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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัทางบริษทั ไทยซัมซุงประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) สาขา สีลม (ตึกลิเบอร์ต้ี) ยงัไม่มี

แผนกท่ีดูแลในส่วนของการผลิตส่ือออนไลน์และออฟไลน์ ทางสถานประกอบการจึงมอบหมายหนา้ท่ี

ในการผลิตส่ือออนไลน์และออฟไลน์ใหก้บัทางคณะผูจ้ดัท าได ้สร้างแฟนเพจเฟซบุก๊ข้ึนมาเพื่อกระจาย

ส่ือให้ทางสถานประกอบการ และ ได้มอบหมายให้ผลิตใบประกาศรับสมัคร เพื่อให้ทางสถาน

ประกอบการไดส้ามรถน าใบประกาศรับสมคัรไปปิดในสถานท่ีต่างๆเป็นส่ือออฟไลน์ได ้

การผลิตส่ือกราฟิกออนไลน์ จะตอ้งค านึงถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการจะเผยแพร่เป็นอย่างมาก เพราะ

ขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่ออนไลน์ผา่นทางโลกโซเชียลจะเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับฝุ้ ท่ีพบเห็นเป็นอยา่งมาก 

ซ่ึงขอ้มูลท่ีเผยแพร่ออกไปทางโลกโซเชียลควรจะเป็นความจริงเพื่อให้ผูพ้บเห็นสามารถน าขอ้มูลไป

ใชไ้ดจ้ริงโดยใหมี้ความผดิพลาดของขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด 

การผลิตส่ือ ตอ้งค านึงถึงความชดัเจนและความน่าสนใจในการอ่าน พร้อมกบัขอ้มูลการติดต่อ

ท่ีครบถว้นถูกตอ้ง เพื่อท่ีผูอ่้านสนใจหรืออยากไดข้อ้มูลเพิ่มเติมจะสามารถโทรติดต่อสอบถามขอ้มูลท่ี

ตอ้งการไดเ้พิ่มข้ึน 

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มน้ี จึงจดัท าข้ึนมาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์

และออฟไลน์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประชาสัมพนัธ์องคก์รและใหค้วามรู้เก่ียวกบัประกนัชีวติ 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 ผลิตส่ือเพื่อประชาสัมพนัธ์องคก์รและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการประกนัชีวติ 

1.2.2 เพื่อผลิตส่ือออนไลน์และออฟไลน์ใหก้บัทางสถานประกอบการเพื่อกระจายส่ือ 

 

 

 



 

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

การผลิตส่ือในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมทผลิตภณัฑ์ของบริษทัซัมซุงไทย

ประกนัชีวิตปี พ.ศ.2561 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตส่ือ การวางแผนการท างาน และ ขั้นตอนการผลิต

ส่ือคือ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นเตรียมการ 3) ขั้นผลิต และ 4) ขั้นเผยแพร่ 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 – วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ณ บริษทั 

ไทยซมัซุงประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตส่ือออนไลน์และออฟไลน์ 

1.4.2 ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจในกระบวนการในดา้นการกระจายส่ือออนไลน์และออฟไลน์ 

1.4.3 สามารถน าประสบการณ์ท่ีไดจ้ากสถานประกอบการ น ามาประยกุตใ์ชง้านในอนาคตได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 รายงานผลการด าเนินโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การจดัท าโครงงานการผลิตส่ือโฆษณาเพื่อ

ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ซัมซุงประกนัชีวิต ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาขอ้มูล

กระบวนการจดัท าส่ือโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์ 

รายงานสหกิจศึกษาเล่มน้ีคณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าข้ึนมาเพื่อน าเสนอส่ือลงเพจ เฟซบุ๊ก ส่งเสริม บริษทัไทย

ซัมซุงประกันชีวิต สาขา สีลม ให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งข้ึน ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งคณะผูจ้ดัท าศึกษาในเร่ืองต่อไปน้ีคือ  

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัโฆษณาส่ือออนไลน์ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัโฆษณาส่ือออฟไลน์ 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัโซเชียลมีเดีย 

2.4 หลกัการจดัอกคป์ระกอบศิลป์ 

  2.5 ทฤษฎีการอออกแบบ  

2.6 การใชสี้ 

 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัโฆษณาส่ือออนไลน์ 

การใช้ประโยชน์จากส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู่หลายช่องทางในปัจจุบนั ในการประชาสัมพนัธ์และ

น าเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินค้าและบริการต่อสาธารณชน โดยการโฆษณาสินคา้ผูป้ระกอบการ

จะตอ้งท าการระบุช่ือสินคา้และบริการ รวมทั้งช่ือของบริษทัหรือองค์กรเจา้ของผลิตภณัฑ์ให้ชดัเจน 

เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ือโฆษณาสามารถแบ่งได้เป็นหลายลักษณะใน

รูปแบบต่างๆ กนั ส่ือจูงใจท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อการชกัจูงผูบ้ริโภค โดยวิธีการส่ือสารดว้ยค าพูดหรือการ

ส่ือความหมายในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงการโฆษณาไม่เพียงแค่สามารถกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้



 

และบริการไดเ้พียงเท่านั้น แต่ยงัส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ใจถึงตวัผลิตภณัฑ์จนเกิดความรู้สึก

นึกคิดคลอ้ยตาม ท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปตามเป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการวางแผนไว ้ 

รูปแบบการจูงใจดว้ยเหตุผลจริงและเหตุผลสมมุติ คือส่ือท่ีชกัจูงโดยแจง้ให้ผูบ้ริโภคทราบถึง

คุณสมบติัในดา้นท่ีดีและดา้นท่ีเป็นประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ ร่วมกบัการน าหลกัการตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นจิตวทิยามาใชใ้นการน าเสนอสู่สาธารณะ 

น าเสนอข้อมูลข่าวสารของสินค้า และบริการผ่านส่ือมวลชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยวิธีทาง

การตลาดออนไลน์ เป็นการด าเนินงานท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง ซ่ึง

ส่ือมวลชนในยุคปัจจุบนัสามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายไดก้วา้งไกลมากยิ่งข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการ

สามารถใชส่ื้อเพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดใ้นทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ เสนอขายความคิดของผลิตภณัฑด์ว้ยวธีิการ

สร้างแรงจูงใจกบักลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดทศันคติท่ีดีและเกิดความสนใจในตวัของสินคา้และบริการ จน

ส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีจะบริโภคสินค้าและบริการชนิดนั้ นๆ ซ่ึงผู ้ประกอบการเสนอขาย 

ผูป้ระกอบการจ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุบริษทัผูผ้ลิต รวมทั้งระบุผูส้นบัสนุนสินคา้และบริการชนิดนั้นๆ ให้

ชดัเจน เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผลิตภณัฑ์และสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยการแสดงให้

เห็นวา่ผูป้ระกอบการไดท้  าการโฆษณาขายสินคา้ไม่ใช่ท าการโฆษณาชวนเช่ือ เพื่อหลอกลวงผูบ้ริโภค 

คิดค่าใชจ่้ายตามรูปแบบและลกัษณะของส่ือ ซ่ึงมีการน าเสนอในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ส่ือ

วิทยุโทรทศัน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือวารสารและนิตยสาร หรือส่ือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้น

ผูป้ระกอบการจึงจ าเป็นตอ้งค านวณงบประมาณตน้ทุนในการลงโฆษณาบนส่ือต่างๆ ให้เหมาะสมกบั

ตน้ทุนการผลิตโดยรวมดว้ยเช่นกนั 

การโฆษณาสินคา้และบริการ เป็นการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้เกิดการ

ตดัสินใจบริโภคผลิตภณัฑ์ชนิดนั้นๆ   ซ่ึงหลกัการโฆษณาขายสินคา้และบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ มี

ดงัน้ี 

ตอ้งน าเสนอขอ้ดีของผลิตภณัฑ์ และประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคจะไดรั้บหลงัจากบริโภคสินคา้และ

บริการ เพื่อช้ีแนะให้ลูกคา้ตดัสินใจเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์นั้นๆ หรืออาจใชว้ิธีการน าเสนอความคุม้ค่าของ

ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพในการชกัจูงผูบ้ริโภค 
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น า เสนอภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  เพื่ อส ร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บ ริโภค 

ผูป้ระกอบการจึงควรเลือกน าเสนอจุดเด่นของผลิตภณัฑ์และช้ีให้ลูกคา้เห็นถึงประโยชน์และความคุม้

ค่าท่ีจะไดรั้บจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

น าบุคคลท่ีได้รับความนิยมมาเป็นแบบโฆษณา  จะท าให้ผู ้บริโภคมีแรงจูงใจในการใช้

ผลิตภณัฑม์ากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการน าเสนอสินคา้ดว้ยวิธีดงักล่าว แสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นวา่บุคคลส าคญัก็

ยงัใชผ้ลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั จึงมีส่วนในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่สินคา้และสร้างความภาคภูมิใจ

ใหแ้ก่ตวัผูบ้ริโภค 

อ้า ง อิ ง จ าก  (  ผู ้ให้ ข้อมู ล ,ทีม งานวัน บี ลีฟ  /  ปี ท่ีปรากฏข้อมู ล :2560 /  เ ข้ า ถึ งจ าก 

https://www.1belief.com/article/advertising/ ) 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารของสินคา้ และบริการผา่น

ส่ือมวลชนในรูปแบบส่ือออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจถึงตวัผลิตภณัฑ์และท าให้

กลุ่มเป้าหมายสนใจในตวัผลิตภณัฑม์ากข้ึน 

 

2.2 แนวคิดเกีย่วกบัโฆษณาส่ือออฟไลน์ 

  เป็นการท าการตลาดแบบเก่าท่ีไม่มีการใชอิ้นเตอร์เนตเขา้มาช่วย เนน้ไปท่ีการส่ือสารดา้นเดียว 
เช่น ส่ิงพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ ป้ายประกาศ ซ่ึงอาจจะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีนั้นๆ 
การตลาดแบบ ออฟไลน์ เหมาะกบัธุรกิจบางประเภทท่ีตอ้งการความน่าเช่ือถือ เพราะไดเ้ห็นสินคา้หรือ
บริการจริง ทดสอบก่อนซ้ือได ้และสอบถามขอ้มูลกบัผูข้ายไดโ้ดยตรงไม่ผา่นอินเตอร์เน็ต 

อา้งอิงจาก ( ผูใ้หข้อ้มูล,ทีมงาน Esarn / ปีท่ีเขา้ถึง:2560 / เขา้ถึงจาก http://www.esarn.com/ )  

ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัโฆษณาส่ือออฟไลน์มาใชใ้นการสร้างส่ือ ใบประกาศ ซ่ึง
จะเป็นการท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 
 
2.3 แนวคิดโซเชียวมิเดีย 

พดูถึงโซเชียลมีเดียก็มีหลากหลายประเภท ส าหรับตวัหลกั ๆ ท่ีมีผูนิ้ยมใชอ้นัดบัตน้ ๆ อาทิ เฟ

ซบุก๊ ทวติเตอร์ ยทููป อินสตราแกรม ไลน์  ซ่ึงแต่ละแบบก็มีขอ้ดีขอ้ดอ้ยแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามกูรู
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ดา้นมาร์เก็ตต้ิงออนไลน์ลว้นเห็นตรงกนัวา่เฟซบุ๊กไดผ้ลมากท่ีสุด เน่ืองจากในบา้นเรามีจ านวนผูใ้ชเ้ฟ

ซบุก๊มากเป็นอนัดบั 9 ของโลก หรือเกือบ 30 ลา้นคน แต่ไม่วา่จะใชโ้ซเชียลมีเดียรูปแบบไหนหากจะให้

ขายสินคา้หรือบริการไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวก้็ตอ้งมีการวางแผนการตลาดก่อน 

โมเดลการท าธุรกิจดงักล่าวเรียกว่า “โซเชียล บิสสิเนส” บา้งก็เรียกว่า โซเชียล เน็ตเวิร์ค มาร์

เก็ตต้ิง ซ่ึงนบัวนัจะมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือย ๆ เน่ืองจากปัจจุบนัและในอนาคตผูค้นใชส้มาร์ทโฟนกนั

