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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการศึกษาเรื่ องการถ่ายภาพโฆษณาเพื่อโฆษณาผ่านเฟซบุก๊ ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู้และฝึ กฝน
ในเรื่ องของการถ่ายภาพเพื่อการลงโฆษณาผ่านเฟซบุก๊ และเพื่อเป็ นการศึกษากระบวนการถ่ายภาพ
เพื่อโฆษณา ผลปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการถ่ ายภาพเพือ่ ลงโฆษณาออนไลน์ (Pre-Production)
4.1.1. ฝ่ ายการจัดซื้อสิ นค้ า ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนก่ อนการถ่ ายภาพเพื่อโฆษณาโดยฝ่ าย
จัดซื้ อได้ติดต่อเจรจาราคาเพื่อซื้ อสิ นค้ามาจากประเทศจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยที่
ประเทศจีนเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าทั้งหมดที่บริ ษทั ขายเพราะบริ ษทั 492 อินเตอร์ เทรดเป็ นบริ ษทั ตัวแทน
นาเข้าสิ นค้าที่ ประเทศจี นชื่ อว่าแบรนด์ YAGE และทางฝ่ ายจัดซื้ อก็ได้นาใบรายการจัดซื้ อสิ นค้า
ใหม่ให้กบั ทางฝ่ ายคลังสิ นค้าเพื่อแจ้งรายการสิ นค้าใหม่

\
รู ปภาพที่ 4.1 แบรนด์ YAGE
4.1.2 ติดต่ อฝ่ ายคลังเพื่อรั บใบรายการสิ นค้ า ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางบริ ษทั
ได้นาเข้าสิ นค้าใหม่และฝ่ ายโฆษณาได้มีการสั่งงานให้ผจู ้ ดั ทา ถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อลงโฆษณาผ่าน
เฟซบุก๊ โดยสิ นค้าที่เราจะถ่ายเพื่อลงโฆษณาคือ ไฟฉาย, ไฟฉายคาดหัว, โคมไฟ, ไม้ตียงุ เป็ นต้น
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\
รู ปที่ 4.1 รับใบรายการสิ นค้านาเข้า
4.1.3 ทาการเบิกสิ นค้ าจากฝ่ ายคลังเพือ่ ถ่ ายภาพ หลังจากได้รับคาสั่งจากทางฝ่ ายโฆษณาได้
ให้ผจู้ ดั ทาได้ทารายการเบิกสิ นค้าจากฝ่ ายคลังมาถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณาผ่านเฟซบุก๊

รู ปที่ 4.2 ทาการเบิกสิ นค้าจากฝ่ ายคลัง
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4.1.4 ทาการติด ต่ อ ฝ่ ายโฆษณาเพื่อขอใ้้ ้้องถ่ า ยภาพ หลังจากเบิ ก สิ นค้าจากฝ่ ายคลัง
เรี ยบร้อยแล้ว ผูจ้ ดั ทาได้ทาการติดต่อฝ่ ายโฆษณาเพื่อขอใช้ห้องถ่ายภาพ

รู ปที่ 4.3 ทาการติดต่อขอใช้หอ้ งถ่ายภาพ
4.2 ขั้นตอนระ้ว่างการถ่ ายภาพเพือ่ ลงโฆษณา (Production)
4.2.1 สถานที่ทใี่ ้้ ในการถ่ ายภาพ บริ ษทั 492 อินเตอร์ เทรด จากัด หลังจากได้รับสิ นค้าและ
ทาการขอใช้สตูดิโอเพื่อถ่ายภาพ ผูจ้ ดั ทาได้จดั เตรี ยมสู ติโอเพื่อถ่ายภาพ

รู ปที่ 4.4 สถานที่ที่ใช้ถ่ายภาพ
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4.2.2 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ ในการถ่ ายภาพ นับเป็ นขั้นตอนที่ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งก่ อน
เริ่ มทาการถ่ายภาพ การเช็คสภาพอุปกณ์ในการถ่ายภาพว่าพร้อมใช้งาน ช่วยป้ องกันความผิดพลาด
ในทางเทคนิคได้ดว้ ย เช่น การเช็ดฝุ่ นที่ติดเลนส์กล้อง, การเช็คแบตเตอรี่ กล้อง, แฟลช, ไฟBackdrop
อุปกรณ์ ประกอบฉาก
1. สิ นค้าของแบรนด์ YAGE เช่น ไฟฉาย, ไม้ตียงุ , โคมตะเกียง, โคมดักยุง
2. White Backdrop ขนาด 120*120 ซม.
3. กล้อง Nikon D3100
4. เลนส์ 18-55 VR

