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บทที ่1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ปัจจุบนังานทางดา้นกราฟิกไดรั้บความนิยมและมีการพฒันามาอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว
โดยในปัจจุบนัการใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกเขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานส่ือโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อ สร้างความน่าสนใจของสินคา้ ในการโฆษณาสินคา้เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
โดยปัจจุบนัผูค้นเราตอ้งพึ่งพาส่ือทางออนไลน์และอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการคน้หาขอ้มูลท่ี
สนใจ และส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เน่ืองจากบริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ  ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครบวงจร โดยเป็นตวัแทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท่ีมีคุณภาพ
และไดรั้บมาตรฐานและมี บริษทั ทาร์เลน้ท์ อินดสัเทรียล จ ากดั ท่ีด าเนินธุรกิจดา้นอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกภายในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นบริษทัน าเขา้และจดัจ าหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ช่างชั้นน า โดยท่ีมีงานทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก เขา้มา เพื่อสร้างสรรค์ส่ือโฆษณาสินคา้ภายใน
บริษทั และ ประชาสัมพนัธ์ถึงความรู้ทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัขั้นตอนและ
กระบวนการท างานของเทคโนโลยท่ีีมีการเปล่ียนแปลงและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง โดยลกัษณะงาน
ท่ีกล่าวมานั้นจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกเขา้มาเพื่อสร้างความน่าสนใจและประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ในรูปแบบของ โมชั่นกราฟิกโดยงานท่ีผูจ้ดัท าได้รับมอบหมายคือการผลิตโมชั่นกราฟิก
(Motion Graphic) และ แอดโฆษณา ให้กับบริษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ  ากดั และ บริษทั ทาร์
เลน้ท ์อินดสั เทรียล จ ากดั 

ปัจจุบนัประชาชนให้ความสนใจกบัส่ือทางออนไลน์ และการใช้กราฟิกเป็นภาพในการ
ส่ือสารท่ีเขา้ใจง่ายและการโฆษณาสินคา้จึงจ าเป็นตอ้งใช้กราฟิกเขา้มาเพื่อช่วยชักจูง ดึงดูดและ
น่าสนใจผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานให้ท าแอดโฆษณาสินคา้ ของ บริษทั ทาร์เลน้ท ์อินดสัเทรียล 
จ ากดั และ ท าโมชัน่กราฟิกให ้บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจและให้
ความรู้กบั ลูกคา้และการผลิตผลงานข้ึนมา จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาและตรวจสอบเน้ือหาขอ้มูล
จากท่ีปรึกษาก่อน ท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลทางส่ือออนไลน์ ซ่ึงผูจ้ดัท าจึงไดรั้บความรู้ท่ีศึกษามาพร้อมทั้ง
ขอ้เสนอท่ีพิจารณามาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดความสมบูรณ์ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน  
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและขั้นตอนการท างานส่ือโฆษณาทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละ

ส่ือประชาสัมพนัธ์  
1.2.2 เพื่อเป็นการผลิตงานโมชัน่กราฟิก (Motion Graphic) ในการประชาสัมพนัธ์ และ

เผยแพร่ผา่นส่ือออนไลน์  
1.2.3 เพื่อศึกษาการผลิตส่ือโฆษณา  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1 การผลิตส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้ของ บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

และ บริษทั ทาร์เลน้ท ์อินดสัเทรียล จ ากดั  
1.3.2 ระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561  
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.4.1 ไดศึ้กษากระบวนการท าโมชัน่กราฟิก (Motion Graphic)ในการประชาสัมพนัธ์ใหก้บั 
ลูกคา้บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั และ บริษทั ทาร์เลน้ท ์อินดสัเทรียล จ ากดั ออกอากาศทาง
ส่ือออนไลน์  

1.4.2 ไดผ้ลิตงานแอดโฆษณาสินคา้ ตดัต่อวดีีโอ และ โมชัน่กราฟิก (Motion Graphic) 
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บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

รายงานสหกิจเร่ือง “ การออกแบบกราฟิกส่ือโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสนใจและใหค้วามรู้เก่ียวกบัสินคา้ ของ บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ  ากดั ”  

2.1 ทฤษฎีหลกัการออกแบบ และ องคป์ระกอบศิลป์  
2.2 ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบภาพ  
2.4 ทฤษฎีสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  

2.1 ทฤษฎหีลกัการออกแบบ  
ความส าคัญของการออกแบบ  

การออกแบบ มีอิทธิพลและความส าคญัต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัของ
คนเราในปัจจุบนั ปัจจุบนัน้ีทุกเพศ ทุกระดบัวยัอายุ ทุกอาชีพ ทุกคนลว้นมีความรักสวยรัก
งามเปรียบเหมือนการแต่งกายท่ีแต่ละคนจะเลือกสรรและเลือกอย่างรอบคอบให้เขา้กบั
บุคลิคและสรีระของตน รวมไปถึงเคร่ืองประดบัต่างๆ เช่นแหวน สร้อย นาฬิกา เป็นตน้ 
ตอ้งมีการออกแบบเพื่อให้ถูกใจและเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านทั้งส้ิน จึงเห็นไดว้า่ มนุษยเ์ราให้
ความส าคญัและสนใจในดา้นการออกแบบมาก การออกแบบศิลปะนั้นเป็นส่ิงท่ีควบคู่อยู่
กบัความสุนทรียะของมนุษยต์ลอดมา  

การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหน่ึงของมนุษยโ์ดยมีทศันธาตุ 
และลกัษณะของทศันธาตุเป็นองคป์ระกอบ ใชท้ฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางและใชว้สัดุนานา 
ชนิดเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยท่ีนกัออกแบบจะตอ้งมีขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
หลายขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรคน์ั้นๆ (มาโนช กงกะนนัท ์:2538)  
หลกัการออกแบบกราฟิก  

การออกแบบประเภทใดก็ตามก่อนท่ีจะท าการออกแบบจะต้องค านึงถึง
จุดประสงคอ์ยา่งชดัเจนของงาน เพราะการออกแบบจ าเป็นตอ้งเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รง
ตามช่วงวยั เพศดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดวตัถุประสงค์ของงานอยา่งชดัเจนจะไดเ้ขา้ถึง
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
หลกัการด าเนินงานและวางแผนข้ันต้นของการออกแบบกราฟิก  

1. วตัถุประสงค์เพื่ออะไร การออกแบบจะตอ้งรู้ว่า ตั้ งใจจะบอกกล่าว เร่ืองราว 
ข่าวสารอะไรให้แก่ผูรั้บสารบา้ง เช่น ตอ้งการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ตอ้งการโฆษณาเพื่อ
ชักจูงให้สนใจในสินค้า ผู ้ออกแบบจะต้องรู้วิธีการน าเสนอในการออกแบบว่าเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ะไร เช่น เพื่อแนะน า เผยแพร่ ใหค้วามรู้ หรือความบนัเทิง  
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2. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งออกเป็น เพศ ชาย – หญิง มีช่วงวยัอายุเท่าไหร่
ลกัษณะเน้ือหาข่าวสารท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายว่าช่วงไหนให้ความสนใจเร่ืองอะไร
ผูอ้อกแบบจ าเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจเพื่อวางแผน และ น าเสนอไดต้รงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ
ไดถู้กตอ้ง 

