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บทคัดย่อ 

 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง การออกเเบบ Artwork เพื่อใชใ้นการโฆษณา ของ  “บริษทั 

ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ จาํกดั”  มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 1.   เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานของตาํแหน่ง  กราฟิกดีไซน์ 

2. เพื่อศึกษาการกระบวนออกแบบ Artwork เพื่อใชใ้นการโฆษณา โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator ในการแกไ้ขปรับปรุงช้ินงาน  

บริษัท ซิกซ์ดีกรี ฟิวช่ัน จาํกดั เป็นบริษทัโฆษณา Agency ทาํเก่ียวกบั Event – Marketing Activity

ใหก้บั Seagate , vmware ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วย กราฟิกดีไซน์ มีหนา้ท่ีช่วย

แกไ้ขโฆษณา และผลิตโฆษณาเพื่อเผยแพร่ทาง โซเชียลมีเดีย เป็นตน้ ผลจากการศึกษาไดรั้บประโยชน์และ

ประสบการดงัน้ี 1. ไดเ้รียนรู้ทกัษะการทาํงานจริงกบับุคคลท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง กราฟิกดีไซน์ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ในการผลิตงาน Artwork  2. ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการแกไ้ขงาน 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 16 สัปดาห์น้ี นอกจากจะไดรั้บประสบการณ์ในการ

ทาํงานดา้นวชิาชีพยงัไดค้วามรู้เพิ่มเติมนอกจากส่ิงท่ีเรียนมา และพฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง 

และยงัไดค้วามรู้จากการทาํงานในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การทาํงาน

อยา่งมืออาชีพต่อ  

 

คําสําคัญ : ส่ือโฆษณา / การออกแบบ     
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บทที ่1 

บทนํา 

  

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) หมายถึง ผูส้ร้างสรรคง์านออกแบบกราฟิกต่างๆ เพื่อใชใ้นการ

ส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการออกแบบภาพ โดยนาํไปใชก้บังานดา้นต่างๆ อาทิเช่น งานส่ิงพิมพ ์งานโฆษณา 

งานออกแบบ เป็นตน้ โดยภาพกราฟิกจะทาํใหช้ิ้นงานมีความน่าสนใจ และมีจุดเด่นมากยิง่ข้ึน 

 

การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เป็นพื้นฐานหลกัสาํคญัท่ีจะใชใ้นการ

ออกแบบ หรือการตกแต่งภาพกราฟิกมีความน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ หรือภาพใน

นิตยาสาร ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 

แมว้า่การเป็น กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ควรมีทกัษะเยอะๆ มีความสามารถหลากหลาย ใช้

งานเคร่ืองมือออกแบบต่างๆไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเช่ียวชาญ แต่ในการทาํงานจริงๆ เราก็พบขอ้จาํกดั

มากมายท่ีไม่เอ้ือใหเ้ราไดใ้ชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด หลายๆคร้ังเรา

จาํเป็นตอ้งใชท้กัษะเดิมๆ วธีิการเดิมๆ ในการสร้างงานให้สาํเร็จใหไ้ดแ้ละตอ้งดีดว้ยอยา่งไรก็ตามไม่ใช่

เร่ืองเลวร้ายถา้เราจะใชเ้คร่ืองมือเดิมๆเพื่อออกแบบใหง้านออกมาไดท้นักาํหนดส่ง และมนัก็เป็นงานท่ีดี

ไดห้ากเราเพิ่มพูนความชาํนาญในทกัษะนั้นๆไดอ้ยา่งเช่ียวชาญจริงๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานของตาํแหน่ง กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ของบริษทั ซิกซ์

ดีกรี ฟิวชัน่  กรุ๊ป จาํกดั 

 

1.2.2 เพื่อศึกษาการออกแบบส่ือเพื่อใชใ้นการโฆษณาของ บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 

การศึกษาขั้นตอนการออกเเบบส่ือ เพื่อใชใ้นการโฆษณา     โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Adobe 

Photoshop และ Adobe Illustrator  ของ บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ จาํกดั โดยขอบเขตของการศึกษาอยู่

ในช่วงระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561  – 31 สิงหาคม 2561 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 

1.4.1 ไดท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานของตาํแหน่ง กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ของ

บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

  

1.4.2 ไดเ้รียนรู้การออกแบบส่ือ เพื่อใชใ้นการโฆษณา ของบริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

  

 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 หลกัการการออกแบบกราฟิก 

หลกัการทางศิลปะ 

1. รูปแบบ/ขนาดตวัอกัษร การสร้างรูปแบบตวัอกัษรใหมี้รูปแบบท่ีแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่ง

