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บทคัดย่อ 

การจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop โดยบริษทั Outlet 108 จาํกดัปี 2018” โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิกส่ือออนไลน์ ส่ือโฆษณาเพื่อลงส่ือออนไลน์ของ

บริษทั Outlet 108 จาํกดั 

2. เพื่อศึกษาเทคนิคการทาํภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop 

ผูจ้ดัทาํได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนก กราฟิก ตาํแหน่ง ผูช่้วยกราฟิก โดยมีหน้าท่ี

รับผิดชอบหลกัเก่ียวกับการออกแบบกราฟิกและตกแต่งภาพ จดัวางองค์ประกอบของรูปภาพให้

เหมาะสมและสวยงามตามแบบท่ีบริษทัตอ้งการใหลู้กคา้เขา้ใจ 

ผลจากการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้น ไดฝึ้ก

พฒันาการดา้นทกัษะในทางวิชาชีพตามสภาพจริง เช่น เคร่ืองมือในการทาํงาน เทคนิคต่างๆ ไดฝึ้กได้

เรียนรู้งานในดา้นท่ีไม่เคยรู้มาก่อน การอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานในการทาํงานเป้นทีม ทาํให้เรามี

ประสบการณ์ และพร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่การทาํงานอยา่งมืออาชีพในอนาคต 

จากการไปฝึกสหกิจศึกษาไดฝึ้กความสามารถในการแกปั้ญหาทาํให้เกิดความรอบคอบกบัทุก

สถานการณ์ เพราะทาํงานในสถานท่ีจริงทุกอยา่งตอ้งถูกตอ้งและเป็นระบบระเบียบ 

 

คําสําคัญ : กราฟิก / ออกแบบ / ผลิตภัณฑ์ / ส่ือออนไลน์ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

            ปัจจุบนัการโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือส่ิงออนไลน์ต่างๆ เขา้มามีความสําคญัและมีบทบาทอยา่งมากต่อ การ

ซ้ือ ขายสินคา้ และมีอิทธิพลในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยการโฆษณาสามารถ สอดแทรกขอ้มูล

ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผูซ้ื้อเกิดความรู้ความเขา้ใจการออกแบบและสร้างส่ือโฆษณาท่ีดี จะทาํให้เป็นท่ีสะดุดตา

ของผูบ้ริโภค ซ่ึงบุคคลท่ีสรรคส์ร้างส่ือส่ิงพิมพคื์อ ช่างกราฟิกโดยช่างกราฟิก ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละ

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ีสะดุดตาและน่า จดจาํแก่ผูพ้บเห็น โดยส่ือส่ิง ท่ีใช้ในการ

โฆษณานั้น เป็นส่ือท่ีเรียกไดว้า่ช่วยในการจรรโลงใจได ้เป็นอยา่งดีและแต่ละภาพท่ีนาํเสนออกไปนั้นสามารถ

ส่ือสารใหรู้้ถึงความรู้สึกหรือความเขา้ใจซ่ึงทาํ ให ้เกิดการตอบสนองทั้งในดา้นบวกและลบแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น 

              การทาํกราฟิกนั้น เป็นการนาํส่ือชนิดหน่ึงท่ีนาํมาใช้ในงานธุรกิจการทาํ ภาพกราฟิกเพื่อการโฆษณา 

สร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวของสินคา้หรือแจง้ให้บุคคลต่างๆ ไดรั้บรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหวใน เร่ืองท่ี

สนใจ โดยการบริการแนวคิดหรือภาพลกัษณ์ออกไปสู่สายตาผูบ้ริโภคถือไดว้า่ เป็นกระบวนการ ส่ือสารรูปแบบ

หน่ึงโดยมีบริษทัหรือเจา้ของสินคา้เป็นผูส่้งสารโดยใชส่ื้อโฆษณาเป็นตวักลาง นาํสารไปสู่ ผูบ้ริโภค 

          ดังนั้นการทาํกราฟิกจึงเป็นส่ิงสําคญั ต่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาเป็นอย่างมาก ทั้งยงัช่วยให้ งาน

โฆษณาเกิดความน่าสนใจ เป็นท่ีจดจาํ ของผูพ้บเห็น ซ่ึงเป็นการใชก้ราฟิกเป็นส่ือกลางระหวา่ง ผูผ้ลิต เจา้ของ

กิจการ ส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคโดยการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และแจง้ข่าวสาร 
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1.2วตัถุประสงค์ของโครงงาน  

              1.เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกและส่ืออินโฟกราฟิก 

              2. เพื่อศึกษาเทคนิคการทาํภาพกราฟิกจากโปรแกรม Adobe Photoshop 

และโปรแกรม  Adobe Illustrator 

              

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

             เพื่อศึกษาขั้นตอนในการออกแบบสินคา้สร้างสรรคส่ื์อต่างๆ การทาํ ภาพกราฟิกในโปรแกรม 

Adobe Photoshopและโปรแกรม Adobe Illustrator ขั้นตอนการนาํเสนอ ติดต่อประสานงานต่างๆ 

ในช่วงระยะเวลาการฝึกงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561  

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

            1. สามารถใชง้านโปรแกรม Adobe Photoshop  และโปรแกรม Adobe Illustrator ได ้

            2. สามารถทาํใหรู้้จกัการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในโปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม 

Adobe Illustrator ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



 
 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

                 รายงานผลการดําเนินรายงานสหกิจศึกษาเร่ือง“ขั้นตอนการออกแบบกราฟิกโดยใช้

โปรแกรมAdobe Photoshop และโปรแกรมAdobe Illustrator”  

ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งผูศึ้กษาไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ ต่างๆดงัน้ี ท่ีมา :จงกล

แก่นเพิ่ม .2543. FONT&WEB สําหรับนักเทคโนฯ . กรุงเทพมหานคร : ......โสตฯ-เทคโนฯสัมพนัธ์ 

แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . นิพนธ์ ทวีกาญจน์.2530.การเขียนตัวอักษรและ

ภาพประกอบตวัอกัษร....... กรุงเทพมหานคร:โอ.เอส.พร้ินต้ิงเฮาส์ จาํกดั.ถาวร สายสืบ.การประกอบ

ภาพ. พิษณุโลก:ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา...... คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร, 

2546.  