3. เน้ือหาท่ีตอ้งการจะบอกคืออะไร วิธีการท่ีส่ือความหมายกบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
จะไดเ้ตรียมการน าเสนอและการออกแบบให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย จะท าใหเ้กิดความสนใจ
และเขา้ใจในข่าวสารนั้นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและจดจ าไดต้ลอด 

4. น าเสนอข่าวสารดว้ยส่ือชนิดใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งมีความรู้กบัประเภทของส่ือ
และตอ้งค านึงถึงการเลือกใช้ส่ือในการน าเสนอข่าวสารวา่รูปแบบใดเหมาะสมกบัเน้ือหา
ข่าวสาร เพื่อท่ีจะสามารถโนม้นา้วจิตใจและส่ือความหมายต่อผูรั้บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต 
องค์ประกอบในการออกแบบ  

1. จุด (Point) จะเป็นจุดท่ีช้ีให้เห็นถึงต าแหน่งในท่ีว่าง ไม่มีความกวา้ง ความยาว 
ความลึก จุดใหค้วามรู้สึกคงท่ี ไม่มีทิศทาง   

2. เส้น (Line) เส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดเรียงต่อกนั เส้นจะมีความยาว ไม่มีความ
กวา้งหรือความหนา ทิศทางของเส้น จะให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั เช่น เส้นแนวตั้ง ให้
ความรู้สึกสูงสง่า แขง็แรง มัน่คง เส้นแนวนอน ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แน่นอน มัน่คง 
ปลอดภยั เส้นแนวเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มัน่คงไม่ปลอดภยั ต่ืนเตน้ สนุกสนานแสดงการ 
เคล่ือนท่ี ไม่หยดุน่ิง 

3. รูปร่าง รูปทรง (Shape , Form) รูปร่าง มีลกัษณะเป็น 2 มิติ มีความกวา้ง และ 
ความยาว รูปทรง คือ โครงสร้างทั้งหมดของวตัถุท่ีปรากฏแก่สายตาลกัษณะ 2 มิติ คือมีทั้ง
ส่วนกวา้ง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ  จะใหค้วามรูสึกเป็นแท่ง มีเน้ือท่ีภาพใน มี
ปริมาตร 
การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Composition)  

1. ความสมดุล (Balance) ค  าวา่สมดุลในท่ีน้ี มีความหมายคนละอยา่งกบัการวางตา
แหน่งวตัถุส าคญัไวต้รงกลางภาพพอดี แต่ สมดุลในท่ีน้ีหมายถึง ความลงตวัของการวางตา
แหน่งวตัถุใหส้ัมพนัธ์กบัต าแหน่งวตัถุดว้ยกนั การวางองคป์ระกอบแบบสมดุลมีแยกยอ่ย
ลงไปได ้2 แบบ  

1.1 สมดุลแบบสมมาตร คือสมดุลท่ีวตัถุหรือรูปแบบ รูปทรงของวตัถุมี
น ้าหนกัหรือขนาดหรือรูปร่าง ท่ีเท่ากนัหรือเหมือนกนัทั้งสองขา้ง  
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(ท่ีมาhttps://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositional-
balance-symmetry-asymmetry/)(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 24 สิงหาคม 2562) 

1.2 สมดุลแบบถ่วงน ้ าหนัก คือสมดุลท่ีวตัถุอย่างหน่ึงไม่เหมือนกบัวตัถุ
อีกอยา่งหน่ึงในภาพ หรือมีวตัถุอยา่งเดียวส่วนหน่ึงกบัพื้นท่ีวา่งๆ 

 
(ท่ีมา) 

 
2. การเน้นให้เกิดจุดเด่น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบด้วยจุดส าคญั

หรือส่วนประธานในภาพ จุดรองลงมาหรือส่วนรองประธาน และ ส่วนประกอบหรือพวก
รายละเอียดปลีกยอ่ย 

หลกัและวธีิในการใชก้ารเนน้  
  • เนน้ดว้ยการใชห้ลกัเร่ือง Contrast  

  • เนน้ดว้ยการประดบั  

  • เนน้ดว้ยการจดักลุ่มในส่วนท่ีตอ้งการเนน้  

  • เนน้ดว้ยการใชสี้  

  • เนน้ดว้ยขนาด  
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  • เนน้ดว้ยการท าจุดรวมสายตา  
 

3. เอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยท่ี
องคป์ระกอบภายในตอ้งกลมกลืนกนัมี 2 แบบ 

3.1 เอกภาพแบบหยุดน่ิง (Static unity) โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตท าให้เกิด
ลกัษณะรู้สึกหนกัแน่น 

3.2 เอกภาพแบบเคล่ือนไหว (Dynamic unity) ใชรู้ปทรงหรือรูปร่างแบบ
ธรรมชาติท าใหเ้คล่ือนไหวสนุกสนาน 
4. ความกลมกลืน (Harmony) การจดัองค์ประกอบท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ย ๆ กนั

มาจดัภาพท าใหเ้กิดความนุ่มนวลกลมกลืนกนัมี 3 แบบ 
4.1 กลมกลืนในดา้นประโยชน์ใชส้อย คือ ท าใหเ้ป็นชุดเดียวกนั 
4.2 กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้และโล

โก ้ 
4.3 กลมกลืนในองคป์ระกอบ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง สี 

5. ความขดัแยง้ (Contrast) การจดัองค์ประกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูด
ความสนใจหรือใหเ้กิดความสนุกต่ืนเตน้ น่าสนใจ ใหค้วามรู้สึกฝืนใจ ขดัใจ แต่ชวนมอง 

6. จงัหวะ (Rhythm) เกิดจากการต่อเน่ืองหรือท าซ ้ าซอ้นกนั จงัหวะท่ีดีท าให้ภาพดู
สนุก เปรียบไดก้บัเสียงเพลง ในดา้นการออกแบบแบ่งเป็น 3 แบบ 

6.1 จงัหวะแบบเหมือนกนัซ ้ าๆกนั เป็นการน าเอาองคป์ระกอบหรือรูปท่ี
เหมือน ๆ กัน มาจัดวางเรียงต่อกัน ท าให้ดูมีระเบียบ เช่น ลายเหล็กดัด ลาย
กระเบ้ืองปูพื้นหรือผนงั 

6.2 จงัหวะสลบักนัไปแบบคงท่ี เป็นการน าองคป์ระกอบหรือรูปท่ีต่างกนั
มาวางสลบักนัอยา่งต่อเน่ือง 