รู ปที่ 4.5 White Backdrop ที่ใช้ในการถ่ายภาพสิ นค้า
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รู ปที่ 4.6 กล้อง Nikon D3100 และเลนส์ Nikon 18-55 mm VR

รู ปที่ 4.7 เลนส์ Nikon 18-55 mm VR

รู ปที่ 4.8 สิ นค้าของแบรนด์ YAGE ที่จะใช้ในการถ่ายภาพลงโฆษณา
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4.2.3 การปรับโ้มดกล้ องและตั้งค่ ากล้ องก่ อนถ่ ายภาพ ผูจ้ ดั ทาได้เลือกใช้โหมด A (Auto)
คือการทางานของกล้องแบบอัตโนมัติ การใช้โหมด A (Auto)กล้องจะหาค่าแสงโดยอัตโนมัติใน
การถ่ายภาพ ที่ผจู้ ดั ทาเลือกใช้โหมด A (Auto)เพราะว่าผูจ้ ดั ทาถ่ายสิ นค้าที่มีขนาดที่เล็ก-ปานกลาง
สามารถถ่ายในกล่องBackdropได้ ข้อดีคือสะดวกเพราะกล้องจะวัดค่าแสงให้อตั โนมัติ รวดเร็ วใน
การถ่าย ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตาม สามารถถ่ายได้อย่างรวดเร็ ว กดชัตเตอร์ ทีเดียวได้รูป ถ้า
เราถ่ า ยภาพในสภาพแสงที่ น้อยๆ มี ค วามแปรปรวนของสภาพแสงมากหน่ อย การใช้โหมด A
(Auto) อาจไม่ใช่คาตอบ
ผูจ้ ัด ท าได้ใ ช้โหมด A (Auto) ในการถ่ า ยภาพสิ นค้า ในกล่ อ งBackdrop เพราะว่า ในตัว
Backdrop มีแสงจากหลอด LED ทาให้แสงเพียงพอและแสงไม่แปรปรวน เลยทาให้การถ่ายภาพ
สิ นค้าในกล่องBackdropไม่จาเป็ นต้องใช้แฟลชเพราะมีแสงที่เพียงพอในการถ่าย

รู ปที่ 4.9 ใช้โหมด A ในการถ่ายภาพ
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4.2.4 การตั้งค่ ารู รับแสง/ค่ า้ัตเตอร์ สปี ด ผูจ้ ดั ทาได้ใช้โหมด A (Auto) ในการถ่ายภาพสิ นค้า
กล้องจะหาค่าแสงโดยอัตโนมัติ คือค่า F-Stop, Speed Shutter, ISO ค่าแสงที่วดั ได้ในกล้องแสดงคือ
F/4.5, ISO 100, Speed Shutter 1/60 ถ้าใช้ค่าแสงเท่านี้ในการถ่ายภาพ จะต้องถ่ายภาพใกล้สินค้าและ
ภาพที่ได้จะเป็ นภาพชัดตื้นเพราะค่า F/4.5 ค่าตัวเลขยิง่ น้อยรู รับแสงจะยิง่ กว้างขึ้น และค่าตัวเลขยิง่
มากรู รับแสงก็จะยิง่ แคบลง

รู ปที่ 4.10 การตั้งรู รับแสง/ค่าชัตเตอร์ สปี ด
4.2.5 การจัดวางสิ นค้ าลงบนBackdrop ถ้าสิ นค้ามีชิ้นเดียวให้วางสิ นค้าให้อยูจ่ ุดศูนย์กลาง
ของBackdrop เพื่อให้ง่ายต่อขั้นตอนการตัดต่อรู ปภาพลงโฆษณา วางสิ นค้าให้หันด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ลองถ่ายหลายๆ มุม ไม่วา่ จะเป็ นการถ่ายจากด้านบน ด้านข้าง หรื อ
ถ่ายมุมเดียวกันแต่ลองถ่ายทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพราะแต่ละมุมมองก็จะทาให้อารมณ์ของภาพมี
ความแตกต่าง
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รู ปที่ 4.11 การจัดวางสิ นค้าลงบน Backdrop

รู ปที่ 4.12 ทาการลองถ่ายหรื อเช็คแสงก่อนถ่ายภาพจริ ง
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4.2.6 ท าการถ่ า ยภาพสิ น ค้ า หลัง จากการปรั บ การตั้ง ค่ า กล้อ ง เช็ ค แสงและภาพเสร็ จ
เรี ยบร้อย ได้ทาการลงมือถ่ายภาพผูจ้ ดั ทาได้ถ่ายเป็ นจานวน 8 ภาพในแต่ละมุมของสิ นค้า เลือกรู ปที่
สิ นค้าคมชัดและสวยที่สุดเพื่อใช้ในขั้นตอนการตัดต่อเพื่อลงโฆษณา