ความรู้สึกตอบสนองไดอ้ยา่งดี โดยจะเนน้เร่ืองความชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย และสอดคลอ้งกบัการ

ออกแบบนั้น ๆ ดว้ย นอกจากรูปแบบตวัอกัษรแลว้ การกาํหนดขนาดตวัอกัษรท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยเลย 

ขนาดตวัอกัษรทุกส่วนบนช้ินงานตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะทาํใหอ่้านง่าย ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็ก

มากอาจเป็นอุปสรรคในการส่ือความหมายท่ีดี ความกวา้งและความสูงพอเหมาะก็จะช่วยใหรู้ปแบบดูง่ายข้ึน 

ไม่ควรใชต้วัอกัษรมากกวา่ 2 รูปแบบในส่วนของพื้นท่ีเดียวกนั หรือหนา้จอเดียวกนั 

2. ระยะห่างและพื้นท่ีวา่ง การจดัพื้นท่ีวา่งในการออกแบบกราฟิก มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการจดั

ระเบียบของขอ้มูล ช่วยการเนน้ความชดัเจนและความเป็นระเบียบมากข้ึน ระยะห่างหรือพื้นท่ีวา่งจะช่วยพกั

สายตาในการอ่าน ทาํใหดู้สบายตา สร้างจงัหวะลีลาขององคป์ระกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม การจดั

ตาํแหน่งของตวัอกัษร เช่น ชิดซา้ย ชิดขวา ก่ึงกลาง หรือชิดซา้ยและขวา ควรพจิารณาการวางขอ้ความ ความ

สมดุล และวตัถุประสงคใ์นการเนน้ 

3. การกาํหนดโครงสร้างสี สีมีบทบาทอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยเนน้ความชดัเจน ทาํใหส้ะดุดตา สร้างสรรค์

ความสวยงาม การกาํหนดโครงสีจะใชว้ธีิการใดก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะและประเภทของงานนั้น ๆ ขอ้คาํนึง

สาํคญัคือสีบนตวัภาพพื้นภาพและบนตวัอกัษรตอ้งมีความโดดเด่น ชดัเจน เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะมี

ความสนใจและความชอบท่ีแตกต่างกนัไป นกัออกแบบอาจใชห้ลกัการทางทฤษฎีผสมผสานกบัหลกั

จิตวทิยาการใชสี้ในการจดัโครงสีบนช้ินงาน เพื่อเป้าหมายการตอบสนองดีท่ีสุด 

4. การจดัวางตาํแหน่ง หมายถึง การออกแบบจดัโครงร่างทั้งหมดท่ีจะกาํหนดตาํแหน่งขนาดของ

ภาพประกอบ ตาํแหน่งของขอ้ความทั้งหมดและส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ควรคาํนึงจุดเด่นท่ีควรเนน้

ความสมดุลต่าง ๆ ตลอดจนความสบายตาในการมอง และใหค้วามสาํคญัต่อสาระทุกส่วนท่ีปรากฏบน

ช้ินงานเท่ากนัหมด ความเหมาะพอดีขององคป์ระกอบตาํแหน่งต่าง ๆ จะทาํใหง้านกราฟิกเป็นท่ีน่าสนใจ

ยิง่ข้ึน 



2.2 องค์ประกอบในการออกแบบ 

1. ความง่าย ( Simplicity )การออกแบบกราฟิกในการใชเ้พือ่จุดประสงคต่์างๆ กนั ควรจะคาํนึงถึง

การนาํไปใช ้ ในกรณีน้ีกราฟิกประเภทแผนภูมิ แผนภาพ หรือแผนสถิติ ท่ีใชส้าํหรับประกอบในเอกสาร

ส่ิงพิมพ ์ อาจไม่เหมาะต่อการนาํไปใชก้บัเคร่ืองฉาย เพราะอาจมีขอ้ความมากเกินไป จนทาํใหเ้กิดความ

สับสน แต่อาจเหมาะต่อการออกแบบหนา้จอคอมพิวเตอร์เพราะช่วยทาํใหข้อ้มูลใหเ้ป็นรูปธรรมและง่ายต่อ

การทาํความเขา้ใจ ดงันั้นควรพิจารณาองคป์ระกอบภายในแต่ละภาพวา่ ควรจะมีความคิดเพียงความคิดเดียว 

โดยมีส่ิงสนบัสนุนลกัษณะท่ีเป็นความง่าย ดงัน้ี 

1.1 ง่ายต่อการนาํไปใช ้คือใหมี้ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป ทาํดว้ยวสัดุคงทน ไม่