6.3 จงัหวะสลับกันไปแบบไม่คงท่ี เป็นการน าองค์ประกอบหรือรูปท่ี
ต่างกนัมาวางสลบักนั อยา่งอิสระ 
7. ความเรียบง่าย (Simplicity) เป็นการจดัให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ลด

การมีฉากหลงัหรือภาพประกอบ นิยมใช้ในการถ่ายภาพท่ีปรับฉากหลงัให้เบลอ เช่น การ
ถ่ายภาพ แมลง สัตว ์

8. ความลึก (Perspective) ให้ภาพดูสมจริง คือ วตัถุใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกล
ออกไปจะมองเห็นเล็กลงตามล าดบั 

(ท่ีมา http://mr-designss.blogspot.com/2009/08/principle-of-graphic-design.html ) (วนัท่ีคน้ขอ้มูล 
: 24 สิงหาคม 2562) 
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2.2 ทฤษฎกีารจัดองค์ประกอบภาพ  

การจดัองคป์ระกอบภาพ คือ การน าองคป์ระกอบต่างๆ มารวบรวมกนั ท าให้ไดผ้ลลพัธ์ ท่ี
เกิดความสวยงาม และสามารถส่ือความหมายไดดี้ หรือพูดอีกนยัหน่ึงวา่ การจดัองค์ประกอบภาพ 
คือ การจัดวางองค์ประกอบท่ีมีอยู่ในภาพให้ได้ภาพรวมของงานท่ีมีความสวยงาม และ ส่ือ
ความหมายได ้ถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการออกแบบ  

หลกัการจัดองค์ประกอบภาพ  
1 . เอกภาพ ( Unity )  

เป็นจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพรวมของงานให้ผูช้มสามารถ รับรู้และ
เข้าใจในงานออกแบบ โดยธรรมชาติเวลาดูงานออกแบบจะเกิด กระบวนการ
จดัระบบความสัมพนัธ์ของภาพโดยอตัโนมติั กล่าวคือ สมองจะสร้างภาพท่ีมี
เอกภาพอยู่ในใจอยู่แล้ว ดังนั้ น  องค์ประกอบจะต้องมีความกลมกลืนกัน 
(Harmony) เป็น พวกพ้องเดียวกัน เพื่อไม่ให้ขดักับภาพท่ีอยู่ในใจ แต่เม่ือใดท่ี
องคป์ระกอบ ของงานไม่มีเอกภาพ การรับรู้ในใจจะปฏิเสธงานช้ินนั้นโดยปริยาย 
วธีิสร้างความเป็นเอกภาพ  

1.1 สร้างความใกลชิ้ดใหก้บัองคป์ระกอบ (Proximity)  
การจดัองคป์ระกอบท่ีมี อยูใ่หส้อดคลอ้งกนัและแต่ละองคป์ระกอบจะขาดส่วนใด
ส่วนหน่ึงไปไม่ได ้และ การวางองคป์ระกอบให้ใกลชิ้ดกนัจะท าให้ผูช้มงานรู้สึก
ได้ว่า องค์ประกอบ ต่างๆ เป็นพวกพอ้งเดียวกนั เป็นวิธีท่ีง่ายท่ีสุดในการสร้าง
ความเป็นเอกภาพใหก้บังานออกแบบ 

1.2 สร้างความซ ้ ากนัขององคป์ระกอบ (Repetition)  
การจดัองค์ประกอบให้เกิดการซ ้ ากนัเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็น เส้น จุด สี ฯลฯ ท าให้
ผูช้มงานรู้สึกถึงความเป็นพวกพอ้งเดียวกนั และ เกิดความเป็นเอกภาพในช้ินงาน  

1.3 สร้างความต่อเน่ืองขององคป์ระกอบ (Continuation)  
ความต่อเน่ืองเกิดจากเส้น หรือทิศทางขององคป์ระกอบท่ีอยู่ในภาพซ่ึงน าสายตา
ของผูช้มให้เดินทางตามท่ีผูอ้อกแบบก าหนดไว ้เม่ือมองภาพท่ีมีองค์ประกอบ
ต่อเน่ืองกนัท าให้กระบวนการรับรู้ ของผูช้มสร้างเร่ืองราวอย่างต่อเน่ืองเป็นเร่ือง
เดียวกนัอยา่งเป็นล าดบัขั้น ท าใหเ้กิดภาพรวมท่ีมีเอกภาพข้ึนในใจ  
 
2 . เสริมจุดเด่น เนน้จุดส าคญั ( Emphasize )  
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การสร้างหรือเน้นจุดเด่นให้กบังาน นอกจากจะสร้างความน่าสนใจกบังานแล้ว 
จุดเด่นจะท าให้ผูช้มจบัประเด็นความหมายของงานและสามารถเขา้ใจใน ความหมายท่ีนกั
ออกแบบตั้งใจท่ีจะส่ือความหมาย  

วธีิการสร้างจุดสนใจมี 3 วธีิ  
1.2 การวางจุดสนใจในงาน ( Focus Point )  
เม่ือเร่ิมวางองคป์ระกอบในงาน มกัจะติดปัญหาวา่ จะเร่ิมจากตรงไหน จะ

วางอยา่งไรใหอ้งคป์ระกอบนั้นเป็นจุดสนใจในงาน มี 2 ขั้นตอนดงัน้ี  
1.2.1 ตอ้งรู้วา่จะเนน้อะไรในงาน ส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอส่ิงท่ีตอ้งการสร้าง

ใหเ้ด่นท่ีสุด  
1.2.2 มองงานท่ีก าลงัออกแบบเป็นตาราง 9 ช่อง 

 
(ท่ีมา http://phaegraphicdesign.blogspot.com/)(วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 24 สิงหาคม 2562) 

ต าแหน่งหมายเลข 0  
เป็นต าแหน่งท่ีไม่ควรจดัวางองค์ประกอบท่ีตอ้งการจะเน้น เพราะเป็นต าแหน่งท่ี

สายตาคนส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญันกั อาจเป็นเพราะอยู ่ช่วงกลางของภาพ ซ่ึงลดแรง
ดึงดูด  

ต าแหน่งหมายเลข 1  
เป็นต าแหน่งท่ีคุน้เคยกบัพฤติกรรมการอ่านหนงัสือท่ีตอ้งกวาด สายตาจากมุมซา้ย

บนไปมุมขาวล่าง ต าแหน่งน้ีจะเป็นต าแหน่งท่ีคน ส่วนใหญ่มองเห็นเป็นอนัดบัแรกใน
หนา้หนงัสือ หรือ ภาพ  

ต าแหน่งหมายเลข 2  
เป็นต าแหน่งท่ีมีพลังในการดึงดูดสายตา มีความเฉียบ จึงเหมาะกับการจดัวาง

องค์ประกอบท่ีตอ้งการเน้น เน่ืองจาก ต าแหน่งมุมของภาพนั้นเรียกร้องความสนใจจาก
สายตาผูช้มไดดี้  