เพิ่มข้ึน รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การขายผ่านออนไลน์มียอดเติบโตสูงข้ึนทุก ๆ ปี เพราะ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เปล่ียนไปจากเดิมท่ีจะตอ้งไปซ้ือของในร้านหรือห้าง และได้

เห็นตวัสินคา้แลว้เท่านั้น 

อา้งอิงจาก ( ผูใ้ห้ขอ้มูล,ทีมงานPlearnเพลิน by Krungsri Guru / ปีท่ีเขา้ถึง:2561 / เขา้ถึงจาก 
www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/social-media-take-business.html ) 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการหาช่องทางเพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
 

2.4 หลกัการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

  การจดัองคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง การจดัองคป์ระกอบของงานศิลปะทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 

มิติเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ท่ีสมบูรณ์ สวยงามบนพื้นฐานของการสร้างสรรค ์

- สัดส่วน  คือ ความสัมพนัธ์กนัอย่างเหมาะสมระหวา่งขนาดของ องคป์ระกอบท่ีแตกต่างกนั 

ทั้ งขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรงและรวมถึง ความสัมพนัธ์กลมกลืนระหว่าง

องคป์ระกอบทั้งหลายดว้ย ความเหมาะสมของสัดส่วน 

- การเน้น   การกระท าให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดา ในงานศิลปะจะต้องมี ส่วนใดส่วน

หน่ึง  หรือจุดใดจุดหน่ึง ท่ีมีความส าคญักวา่ส่วนอ่ืน ๆ   งานท่ีไม่มีจุดสนใจ หรือจุดเนน้  จะท าให้ดูน่า

เบ่ือ เหมือนกบัลวดลายท่ีถูกจดัวางซ ้ ากนัโดยปราศจากความหมาย หรือเร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 

- เอกภาพ   ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององค์ประกอบศิลป์ทั้งดา้นรูปลกัษณะ และดา้น

เน้ือหาเร่ืองราว  เป็นการประสานหรือจดัระเบียบของส่วนต่าง ๆใหเ้กิดความเป็น หน่ึงเดียว 

อ้า ง อิ งจ าก  (  ผู ้ใ ห้ ข้อมู ล , Jaruwan Wan Suttimusig /   ปี ท่ี เ ข้า ถึ ง :2561 /  เ ข้ า ถึ งจ าก 

https://www.gotoknow.org/posts/417795 ) 

http://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/social-media-take-business.html
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 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการจดัองคป์ระกอบของช้ินงานท่ีทางคณะผูจ้ดัท าได้

ผลิต จึงน าขอ้มูลการจดัองคป์ระกอบศิลป์มาเป็นหลกัแนวคิดการจดัองคป์ระกอบ 

 

2.5 ทฤษฎกีารอออกแบบ 

  การออกแบบ หมายถึง การรู้จกัวางแผนจดัตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใชว้สัดุวธีิการเพื่อท าตามท่ี

ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบติัของวสัดุแต่ละชนิดตามความคิด

สร้างสรรค ์และการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมา เช่น เราจะท าเกา้อ้ีนัง่ซกัตวัจะตอ้งวางแผนไวเ้ป็นขั้นตอน

โดยตอ้งเร่ิมเลือกวสัดุท่ีจะใชท้  าเกา้อ้ีนั้นจะใช้วสัดุอะไรท่ีเหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปู

นอต หรือใชข้อ้ต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใชง้านให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเกา้อ้ีนัง่มากนอ้ย

เพียงใด สีสันควรใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกบัการใชง้าน 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยค์น้ควา้ออกแบบ ประดิษฐข้ึ์นเพื่ออ านวยความสะดวกสบายในการด ารง

ชีพ 

การพฒันาผลิตภณัฑ์ หมายถึง กระบวนการคน้ควา้ คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้

ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ดีข้ึน  

 การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวิธีทางดา้นอุตสาหกรรม และส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเก่ียวกบั

อุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภณัฑ์ ขอ้มูลเก่ียวกบั

ตลาดแล้วน ามาปรับปรุงผลิตภณัฑ์เพื่อผลิตเป็นจ านวนมากๆให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคา

พอสมควร 

อ้า ง อิ ง จ าก  (  ผู ้ใ ห้ ข้อมู ล ,วิ ช าก าร . คอม  /   ปี ท่ี ป ร ากฏข้อมู ล :2550  /  เ ข้ า ถึ ง จ าก   

http://www.vcharkarn.com/vcafe/120491 )  

ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการวางแผนจดัตั้งขั้นตอน ในการออกแบบช้ินงานก่อน

ลงมือผลิตช้ินงานในแต่ละช้ิน 

 

 

http://www.vcharkarn.com/vcafe/120491


 

2.6 การใช้สี  

   สีเป็นส่ิงท่ีปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆส่ิงท่ีเรามองเห็นรอบๆตวันั้น ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูก

จรรโลง และแต่งแตม้ดว้ย สีสันหลายหลาก ทั้งสีสันตามธรรมชาติ และสีท่ีมนุษยรั์งสรรคข้ึ์น หากโลก

น้ีไม่มีสี หรือมนุษยไ์ม่สามารถ รับรู้เก่ียวกบัสีได ้ส่ิงนั้นอาจเป็น ความพกพร่องท่ียิ่งใหญ่ของธรรมชาติ 

เพราะสีมีความส าคญัต่อวฏัจกัรแห่งโลก และเก่ียวขอ้งกบั วิถีชีวิตมนุษย ์จนแยกกนัไม่ออก เพราะ

มนุษยไ์ดต้ระหนกัแลว้ว่า สีนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ การส่ือความหมาย และ

ความสุขส าราญใจในชีวิตประจ าวนัมาช้านานแลว้ ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า สี มีอิทธิพลต่อมนุษยเ์รา

เป็นอยา่งสูง และมนุษยก์็ใชป้ระโยชน์ จากสีอยา่ง เอนกอนนัต ์ในการสร้างสรรค ์ส่ิงต่างๆอย่างไม่มีท่ี

ส้ินสุด 

 คุณลกัษณะของสี ในงานศิลปะ สี นบัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะ

ในงานจิตรกรรม สีถือเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีช่วยใหศิ้ลปิน สามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดต้ามเจตนารมณ์ ซ่ึง