 

2.1 แนวคิดด้านการออกแบบกราฟิก  

2.1.1 ความหมายของการออกแบบกราฟิก 

2.1.2 ประเภทของงานออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก 

2.1.3 หลกัการออกแบบกราฟิก 

2.2 แนวคิดด้านการวางแผนการออกแบบกราฟิก 

         2.1แนวคิดด้านการออกแบบกราฟิก   

     2.1.1 ความหมายของการออกแบบกราฟิก  

            คาํวา่ "กราฟิก" มาจากภาษากรีก2คาํ คือ Graphikos กบั Graphein Graphikos หมายถึงการเขียน

ภาพทั้งท่ีเป็นภาพสีและภาพขาวดาํ Graphein หมายถึง การเขียนตวัหนังสือและการใช้เส้นในการ

ส่ือสาร ดงันั้น "Graphic" จึงหมายถึงการเขียนทั้งภาพสีและภาพขาวดา ตลอดจนการเขียนตวัหนงัสือ

และ การใชเ้ส้นเพื่อส่ือความหมาย 
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กราฟิก หมายถึง วสัดุต่างๆ ท่ีประกอบดว้ยภาพถ่าย ภาพวาด สัญลกัษณ์คาํ บรรยาย สามารถใช ้

เป็นส่ือถ่ายทอด ขอ้เท็จจริง และแนวความคิดบางประการไดก้ราฟิกเป็นศิลป์หรือศาสตร์ทางการ วาด

ภาพ เขียนภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง งานสําหรับช่างเขียน งานกราฟิกมีความสัมพนัธ์กบัการออกแบบซ่ึง

ถา้มีการออกแบบท่ีดีงานกราฟิกจะมีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึนก่อนอ่ืนเราควรจะทราบความหมายของ

การออกแบบก่อนวา่ การออกแบบ หมายถึงอะไร ซ่ึงมีผูใ้หค้าํนิยามความหมายของการออกแบบ  

            การออกแบบหมายถึงการปรับปรุงแบบผลงานหรือส่ิงต่างๆท่ีมีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความ 

แปลกใหม่ข้ึน เช่น เกา้อ้ีเราทาํข้ึนมาใช้ซ่ึงเม่ือใชไ้ปนานๆก็เกิดความเบ่ือหน่ายในรูปทรง เราก็จดัการ

ปรับปรุงให้เป็น รูปแบบใหม่ให้สวยกวา่เดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการ ใชง้านยงัคง

เหมือนเดิม หรือดีกวา่เดิม เป็นตน ดว้ยเหตุน้ีการออกแบบกราฟิกจึงควรหมายถึงการสร้างสรรคล์กัษณะ 

ส่วนประกอบภายนอก ของโครงสร้าง ให้สามารถส่ือสาร ส่ือความหมาย ความเขา้ใจในอนัท่ีจะให้ผล

ในการดึงดูดความน่าสนใจ การใหม้โนภาพ ดว้ยการใชว้ธีิการออกแบบ การจดัวางรูป ตวัอกัษร ถอ้ยคาํ 

โฆษณา เคร่ืองหมาย และสัญลกัษณ์และอาศยัหลกัศิลปะ การจดัภาพ ให้เกิดการประสานกลมกลืนกนั

อยา่งสวยงาม ตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้

         สําหรับการออกแบบด้านกราฟิกนั้ นมุ่งท่ีจะวางแผน ออกแบบ ส่ือด้านกราฟิกไม่ว่าจะเป็น 

แผนภูมิแผนภาพ สถิติภาพโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนงานกราฟิกอ่ืนๆ  

2.1.2 ประเภทของงานออกแบบคอมพวิเตอร์กราฟิก 

             คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแกไ้ข หรือการจดัการเก่ียวกบัรูปภาพ โดย

ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัการ ยกตวัอยา่งเช่น การทาํ Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวยัท่ีเด็ก

ข้ึน การสร้างภาพตามจินตนาการและการใชภ้าพกราฟิกในการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆเพื่อให้สามารถส่ือ

ความหมายไดต้รงตามท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการและน่าสนใจยิง่ข้ึนดว้ยกราฟแผนภูมิแผนภาพเป็นตน้        

           ภาพกราฟิกแบ่งเป็น2ประเภทคืภาพกราฟิกแบบ2มิติและแบบ3มิติภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ เป็น

ภาพท่ีพบเห็นโดยทัว่ไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลกัษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่าง ๆ ใน

โทรทศัน์ ยกตวัอย่างเช่น การ์ตูนเร่ืองพิภพยมราช ชินจงั และโดเรมอน เป็นต้นซ่ึงการ์ตูนจะเป็น

ภาพกราฟิกเคล่ือนไหวโดยจะมีกระบวนการสร้างท่ีซับซ้อนกว่าภาพวาดปกติ ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ 

เป็นภาพกราฟิกท่ีใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3 Ds max โปรแกรม Maya 

เป็นตน้ ซ่ึงจะทาํให้ไดภ้าพมีสีและแสงเงาเหมือนจริง เหมาะกบังานดา้นสถาปัตยแ์ละการออกแบบต่าง 
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ๆ รวมถึงการสร้างเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือโฆษณาสินคา้ต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เร่ือง Nemo The Bug 

และปังปอนดแ์อนิเมชนั เป็นตน้ 

             ประเภทของภาพกราฟิกการสร้างภาพกราฟิกดว้ยคอมพิวเตอร์ มีวธีิการสร้าง 2 แบบ คือ แบบ

บิตแมพ (Bit Mapped) และแบบเวกเตอร์ (Vector) หรือสโตรก (Stroked) แต่ละแบบวธีิการรสร้างภาพ

ดงัต่อไปน้ี  

             1. กราฟิกแบบบิตแมพความหมายท่ีค่อนขา้งจะตรงไปตรงมา คือ มีลกัษณะเป็นช่องๆ เหมือน

ตาราง แต่ละบิตก็คือส่วนหน่ึงของขอ้มูลคอมพิวเตอร์ (ซ่ึงก็คือสวติซ์ปิดเปิดในหน่วยความจาํ "1" 

หมายถึงเปิด และ "0" หมายถึงปิด) และสวติซ์ปิดเปิดน้ีก็ยงัหมายถึงสีดาํและสีขาวอีกดว้ย ดงันั้น ถา้เรา