ต าแหน่งหมายเลข 3  
เป็นต าแหน่งท่ีส าคัญอีกหน่ึงต าแหน่งสืบเน่ืองมาจากต าแหน่งท่ี 1 เพราะเป็น

ต าแหน่งสุดทา้ยท่ีคนส่วนใหญ่กวาดสายตามอง  
ต าแหน่งหมายเลข 4  
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ความรู้สึกทั่วไปของคนส่วนใหญ่ มักให้ต าแหน่งกลางภาพเป็น ต าแหน่งท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดถึงแมจ้ะไม่เป็นจุดเรียกร้อง สายตามากเท่ากบัจุด 1, 2, และ 3 แต่เป็นจุด
รวมสายตาของผูช้มท่ีมีต่องาน  

2 . การสร้างความแตกต่างในงาน ( Contrast )  
ความแตกต่างเป็นตวัก าหนดความน่าสนใจและสร้างความโดดเด่นให้งานไดดี้ท่ีสุด แต่ใน

การ ออกแบบโดยใช้ความแตกต่างนั้น ควรระวงั เพราะการสร้างให้องค์ประกอบมีความแตกต่าง
มากเกินไป จะท าให้องค์ประกอบนั้นหลุดออกจากกรอบของงานท าให้งานไม่เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั หรือขาดความมีเอกภาพวธีิการจดัวางภาพใหเ้กิดความแตกต่าง  

• การสร้างขนาดท่ีแตกต่างของ องคป์ระกอบภาพในภาพ  

• รูปร่างท่ีแตกต่างกนัขององคป์ระกอบ ภายในภาพ  

• รูปลกัษณ์หรือลกัษณะท่ีแตกต่างของ องคป์ระกอบภาพในภาพ  
3 . การวางแยกองคป์ระกอบใหโ้ดดเด่น ( Isolation )  
การวางองคป์ระกอบท่ี ตอ้งการให้แยกออกมาจากองคป์ระกอบอ่ืนๆเป็นวิธีการท่ี

ท าให้ผูช้มสังเกตเห็นองค์ประกอบนั้นไดง่้าย ท าให้ องค์ประกอบนั้นมีความส าคญัดึงดูด
สายตาของผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี  
3 . ขนาดและสัดส่วน ( Scale & Proportion)  
ขนาดขององคป์ระกอบมีบทบาทในการก าหนดความส าคญั กล่าวคือ องค์ประกอบขนาด

ใหญ่จะส่ือความหมายว่า ตนเองส าคญักว่าองค์ประกอบท่ีมีขนาดเล็ก ในการจดัองค์ประกอบนั้น 
การใช้ขนาดและสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ องค์ประกอบขององค์ประกอบจะช่วยให้งานออกแบบ 
ส่ือความหมายได้ เด่นชัดและตรงประเด็นนักออกแบบจะตอ้งเลือกใช้ขนาดขององค์ประกอบให้
เหมาะสม เพื่อท าใหภ้าพรวมของงาน ออกมาไดส้ัดส่วน สวยงาม และส่ือความหมาย  

4 . ท่ีวา่งในงานออกแบบ ( Spacing )  
ในงานออกแบบกราฟิก หรืองานออกแบบ 2 มิติ นอกจากองค์ประกอบหลกั ท่ีพยายามจดั

ให้ลงตวัแลว้ ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอย่างมากกบังานออกแบบ คือ ท่ีว่างองค์ประกอบจะสอด
ประสานกบัองค์ประกอบท่ีอยู่ภายในภาพ ท าให้เกิดเป็นภาพ และความเป็นพื้นภาพ ซ่ึงมีอิทธิต่อ
การส่ือ ความหมายของการออกแบบได ้

4.1 ภาพและพื้นภาพ ( Figure & Background )  
การมองภาพๆ หน่ึง นอกจากจะมององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีอยูใ่นภาพแลว้ ส่ิงส าคญั

อีกอย่างหน่ึง ท่ีมีอิทธิพลต่องานคือ ความสัมพนัธ์ของภาพและพื้นภาพในการมองภาพ 
สมองของคนเราจะรับรู้ความส าคญัขององค์ประกอบในภาพต่างกนั องค์ประกอบหลกัท่ี
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ถูกเน้นให้เด่นกว่าเป็นตัวงานหรือ เป็นตัวภาพ (Figure) ส่วนท่ี ว่างรอบๆ ภาพ หรือ
องคป์ระกอบท่ีเหลือนั้นจะกลายเป็นพื้นภาพ (Background) 

 
 
4.2 พื้นท่ีของภาพและพื้นท่ีของพื้นภาพ (Positive & Negative Space)  
งานออกแบบกราฟิกท่ีดี ตอ้งมีความสัมพนัธ์ของภาพและพื้นภาพท่ีดี พื้นภาพใน

งานจะส่งเสริม ตวัภาพให้โดดเด่นการส่งเสริมกนันั้นข้ึนอยูก่บัขนาดและรูปร่างของพื้นท่ี
วา่งรอบๆ ภาพ หรือท่ีเรียกวา่ Positive & Negative Space เป็นส าคญั ในงานออกแบบบาง
งาน ไม่จาเป็นว่าตวัภาพ ต้องเด่นกว่าพื้นภาพเสมอไป การให้น ้ าหนักท่ี เท่าๆ กนัก็อาจ
สร้างความน่าสนใจใหก้บังานได ้เช่นกนั 
5 . สมดุลในงานออกแบบ ( Balance )  
ในการจดัองค์ประกอบของงานออกแบบ การสร้างความสมดุลของ องค์ประกอบช่วยให้

ภาพรวมของงานออกมาดูดี  
5.1 สมดุลแบบแนวแกน 2 ขา้งเหมือนกนั ( Symmetry Balance )  
สมดุลแบบสมมาตร คือสมดุลมีความเท่ากนั ซ้ายเท่ากบัขวา หรือ บนเท่ากบัล่าง 

ให้ความรู้สึกท่ีเป็นทางการ แต่อาจสร้างความน่าเบ่ือให้กบัผูช้มงานได ้เพราะความทา้ทาย
ในการจดัวางองคป์ระกอบมีนอ้ย  

5.2 สมดุลแบบแนวแกน 2 ขา้งไม่เหมือนกนั ( Asymmetry Balance )  
สมดุลแบบอสมมาตรจะให้ความรู้สึกท้าทาย และน่าสนใจมากกว่าสมดุลแบบ

สมมาตรเพราะผูอ้อกแบบสามารถวางลูกเล่นต่างๆในภาพไดม้ากกวา่ 
6 . จงัหวะขององคป์ระกอบ ( Rhythm )  