เปรอะเป้ือนง่าย หรือง่ายต่อการเรียกภาพมาแสดงหนา้จอ 

1.2 ง่ายต่อการนาํไปทาํวสัดุฉาย คือใหมี้สัดส่วนต่อการนาํไปดดัแปลงใชใ้นการทาํเป็นงานศิลป์  ( 

art work ) เพื่อการจดัทาํแม่แบบสาํหรับการผลิตส่ือรูปแบบอ่ืนๆ 

1.3 ง่ายต่อการอ่าน เนน้ลกัษณะขององคป์ระกอบในดา้นการใชต้วัหนงัสือ จะตอ้งมีรูปแบบท่ีอ่าน

ง่าย ขนาดใหญ่พอเหมาะกบัเน้ือท่ี และระยะการอ่าน 

1.4 ง่ายต่อความเขา้ใจ เป็นการใชข้อ้ความสั้นๆ กะทดัรัด ความยาวไม่ควรเกินกวา่ 20 คาํ อ่านและ

เขา้ใจไดท้นัที ส่วนภาพประกอบ ควรเนน้ภาพท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน ดูแลว้เขา้ใจไดโ้ดย

ไม่ตอ้งมีขอ้ความอธิบายมากนกั 

2. ความเป็นเอกภาพ (Unity) ลกัษณะท่ีเป็นเอกภาพ ก็คือ การแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของ

องคป์ระกอบในภาพท่ีแสดงออกเป็นหน่ึงอนัเดียวกนั การสร้างความเป็นเอกภาพอาจใชเ้คร่ืองช่วย โดยการ 

-   ซอ้นภาพ 

-   ใชลู้กศรช้ีเช่ือมโยง หรือเคร่ืองช้ีภาพ 

-   ใชอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง ช่องวา่วและพื้นผวิ 

         ลกัษณะของความเป็นเอกภาพ ก็คือ การผสมผสานองคป์ระกอบต่างๆ ของงานกราฟิกเขา้ดว้ยกนัใน

รูปแบบของภาพ 2 มิติ องคป์ระกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งมีความหมายรวมกนัเพียง “หน่ึงอยา่ง” เท่านั้น หรือ

มีความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั การจดัภาพและขอ้ความประกอบจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั และมีลาํดบั

ต่อเน่ืองท่ีจะอยูภ่ายในองคป์ระกอบเดียวเท่านั้น 



3. การเนน้ ( Emphasis )การเนน้เป็นเร่ืองจาํเป็นในการออกแบบ เพื่อช่วยเป็นจุดสนใจของภาพ การ

เนน้อาจทาํโดยใชข้นาดความใกลไ้กลของวสัดุและความลึกของภาพหรือทศันะมิติ( perspective ) นอกจากน้ี

ก็ยงัใชสี้ หรือระยะห่างเพือ่ช่วยในการเนน้ก็ได ้

4. ความสมดุล ( Balance )การจดัภาพหรือการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความสมดุล ก็คือ จดัใหน้ํ้าหนกั

ของภาพทั้ง 2 ซึก คือ ซีกซา้ยและซีกขวาเท่ากนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการจดัภาพ ทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

4.1 สมดุลแบบเท่ากนั ( formal balance )คือการวางภาพโดยใหเ้กิดท่ีวา่งเท่ากนัทั้งสองดา้น โดย

องคป์ระกอบทั้ง 2 ดา้น มีลกัษณะเหมือนกนั 

4.2 สมดุลแบบไม่เท่ากนั ( informal balance )เป็นความสมดุลท่ีเกิดจากการใหน้ํ้าหนกัทางสายตา 

ส่วนประกอบในภาพของทั้งสองดา้นซา้ยและขวาของภาพไม่จาํเป็นตอ้งมีขนาดเหมือนกนัและเท่ากนัดว้ย

นํ้าหนกั 

5. รูปร่าง ( Shapes )รูปร่างท่ีผดิปกติหรือแปลกไปจากท่ีเป็นจะช่วยทาํใหภ้าพน่าสนใจ 

6. ช่องวา่ง ( Space )การเวน้ท่ีวา่งรอบๆ ภาพและคาํท่ีปรากฏในงานออกแบบจะช่วยทาํใหผู้ดู้รู้สึก

ผอ่นคลายความอึดอดัและความแน่นในภาพใหล้ดลง อนัจะเป็นผลดีต่องาน 

7. เส้น ( Lines )การใชเ้ส้นจะช่วยเช่ือมต่อองคป์ระกอบภายในภาพ และกาํหนดทิศทางเพือ่ใหผู้ดู้

ลาํดบัความคิดและเน้ือหาได ้

8. พื้นผวิ ( Texture )เป็นส่วนท่ีใหค้วามรู้สึกในดา้นการสมัผสั เช่นเดียวกนักบัการใชสี้ ลกัษณะของ