คุณลกัษณะของสีในงานศิลปะท่ีตอ้งน ามาพิจารณามีอยู ่3 ประการ คือ สีแท ้หมายถึง ความเป็นสีนั้นๆ ท่ี

มิไดมี้การผสมใหเ้ขม้ข้ึน หรือจางลง สีแทเ้ป็นสีในวงจรสี เช่น สีแดง น ้าเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ 

 

              น ้าหนกัของสี หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรือ ความสวา่งและความมืด ของสี โดยแบ่งเป็น 2 

ลกัษณะคือสีแทถู้กท าใหอ่้อนลงโดยผสมสีขาวเรียกวา่สีนวล สีแทถู้กท าใหเ้ขม้ข้ึนโดยผสมสีด า เรียกวา่ 

สีคล ้า  

ความจดัหรือความเขม้ของสี หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีๆหน่ึง ท่ีมิไดถู้กผสม

ให้สีหม่นหรืออ่อนลง หากสีนั้นอยู่ท่ามกลางสีท่ีมีน ้ าหนกัต่างค่ากนัจะเห็นสภาพสีแทส้ดใสมากข้ึน 

เช่นวงกลมสีแดงบนพื้นสีน ้าเงินอมเทา 

 

             ค่าความเป็นสีกลาง หมายถึง การท าให้สีแทท่ี้มีความเขม้ของสีนั้นหม่นลง โดยการผสมสีตรง

ขา้ม เรียกวา่ การเบรกสี เช่น สีแดงผสมกบัสีเขียว หรือผสมดว้ยสีท่ีเป็นกลาง เช่น สีเทา สีน ้าตาลอ่อน 

สีครีม และขาว เพื่อลดความสดของสีแทล้ง 

หนา้ท่ีของสี สีมีคุณประโยชน์ต่อโลก และ มนุษยเ์รารู้จกัการใชสี้มาชา้นาน 



 

สีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ท่ีธรรมชาติสร้างข้ึนมาเพื่อแสดงถึงความเป็นไป ของส่ิงท่ีมีอยู่

บนโลก ซ่ึงสีจะเป็นตวับ่งบอก ส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่ ความเปล่ียนแปลง หรือวิวฒันาการ ของธรรมชาติ หรือ

วตัถุธาตุ เม่ือกาลเวลาเปล่ียนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหน่ึงไปเป็นอีกสีหน่ึง เช่น การเปล่ียนสีของ

ใบไม ้ 

ความแตกต่างของชนิด หรือประเภทของวตัถุธาตุ ไดแ้ก่ สีของอญัมณี เช่น แร่ไพลินมีสีน ้ าเงิน แร่มรกต

มีสีเขียว แร่ทบัทิมมีสีแดง เป็นตน้  

แบ่งแยกเผา่พนัธ์ุของส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ สีผิวของมนุษยท่ี์ต่างกนั เช่น คนยุโรปผิวขาว คนเอเซียผิวเหลือง 

และคนอาฟริกนัผวิด า ดอกไม ้หรือแมลงมีสีหลากสี ข้ึนอยูก่บัชนิดและเผา่พนัธ์ุของมนั 

สีในงานศิลปะ ท าหนา้ท่ี เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้งานศิลปะช้ินนั้นมีคุณค่าทางสุนทรียะ หนา้ท่ี

หลกัของสีในงานศิลปะ คือ ให้ความแตกต่างระหวา่งรูปกบัพื้น หรือรูปทรงกบัท่ีวา่งให้ความรู้สึก และ

ภาพดว้ยน ้ าหนกัของสีท่ีต่างกนั ให้อารมณ์ความรู้สึกไดด้ว้ยตวัมนัเอง  ในดา้นกายภาพ สีมกัน ามาใช้

เพื่อส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีด า จะดูดความร้อนไดม้ากกว่าสีขาว และดา้นความปลอดภยั สีท่ีสว่างจะ

ช่วยในเร่ืองความปลอดภยัไดดี้กวา่สีมืด 

อา้งอิงจาก ( ผูใ้หข้อ้มูล, Narisara Channok/  ปีท่ีปรากฏขอ้มูล:255 / เขา้ถึงจาก   

http://narisaraom55223.blogspot.com/2012/11/blog-post.html ) ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดน้ีมาใช้

ในการน าสีมาใชใ้นงานท่ีทางคณะผูจ้ดัท าผลิตข้ึนมาเพื่อใหมี้ความน่าสนใจในช้ินงาน 

 

 

 

file:///C:/Users/Student/Downloads/Narisara%20Channok
http://narisaraom55223.blogspot.com/2012/11/blog-post.html


บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 287 อาคาร ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ชั้นท่ี 10 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

หมายเลขโทรศพัท ์02-631-1929-171 

หมายเลขโทรสาร 02-631-1928 

 

 
รูปท่ี3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) 

 

 
รูปท่ี 3.2 แผนท่ีตั้ง อาคาร ลิเบอร์ต้ีสแควร์ 

 

 

 



3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) ไดถื้อก าเนิดข้ึนจากกิจการประกนัชีวิตท่ีเร่ิม

ก่อตั้งในประเทศเกาหลีในปี พ.ศ. 2500 และเร่ิมน ากิจการเขา้มาในประเทศไทยเพื่อขยายกิจการ โดยมี

จุดมุ่งหมายอนัแรงกลา้ในการเป็นผูน้ าดา้นประกนัชีวติในระดบันานาชาติ ดว้ยมาตรฐานสูงสุดในระดบั

สากล 

โดยทางบริษทัไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) มีการให้บริการในดา้นให้ค  าปรึกษา 

และวางแผนในเร่ืองการเงินในรูปแบบของประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นการน าเสนอแบบประกนัชีวิตให้กบั

ผูบ้ริโภค ไดรั้บรู้ถึงคุณค่าของประกนัชีวิตมากยิ่งข้ึน โดยองคก์รจะแต่งตั้งตวัแทนให้เป็นบุคคล ซ่ึงเป็น

ช่องทางในการดูแลลูกคา้ในเร่ืองการบริหารในมรดก หรือทรัพยสิ์น และ ยงัมีการด าเนินงานในเร่ือง