องค์ประกอบท่ีถูกจดัวางอย่างซ ้ าไปซ ้ ามาสม ่าเสมอ กล่าวคือเวลาท่ีผูช้มกวาดตา มองงานแลว้รับรู้ 
ได้ถึงการคาดเดาองค์ประกอบท่ีเป็นช่วงๆ จะท าให้ติดอยู่กับงาน เกิดความรู้สึกว่างานช้ินน้ี 
น่าสนใจ  
(ท่ีมาhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4zPgPM3tZRQWHVmSU1HdjhGTGs ) (วนัท่ี
คน้ขอ้มูล : 24 สิงหาคม 2562) 
 
2.3 ทฤษฎสีีในงานคอมพวิเตอร์กราฟิก  

องค์ประกอบสี  
สีเป็นลกัษณะขององคป์ระกอบท่ีมีบทบาทท่ีสามารถสร้างปฏิกิริยาให้กบัอารมณ์

และความรู้สึกได้อย่างมหาศาลกระตุ้นต่อมการรับรู้ของคนเราได้เป็นอย่างดี ในสมัย
เร่ิมแรกมนุษยรู้์จกัใช้สีเพียงไม่ก่ีสี สีเหล่านั้นได้มาจากพืชสัตวดิ์นแร่ธาตุต่างๆ ในสมยั
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ต่อมาเม่ือมนุษยมี์วิวฒันาการมากข้ึนเกิดคตินิยมในการรับรู้และช่ืนชมในความงามทาง
สุนทรียศาสตร์(Aesthetics)สีไดถู้กน ามาใช้อย่างกวา้งขวาง ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เทคนิควิทยาและอุตสาหกรรมการผลิตสี ไดส้ร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัสีเป็นอยา่งมาก
จนถึงกับจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาเร่ืองทฤษฎีของสี เพื่อให้การสร้างสรรค์ใช้สี มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  
ระบบสี RGB  

RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือระบบสีของแสงท่ี เกิดจากการหักเหของ
แสงกลายเป็นสีรุ้ง ดว้ยกนั 7 สี ซ่ึงเป็นช่วงแสงท่ีตาของคนเราสามารถมองเห็นได ้แสงสี
ม่วงจะมีความถ่ีสูงสุดเรียกว่า อลัตราไวโอเลต และแสงสีแดงจะมีความถ่ีต ่าสุด เรียกว่า
อินฟราเรด คล่ืนแสงท่ีมีความถ่ีสูงกว่าสีม่วง และต ่า กว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษยไ์ม่
สามารถรับได้ แสงสีทั้งหมดเกิดจาก แสงสี 3 สี คือ สีแดง ( Red ) สีน ้ าเงิน ( Blue ) และสี
เขียว ( Green ) ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง และแต่ละแม่สีเม่ือรวมกนัก็จะไดสี้ดงัน้ี 

• สีเขียว+น ้าเงิน ได ้สีฟ้า Cyan  

• สีแดง+สีน ้าเงิน ได ้สีแดงอมชมพู Magenta  

• สีแดง+สีเขียว ได ้สีเหลือง Yellow  
เม่ือน าแม่สีของแสงทั้ง 3 มาผสมกนั ในปริมาณแสงสวา่งเท่ากนัก็จะไดเ้ป็นแสงท่ี

สีขาว แต่ถา้ผสมกนัระหวา่งแสงระดบัความสวา่งต่างกนั ก็จะไดผ้ลทีเป็นแสงสีๆ มากมาย
เป็นลา้นสีทีเดียว ส่วนใหญ่การใช้สีลกัษณะน้ีจะใชใ้นอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัแสง เช่น จอภาพ 
กลอ้งดิจิตอล สแกนเนอร์ เป็นตน้ 

ระบบสี RGB จะการแสดงผลออกมา เป็นรูปแบบการรับแสงแสดงผลดว้ยแสงที
เป็นแม่สีไดแ้ก่ สีแดง สีเขียว สีน ้ าเงิน ซ่ึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่วา่จะเป็น จอภาพ,
สแกนเนอร์,กล้องดิจิตอลหรือดวงตาคนเราล้วนแต่รับและแปลผลเป็นสีต่างๆ ด้วยแสง
เหล่าน้ี ตวัอยา่งการงานท่ีเหมาะกบัการใช้ระบบสี RGB ก็เช่น ในการออกแบบ web site , 
Graphic จะใช้ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพท่ีเม่ือแสดงผลบนหน้าจอแล้วมีความสวยงาม
ใกลเ้คียงกบัสีท่ีตาเรามองเห็นปกติ ส่วนในงานส่ิงพิมพจ์ะนิยมใช้ระบบสี CMYK เพราะ
เป็นระบบสีท่ีใชก้บัเคร่ืองพิมพ ์ดงันั้นเม่ือเราตอ้งการพิมพภ์าพ จึงควรตั้งค่าภาพนั้นให้เป็น 
ระบบสี CMYK ก่อนพิมพ์เพื่อให้ภาพท่ีได้สีไม่ผิดเพี้ ยนไป เพราะหากเราน าภาพท่ีเป็น
ระบบสี RGB ไปพิมพป์กติ โดยไม่มีการแปลงให้เป็นระบบสี CMYK เสียก่อน ภาพท่ีได้
จะมีสีท่ีผดิเพี้ยนไป  
ระบบสี CMYK  
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เป็นสีท่ีใช้กบัเคร่ืองพิมพ ์CMYK ย่อมาจาก Cyan (ฟ้า) , Magenta (แดงอมม่วง) , 
Yellow (เหลือง) , Key (สีด า ไม่ไดใ้ช ้B Black นะ) ระบบสี CMYK นั้นเหมาะส าหรับงาน
พิมพ ์เช่น หนงัสือ โปสเตอร์ แผ่นพบั หรืองานไวนิลทัว่ไป เอาง่าย ๆ วา่ งานท่ีอยา่งท่ีตอ้ง
พิมพอ์อกมาเราจะใชร้ะบบสีเป็น CMYK เป็นการพิมพโ์ดยการน าสีทั้ง 4 สี มารวมกนัแลว้
เกินภาพตน้ฉบบัท่ีเราตอ้งการ ระบบการพิมพ ์4 สีเป็นระบบท่ีนิยมใชก้นัมากโดยทัว่ไป ทั้ง 
งานโปสเตอร์ แผน่พบั หรืองานไวนิล แต่งานหนงัสือบางคร้ังก็จะพิมพ ์4 สี แค่ปกหนงัสือ
เน้ือนั้ น จะพิมพ์เพียงแค่สีด า หรือ พิมพ์ 2 สีเป็นอีก 1 สีท่ีผสมระหว่าง K+กับอีก 1 สี 
(CMY) นั้นเอง  

การก าหนดค่าสีงานส่ือส่ิงพิมพ ์ 
การก าหนดค่าสีในงานท่ีจะท าการส่งโรงพิมพ ์เราจะเร่ืองจากค่าสี CMKY 