เอาบิตท่ีแตกต่างกนัในแต่ละตารางมารวมกนัเขา้ เราจะสามารถสร้างภาพจากจุดดาํและขาวเหล่าน้ีได ้

กราฟิกแบบบิตแมปทุกชนิดมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัอยูบ่างประการ ถา้ทาํความเขา้ใจส่วนต่างๆ เหล่าน้ี 

เราสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงหรือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

             พิกเซล(Pixel)(เป็นคาํท่ีใชแ้ทนองคป์ระกอบของภาพ)เป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของภาพ

บิตแมป ซ่ึงองคป์ระกอบยอ่ยๆ เหล่าน้ีถูกรวมกนัเขา้ทาํใหเ้กิดภาพ เราคงคุน้เคยกบัการท่ีส่วนประกอบ

ยอ่ยๆ มารวมกนัเพื่อประกอบเป็นรายการส่ิงของต่างๆ เป็นตน้วา่ เอาแต่ละช้ินของบล็อกกระจกมา

ประกอบกนัเป็นหนา้ต่าง แต่ละเขม็ของการเยบ็ปักถกัร้อยประกอบกนักลายเป็นผลงานทางดา้นเยบ็ปัก

ถกัร้อย 1 ช้ิน หรือแต่ละจุดของโลหะเงินประกอบกนัเป็นรูปภาพ 1 รูป นั้นคือองคป์ระกอบอาจจะเป็น

แกว้ช้ินใหญ่บนหนา้ต่าง หรือจุดโลหะเงินเล็กๆ บนแผน่ฟิลม์ก็ได ้โดยแต่ละช้ินเป็นองคป์ระกอบท่ีแยก

จากกนั เปรียบเทียบไดก้บัพิกเซลซ่ึงถือเป็นหน่วยยอ่ยท่ีเลก็ท่ีสุดของรูปภาพ พิกเซลมีความสาํคญัต่อ

การสร้างกราฟิกของคอมพวิเตอร์มาก เพราะทุกๆ ส่วนของกราฟิก เช่น จุด เส้น แบบลายและสีของภาพ 

ลว้นเร่ิมจากพิกเซลทั้งส้ินพิกเซลหน่ึงๆอาจจะมีขนาดความเขม้และสีแตกต่างกนัได ้

            ในโลกแห่งดิจิตอลของรูปภาพคอมพิวเตอร์ พิกเซล ไดถู้กใชส้าํหรับส่ิงต่างๆ เป็นตน้วา่จุดแต่ละ

จุดบนหนา้จอคอมพิวเตอร์ จุดแสดงความละเอียดของเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผล

ประเภทกราฟิกอ่ืนๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจทาํใหเ้ราสับสนไดเ้พื่อให้เกิดความชดัเจน 

ขอใหค้าํจาํกดัความดงัต่อไปน้ี พิกเซล หมายถึง องคป์ระกอบยอ่ยในไฟลก์ราฟิกแบบบิตแมป วดีิโอ

พิกเซล หมายถึง องคป์ระกอบยอ่ยของภาพในหนา้จอคอมพิวเตอร์ จุดหรือดอต หมายถึง ความละเอียด

ของภาพท่ีพิมพโ์ดยเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์  

            เอสเป็กเรโซของภาพ (Image Aspect Ratio) แอสเป็กเรโชของภาพ คือ อตัราส่วนระหวา่งจาํนวน

พิกเซลทางแนวขวาง และจาํนวนพิกเซลทางแนวด่ิงท่ีใชใ้นการสร้างภาพ หากจะยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ

กบักระดาษกราฟ จะเห็นไดว้า่ภาพบิตแมปใดๆ ก็ตามจะมีจาํนวนพกิเซลคงท่ีในมิติแนวขวางและ
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แนวด่ิง ซ่ึงอตัราส่วนมีไวอ้า้งถึงขนาดของภาพและมกัจะเขียนในรูปของ 800 x 600 (ซ่ีงหมายถึงรูปภาพ

ท่ีมี 800 พิกเซลในแนวขวาง และ 600 บรรทดัของพิกเซลในแนวด่ิง) เราสามารถคาํนวณหาจาํนวน

พิกเซลทั้งหมดในรูปภาพไดโ้ดยการคูณตวัเลขทั้งสองน้ีเขา้ดว้ยกนั นัน่คือรูปภาพท่ีมีแอสเป็กเรโช 800 

x 600 จะมีทั้งหมด 480,000 พิกเซล ซ่ึงจาํนวนดงักล่าวไม่ไดห้มายถึงขนาดของไฟลข์องภาพนั้นๆ  

           รีโซลูชนั (Resolution) หมายถึง รายละเอียดท่ีอุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดหน่ึงมีอยู ่ค่ารีโซลูชนัมกั

ระบุเป็นจาํนวนพิกเซลในแนวนอนคือแนวแกน X และจาํนวนพิกเซลในแนวตั้งคือแนวแกน Y ดงันั้นรี

โซลูชนั 720 x 348 จึงหมายความวา่ อุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดน้ีสามารถแสดงพิเซลในแนวนอนไดไ้ม่

เกิน 720 พิกเซล และแสดงพิกเซลในแนวตั้งไดไ้ม่เกิน 348 พิกเซล ผูผ้ลิตอุปกรณ์แสดงกราฟิกบางราย

จะระบุค่ารีโซลูชนัเป็นระดบัสูง (High Resolution) ปานกลาง (Medium Resolution) และระดบัตํ่า (Low 

Resolution) โดยพิจารณาจากจาํนวนพิกเซลในแนวนอนเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงมีหลกัวา่ ถา้ค่านอ้ยกวา่ 128 

เป็นระดบัตํ่า ค่าระหวา่ง 128 ถึง 512 เป็นระดบักลาง ค่าสูงกวา่ 512 เป็นระดบัสูง สาํหรับจอภาพขนาด

ปกติ ถา้มีค่ารีโซลูชนัมากกวา่ 1500 ตาจะมองไม่เห็นแต่ละพิกเซลคือจะมองเห็นเป็นภาพท่ีมีความ

ละเอียดคมชดัสูงมากคอมพิวเตอร์กราฟิกท่ีใชก้บัฟิลม์ถ่ายรูปในระดบัมืออาชีพจะตอ้งใชค้่ารีโซลูชนัสูง