พื้นผวิ เช่นผวิเปลือกไม ้ การดาษหนงัชา้ง กระดาษตะกัว่ หรือเยือ่บุชั้นในของกระดาษลงั เป็นตน้ พื้นผวิจะ

ช่วยในการเนน้หรือแยกแยะหรือช่วยเสริมความเป็นเอกภาพไดดี้ข้ึน 

9. สี ( Color )สีเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัสาํหรับการผลิตงานกราฟิกทุกประเภท แต่ก็ควรจะรู้จกั

นาํมาใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากการใชสี้จะช่วยในเร่ืองการเนน้ การแยกแยะหรือเสริมความ

เป็นเอกภาพของกราฟิกนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีการออกแบบกราฟิกโดยใชคุ้ณสมบติัของสีพิจารณาไดจ้ากงวง

ลอ้สี เพื่อเลือกใชแ้ละนาํมาช่วยใหผู้ดู้เกิดการรับรู้เน้ือหาหรือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9.1 ความหมายของสี ( Meanings of color )สีแต่ละสีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกหรือสีสันของง

เน้ือหาไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงถา้พิจารณาความหมายของสีแต่ละสีตามลกัษณะของสีก็พอแยกแยะออกไดด้งัน้ี 

 

 



                           สีแดง               =   ความรัก ความเกลียด โกรธ อนัตราย 

                           สีเหลือง            =   ความอบอุ่น ความสงบ ความเจริญเตม็ท่ี ( สุก) 

                           สีนํ้าเงิน             =   เยอืกเยน็ จิตใจเห่ียวแหง้ เศร้าซึม 

                           สีดาํ                 =   แขง็แรง ประณีต รวย เป็นการเป็นงาน 

          สีเขียว               =   หนุ่ม อ่อนวยั สดช่ืน ความเจริญเติบโต 

                           สีขาว               =    สะอาด ประณีต ความบริสุทธ์ิ 

                           สีส้ม                =    พลงังาน ร่าเริง สดใส สนุกสนาน 

                           สีม่วง               =    สูงศกัด์ิ ร่ํารวย หรูหรา 

ความรู้ในเร่ืองความหมายของสี และการใชสี้เป็นสัญลกัษณ์น้ี ส่วนใหญ่จะเห็นไดจ้ากการนาํไปใชใ้น

ชีวติประจาํวนั เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 

9.2 การผสมผสานสี ( color combination )การผลิตภาพโฆษณา ป้าย หรือ วสัดุการฟิก   ป้ายประกาศ 

การใชสี้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหลายสีจะทาํใหน่้าสนใจข้ึน วธีิการใชสี้อยา่งผสมผสานกนั มีขอ้เสนอแนะใน

การนาํไปใชด้งัต่อไปน้ี 

9.2.1 สีอ่อนกบัแก่ จะมีความตดักนัดีมาก 

9.2.2 ตวัหนงัสือสีขาวบนพื้นหนงัสีเขม้ จะมองเห็นไดช้ดั แมก้ารนาํเสนอจะอยูใ่นระยะไกลๆ 

9.2.3 สีแก่หรือสีมืด ไม่ควรใชก้บัสีท่ีมีความหนกัมืดเหมือนกนั 

9.2.4 อยา่ใชสี้มากกวา่ 2 หรือ 3 สี และจะตอ้งมีสีเด่นอยู ่1 สีเท่านั้น การใชสี้หลายๆ สีในเวลา

เดียวกนั ในยดึหลกัท่ีวา่ ใชสี้สวา่งพื้นท่ีเล็กๆ และใชสี้เขม้กบัพื้นท่ีขนาดใหญ่ 

10. สัดส่วน (proportion)  การออกแบบท่ีดีควรคาํนึงถึงการใชส้ัดส่วนของวสัดุกราฟฟิกของแต่ละ

ชนิดอยา่งเหมาะสมเน่ืองจากขนาดของงานท่ีผลิตจะแตกต่างกนั   ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารนาํไปใชง่้ายข้ึนนอกจากน้ี

ในการจดัองคป์ระกอบภายในการทาํเลยเ์อาท ์ หรือการออกแบบ ก็จะสะดวกยิง่ข้ึนความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ความกวา้งกบัความยาวของงานกราฟิกแต่ละชนิดหรือท่ีเรียกวา่ Aspect Ratio ซ่ึงสัดส่วนระหวา่งความสูง

และความกวา้งของกรอบช้ินงานท่ีนาํไปใชเ้พื่องานถ่ายทาํ 



11. การรวบรวมจดัวาง (organize) การวางภาพและขอ้ความควรเรียงลาํดบัเพื่อไม่ให้ผูดู้เกิดความ