เท่านั้น เพราะถา้เราเลือกค่าจาก RGB ท่ีเป็น #CCC สีท่ีออกมานั้นจะผิดเพียนไป
จากหน้าจอท่ีเราเห็น เราจึงตอ้งก าหนดแบบ CMYK เช่น C = 100 M = 0 Y = 100 
K = 0 เราก็จะไดค้่าสีท่ีแน่นอนส าหรับงานพิมพ ์

แม่สี (PRIMARIES)  
แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแลว้ท าใหเ้กิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิมแม่

สี มีอยู ่2 ชนิด คือ  
1. แม่สีของแสง  

เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง 
และสีน ้ าเงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีสี คุณสมบติัของ
แสงสามารถน ามาใช ้ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสี ในการแสดงต่าง 
ๆ เป็นตน้ (ดูเร่ือง แสงสี )  
2. แม่สีวตัถุธาตุ  

เป็นสีท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี 
มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใช้งานกนั
อยา่งกวา้งขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯแม่สีวตัถุธาตุ เม่ือน ามา
ผสมกนัตามหลกัเกณฑ์ จะท าให้เกิด วงจรสี ซ่ึงเป็นวงสีธรรมชาติ เกิดจากการ
ผสมกนัของแม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีหลกัท่ีใชง้านกนัทัว่ไป ในวงจรสี จะแสดงส่ิงต่าง 
ๆ ดงัต่อไปน้ี  

วงจรสี (Color Circle)  
สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง สีเหลือง สีน ้าเงิน  
สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนัจะท าให้

เกิดสีใหม ่3 สี ไดแ้ก่  
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สีแดง ผสมกบัสีเหลือง ไดสี้ ส้ม  
สีแดง ผสมกบัสีน ้าเงิน ไดสี้ม่วง  
สีเหลือง ผสมกบัสีน ้าเงินไดสี้เขียว  

สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้
อ่ืน ๆ อีก 6 สี คือ 

สีแดง ผสมกบัสีส้มไดสี้ ส้มแดง  
สีแดง ผสมกบัสีม่วงไดสี้ ม่วงแดง  
สีเหลือง ผสมกบัสีเขียวไดสี้ เขียวเหลือง  
สีน ้าเงิน ผสมกบัสีเขียวไดสี้ เขียวน ้าเงิน  
สีน ้าเงิน ผสมกบัสีม่วงไดสี้ ม่วงน ้าเงิน  
สีเหลือง ผสมกบัสีส้มไดสี้ ส้มเหลือง  

วรรณะของสี  
วรรณะของสี หมายถึง กลุ่มสีท่ีปรากฏให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัสังเกตจากวงลอ้

สีจะปรากฏเป็น 2 วรรณะ คือ  
1. วรรณะสีร้อน ลกัษณะของสีจะให้ความรู้สึกสดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด 

หรือร่ืนเริง สีในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ สีเหลือง สีแดง สีแสด และสีท่ีใกลเ้คียง  
2. วรรณะสีเยน็ ความรู้สึกท่ีปรากฏในภาพจะแสดงความสงบ เยือกเย็น

จนถึงความเศร้า ไดแ้ก่ สีน ้าเงิน สีม่วง สีเขียว และสีท่ีใกลเ้คียง  
สีแสดงอารมณ์  

สีแดง  
เป็นสีของไฟ การปฏิวติั ความรู้สึกทางกามารมณ์ ความปรารถนา สีของความอ่อน

เยาว ์ดงันั้นจึงเป็นท่ีชอบมากส าหรับเด็กเล็กๆ สีแดงเป็นสีท่ีมีพลงัมากสามารถบดบงัสีอ่ืนๆ 
จึงไม่เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นสีพื้นหรือฉากหลงั  

สีเหลือง  
เป็นสีท่ีมีพลงัในดา้นความสวา่งอยา่งมาก ให้ความรู้สึกเยน็มากกวา่สีเหลืองอมส้ม 

แต่ก็อุ่นกวา่สีเหลืองอมเขียว สีเหลืองสะทอ้นถึงสติปัญญามากกวา่จิตใจ คุณลกัษณะของสี
เหลือง จะรู้สึกไดเ้ม่ือมีสีท่ีสองปรากฏอยูด่ว้ย เช่น เม่ืออยูก่บัสีเขียวจะท าใหรู้้สึกมัน่คง และ
จบัตอ้งไดม้ากข้ึน 

สีเขียว  
เป็นสีทางชีววิทยาซ่ึงใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ และช่วยให้ความคิดพลุ่นพล่านสงบ

ลง เป็นสีกลางๆ ไม่เยน็และก็ไม่ร้อน แต่ถา้เขม้ข้ึนไปในทางสีน ้ าเงินจะดูเป็นน ้ า สีเขียวอม
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ฟ้า สีฟ้าพลอย เป็นสัญลกัษณ์ของน ้า และอาการเคล่ือนไหว โดยปกติแลว้สีเขียวอมฟ้าเป็น
สีตรงขา้มกบัสีฟ้า  

สีน ้าเงิน  
เป็นสีท่ีเก็บกด ช่างฝัน เปล่าเปล่ียว ถึงแมว้า่จะท าให้ใสข้ึนโดยการผสมสีขาวเขา้

ไปก็ตาม สีน ้ าเงินให้ความประทบัใจเก่ียวกบัความสะอาด บริสุทธ์ิ จึงมกัใช้ในท่ีตอ้งการ
แสดงสุขอนามยั  

 
สีม่วง  
แสดงถึงความใคร่ครวญ การท าสมาธิ ความลึกลบั เวทมนตค์าถา และความเก่าแก่

โบราณ แมว้า่จะผสมสีขาวให้เป็นสีม่วงไลแลค ก็ยงัท าให้คนท่ีมองเห็นไม่กลา้เขา้ใกล ้ไม่
รู้สึกเป็นมิตร สีม่วงครามซ่ึงใกลสี้น ้ าเงินมาก จะดูเก่ียวขอ้งกบัโลกมากกว่าสีม่วงแดง แต่
ยงัใหค้วามเป็นเจา้นายและเตม็ไปดว้ยเกียรติยศอยูน่ั้นเอง  

สีทอง  
มีต าแหน่งใกลสี้ส้ม และนบัว่าเป็นสีอุ่นสีหน่ึง ในขณะท่ีสีเงินถูกจดัให้เป็นสีเยน็ 

และมีความคลา้ยคลึงกบัสีเทากลาง การใชสี้เงินออกยากกวา่เน่ืองจากตอ้งมีสีอุ่นมาใชร่้วม
ดว้ยหากวา่ตอ้งการผลของความรู้สึกในทางบวก  

สีเทา  
ส าหรับสีเทาซ่ึงมีระดบัสีอ่อนแก่แตกต่างกนัมากหลายระดบั อาจจะเป็นท่ีคุน้เคย