ถึง3000  

            2.กราฟิกแบบเวกเตอร์ กราฟิกแบบเวกเตอร์ต่างจากบิตแมปตรงท่ีบิตแมปนั้นประกอบไปดว้ย 

จุดต่างๆ มากมาย แต่กราฟิกแบบเวกเตอร์ใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นตวัสร้างภาพ เช่น วงกลม หรือ

เส้นตรง เป็นตน้ ถึงแมว้า่อาจจะฟังดูซบัซอ้นสักเล็กนอ้ยแต่ภาพบางชนิดก็ถูกสร้างไดง่้าย หลกัท่ีจะ

นาํไปสู่กราฟิกแบบเวกเตอร์ก็คือ การรวมเอาคาํสั่งทางคอมพิวเตอร์และสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย

เก่ียวกบัออบเจก็ต ์ซ่ึงจะปล่อยใหอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่น จอภาพ หรือเคร่ืองพิมพเ์ป็นตวักาํหนดเองวา่

จะวางจุดจริงๆ ไวท่ี้ตาํแหน่งใดในการสร้างภาพคุณลกัษณะเด่นเหล่าน้ีทาํใหก้ราฟิกแบบเวกเตอร์มีขอ้

ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบมากกบักราฟิกแบบบิตแมป  

            ออบเจก็ต ์ (Object) ออบเจก็ตง่์ายๆ (เช่น วงกลม เส้นตรง ทรงกลม ลูกบาศก ์ และอ่ืนๆ เรียกวา่

รูปทรงพื้นฐาน) สามารถใชใ้นการสร้างออบเจก็ตท่ี์ซบัซอ้นข้ึน กราฟิกแบบเวกเตอร์สามารถสร้าง

รูปภาพโดยการรวมเอาออบเจก็ตห์ลายๆ ชนิดมาผสมกนัเราสามารถผสมออบเจก็ตต่์างชนิดกนั (เช่น 

วงกลมและเส้นตรง) เพื่อสร้างภาพท่ีแตกต่างกนั กราฟิกแบบเวกเตอร์ใชค้าํสั่งง่ายๆ เพื่อสร้างออบเจก็ต์

พื้นฐาน ถา้เขียนเป็นภาษาคาํพูดแบบธรรมดา คาํสั่งอาจจะอ่านไดว้า่ "ลากเส้นตรงจากจุด A ไปยงัจุด B" 

หรือ"ลากวงกลมรัศมีRโดยมีจุดศูนยก์ลางอยูท่ี่จุดP"เปรียบเทียบคุณสมบติัของกราฟิกแบบบิตแมปและ

ภาพแบบเวกเตอร์ในดา้นความเร็วของการแสดงภาพท่ีจอภาพและความสามารถในการเปล่ียนขนาด

ภาพจะไดผ้ลดงัน้ี 
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1. กราฟิกแบบบิตแมปสามารถแสดงให้เห็นท่ีจอภาพไดเ้ร็วกวา่ภาพแบบเวกเตอร์ เช่น การแสดง

ภาพแบบบิตแมปขนาด 1000 ไบต์ จะทาํโดยการใช้คาํสั่งยา้ยข้อมูลขนาด 1000 ไบต์ จาก

หน่วยความจาํท่ีเก็บภาพไปยงัหน่วยความจาํของจอภาพ (คือ Video Display Buffer) ภาพนั้นก็

จะปรากฎบนจอภาพทันที การแสดงภาพแบบเวกเตอร์คอมพิวเตอร์จะใช้เวลามากกว่า 

เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ตอ้งทาํตามคาํสั่งท่ีมีจาํนวนมากกวา่  

2. การเปล่ียนแปลงขนาดภาพให้โตข้ึนหรือเล็กลงกวา่ภาพเดิม กรณีภาพแบบบิตแมปจะทาํไดไ้ม่

มากนอกจากนั้ นยงัอาจจะทาํให้ลักษณะของภาพผิดเพี้ ยนไปจากเดิมด้วยเน่ืองจากการ

เปล่ียนแปลงขนาดภาพทาํโดยวิธีการเพิ่มหรือลดพิกเซลจากท่ีมีอยู่เดิมภาพท่ีขยายโตข้ึนจะ

มองเห็นเป็นตารางส่ีเหล่ียมเรียงต่อกัน ทาํให้ขาดความสวยงาม แต่ภาพแบบเวกเตอร์จะ

สามารถยอ่และขยายขนาดไดม้ากกวา่ โดยสัดส่วนและลกัษณะของภาพยงัคลา้ยเดิม ยิง่กวา่นั้น

เราสามารถขยายเฉพาะความกวา้งหรือความสูง เพื่อให้มองเห็นเป็นภาพผอมหรืออว้นกวา่ภาพ

เดิมได ้

             ประเภทของระบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม IBM PC XT AT หรือเคร่ืองท่ีทาํงานเหมือนกนั

จะแบ่งการแสดงผลท่ีจอภาพเป็น 2 แบบ หรือ 2 โหมด (Mode) คือ เทก็ซ์โหมด (Text Mode) และกราฟิก

โหมด(GraphicMode)แต่ละโหมดมีรายละเอียดดงัน้ี  

               เทก็ซ์โหมด (Text Mode) คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะแสดงผลในโหมดน้ีได ้โดยการนาํตวัอกัษร 

ตวัเลข และเคร่ืองหมายต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นหน่วยความจาํของคอมพิวเตอร์มาแสดงท่ีจอภาพตามคาํสั่ง แต่

เน่ืองจากตวัอกัษร ตวัเลขและเคร่ืองหมายท่ีมีอยู ่ถูกกาํหนดรูปร่างไวแ้น่นอนแลว้ และมีจาํนวนจาํกดั จึง

ไม่สามารถนาํมาประกอบกนัใหเ้กิดเป็นภาพต่างๆ ท่ีถูกตอ้งสวยงามไดเ้ท่าท่ีควร โดยผลลพัธ์ท่ีแสดง

ออกมาทางจอภาพนั้น จะมีลกัษณะเป็นแถวของตวัอกัษรจาํนวน 25 แถว แต่ละแถวมีขอ้ความไม่เกิน 80 