สับสน  ซ่ึงในบางคร้ังตอ้งคาํนึงถึงพื้นฐานทางวฒันธรรมของผูดู้ดว้ยเช่น การดูภาพจากซา้ยไปขวา การอ่าน

ตวัหนงัสือเป็นคอลมัน์ หรืออ่านจากดา้นหลงัมาดา้นหนา้ เป็นตน้ 

12. การอ่านไดง่้าย(legibility)  องคป์ระกอบต่างๆในเน้ือหาการนาํเสนอไม่วา่จะเป็นภาพ

ตวั  อกัษร  ควรเป็นแบบง่าย  อ่านง่าย  และมีขนาดใหญ่เห็นไดช้ดัเจน  การทาํใหก้ราฟิกมองเห็นได้

ชดัเจน   การทาํการใชข้นาดของใหก้ราฟิกมองเห็นไดช้ดัเจน  เขา้ใจง่ายนั้น นอกจากจะคาํนึงถึงลกัษณะ

ง่ายๆของภาพและตวัอกัษรแลว้  การใชข้นาดของตกัอกัษรและการวางลงบนพื้นผวิท่ีมีสีต่างๆ  กนั  ก็มีผล

ต่อความง่ายในการอ่านดว้ยเหมือนกนั  นอกจากน้ีการจดัช่องไฟของตวัอกัษร  และการเวน้บรรทดัก็มีผลใน

ดา้นการอ่านไดง่้าย  เช่นกนั   หลกัการใชสี้เพื่อช่วยใหอ่้านง่าย  มีดงัน้ี 

12.1 สีพื้นหลงักบัสีตวัอกัษรควรมีสีเขม็อ่อนตดักนัคือ  พื้นสีเขม็ดว้ยอกัษรควรมีสีอ่อน  และถา้พื้น

หลงัสีอ่อนตวัอกัษรควรมีสีเขม็ เช่น ตวัอกัษรสีขาว/เหลืองบนพื้นสีนํ้าเงิน อกัษรดาํ บนพื้นสีเหลือง เป็นตน้ 

12.2 หลีกเล่ียงการจบัคู่สีขอ้ความ/ภาพท่ีตดัหรือกลมกลืนกนัมาก เช่น แดงกบัเขียว นํ้าเงินกบัเขียว 

12.3 ในกรณีท่ีสีพื้นและตวัอกัษรใกลเ้คียงกนั   อาจเพิ่มเส้นขอบตวัอกัษร ทาํเงา  หรือทาํสีฟุ้ง

รอบตวัอกัษร( Shadow ) หรือทาํสีฟุ้งรอบตวัอกัษรก็ได ้

12.4 ไม่ควรใชสี้หลายสีในคาํ/ประโยคเดียวกนั ยกเวน้ตอ้งการเนน้ใหส้นใจ และไม่ควรใชเ้กิน

กวา่  3สี (รวมสีพื้น ) 

 

อา้งอิงจาก คุณนภสัวรรณ  ดาํรงธรรม, คุณสโรชา อินทรากอง, คุณอนุสรา  มนกลาง  

เร่ือง หลกัการการออกแบบกราฟิก 

สรุปไดว้า่ การออกแบบกราฟิก 

คือ การนาํทกัษะของศิลปะและองคป์ระกอบ มาใชส้ร้างช้ินงานท่ีมีความน่าสนใจและน่า

ดึงดูดเพิ่อใหผู้บ้ริโภคจดจาํช้ินงานได ้ การทาํโฆษณาออนไลน์ จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ราฟิกท่ี

สวยงาม 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  

 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

     SIXDEGREE FUSION CO. LTD.        

  

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  61/143 ซอยทวมิีตร 3 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 

     เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10130 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

  



 

 

ภาพประกอบท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ดบับลิว พี ครีเอชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดัก่อตั้งโดย คุณ นุชนา สุธรรมชยั เม่ือ วนัท่ี 3 เมษายน พ.ศ 

2560 ก่อนท่ีจะตัง่บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั เคยทาํงานใหก้บั บริษทั คูดอส เอเซีย จาํกดั มา

ก่อนหลกัจากนั้นไดก่้อตัง่บริษทัใหม่ เป็นบริษทั Agency ขนาดเล็ก ท่ีทาํงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ

ใหใ้นส่วน ราชการและเอกชน ต่อมา บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั ไดท้าํงานใหก้บัลูกคา้คือ  

Seagate , vmware  มาจนถึงปัจจุบนั 

 

                         

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานของ บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 



 

ภาพประกอบท่ี 3.4 ตวัอยา่งผลงานของ บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

 
  