กนัดีจากการดูภาพขาวด า การอ่านหนงัสือพิมพแ์ละหนงัสือทัว่ไป  
สีด า  
สีด า ซ่ึงเรียกว่า อรงค์ คือ ถือว่าไม่ใช่สีด า เป็นสัญลกัษณ์ของความมืด ความว่าง 

ในการตีพิมพสี์ด ามีค่าในทางบวกมาก เน่ืองจากเม่ือเราไม่ใชสี้อ่ืนๆ ไม่วา่จะเป็นภาพหรือ
อกัษรวางลงไป ก็จะท าใหสี้เหล่านั้นเจิดจา้สะดุดตาข้ึน 

สีขาว  
สีขาวก็เช่นกนั ไม่เป็นทั้งสีอุ่นและเยน็ ยกเวน้เม่ืออยูก่บัสีเหลือง จะท าให้สีเหลือง

จา้ข้ึน เราสามารถวางภาพหรืออกัษรสีต่างๆ ลงบนพื้นขาวไดผ้ลดีเช่นเดียวกบัสีด า  
(ท่ีมา http://lprusofteng.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html ) (วนัท่ีคน้ข้อมูล : 24 สิงหาคม 
2562) 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือบริษทั : บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลยี จ  ากดั (TALENT TECHNOLOGY  Co.,Ltd.) 
ท่ีอยู ่: 40/61 ซอยเพชรเกษม 77/4 หนองคา้งพลู หนองแขม กทม. 10160 

โทรศพัท ์: Tel :  02-809-7017 

E-mail : info@tl.co.th 
 
 

 
 

 รูปท่ี 3.1 โลโก ้(logo) บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
 

 3.2 ลกัษณะการประกอบการให้บริการหลกัขององค์กร  
บริษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จ  ากัด ด าเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใตต้รา
สินคา้ของผูผ้ลิต ชั้นน าในอุตสาหกรรมด้านไอที พร้อมทั้งบริการให้ค  าปรึกษาดา้นเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ผนวกกับการสะสมประสบการณ์ ของผูบ้ริหารและทีมงานมืออาชีพ โดยเล็งเห็นถึง
ความส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีส่วนร่วมในการ พฒันาธุรกิจและองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดอยา่งต่อเน่ือง ปัจจุบนัสินคา้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้
มามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน ด้วยเทคโนโลยี ท่ีพฒันาอย่างรวดเร็ว 
บริษทัฯ จึงคดัสรรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั อีกทั้งสามารถตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด พร้อมน าเสนอทางเลือกใหม่และความหลากหลายแก่ผูใ้ชง้านอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการตอก
ย  ้าการเป็นองคก์รไอที เซอร์วสิอยา่งเตม็ตวั ก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2553 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานองค์กร 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานที ่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  
ช่ือ: นาย ธนาธร อุดมเจริญสุข ต าแหน่ง Graphic Design  
คณะ/ภาควชิา : คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาควชิาแอนิเมชนัส่ือสร้างสรรค ์ 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
1) ออกแบบกราฟิก (Graphic)  

2) คิดวางแผนการออกแบบงานกราฟิก(Graphic)  
3) ท า Motion Graphic  

3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
นางสาว มนธิรา เทียนเสม (ชอป) ต าแหน่ง Graphic Design 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562  
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา  

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08:00 น. – 17:00 น. 
 
 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการเพ่ือนาเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดย แบ่งตามประเภทของรายงานทีนั่กศึกษาด าเนินดังนี ้
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ระยะเวลา  รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ  
สัปดาห์ที ่1  เรียนรู้ผลิตภณัฑข์องบริษทั ออกแบบคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่2  ออกแบบคอนเทนต ์ออกแบบโมชัน่กราฟิก 
สัปดาห์ที ่3  ออกแบบคอนเทนต ์ออกแบบโมชัน่กราฟิก 
สัปดาห์ที ่4  ออกแบบคอนเทนต ์ออกแบบโมชัน่กราฟิก 
สัปดาห์ที ่5  เรียนรู้และศึกษาการท างานและโปรแกรมของกล่อง Android Box หรือ 

Nebula ส าหรับการท า Digital signage 
สัปดาห์ที ่6  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่7  ออกแบบคีออส 
สัปดาห์ที ่8  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่9  ท า Digital sinage 
สัปดาห์ที ่10  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่11  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่12  ท าคอนเทนต ์และหาขอ้มูลใหบ้ริษทั 
สัปดาห์ที ่13  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่14  ท าคอนเทนต ์
สัปดาห์ที ่15  ออกแบบคีออส 
สัปดาห์ที ่16  ออกแบบคีออส และหาขอ้มูลใหบ้ริษทั 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  
3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์  

Computer PC 1 เคร่ือง  
3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม Adobe After Effect CC 2018 

 
โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 

 
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018 

 
โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

  ผลจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีเป็นการออกแบบกราฟิกส่ือโฆษณา และประชาสัมพนัธ์ 
สินค้า ของ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด ผูจ้ ัดท าได้รู้จักวิธีการใช้โปรแกรมต่างๆและ
เคร่ืองมือใหม่ ในการออกแบบ โดยการเรียนรู้ถึงหลกัการท างานการออกแบบกราฟิก(Graphic) ท่ีดี
ว่าการท างานการออกแบบกราฟิก(Graphic) ท่ีดีควรค านึงถึงอะไรบ้าง รู้จกัวางแผนเป็นขั้นตอน 
และไดพ้ฒันาทกัษะรวมถึงการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้น และไดรู้้จกัวธีิการออกแบบกราฟิก(Graphic) 
การจดัวางองค์ประกอบ การเพิ่มจุดสนใจให้กบัสินคา้ การใช้เคร่ืองมือต่างๆ ท าให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความสนใจมากข้ึน ผูจ้ดัท าไดน้ าผลงานของการปฏิบติังานขอ้มูลมาเป็นช่วงของการปฎิบติังาน
สหกิจศึกษา 
4.1 ขั้นตอนการวางแผนการด าเนินงาน 

มีการวางแผนการด าเนินงานโดยสรุปขอ้มูลขอบเขตและความตอ้งการของช้ินงานนั้น ๆ 
และรับงานจากพี่เล้ียงท่ีปรึกษามาด าเนินการต่อ เม่ืองานเสร็จจึงส่งงานให้กับพี่เล้ียงท่ีปรึกษา
ตรวจเช็คความเรียบร้อยแลว้หากมีขอ้บกพร่องในช้ินงาน นกัศึกษาจะน ากลบัมาแกไ้ขและส่งให้พี่
เล้ียงท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังจนกวา่จะเรียบร้อย 
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4.2 สัปดาห์ที ่1 เรียนรู้ผลติภัณฑ์ของบริษัท ออกแบบคอนเทนต์  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหศึ้กษาผลิตภณัฑข์อง บริษทั ทาร์เลน้ท ์เทคโนโลย ีจ ากดั และ 