ตวัอกัษร  

              กราฟิกโหมด (Graphic Mode) เพื่อใหค้อมพิวเตอร์สามารถแสดงผลเป็นพิกเซลไดจ้าํนวนมาก 

จึงไดมี้การสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชส้าํหรับควบคุมการแสดงผลท่ีจอภาพ ซ่ึงนิยมเรียกกนัวา่ 

ระบบกราฟิก ระบบกราฟิกมีหลายชนิด เช่น ซีจีเอ (CGA) อีจีเอ (EGA) วจีีเอ (VGA) เฮอร์คิวลีส 

(Hercules) ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัในการแสดงพิกเซลไดแ้ตกต่างกนัคือตั้งแต่ขนาด 320 x 200 พิก

เซล ถึง 1024 x 786 พิกเซล ระบบกราฟิกสามารถแสดงสีไดต้ั้งแต่ 2 สีจนถึง 256 สี สาํหรับจอภาพท่ี

แสดงได ้ 2 สี จะประกอบดว้ยสีพื้นซ่ึงเป็นสีมืดและสีสวา่ง ซ่ึงเป็นสีเขียว สีขาว หรือสีเหลืองอาํพนั 

ดงันั้นสีท่ีเรามองเห็นจากจอภาพชนิดน้ีจึงมีเพียงสีเดียวเท่านั้น จึงนิยมเรียกช่ือจอภาพและระบบกราฟิก

ชนิดน้ีวา่ จอภาพโมโนโครม (Monochrome) ส่วนจอภาพท่ีสามารถแสดงไดห้ลายสี เราเรียกวา่ จอภาพ
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สี (Color) ไม่วา่คอมพิวเตอร์จะมีระบบกราฟิกเป็นชนิดใดก็ตาม ถา้เปิดเคร่ืองดว้ย DOS คอมพิวเตอร์จะ

เร่ิมแสดงผลดว้ยเทก็ซ์โหมดเสมอ การเปล่ียนโหมดใหเ้ป็นกราฟิกจะทาํไดก้็โดยการใชค้าํสั่งเฉพาะ

สาํหรับระบบกราฟิกชนิดนั้น 

 

2.1.3 หลกัการออกแบบกราฟิก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN)  

            ก่อนท่ีจะทํางานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตามส่ิงแรกท่ีต้องคํานึงถึงคือการกําหนด 

จุดประสงคท่ี์ชดัเจนของงาน เพราะช่องทาง รูปแบบและวิธีการของการนาํ เสนอมีมาก มีความ รวดเร็ว 

ไร้ขอบเขต เช่นใน เว็บไซต์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ให้ทนั

เหตุการณ์อาจจะทา ใหเ้กิดความสับสน ยุง่ยากในการดาํเนินงาน มีผลกระทบต่อการทาํงาน เกิดความไม่

เป็นระบบ มีการสูญเสียและส้ินเปลืองโดยไม่ 

 

2.2 แนวคิดด้านการวางแผนและการออกแบบกราฟิก  

              1)วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วา่ จะบอกกล่าว เร่ืองราวข่าวสารอะไรแก่ผูรั้บรู้ บา้ง 

เช่น ทฤษฎีหรือหลกัการการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ฯลฯ ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วธีิการนาํเสนอ (Presentation) 

ท่ีดีและเหมาะสมกบั เร่ืองราวเหล่านั้นวา่มีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคไ์ด ้เช่น 

เพื่อแนะนาํ เผยแพร่ เพื่อใหค้วามรู้หรือความบนัเทิงเป็นตน้  

              2)กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิงหรือบุคคลทั่วไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิต 

นกัศึกษาหรือเฉพาะกลุ่มสนใจข่าวสารท่ีให้มีระดบัความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ เฉพาะ

คนในประเทศหรือชาวต่างชาติซ่ึงผูอ้อกแบบจาํเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน ดาํเนินการกับ

ข่าวสารออกแบบ และการนาํเสนอใหต้รงจุดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง  

            3) ส่ิงท่ีตอ้งการบอกคืออะไร หมายถึง วิธีการท่ีจะส่ือความหมายกบัผูรั้บรู้หรือ กลุ่มเป้าหมาย

และถา้ท่ีมีการกา หนดกลุ่มเป้าหมายไวล่้วงหนา้ ชดัเจนแลว้ก็จะทาํให้ผูอ้อกแบบมีความสะดวกในการ

ท่ีจะบอกหรือส่ือความหมายไดง่้ายข้ึน เช่น การเลือกใชส้ัญลกัษณ์เคร่ืองหมาย และภาพประกอบต่างๆ

ส่ือแทนคาํศพัทข์อ้ความท่ีเป็นนามธรรม ไดต้รงตามระดบัความสามารถ ในการรับรู้ของผูรั้บ จะช่วยให้

เกิดความเขา้ใจในความหมายของข่าวสารนั้นๆ จาํไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและจดจาํไวต้ลอดไป 



9 
 

           4) นาํเสนอข่าวสารดว้ยส่ือใด แบบใด ผูอ้อกแบบตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั ประเภทของส่ือศกัยภาพ

ของส่ือชนิดต่างๆ คาํนึงถึงการเลือกใชส่ื้อในการนา เสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะไดผ้ลดีมีความ

เหมาะสมกบัข่าวสารและผูอ้อกแบบควรจะใชว้ิธีการจดัการกบัข่าวสารนั้น อยา่งไร จึงจะสามารถโนม้ 

น้าวจิตใจและส่ือความหมายต่อผูรั้บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ 

โทรทศัน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบัิตงิาน   

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ   

          3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ       :     เอา้ทเ์ลท 108 จาํกดั 

                                                                   Outlet108Co.,Ltd. 