ภาพประกอบท่ี 3.5  ผูก่้อตั้ง บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

 

 

 



3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพประกอบท่ี 3.6  แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ปจาํกดั 

3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นาย  จิรโรจน์   เกตุคง  ตาํแหน่ง  ผูช่้วย Graphic Design 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจาก

โครงงานคือ  

• เขา้รับบรีฟงาน   • ออกแบบ QR code 

 • หา Reference    • ทาํแบบสอบถามใน google ฟอร์ม 

 • Set ของ และ Set up งาน   

 • ออกแบบ Artwork Design 

https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/set-up


3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา 

คุณ จกัรพนัธ์ บุญหงสนนัท ์, คุณ นนัทม์นสั กาญจนรังสรรค ์, คุณ บญัชา พาสุขกาย 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

ผูช่้วย Graphic Design 

3.5.3 ลกัษณะงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

 

รับผดิชอบงาน Artwork ทั้งหมดของบริษทั  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.7 พนกังานตาํแหน่ง General Manager 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.8 พนกังานตาํแหน่ง Graphic Design 



 
 

ภาพประกอบท่ี 3.9 พนกังานตาํแหน่ง Senior Account Exeuutive 

 

 
 

 ภาพประกอบท่ี 3.10 พนกังานตาํแหน่ง Social Media & Digital Marketing  
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน 

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

             (รวม 16 สปัดาห์) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  

             วนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 09:30 น. –18:00 น. 

 

 

http://kinnovation.co.th/online-marketing/digital-marketing-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/


3.7 ข้ันตอนและวธีิการดาเนินงานเพ่ือนาเสนอการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาทั้ง 16 สัปดาห์ และรายงาน

พฒันาการของนักศึกษา 

  

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1  ฟังคาํอธิบายการทาํงานของบริษทัจากพี่เล้ียงวา่มีหนา้ท่ีอะไรบา้งและช่วย Set up     

งาน “ E-SPORT ออกเหง่ือ 2018 ” ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 2  ออกแบบ Artwork Design ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 3  ออกแบบ Artwork Design ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 4  ทาํแบบสอบถาม google ฟอร์มของ Seagate , ออกแบบ QR code สาํหรับงาน 

Commart JOY 2018 

สัปดาห์ท่ี 5  เตรียมของสาํหรับงาน bangkok oa coms solutions day 2018 และงาน

งาน  Commart JOY 2018 ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 6  Set up งาน bangkok oa coms solutions day 2018 และงาน  Commart JOY 

2018 ดูแลบูธของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 7  จดัสัมมนาของ vmware ท่ี เซ็นทารา คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ชัน่ท่ี 22 

สัปดาห์ท่ี 8  ทาํแบบสอบถาม google ฟอร์มของ vmware , เตรียมของงาน vmware 

สัปดาห์ท่ี 9  Set up งาน vmware , จดัสมัมนาของ vmware ท่ีจามจุรี สแควร์ ร้าน S2M cafe 

, ดูแลการลงทะเบียบและประสานงาน ลูกคา้ ของ vmware  

สัปดาห์ท่ี 10  ออกแบบเกมส์ปาลูกดอก งาน Esport FIFA Online 2018 ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 11  เช็คสตอ๊กและเตรียมของ ไปส่งท่ีร้านมิวเทค เซียร์รังสิต ของ Seagate 

สัปดาห์ท่ี 12 เตรียมของและจดัส่งไปท่ีงาน Esport FIFA Online 2018 ศรีราชา วนัท่ี 28-29 ก.ค. 

สัปดาห์ท่ี 13 เตรียมของและจดัส่งไปท่ีงาน Esport FIFA Online 2018 ขอนแก่น วนัท่ี 4-5 ส.ค. 

สัปดาห์ท่ี 14 เตรียมของและจดัส่งไปท่ีงาน Esport FIFA Online 2018 หาดใหญ่ วนัท่ี 18-19 ส.ค. 

https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/set-up
http://www.commartthailand.com/promotion-commart-connect-2018/
https://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/set-up
http://www.commartthailand.com/promotion-commart-connect-2018/
http://www.commartthailand.com/promotion-commart-connect-2018/


สัปดาห์ท่ี 15 เตรียมของและจดัส่งไปท่ีงาน Esport FIFA Online 2018 เชียงใหม่ วนัท่ี 25-26 ส.ค. 