การดูแลเร่ืองการเงินให้กบัลูกคา้เม่ือยามเจ็บป่วยอีกดว้ย รวมไปถึงการจ่ายสินไหมทดแทนในหลายๆ

กรณีท่ีผูบ้ริโภค ไม่สามารถท าหนา้ท่ีหวัหนา้ครอบครัว ท่ีเป็นเสาหลกัของบา้นได ้โดย ทางบริษทัจะจ่าย

เป็นสินใหมทดแทนให ้ตามขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บับริษทั 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

  

 

                    

 

 

                          

 

 

                                                                                           

วรัิทธ์ิพล  โชติภทัรอศัวนิ 

รองผูบ้ริหาร 

      ทีมงานพลงัเพชร (PLP) 

 

พสิษฐ ์ธนณฏัฐก์ุลบดี 

ผูจ้ดัการ 
 

อานนท ์แกว้มะณี 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา

(กราฟฟิก) 

 
 

ณฐัวฒิุ โศภาวชิราสิริ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา

(กราฟฟิก) 
 

ศิวพล เสนาฤทธ์ิ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา

(กราฟฟิก) 

 

 
 



3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 ณฐัวฒิุ โศภาวชิราสิริ    ต าแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 

 ศิวพล เสนาฤทธ์ิ           ต  าแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 

 อานนท ์แกว้มะณี         ต  าแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 

3.4.2. ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลในส่วนของการปิดใบประกาศรับสมคัรงาน ตามท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บ

มอบหมายเพื่อเพิ่มจ านวนพนกังานใหแ้ก่บริษทั 

 

3.5  ช่ือ สกุลและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1  คุณ พสิษฐ ์ธนณฏัฐก์ุลบดี 

3.5.2  ต าแหน่ง   ผูจ้ดัการ (Manager) 

 

รูปท่ี3.3 พนกังานท่ีปรึกษา คุณ พสิษฐ ์ธนณฏัฐก์ุลบดี 

ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ (Manager) 

 



3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – ศุกร์ 08.00 น. – 16.00 น. 

3.7 ข้ันตอนและวธีิการด าเนินงานส าหรับรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา ในรูปแบบตาราง

แสดงระยะเวลาและการพฒันาการของตัวโครงงานสหกิจศึกษา(Gantt chart) 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 

เรียนรู้ระบบงาน 
และ วฒันธรรมของ
องคก์ร 

   
x 

 
x 

 
 

           

ปรึกษากบัทีมงาน 
และ พี่เล้ียง ถึงความ
ตอ้งการในการท าส่ือ 

    
x 

 
x 

 
 

 
 

  
x 

   
x 

    

ดูแล และ จดัท าส่ือ
โฆษณาลงเพจ 
เฟซบุก๊ (ส่ือ
ออนไลน์) 

     
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  
x 

  

จดัท าส่ือโฆษณา
แบบใบประกาศรับ
สมคัร (ส่ือออฟไลน์) 

       
x 

  
x 

   
x 

 
x 

  
x 

 

สะสรางงานทั้งยงัคง
คา้งคาทั้งหมด ตามท่ี
สถานประกอบการ
ตอ้งการ 

                
x 

 

 



3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) 2  เคร่ือง Acer, Lenovo 

สมาร์ทโฟน                3 เคร่ือง Oppo, Samsung, iphone 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  โปรแกรม Adobe Illustrator 

  โปรแกรม Adobe Photoshop 

  โปรแกรม Microsoft Word 

  โปรแกรม Microsoft Powerpoint 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

จากการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตส่ือโฆษณาเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์ซัมซุงประกนั

ชีวิตในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ท่ีคณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ดูแลในส่วนของ เฟซบุ๊กแฟน

เพจ (Page Facebook) ท าส่ือใบประกาศ และส่ือโฆษณา เพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑใ์หแ้ก่องคก์ร และเพื่อให้

องค์กรเป็นท่ีรู้จกัมากยิ่งข้ึน คณะผูจ้ดัท าจึงศึกษาการท าส่ือต่างๆโดยขออธิบายส่ือแต่ละประเภท

ดงัต่อไปน้ี 

ส่ือโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์ 

4.1 การรับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ 

ทางสถานประกอบการมีความตอ้งการให้ผลิตส่ือในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดย คณะ

ผูจ้ดัท าตอ้งศึกษาถึงวฒันธรรม และขอ้มูลขององคก์รรวมถึงตีโจทยค์  าวา่ประกนัให้ชดัเจน ส่ือต่างๆท่ี

คณะผูจ้ดัท าไดผ้ลิตข้ึนมาจะตอ้งให้คนท่ีเห็นขอ้ความหรือส่ือต่างๆ เขา้ใจถึงประกนัชีวิต และตอ้งการ

ส่ือใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของบริษทั รวมถึงรู้จกักบัผลิตภณัฑข์องบริษทัมากยิง่ข้ึน 

4.2 ข้ันตอนการสร้างส่ือโฆษณาออฟไลน์เพือ่ส่งเสริมบุคคลากร 

4.2.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกบัพี่เล้ียง ในการผลิตส่ือ

ใบประกาศออฟไลน์ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีไดรั้บขอ้มูล และรูปบุคคล จากทางสถานประกอบการ เพื่อน ามา

ผลิตใชเ้ป็นใบประกาศ ในรูปแบบส่ือออฟไลน์ และออนไลน์ 

4.2.2 หลังจากคณะผูจ้ดัท าได้ประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกับพี่เล้ียง ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเร่ิมศึกษาหาแนวทางในการผลิตส่ือ โดยคน้หาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

ผลิตงาน จึงไดแ้บบตวัอยา่งแนวทางดงัต่อไปน้ี 

 



 

 

รูปท่ี 4.1 ภาพแบบตวัอยา่ง 

งานส่ือออฟไลน์ช้ินที ่1 

4.2.3 ทางคณะผูจ้ดัท าไดน้ าแบบตวัอยา่งจากการคน้หา โดยตอ้งการใชโ้ทนสีจากภาพตวัอยา่ง

มาเป็นแนวทางในการผลิตส่ือช้ินท่ี 1 

4.2.4 เร่ิมขั้นตอนการออกแบบ โดยผลงานช้ินน้ีใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator ในการ