         3.2.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการ     :     155/2 ถนน รัชดาภิเษก แขวง บุคคโล   

                                                                   เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  

                                                                  โทรศพัท ์ 02 878 8000  

                                                                  โทรสาร   02 878 8044  

 

รูปท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เอาทเ์ล็ท 108 จาํกดั 
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รูปท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั เอาทเ์ล็ท 108 จาํกดั 

 

 

รูปท่ี 3.2 บริษทัท่ีปฎิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั เอาทเ์ล็ท 108 จาํกดั 
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รูปภาพท่ี 3.3 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจ Facebook 

https://web.facebook.com/outlet108 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กรณ์ 

บริษทัเอา้ทเ์ลท108 จาํกดั ไดก่้อตั้งเม่ือปี 2557 โดยมีบริษทัในเครือไดแ้ก่แบรนด ์

Provision จาํหน่ายสินคา้อีเล็กทรอนิคประเภททีวี และอุปกรณ์สาํหรับทีวทุีกประเภท และ 

Duchess จาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก ประเภท เคร่ืองชงกาแฟ เคร่ืองบดเมล็ด

กาแฟ หรือสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น กาแฟ ทั้งเมล็ดคัว่และแคปซูล เป็นบริษทั

ดาํเนินกิจการประเภทผลิต ขายปลีก ขายส่งสินคา้ประเภท ทีว,ีอุปกรณ์ขาแขวนทีว ีและเคร่ือง

ชงกาแฟ ปัจจุบนับริษทักาํลงัขยายตวัอยา่งมากในธุรกิจ เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพ แต่ราคา

เพื่อคนไทย จึงทาํใหสิ้นคา้ท่ีจดัจาํหน่ายจากแบรนดใ์นเครือ เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ียอมรับ

ต่อเน่ืองเสมอมา   

บริษัท เอ้าท์เลท108 จํากัด เป็นบริษัทประเภทการขายส่งเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดใชใ้นครัวเรือน เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัในการขายสูง และการส่ือสารการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และทาํใหลู้กคา้ไดป้ระโยชน์สูงสุด  

สินคา้ทุกช้ินตอ้งมีคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกคา้ การบริการอย่างเต็มท่ี และการทาํงาน

ของพนกังานทุกคนไดต้รงตามหนา้ท่ี และตามความชาํนาญของบุคลากรทุกคนในบริษทั ส่วน

ใหญ่บริษทัจะเน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใตอ้งค์กรใหญ่ ท่ีมีมาตรฐานท่ีลูกค้า

https://web.facebook.com/outlet108
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สามารถไวว้างใจได ้เช่น Lazada และ Shopee  โดยทางบริษทัไดมี้การบริการหลงัการขายให้

เป็นอยา่งดี และดูแลโดยช่างท่ีมาฝีมือ ผลิตภณัฑ์ทางบริษทัท่ีเป็นทีว ีเป็นการนาํเขา้อะไหล่จาก

ประเทศจีน และนาํมาทาํการประกอบท่ีประเทศไทย โดยมีโรงงานประกอบเป็นของบริษทัเอง

อยู่ท่ี จงัหวดั สมุทรปราการ ส่วนตวัเคร่ืองชงนั้นเป็นการนําเข้าทั้ งเซ็ตจากประเทศจีน แต่

อยา่งไรก็ตาม สินคา้เคร่ืองชงกาแฟในนาม แบรนด์ Duchess ถือวา่เป็นเคร่ืองชงกาแฟ อนัดบั1 

ในไทย 

 

1.Duchess ผลิตเคร่ืองชงกาแฟและอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) Duchess 
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รูปท่ี 3.5 รูปสินคา้ตวัอยา่ง ของแบรน์ Duchess  บริษทั เอาทเ์ล็ท 108 จาํกดั 
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2.Provision ผลิดสินคา้อิเล็คทรอนิคประเภท ทีว ีและ อุปกรณ์สาํหรับทีวี 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) Provision 

 

 

รูปท่ี 3.7 รูปสินคา้ตวัอยา่ง ของแบรน์ Provision บริษทั เอาทเ์ล็ท 108 จาํกดั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กรบริษัท บริษัท เอาท์เลท็ 108   จํากัด 

 

คุณสิธิชยั  เฉลิมธนาคม  

ประทานกรรมการบริษทั 

 

 

คุณนํ้าใส  เฉลิมธนาคม 

กรรมการบริษทั 

 

 

คุณณฐิัมา  อ่องวุฒิ 

หวัหนา้ฝ่าย Graphic Design 

 

 

คุณวศิิฎญ ์บุญญว์ศิฎ 

ฝ่าย Graphic Design 

 

 

นางสาวนิศา  ประจวบโชค  

นกัศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา  
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

          3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

                  นางสาว นิศา  ประจวบโชค ตาํแหน่งผูช่้วยกราฟิก                   

         3.4.2ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานนอกเหนือจากโครงงาน คือ ทาํ

หนา้ท่ีเป็นผูช่้วยพี่เล้ียงในการสร้างผลงานเพื่อผลิตส่ือในดา้นต่างๆ  และยงัช่วยในดา้นการตดัต่อ เพื่อ

นาํ มาใชใ้นการลงส่ือออนไลน์  ตกแต่งภาพ โดยใชโ้ปรแกรมAdobe Photoshop และโปรแกรม

Adobe Illustrator เพื่อนาํภาพท่ีตกแต่งแลว้มาโฆษณาลงส่ือต่างๆ เพื่อใชใ้นงานโฆษณา  

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

        3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  คุณณฐิัมา อ่องวุฒิ   

        3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา Graphic Design 

 

รูปท่ี 3.8 พนกังานท่ีปรึกษา 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน  

      3.6.1 ระยะเวลาในการดา เนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 - 18 สิงหาคม 2561  

      3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. 



18 
 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน และพฒันาการของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาโดยบ่งตามประเภท

ของรายงานที่นักศึกษาดําเนินงานดังนี ้

     3.7.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานของสหิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี 1 ประชุมกบันาย และ นายพาเดินดูการทาํงานของบริษทั เรียนรู้งานเบ้ืองตน้ 

สัปดาห์ท่ี 2 ฝึกการทาํงานจากพีเ่ล้ียง เรียนรู้ขั้นตอนการทาํงาน 

สัปดาห์ท่ี 3 เรียนรู้พื้นฐานของการทาํงานของทุกสายงาน 

สัปดาห์ท่ี 4 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง perfect shot Coffee 

สัปดาห์ท่ี 5 สร้างผลงานแผนท่ี บริษทั เอาทเ์ลท 108 จาํกดั 

สัปดาห์ท่ี 6 สร้างผลงานแผนท่ี แบนรด ์สินคา้ Provision 

สัปดาห์ท่ี 7 ตดัต่อ Wall Mount ทุกรุ่น ใส่หรัสและราคาสินคา้   

สัปดาห์ท่ี 8 ตดัต่อและตกแต่งภาพ TV รุ่น TV-32G33  

สัปดาห์ท่ี 9 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง การเดินทางของกาแฟ 