รูปแบบของผลิตภณัฑข์องบริษทั การศึกษาผลิตภณัฑ ์ก่อนปฏิบติังานจริงเป็นหนา้ท่ีส าคญัและมี
ความจ าเป็นมากเพราะผูจ้ดัท ากราฟิก(Graphic) จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์
ผูจ้ดัท ากราฟิก(Graphic) จะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจกบัผลิตภณัฑ ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัท า
กราฟิก(Graphic) 

 
รูปภาพท่ี4.1 รูปถอดแบบสินคา้ Easy frame เคา้น์เตอร์ขายของ 

 

 
รูปภาพท่ี4.2 รูป Template ส าหรับออกแบบ Easy frame เคา้น์เตอร์ขายของ 
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4.3 สัปดาห์ที ่2 ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมช่ันกราฟิก 
ผูจ้ดัท าได้รับมอบหมายให้ท าคอนเทนต์เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา 

พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี ให้กับทางบริษัท และออกแบบโมชั่นกราฟิก ท่ีได้รับ
มอบหมาย และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา 

 
รูปภาพท่ี4.3 รูปคอนเทนตท่ี์ออกแบบโดยท่ียงัไม่แกไ้ข 

 

 
รูปภาพท่ี4.4 รูปคอนเทนตท่ี์ออกแบบโดยท่ีไดรั้บการแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษา 
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4.3 สัปดาห์ที ่3 – สัปดาห์ที4่ ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมช่ันกราฟิก 
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหท้ าคอนเทนตก์บัท าโมชัน่กราฟิก ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าการเตรียมไฟล์
และไดคทัรูปเป็นไฟล์ AI และ PNG เพื่อเตรียมการท าโมชัน่กราฟิก และท าการจดัท าโมชัน่กราฟิก
ตามท่ีบริษทัตอ้งการ และน าเสนอผา่นเวบ็ไซต ์Youtube 

 
รูปภาพท่ี4.5 รูปไฟลแ์ละรูปภาพท่ีเตรียมไวเ้พื่อท าการท าโมชัน่กราฟิก 

 

 
รูปภาพท่ี4.6 รูปภาพขั้นตอนทางท าโมชัน่กราฟิก 
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รูปภาพท่ี4.7 รูปภาพโมชัน่กราฟิกท่ีไดน้ าเสนอผา่นเวบ็ไซต ์Youtube 

 
4.4 สัปดาห์ที ่ 5  เรียนรู้และศึกษาการท างานและโปรแกรมของกล่อง Android Box หรือ Nebula 
ส าหรับการท า Digital signage  
 ผูจ้ดัท าได้ท าการเรียนรู้การใช้กล่อง Nebulaz เพื่อการใช้ในการท า Digital signage ผ่าน
เวบ็ไซตข์องกล่อง Nebulaz โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.ท าการเตรียมไฟล์รูปภาพ หรือวีดีโอท่ีตอ้งการท า Digital sinage โดยการปรับ
ขนาดเป็น 1920 x 1080 Pixel และถา้ไฟลเ์ป็นวดีีโอตอ้งท าการแปลงไฟลเ์ป็น H264  

2.น ารูปหรือไฟลท่ี์เตรียมไวม้าท าลงในเวบ็ไซต์ Nebulaz และท าการจดั Layout 
3.น ากล่องท่ีตอ้งการใชม้าเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่ออพัโหลดไฟล ์

 
รูปภาพ4.8 รูปภาพกล่อง Nebulaz 
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รูปภาพ4.9 รูปภาพเวบ็ไซต ์Nebulaz 

 

 
รูปภาพท่ี4.10 รูปภาพขั้นตอนการเตรียมไฟลผ์า่น AI 
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รูปภาพท่ี4.11 รูปภาพขั้นตอนการเตรียมไฟลผ์า่น AE 

 

 
รูปภาพ4.12 รูปภาพพื้นท่ี Layout ในการออกแบบ Digital signage 
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 รายช่ือร้านคา้ท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บหนา้ท่ีจดัท า Digital signage 
1.Baskin robbin  

 
2.Fire Tiger By Seoulcial Club 

 
3.Kin 

 
4.Koi The 

 
5.Ownday 

 
6.Pacifica 

 
 

7.Pomelo 

 
8.Romrawin Clinic 
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4.5 สัปดาห์ที ่6 ท าคอนเทนต์  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้จดัท าคอนเทนตเ์พื่อเป็นส่ือในการน าเสนอเพื่อการส่งเสริมการ
ขายในบริษทั โดยใหจ้ดัท าส่ือท่ีท าใหค้นรู้จกั Digital signage ในหวัขอ้ What is Digital signage? 
 

 
รูปภาพท่ี4.13 รูปภาพคอนเทนต ์What is Digital signage? 

 

รูปภาพท่ี4.14 รูปภาพคอนเทนต ์What is Digital signage? 
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รูปภาพท่ี4.15 รูปภาพคอนเทนต ์What is Digital signage? 

 

 
รูปภาพท่ี4.16 รูปภาพคอนเทนต ์What is Digital signage? 
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รูปภาพท่ี4.17 รูปภาพคอนเทนต ์What is Digital signage? 

 
4.5 สัปดาห์ที ่7 ออกแบบคีออส 
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ออกแบบคีออสและคอนเทนตอุ์ปกรณ์อ่ินๆส าหรับร้านคา้ปลีก
ขนาดเล็ก ให้ร้านกปัตันสาหร่าย 

 
รูปภาพท่ี4.18 รูปภาพการออกคีออสแบบผา่น AI 
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รูปภาพท่ี4.18 รูปคีออสท่ีออกแบบเสร็จแลว้ 

 

 
รูปภาพท่ี4.19 รูปภาพเสาโฆษณาของร้านกปัตนัสาหร่าย 
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รูปภาพท่ี4.20 รูปคีออสท่ีท าเสร็จแลว้ 

 

 
รูปภาพท่ี4.21 รูปภาพคอนเทนตส์ าหรับการขายแฟรนไซดข์องร้านกปัตนัสาหร่าย 
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4.6 สัปดาห์ที ่8 ท าคอนเทนต์ 
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้จดัท าคอนเทนต์เฉลิมวนัคลา้ยวนัประสูติ สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมศรี
สวางควฒัน วรขตัติยราชนารี  

 
รูปภาพท่ี4.22 รูปภาพเฉลิมวนัคลา้ยวนัประสูติ สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี  
 
4.7 สัปดาห์ที ่9 ท า Digital signage 
 ผูจ้ดัท าไดรั้บหมอบหมายใหท้ า Digital signage ใหก้บับริษทั CHIAOPAO และหา้ง DON 
DON DONKI 

 
รูปภาพท่ี4.23 รูปภาพโลโกบ้ริษทั CHIAOPAO 
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รูปภาพท่ี4.24 รูปภาพหา้ง DON DON DONKI ท่ีน าไปท า Digital signage 

 
4.8 สัปดาห์ที ่10 ท าคอนเทนต์  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานให้