเช็คสินคา้

ทางเวบ็ไซตต่์างๆ วา่สินคา้ท่ีลงไปถูกตอ้งครบถว้นตามท่ีตอ้งการ   

 

ภาพประกอบท่ี 4.21 ภาพสินคา้ลงโฆษณาผา่น Facebook 
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ปัญหาและอุปสรรคใ์นการทาํงานกระบวนการ การผลิตส่ือนั้นคือ พื้นท่ีในการจดัการ

ถ่ายภาพ ,VDO ส้ินคา้นั้น ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน ดว้ยการท่ีมีพื้นท่ีใชง้านอยา่งจาํกดั และ

อุปกรณ์ กลอ้ง ไฟ แฟลต ก็มีไม่เพียงพอต่อการทาํงาน และถึงอย่างไรก็ตาม ทีมงาน Graphic 

คุณภาพทุกคน จึงสามารถสร้างผลงานออกมาไดดู้ดี โดดเด่นข้ึนมาได ้ถึงแมจ้ะมีอุปสรรค์ใน

การทาํงานก็ตาม 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานท่ี บริษทั เอา้ท์เลท108 จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่ วนัจนัทร์ท่ี 14

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานท่ีไดรั้บมอบหมายส่วนใหญ่นั้นจะเป็น

การถ่ายภาพ , ถ่ายวีดีโอ สินคา้ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ทีวี , ขาแขวน , เคร่ืองชงกาแฟ , เคร่ืองบดเมล็ก

กาแฟ และอ่ืนๆ เพื่อนาํมาผลิตส่ือโฆษณาในขั้นตอนต่างๆ เพื่อท่ีจะนาํสินคา้เหลานั้นมาประกอบการ

โฆษณา และการขายขององคก์รณ์  เพื่อไดเ้รียนรู้จกัระบบของการทาํงานจริง เรียนรู้การทาํงานเป็นทีม 

และไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากเพื่อนร่วมงาน จากพี่ร่วมงาน จากทุกหน่วยงานในบริษทั และไดฝึ้กใน

เร่ืองของการตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบท่ีมีต่อตนเองและมีต่อผูอ่ื้น 

 

ฉะนั้นในการปฏิบติัสหกิจศึกษาเราไดป้ฏิบติังานการถ่ายภาพอยา่งเตม็ท่ี โดยใชค้วามรู้ พื้นฐาน

และประสบการท่ีมีจากการศึกษา ไดม้าใชใ้นการปฏิบตืังานจริง อีกทั้งยงัมีคาํแนะนาํท่ีดีจากพี่พนกังาน

ท่ีปรึกษาและพี่ๆทีม Graphic ท่ีคอยช่วยแน่นาํช่วยสอน การถ่ายภาพ จดัไป และการแต่งภาพ จนทาํให้

เราทาํงานเป็น มีพฒันาการในการถ่ายภาพมากข้ึนและ รู้จกัการแกไ้ขเฉพาะหนา้ไดดี้ 

 

การทาํงานล้วนต้องมีอุปสรรคและปัญหา อุปสรรคอย่างแรกเลยเราได้รับบรีฟงานจากพี่

หวัหนา้ Graphic วา่ตอ้งการแบบน้ี แต่เราไม่เขา้ใจในตวัสินคา้ ไม่ไดมี้ความรู้ท่ีมากพอเก่ียวกบัตวัสินคา้

ของบริษทั ซ่ึงมนัจะทาํให้งานออกมาล่าชา้ข้ึน ส่วนปัญหาท่ีตามมาคือไม่กลา้ท่ีจะปรึกษา ไม่กลา้ท่ีจะ

ถามพี่ๆในท่ีทาํงาน เพราะพึ่งเขา้ไปทาํงานไดไ้ม่ก่ีวนั ยงัมีความเกร็งและกลวั แต่เม่ือเวลาการทาํงานของ

เราผา่นไป เร่ิมมีความชิน เร่ิมสนุกกบังานท่ีทาํ จึงทาํงานอะไรก็เร็วไปหมดไม่วา่จะมีปัยหาท่ีตอ้งใหแ้ก้

งานอยา่งไร เราก็สามารถแกไ้ขสถานการนั้นไดอ้ยา่งท่วงที และการทาํงานก็จะมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

เพิ่มข้ึนในทุกวนัท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบมายเป็นการทาํงานจริง นาํไปใชง้านจริง และตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็นทีม

เพราะการทาํงานตอ้งเป็นการทาํงานท่ีเป็นระเบียบ มีแบบแผน มีระบบของการทาํงาน ตอ้งหมัน่ฝึกฝน

พฒันาฝีมืออยูเ่สมอ มีการกระตือรือร้นในการทาํงาน มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

5.2.2 มีความรอบคอบในการทาํงาน การทาํงานถ่ายภาพตอ้งมีความละเอียดอ่อน ใจเยน็ เพราะ

การทาํงานแบบน้ีตอ้งใชค้วามอดทนสูง แต่ละช้ินงานตอ้งผา่นกระบวนการ การทาํงานท่ีเป็นระบบของ

การผลิตส่ือโฆษณา มีความละเอียดในการคดัรูป และการ Dicut ภาพให้ดูมีมิติมากยิ่งข้ึน เพื่อท่ีจะนาํ

ภาพสินคา้เหลาน้ีนาํมาลงเวบ็ขายสินคา้ และ ภาพโฆษณาสินคา้ผา่น เวบ็ไซตข์องบริษทั Facebook และ

ส่ือออนไลน์ต่างๆ 

 

5.3 สรุปผลรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 เพื่อการศึกษาขั้นตอนการทาํส่ือโฆษณาสินคา้ Provision และ Duchess ผา่นส่ือออนไลน์ 

Facebook , Web , Lazada และ Shopee โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 

5.3.2 เพื่อลงมือปฏิบติัตามขั้นตอนการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ เพื่อลงส่ือออนไลน์ Facebook , 

Web , Lazada และ Shopee โดยสรุปผลไดว้่า การปฏิบติัจะเร่ิมจากการรับบรีฟจากพนกังานท่ีปรึกษา 

เพื่อศึกษาขอ้มูลสินคา้ 

5.3.3 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน และสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา

เฉพาะหนา้ได ้โดยสรุปผลวา่ ปัญหาจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ี คือ ภาพท่ีเกินเงาเยอะเกินไป ทาํใหย้าก

ต่อการไดคทั การไดคทัภาพของตวัสินคา้ท่ีไม่ละเอียด ทาํใหภ้าพไม่สมบูรณ์ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

5.4.1 ในการทาํเล่มโครงงานสหกิจศึกษามกัจะประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหนา้ และการ

ใชค้าํในการทาํเล่มไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นเราตอ้งใชค้วามเขา้ใจ 

และความละเอียดอย่างมาก ในการทําเล่มรายงานโครงงานสหกิจศึกษาให้ถูกต้องตามแบบท่ี

มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดไว ้



บรรณานุกรม 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ. (2555). Advertising&Public 
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https://58540115blog.wordpress.com 
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