สัปดาห์ท่ี 10 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง การจดัส่งสินคา้ ของ Lazada  

สัปดาห์ท่ี 11 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง การจดัส่งสินคา้ ของ Shopee 

สัปดาห์ท่ี 12 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง การจูนสัญญาณทีว ีแบบดิจิตอลทีว ี

สัปดาห์ท่ี 13 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง การจูนสัญญาณทีว ีแบบสมาทที์ว ี

สัปดาห์ท่ี 14 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง สเปคสินคา้ ของผลิตภณัฑ ์Duchess และ 

Provision  

สัปดาห์ท่ี 15 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง เลือกในแบบท่ีเป็นคุณ 

สัปดาห์ท่ี 16 สร้างผลงานส่ืออินโฟกราฟิก เร่ือง สมาทที์ว ีTV-55G6 การคมชดัและสวา่ง

โดดเด่น  

 

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           

การปฏิบติังาน

ออกแบบงาน 

    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   1 เคร่ือง 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

3.8.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop  

3.8.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงการ  

        จากการศึกษาเร่ืองขั้นตอนการออกแบบงานกราฟฟิกของบริษทั เอา้ท์เลท 108 จาํกดั แบรนด์ 

Duchess และ Provision  ผลิตภณัฑ์เคร่ืองชงกาแฟกบัผลิตภณัฑที์วีและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบงาน

กราฟฟิกตอ้งมีขั้นตอนและกระบวนการท่ีถูกวิธี เป็นไปตามอตัราส่วนและความสมดุลในการวดัขนาน

ให้สอดคลอ้งกบังานท่ีไดรั้บมอบหมาย การออกแบบส่ือ Duchess และ Provision ผลปฏิบติังานในคร้ัง

น้ีทาํใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 

4.1 ข้ันตอนก่อนการทาํออกแบบส่ือออนไลน์เพ่ือลงโฆษณา   

         4.1.1 ประชุมเพื่อรับงานจากพนกังานท่ีปรึกษา  คุณณฐิัมา  อ่องวฒิุ ตาํแหน่งGraphic Design มี

การสั่งงานใหผู้จ้ดัทาํวางแผนการ  

 

รูปท่ี 4.1 พนกังานท่ีปรึกษา ทาํการบรีฟงาน และใหดู้คอนเซ็ปต ์ 
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4.1.2 ศึกษาขอ้มูลของสินคา้ หลงัจากไดท้ราบความตอ้งการจากพนกังานท่ีปรึกษา  คุณณัฐิมา  

อ่องวุฒิ ตาํแหน่ง Graphic Design ผูจ้ดัทาํจึงเร่ิมทาํการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลของ สินคา้ Duchess และ 

Provision  โดยจากส่ือ เก่าๆท่ีเคยลงไปแลว้ของสินคา้เพื่อศึกษาวา่สินคา้ Duchess และ Provision  น้ีท่ีมี

การลงส่ืออย่างไรช่วงเวลาไหนท่ีกลุ่มลูกค้าสนใจเพื่อทําการวางแผนการผลิตส่ือและการจัด

องคป์ระกอบของสินคา้ใน การทาํส่ือโฆษณาสินคา้  

 

4.2 ข้ันตอนระหว่างการผลติภาพเพ่ือการทาํส่ือโฆษณาออนไลน์ 

4.2.1 การหาแนวทางในการสร้างผลงาน ตอ้งสะดุดใจ การโฆษณาท่ีดีตอ้งสามารถดึงดูดความ

สนใจ เป็นส่ิงแรกท่ีงานโฆษณาควรมี เป็นการวดัความรู้สึกคร้ังแรกในการเห็นงานโฆษณา หาแรง

บนัดาลใจ 

4.2.2 หาความสมจริง เพื่อใหเ้ป็นการเสนอจุดขายท่ีชดัเจน แสดงใหเ้ห็นความ แตกต่าง ของการ

มีสินคา้กบัการไม่มีสินคา้ หรือความแตกต่าง จากสินคา้ประเภทเดียว กนั  ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิด ความ

ตอ้งการใน สินคา้หรือบริการนั้น จากท่ีได้รับบรีฟงาน ผลงานช้ินน้ี จะให้อารมณ์ความรู้สึกถึงการ

มองเห็นท่ีสว่างและชัดเจนข้ึน จากการท่ีลูกค้าได้มองสมาท์ทีวี รุ่น LT- 55G6 จะเข้าถึงอารมณ์ 

ความรู้สึก นั้นคือส่ิงท่ี พนกังานท่ีปรึกษาบรีฟงาน 

 

4.3 ข้ันตอนการเร่ิมออกแบบส่ือโฆษณา 

4.3.1 สร้างแนวทางในการ ผลิตผลงาน ตามคอนเซ็ปต์ท่ีได้รับมอบหมาย และทาํการหา

องค์ประกอบของภาพ จากแหล่งขอ้มูล www.google.com รวบรวมและนาํมาผลิตเป็นช้ินงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

http://www.google.com/
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รูปท่ี 4.2 คน้หาภาพท่ีเหมาะกบัการจดัองคป์ระกอบ 

 

 

รูปท่ี 4.3 รูปภาพกวาง เป็นองคป์ระกอบในภาพนาํไปสร้างผลงาน 

        4.3.2 การตกแต่งภาพ ตกแต่งภาพก่อนนาํไปใชผ้ลิตส่ือโฆษณา เพื่อใหภ้าพออกมาในแบบท่ี

สวยงาม น่าสนใจ 
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4.4 ข้ันตอนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 

        4.4.1 การวางภาพหลงัจากเลือกภาพตามความเหมาะสมในการจะทาํ ส่ือโฆษณาแลว้ เปิด ไฟลภ์าพ

ท่ีตอ้งการ และลากภาพลงในโปรแกรมท่ีเปิดเตรียมไว ้

       4.4.2ปรับโทนสีของภาพเม่ือตกแต่งภาพเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ ก็ทาํการปรับโทนสี ของภาพ

ตามความเหมาะสม โดยอาจจะใชว้ธีิการไดห้ลากหลายในช่องเมนู ตามความถนดัของแต่ ละบุคคล 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 การเลือกขนานของงาน ใหเ้ป็น Pixels เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพรูปท่ีคมชดั 
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รูปท่ี 4.5 การเปิดหนา้กระดาษ เพื่อสร้างผลงาน 