สัปดาห์ท่ี 16 ออกแบบ Acrylic Stand และ เช็คสตอ๊ก  

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

3.7.1 การเขียนขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานสาํหรับการจดัรายงานสหกิจศึกษา 

ขั้นตอนการดาํเนิน พฤษภาคม 60 มิถุนายน 60 กรกฏาคม 60 สิงหาคม 60 

การนาํเสนอหวัขอ้รายงาน   x x             

การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้   x x x            

การปฏิบติัการจดักิจกรรม

พิเศษ 

                

ติดตามผลงาน       x x x x x      

สรุปการปฏิบติังานทั้งหมด     x x x x         

นาํมาเขียนเป็นเล่มรายงาน         x x x x x x   

 

ตารางท่ี 3.2 แสดงระยะเวลาและการพฒันาของรายงาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1. โน๊ตบุค๊ 

  2. เคร่ืองปร้ินท ์

 3.8.2  เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

  1. กระเป๋าสะพานขา้ง 1 ใบ 

  2. ปากกา 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

จากการทีไ่ด้เข้าไปศึกษางานทีบ่ริษัท 

 

จากการศึกษาเร่ือง การออกส่ือโฆษณาของ แบรนด ์ Seagate ของ บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ กรุ๊ป 

จาํกดั ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการออกแบบ Artwork Design  และ   ออกแบบ QR code สาํหรับงาน Commart 

JOY 2018 , ออกแบบเกมส์ปาลูกดอก งาน E-sport FIFA Online 2018 ของ Seagate และการบรีฟงานจาก

ลูกคา้และพี่เล้ียง  

 

4.1 การรับข้อมูลจากฝ่ายผู้บริหารงานลูกค้า 

 

 บริษทัไดไ้ปรับบรีฟกบัลูกคา้ Seagate ลูกคา้ก็คือแบรนด์ ท่ีเก่ียวกบั ฮาร์ดดิสก ์ ส่ิงท่ีลูกคา้อยากได้

คือ Artwork ขนาด 600x600  3 ช้ินและแบบ 600x300  1 ช้ิน โดยท่ีแต่ละแบบเป็นฮาร์ดดิสก ์ คนละรุ่น  

 

 
ภาพประกอบท่ี 4.1 ตวัอยา่งงานของลูกคา้ Seagate 

 

 

 

 

 



4.2 ยกตัวอย่างการออกแบบ Artwortk  Barracuda ของ แบรนด์ Seagate 

 

ลูกคา้  Seagate ไดใ้หท้าํ Artwortk Barracuda 2TB ขนาด 600x600 พี่เล้ียง จึงมอบหมายงานให้

นกัศึกษา ผลิตงานช้ินน้ีโดยท่ีลูกคา้ไดใ้หรู้ปภาพสินคา้,โลโก ้และขอ้มูลเก่ียวกบั ฮาร์ดดิสก ์

 

                                                  
        

                                            

ภาพประกอบท่ี 4.2 ตวัอยา่งงานของลูกคา้ Seagate รูปภาพและโลโก ้

4.3 ตัวอย่างการออกแบบและแก้ไขงาน 

 นกัศึกษาไดอ้อกแบบ งาน Artwortk Barracuda 2TB ขนาด 600x600 โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ 

Photoshop ก่อนท่ีนกัศึกษาจะออกแบบงานตอ้งไปหา เรฟเฟอเร้นต่างๆ ของ Seagate แลว้นาํมาคิดรูปแบบ

ใหม่ในการจดัวางองคป์ระกอบโดยท่ียงัไม่ไดใ้ส่ ตวัหนงัส่ือใหพ้ีเ่ล้ียงดูก่อน 

 

ภาพประกอบท่ี 4.3 การจดัวางองคป์ระกอบงาน 



4.4 การออกแบบและแก้ไขงาน 

การจดัวางท่ีนกัศึกษาไดท้าํ ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการแลว้พี่เล้ียงจึงให ้คิดคาํพูดท่ีจะใส่ใหช้ิ้นงานโดย

มีขอ้มูลเก่ียวกบั ฮาร์ดดิสกท่ี์ลูกคา้ส่งมาใหดู้ จุดสาํคญัของขอ้มูลคือความเร็วในการอพัโหลดขอ้มูล ความ

บางท่ีสุด ผมเลยคิดขอ้ความ วา่ ฮาร์ดไดร์ฟท่ีบางท่ีสุด ความสามารถรอบดา้นทีพร้อมใชง้าน 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 การใส่คาํพูดคร้ังท่ี 1 

4.5 การออกแบบและแก้ไขงาน 

คาํวา่ฮาร์ดไดร์ฟท่ีบางท่ีสุด ความสามารถรอบดา้นทีพร้อมใชง้าน มนัไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

นกัศึกษาจึงนาํมาแกไ้ข โดนคร้ังน้ีใช ้2TB เป็นตวัใหญ่เพราะอยากใหเ้ห็น รุ่น และบอกถึงความเร็วในการอพั