ออกแบบกราฟิก โดยใชข้นาดช้ินงาน ขนาดเท่า A4 

 

รูปท่ี 4.2 ภาพการก าหนดขนาดส่ือกราฟิกโฆษณา 



 

4.2.5 การวาดออกแบบกราฟิก และจดัวางกราฟิกส าหรับพื้นหลงัโดยใชโ้ทนสีตามแบบ

ตวัอยา่งท่ีหามา เพื่อความเหมาะสมขององคป์ระกอบภาพ 

 

รูปท่ี 4.3 ออกแบบและจดัวางพื้นหลงั 

 

4.2.6 วางภาพถ่ายท่ีไดรั้บมา โดยใชห้ลกั กฎสามส่วน ในการวางต าแหน่งภาพถ่าย เพื่อให้

องคป์ระกอบภาพน่าสนใจ 

 

รูปท่ี 4.4 จดัวางภาพถ่าย 



 

4.2.7 พิมพข์อ้ความท่ีไดรั้บมา โดยเลือกใชโ้ทนสีขอ้ความท่ีตอ้งการ จากนั้นแบ่งขอ้ความเป็น

ส่วนๆ และจดัวางขอ้ความในต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

 

รูปท่ี 4.5 พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

รูปท่ี 4.6 ผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 



 

4.3 ขั้นตอนการสร้างส่ือโฆษณาออฟไลน์เพือ่ประกาศรับสมัคร 

4.3.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกบัพี่เล้ียง ในการผลิตส่ือ

ใบประกาศออฟไลน์ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีไดรั้บขอ้มูล และรูปบุคคล จากทางสถานประกอบการ เพื่อน ามา

ผลิตใชเ้ป็นใบประกาศ ในรูปแบบส่ือออฟไลน์ และออนไลน์ 

4.3.2 หลังจากคณะผูจ้ดัท าได้ประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกับพี่เล้ียง ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าเร่ิมออกแบบ 

งานส่ือออฟไลน์ช้ินที ่2 

4.3.3 เร่ิมขั้นตอนการออกแบบ โดยผลงานช้ินน้ีใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการ

ออกแบบกราฟิก โดยใชข้นาดช้ินงาน ขนาดเท่า A4 

 

รูปท่ี 4.7 ภาพการก าหนดขนาดส่ือกราฟิกโฆษณา 

 

 

 

 



 

4.3.4 น าภาพถ่ายท่ีไดรั้บมาจดัวางในต าแหน่งท่ีตอ้งการ โดยค านึงถึงจุดก่ึงกลางของภาพ 

 

รูปท่ี 4.8 จดัวางภาพถ่าย 

 

4.3.5 สร้างกรอบส่ีเหล่ียมเพื่อเป็นพื้นหลงัในการใส่ขอ้ความตวัหนงัสือ

 

รูปท่ี 4.9 สร้างรูปพื้นหลงั 

 



 

4.3.6 พิมพข์อ้ความท่ีไดรั้บมา โดยเลือกใชโ้ทนสีขอ้ความใหไ้ปในทิศทางเดียวกนักบัพื้นหลงั 

จากนั้นแบ่งขอ้ความเป็นส่วนๆ และจดัวางขอ้ความในต าแหน่งท่ีตอ้งการ  

 

รูปท่ี 4.10 พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

 

รูปท่ี 4.11 ผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 



 

นอกจากผลงานออฟไลน์ทั้ง 2 ช้ินท่ีอธิบายมาแลว้ คณะผูจ้ดัท ายงัมีผลงานออฟไลน์ช้ินอ่ืนๆอีก 

ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.12 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 1 

 

 

รูปท่ี 4.13 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 2 



 

 

รูปท่ี 4.14 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 3 

 

 

รูปท่ี 4.15 ส่ือโฆษณา 4 



 

 

รูปท่ี 4.16 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 5 

 

 

รูปท่ี 4.17 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 6 

 



 

 

รูปท่ี 4.18 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 7 

 

 

รูปท่ี 4.19 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 8 



 

 

รูปท่ี 4.20 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ือโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ 

4.4 ข้ันตอนการสร้างส่ือออนไลน์เพือ่แนะน าให้รู้จัก ซัมซุง (Samsung) และให้ความรู้ด้าน

ประกนัแบบต่างๆ 

4.4.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกบัพี่เล้ียง ในการผลิตส่ือ

ออนไลน์ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีไดรั้บขอ้มูล จากทางสถานประกอบการ  

4.4.2 หลังจากคณะผูจ้ดัท าได้ประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกับพี่เล้ียง ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงเร่ิมศึกษาหาแนวทางเพิ่มเติมในการผลิตส่ือ โดยคน้หาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อน ามาเป็นแนวทาง

ในการผลิตงาน จึงไดเ้ร่ิมสร้าง เฟสบุ๊คแฟนเพจ โดย ทางคณะผูจ้ดัท าจะขออธิบายในส่วนของเฟสบุ๊

คแฟนเพจดงัน้ี 

4.4.3 เร่ิมสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ Samsung life insurance และกรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็น ท่ีคณะ

ผูจ้ดัท าไดใ้ชแ้อพพลิเคชัน่ Facebook เป็นช่องทางท่ีผูค้นเขา้ถึงไดง่้ายในปัจจุบนั จึงไดใ้ชค้วามรู้ในการ

สร้างเฟซบุก๊แฟนเพจท่ีไดเ้รียนมาจาก วชิา 143-422 โฆษณาขั้นสูง ในการเผยแพร่ส่ือต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.21 ตวัอยา่งการสร้างเพจ 

 

 



 

 4.4.4 หลงัจากสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจเสร็จ คณะผูจ้ดัท าไดค้น้หารูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน า

รูปตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทั มาเป็นรูปโปรไฟล์ (Profile pictures) และรูปภาพหน้าปกเพจ 

Samsung life insurance 

 

รูปท่ี 4.22 ตวัอยา่งหนา้เพจ 

 

งานส่ือออนไลน์ช้ินที ่1 

4.4.4 หวัขอ้ ประวติัความเป็นมาของบริษทัซมัซุง โดยคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาขอ้มูลความเป็นมา

ของบริษทัซัมซุง จากบริษทั ไทยซัมซุงประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) เพื่อหาขอ้มูลความเป็นมาของ

บริษทั คณะผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลมาออกแบบใหผู้ท่ี้พบเห็นรู้จกับริษทัซมัซุงมากยิง่ข้ึน 

  



 

4.4.5 เร่ิมขั้นตอนการออกแบบ โดยผลงานช้ินน้ีใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator ในการ

ออกแบบกราฟิก โดยใชข้นาดช้ินงาน ขนาด A4 แนวนอน 

 
รูปท่ี 4.23 ตั้งค่าหนา้กระดาษเป็นแนวนอน 

 

4.3.2 สร้างกรอบขอ้ความ ช่ึงออกแบบให้ดูหนา้สนใจแต่ไม่เป็นทางการมาก และจดัวาง

ขอ้ความในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

 
รูปท่ี 4.24 สร้างหวัขอ้ท่ีตอ้งการ 



 

4.3.3. ใส่ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัประวติัองคก์รในแต่ละปีตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งองคก์ร จนถึงปัจจุบนั

โดยค านึงถึงความเหมาะสม และความสวยงามของแบบตวัอกัษร

 

รูปท่ี 4.25 ใส่ขอ้ความประวติัขององคก์รใหค้รบถว้น 

4.1.10. ตกแต่งดว้ยการท ากราฟิกเพื่อท าพื้นหลงัข้ึนมาโดย น า Logo ขององคก์รมาตกแต่ง

เพิ่มเติมใหส้วยงาม และเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ร 

 

รูปท่ี 4.26 ตกแต่งดว้ยการใส่กราฟิกเพิ่มเติม 



 

 

 

รูปท่ี 4.27 ผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 

 

4.5 ส่ือออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ และภาพส าหรับโฆษณา เชิงเนือ้หา (content) สิทธิประโยชน์ 

และข้อควรทราบ 

4.5.1 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกบัพี่เล้ียง ในการผลิตส่ือ

ออนไลน์ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีได้หาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อน ามาผลิตใช้เป็นภาพส าหรับโฆษณาใน

รูปแบบส่ือออนไลน์ 

4.5.2 หลงัจากคณะผูจ้ดัท าได้ประชุมเพื่อวางแผนการผลิตส่ือร่วมกับพี่เล้ียง ทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าเร่ิมออกแบบ 

  



 

งานส่ือออนไลน์ช้ินที ่2 

4.5.3 เร่ิมขั้นตอนการออกแบบ โดยผลงานช้ินน้ีใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator ในการ

ออกแบบกราฟิก โดยใชข้นาดช้ินงาน ขนาดเท่า A4 

 
รูปท่ี 4.28 ตั้งค่าหนา้กระดาษ 

 

 4.5.4 สร้างพื้นหลงัโดยการแบ่งพื้นหลงัเป็นสองฝ่ัง เพราะหวัขอ้ช้ินงานน้ีเป็นการเปรียบเทียบ

กนัระหวา่งการท าประกนัของ ไทย กบั ญ่ีปุ่น 

 
รูปท่ี 4.29 ออกแบบและจดัวางพื้นหลงั 



 

 4.5.5 สร้างกรอบขอ้ความ และใส่ขอ้ความในต าแหน่งท่ีตอ้งการ โดยใชต้วัอกัษรสีขาวท่ีตดักบั

ตวัพื้นหลงัสีน ้าเงิน 

 
รูปท่ี 4.30 พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการ 

 

 4.5.5 น ารูปภาพโลโกบ้ริษทั และรูปกราฟิกมาตกแต่งช้ินงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ

ทั้งสองฝ่ัง 

 
รูปท่ี 4.31 ใส่รูปแลว้จดัวางแหน่ง 

 



 

4.5.6 ใส่ขอ้ความท่ีเป็นใจความส าคญัในต าแหน่งท่ีตอ้งการ 

 
รูปท่ี 4.32 ใส่ขอ้ความเพิ่มเติม 

 

 

รูปท่ี 4.33 ผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 



 

นอกจากผลงานออนไลน์ทั้ง 2 ช้ินท่ีอธิบายมาแลว้ คณะผูจ้ดัท ายงัมีผลงานออนไลน์ช้ินอ่ืนๆอีก 

ดงัต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 4.34 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 10 

  

 

รูปท่ี 4.35 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 11 



 

 

รูปท่ี 4.36 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 12 

 

 

รูปท่ี 4.37 รูปตวัอยา่งส่ือโฆษณา 13 



 

 

รูปท่ี 4.38 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 14 

 

 

รูปท่ี 4.39 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 15 



 

 

 

รูปท่ี 4.40 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 16 

 

 

รูปท่ี 4.41 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 17 



 

 

รูปท่ี 4.42 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 18 

 

 

รูปท่ี 4.43 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 19 



 

 

 

รูปท่ี 4.44 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 20 

  



 

 

 

 

รูปท่ี 4.45 ตวัอยา่งส่ือโฆษณา 21 

หน้าที่ขอคณะผู้จัดท า 

กระบวนการในการผลติส่ือกราฟิกออนไลน์และออฟไลน์ 

 นาย ศิวพล เสนาฤทธ์ิ ไดป้ฏิบติัหน้าท่ี เป็นคนหาขอ้มูลให้ไดม้ากท่ีเพื่อน ามาผลิตส่ือกราฟิก

ออนไลน์ และออฟไลน์ 

 นาย ณฐัวฒิุ โศภาวชิราสิริ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี คดักรองขอ้มูลท่ีส าคญั เพื่อน ามาเผยแพร่ในรูปแบบ

ส่ือกราฟิกออนไลน์ และออฟไลน์ 

 นาย อานนท์ แก้วมะณี ได้ปฏิบติัหน้าท่ี เป็นคนจดัผลงานโดยรวม มาสร้างสรรค์ดัดแปลง

เพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีมีมาความเหมาะสมท่ีทางสถานประกอบการตอ้งการ 



บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานท่ี บริษทั ไทยซมัซุงประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน) สาขาสีลม ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายในส่วนของการผลิตส่ือออนไลน์

และออฟไลน์ และดูแลแฟนเพจเฟซบุ๊ก ท าให้ผูจ้ดัท าไดรั้บประสบการณ์ใหม่ในการท างานจริงและได้