 

รูปท่ี 4.6 ลากภาพลงในโปรแกรมท่ีเปิดเตรียมไว ้
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รูปท่ี 4.7 ภาพพื้นหลงัในการสร้างผลงานผลิตภณัฑที์ว ีของ Provision 

 

 

รูปท่ี 4.8 ใส่แสงใหดู้แตกต่างเพื่อการโฆษณา ผลิตภณัฑ ์Provision 
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รูปท่ี 4.9 นาํภาพกวางให้เขา้กบับรรยากาศป่า  

 

 

 

รูปท่ี 4.10 นาํภาพผลิตภณัฑ ์ทีว ีProvision มาไวต้รงกลาง ใหเ้ป็นจุดเด่น เพื่อนาํเสนอสินคา้ ใหเ้กิด

ความน่ามอง 
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รูปท่ี 4.11 นาํขอ้มูลท่ีเป็นจริงมาโฆษณา สร้างเงาใหดู้เด่นข้ึน 

 

รูปท่ี 4.12 รูปภาพผลงานกราฟิก ทีวรุ่ีน LT-55G6  Provision 

4 .4.3 บนัทกึภาพ เป็น JPEG ทาํใหภ้าพคมชดั เม่ือตกแต่งภาพ ปรับโทนสีเรียบร้อยแลว้จึงจะ

บนัทึกภาพและสามารถนาํ รูปท่ีผา่นกระบวนการตกแต่งแลว้ไปใชท้าํส่ือโฆษณาต่อไป  
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รูปท่ี 4.13 บนัทึกรูปภาพ 

 

 

รูปท่ี 4.14 ภาพท่ีพร้อมใชง้าน สามารถลงส่ือออนไลน์ไดท้นัที 
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รูปท่ี 4.15 รูปภาพท่ีทาํการออกแบบ นาํลงส่ือเฟซบุก๊ 

 

           4.4.4 การลงส่ือโฆษณา หลงัจากไดท้าํการตรวจสอบภาพและดูองคป์ระกอบวา่สมบูรณ์ถูกตอ้ง

แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการลงภาพโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆการใชป้ระโยชน์จากส่ือต่างๆ 

ท่ีมีอยูห่ลายช่องทางในปัจจุบนั ในการประชาสัมพนัธ์และนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินคา้และบริการ

ต่อสาธารณชน โดยการโฆษณาสินคา้ผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํการระบุช่ือสินคา้และบริการ รวมทั้งช่ือ

ของบริษทัหรือองคก์รเจา้ของผลิตภณัฑ์ให้ชดัเจน เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูบ้ริโภค และทาํ

การประเมินผล 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา   

        จากการปฏิบติังานสหกิจท่ีบริษทั Outlet 108 จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ไดรั้บมอบหมายงานในส่วนของฝ่ายผูช่้วยกราฟิก ณ บริษทั 

Outlet 108 จาํกดั คอยทาํหนา้ท่ีในการออกแบบและตกแต่งภาพและจดัองคป์ระกอบและออกแบบภาพ 

เพื่อนาํมาลงส่ือออนไลน์ Facebook Instagram Website เรียนรู้ระบบต่างๆในการทาํงานขององคก์ร ได้

รู้จกัการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น ไดน้าํความสามารถ และความรู้ท่ีไดมี้การศึกษา มาใชง้านจริงและไดล้งมือ

ทาํและคิดข้ึนเอง เพื่อสร้างผลงานข้ึนมาใหม่   

        ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในดา้นกราฟิก และการออกแบบส่ือต่างๆ

อยา่งเตม็ท่ี โดยใชค้วามรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง รวมถึงคาํแนะนาํ

จากพนกังานท่ีปรึกษาท่ีคอยใหค้าํแนะนาํ และใหค้าํปรึกษาอยา่งถูกวธีิ และไดเ้ห็นการอยูร่วมกนัของ

องคก์ร การทาํงานท่ีเป็นระบบระเบียบ มีแบบการวางแผน ในการทาํงานท่ีแตกต่างตามวตัถุประสงค์

ของงาน  และการบรีฟงานของฝ่ายกราฟิก ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งมาก จึงตอ้งคิดและ

คน้หาส่ิงใหม่ๆตลอดเวลา  การฝึกสหกิจคร้ังน้ี ไดรั้บความรู้ ดา้นการออกแบบกราฟิก และการจดัวาง

ภาพองคป์ระกอบของภาพ และการเขา้ถึง เวบ็ไชตต่์างๆในการผลิตส่ือ ในการหาภาพประกอบ ทาํให้

การทาํงานดาํเนินไปอยา่งรวดเร็ว ใหเ้ขา้กบัการผลิตส่ือในยคุปัจจุบนั ท่ีทาํการโฆษณาส่ือ อยา่งส่ือ

ออนไลน์  จึงออกมาเป็นผลงานแบบสมบรูณ์แบบและไดป้ระสบการ์ณการทาํงานท่ีถูกหลกัการ 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

       5.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตอ้งคิดคน้ส่ิงใหม่และไม่เหมือนเดิม เพื่อใหง้านออกมาในรูปแบบใหม่ 

และไม่เป็นแบบเดิมๆ ในปัจจุบนัมีกระแสเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา
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5.2.2 ต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งเร่ืองเวลา และการอยู่ร่วมกันแบบองค์กร ต่องานท่ีได้รับ

มอบหมายจากพี่เล้ียงจึงตอ้งหมัน่พฒันาตวัเองอยา่งสมํ่าเสมอ  

5.2.3  งานท่ีไดรั้บมอบหมายมีกาํหนดการโฆษณา  ระยะเวลาในการทาํงานจึงมีเวลากาํหนดให้

ทนัการเผยแพร่ สู่ส่ือออนไลน์ 

5.2.4 ส่ือออนไลน์ มีการเปล่ียนแปลงมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ ตามกระแสของแต่ละยุคแต่ละสมยั ซ่ึง

ในยคุ 4G ส่ือออนไลน์จึงมีบทบาทมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ 
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ทกัษะและความสามารถพเิศษ 

- สามารถใชโ้ปรแกรม Photoshop และ Adobe Illustrator 

- มีความอดทนในการทาํงานสูง มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
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