โหลดขอ้มูล เขียนวา่ 2TB เร็วแรงอนัดบั 1 ความเร็วสูงถึง 7200 RPM 

 

ภาพประกอบท่ี 4.5 การแกไ้ขใส่คาํพูดคร้ังท่ี 2 



4.5 ตัวอย่างทีง่านออกแบบเสร็จแล้ว 

 2TB เร็วแรงอนัดบั 1 ความเร็วสูงถึง 7200 RPM ตรงตามท่ีลกูค้าต้องการแตย่งัมีขนาดท่ียงัไมพ่อดี พ่ีเลีย้ง

เลยให้นกัศกึษาไปแก้ขนาดตวัหนงัสอื แล้วนํามาให้พ่ีเลีย้งตรวจจงึออกมาเป็นงาน 

 

ภาพประกอบท่ี 4.6 ตวัอยา่งงานท่ีเสร็จแลว้ 
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บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 

การปฏิบติังานท่ี บริษทั ซิกซ์ดีกรี ฟิวชัน่ จาํกดัเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 

2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของการผลิตช้ินงานโฆษณา คือ การออกแบบส่ือ

โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ์และ งาน Art work ต่างๆ ของบริษทั เช่น งานออกแบบ Artwork Design ของ Seagate 

ทาํใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆในการทาํงานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บและไดรู้้ระบบการทาํงานของ

องคก์ร ไดรู้้จกัการทาํงานเป็นทีมโดยการทาํงานเป็นทีมนั้น เราตอ้งรู้จกัรับฟังความเห็นของคนในทีมแลว้

นาํมาปรับใชแ้ละตอ้งหาความรู้ใหม่ๆมาสร้างสรรคง์านพื่อใหง้านออกมามีคุณภาพมาข้ึน 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ในการออกแบบ ไดฝึ้กทกัษะการตดัต่อโดยใชโ้ปรแกรม 

Adobe Photoshop, Adobe Illustratorไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยใชค้วามรู้จากประสบการณ์ท่ีไดศึ้กษามานาํมาใช้

ปฏิบติังานจริง ซ่ึงในการปฏิบติังานนั้นอาจจะมีบางคร้ังท่ีการออกแบบงานไม่ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ จึงทาํใหเ้ราตอ้งนาํช้ินงานมาแกไ้ขและปรับปรุงเพื่อพฒันาทกัษะในการออกแบบต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 

5.2.1 ในการทาํงานนั้นครบพฒันาทกัษะและเทคนิคในการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator ซ่ึงจพทาํใหก้ารทาํงานของเรามีคุณภาพและรวดเร็วข้ึน 

5.2.2 ในการทาํงานนั้นมีอุปสรรคเร่ืองการรับรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษคาําศพัทเ์ฉพาะในตาําแหน่งงาน

จึงทาํใหก้ารส่ือสารไม่ครบถว้น 

5.2.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมาถูกนาํไปใชจ้ริง จึงตอ้งดาํเนินงานอยา่งละเอียดมีการวางแผน รวมไป

ถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบช้ินงาน 
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ประวตัิผู้จัดทาํ 

 

 

 

ช่ือ นาย จิรโรน์เกตุคง  

ท่ีอยู ่226/1 ถ.เดิมบาง ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

เบอร์โทร 088-229-4453  

การศึกษา ปัจจุบนัศึกษาอยูท่ี่ มหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ ภาควชิาการโฆษณา  

 

 


	1.หน้าปก
	2.ใบรับรองสารนิพนธ์
	3.บทคัดย่อ
	3.บทคัดย่อ_ไทย
	คำสำคัญ : สื่อโฆษณา / การออกแบบ

	3.บทคัดย่อ_อังกฤษ

	4.กิตติกรรมประกาศ
	5.สารบัญ
	ภาพประกอบที่ 3.9 พนักงานตำแหน่ง Senior Account Exeuutive...............................................................13

	6.บทที่ 1
	7.บทที่ 2
	8.บทที่ 3
	ภาพประกอบที่ 3.9 พนักงานตำแหน่ง Senior Account Exeuutive
	ภาพประกอบที่ 3.10 พนักงานตำแหน่ง Social Media & Digital Marketing
	 ฟังคำอธิบายการทำงานของบริษัทจากพี่เลี้ยงว่ามีหน้าที่อะไรบ้างและช่วย Set up     งาน “ E-SPORT ออกเหงื่อ 2018 ” ของ Seagate
	 Set up งาน bangkok oa coms solutions day 2018 และงาน  Commart JOY 2018 ดูแลบูธของ Seagate

	9.บทที่ 4
	10.บทที่ 5
	11.บรรณานุกรม
	12.ประวัติผู้เขียน