รู ปที่ 4.13 ลงมือถ่ายภาพสิ นค้า

4.2.7 สรุ ป การถ่ายภาพ ไม่ว่าจะโหมดใดก็แล้วแต่ ก็ไม่สาคัญเท่ากับ มุมมอง และก็ความ
สร้ างสรรค์ของคนถ่ายภาพ แล้วก็ไม่จาเป็ นตายตัวว่าจะต้องใช้โหมดไหนโหมดนั้นอย่างเดียว เรา
ควรจะใช้ใ ห้เหมาะกับ สถานการณ์ ม ากกว่า อย่า งเช่ นผมจะถ่ า ยด้วยโหมด A เป็ นหลัก S เอาไว้
ถ่ายภาพกีฬา แอ็คชัน่ , M เอาไว้ถ่าย ภาพที่แปลกตาออกไป เช่นถ่ายภาพแสงไฟถนนกลางคืน น้ าตก
ที่นุ่มนวล เป็ นต้น
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4.3 ขั้นตอน้ลังการถ่ ายภาพเพือ่ โฆษณา (Post-Production)
4.3.1 ทาการตรวจสอบภาพถ่ ายสิ นค้ า หลังจากการถ่ายภาพเสร็ จสิ้ นก็ได้ทาการคัดเลือกรู ป
สิ นค้าที่มีความคมชัด มุมมอง และรายละเอียดสิ นค้าที่ครบถ้วน เพื่อเข้าสู่ กระบวนการตัดต่อรู ปภาพ
ในขั้นถัดไป
4.3.2 ติดต่ อฝ่ ายคลังเพื่อคืนสิ นค้ า หลังจากการถ่ายภาพสิ นค้าเสร็ จสิ้ นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการติดต่อฝ่ ายคลังเพื่อคืนสิ นค้าที่ยมื มาถ่ายภาพเพื่อลงโฆษณา
4.3.3 ทาการตัดต่ อภาพสิ นค้ า ผูจ้ ดั ทาได้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตัดต่อ
เพื่ อ ตกแต่ ง รู ป ภาพสิ น ค้า โดยการเพิ่ ม -ลดแสง ใส่ สี แ ละข้อ ความตัว อัก ษรเกี่ ย วกับ รุ่ น และ
รายละเอียดสิ นค้า เพื่อนาภาพสิ นค้าที่ตดั ต่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ลงโฆษณาออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กใน
ขั้นต่อไป

รู ปที่ 4.14 ตัดต่อและตกแต่งภาพสิ นค้า
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รู ปที่ 4.15 รู ปภาพตัวอย่างสิ นค้า

รู ปที่ 4.16 รู ปภาพตัวอย่างสิ นค้า

รู ปที่ 4.17 รู ปภาพตัวอย่างสิ นค้า
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4.3.4 โพสภาพสิ นค้ าและรายละเอียดเพื่อโฆษณาผ่ านเฟซบุ๊ ก เมื่ อทาการตัดต่อรู ปภาพ
สิ นค้าเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ผูจ้ ดั ทาได้โพสภาพสิ นค้าพร้ อมกับรายละเอียดสิ นค้า ลงบนเพจเฟซบุ๊ก
492 Intertrade Co., Ltd. เพื่อโฆษณาและขายสิ นค้า

รู ปที่ 4.18 เพจเฟสบุค๊ “492 Intertrade Co., Ltd.”

รู ปที่ 4.19 โพสภาพสิ นค้าและรายละเอียด
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รู ปที่ 4.20 ภาพสิ นค้าวันที่ 7 มีนาคม 2016 โพสบนเฟซบุ๊กเพื่อขายสิ นค้า
4.3.5 ประเมินผลงาน ประเมินผลจากยอดไลค์โพสที่เพิ่มขึ้นโดยเปรี ยบเทียบจากโพสรู ป
สิ นค้า ภาพที่ 4.19 และภาพสิ นค้า 4.20 เห็ นได้ชดั ว่าภาพที่ 4.20 ที่มีการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรู ป
และใช้โ ปรแกรมAdobe Photoshop ในการตัด ต่ อและตกแต่ ง รู ป ภาพสิ น ค้า กับ ภาพ 4.20 ที่ ใ ช้
โทรศัพท์ถ่ายแล้วไม่มีการตัดต่อหรื อตกแต่งและดีเทลสิ นค้า โพสรู ปสิ นค้าแล้วมีฟีดแบค (Feed
back) ที่เห็นได้ชดั คือ ยอดไลค์โพสและการเห็นโพส ทาให้ผจู ้ ดั ทาคิดว่าประสบความสาเร็ จในส่ วน
นี้