เรียนรู้ในการใชโ้ปรแกรมในการท างานมากข้ึน และไดคิ้ดสร้างสรรคง์านการออกแบบมากยิง่ข้ึนท าให้

ไดฝึ้กทกัษะในการคิดสร้างสรรคไ์ปในการเสนองานโดยมีผลงานท่ีผลิตออกมาแลว้น าไปใชไ้ดจ้ริงและ

รวดเร็วและทนักบัเวลาท่ีไดรั้บมอบหมาย ได้รู้จกัการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ท่ีส าคญัได้ฝึกความตรงต่อ

เวลามากข้ึน ซ่ึงในการปฏิบติังานจริงนั้นอาจจะมีบ้างคร้ังท่ีคิดงานไม่ตรงกับความต้องการของท่ี

ประกอบการณ์ ก็จะมีค าแนะน าจากพี่ๆท่ีฝึกงาน ทางคณะผูจ้ดัท าจึงน าขอ้เสนอแนะเหล่าน้ีมาปรับปรุง

ในการท างาน เพื่อพฒันาทกัษะในดา้นการคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบเพื่อไดแ้นวคิดใหม่ๆในการ

ท างาน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1ในการท างานมีเวลานอ้ย ท าให้งานนั้นมีขอ้ก าหนดในการท างานใหเ้สร็จในช่วงเวลา

นั้นๆเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการท างานให้ดีในทุกๆงานท่ีได้รับมอบหมาย ควรศึกษาหาข้อมูล

เตรียมพร้อมต่อการท างานเพื่อใหท้  างานไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 

5.2.2 งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นท างานจริงน าไปใช้จริงและต้องท างานร่วมกับคน

ส่วนมากจึงตอ้งเป็นระบบระเบียบในการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน ตอ้งมีความกระตือรือร้น และมีความ

รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.2.3 ไดพ้ฒันาทกัษะและเทคนิคในการใช้โปรแกรมท่ีตอ้งใช้ในการท างาน เช่น Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Proซ่ึงจะท าให้การท างานมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนเกิด

ความช านาญในการใชโ้ปรแกรมมากข้ึน 



5.3 สรุปผลรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 เพื่อลงมือปฏิบติังานตามขั้นตอนในการผลิตส่ือออนไลน์และออฟไลน์ โดยสรุปผลวา่

การปฏิบติังานจะเร่ิมจากการประชุมเพื่อรับโจทยจ์ากพนกังานท่ีปรึกษา 

5.3.2 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานและสามารถแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนไดโ้ดยสรุปวา่ ปัญหาจากการปฏิบติังานคร้ังน้ีคือ เวลาในการปฏิบติังานนอ้ยไปท าให้เกิดผลเสีย

ท่ีตามมา เช่น หาขอ้มูลไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะท างานใหเ้สร็จทนัเวลา 

5.3.3 การจดัท ารายงานผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเล่มน้ี ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้การท ารายงาน

วา่มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง รูปแบบการจดัหนา้กระดาษและเร่ืองรายละเอียดต่างๆของการท ารายงาน การ

ท ารายงานเล่มน้ียงัไดฝึ้กความอดทน ความมีระเบียบ 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับรายงานการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

การท าเล่มโครงงานสหกิจศึกษาพบปัญหาในเร่ืองรูปแบบการจดัหนา้ของรายงานท าใหเ้กิด

ปัญหาคอยแกไ้ขอ้ยูต่ลอด ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งใชค้วามระเอียดอยา่งมากในการตรวจสอบเล่ม

โครงงานสหกิจศึกษาใหถู้กตอ้งตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดก่อนท่ีจะส่งใหอ้าจารยต์รวจ 
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 ต ำแหน่งงำน  กราฟิกดีไซน์ 

 สถำนประกอบกำรณ์ บริษทัไทยซมัซุงประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) สาขา ลิเบอร์ต้ี 

 

ทกัษะและควำมสำมำรถพเิศษอืน่ๆ 

 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Adobe Illustrator Adobe Photoshop  

และ Microsoft Office 

 สามารถออแบบกราฟโฆษณาได ้

 ท าอาหารเป็น 

 

 



ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ – นำมสกุล นายณฐัวุฒิ โศภำวชิรำสิริ 

รหัสนักศึกษำ  5704600017 

คณะ   นิเทศศาสตร์ 

สำขำวชิำ  การโฆษณา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 115/81 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต ้แขวง

หนองแขม เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

10160 

       เบอร์ติดต่อ   095-7643586 

ประวตัิกำรศึกษำ  จบจากโรงเรียน หนองชุมแสง วทิยาคม 

ปัจจุบัน   ก าลงัศึกษาระดบัปริญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ 

 ต ำแหน่งงำน  กราฟิกดีไซน์ 

 สถำนประกอบกำรณ์ บริษทัไทยซมัซุงประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) สาขา ลิเบอร์ต้ี 

 

ทกัษะและควำมสำมำรถพเิศษอืน่ๆ 

 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Adobe Illustrator Adobe Photoshop  

และ Microsoft Office 

 สามารถออกแบบกราฟิกโฆษณาได ้

 เล่นดนตรี 

 



 

ประวตัิคณะผู้จัดท ำ 

 

ช่ือ – นำมสกุล นายอานนท ์แกว้มะณี 

รหัสนักศึกษำ  5804620012 

คณะ   นิเทศศาสตร์ 

สำขำวชิำ  การโฆษณา 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  98/19 ซ.อนามยังามเจริญ 31 แขวงท่าขา้ม 

   เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหาน 10150 

        เบอร์ติดต่อ 

ประวตัิกำรศึกษำ  จบจากโรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข า 

ปัจจุบัน   ก าลงัศึกษาระดบัปริญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ 

 ต ำแหน่งงำน  กราฟิกดีไซน์ 

 สถำนประกอบกำรณ์ บริษทัไทยซมัซุงประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) สาขา ลิเบอร์ต้ี 

 

ทกัษะและควำมสำมำรถพเิศษอืน่ๆ 

 สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น Adobe Illustrator Adobe Photoshop  

และ Microsoft Office 

 สามารถออแบบกราฟโฆษณาได ้

 สามารถวาดรูปได ้
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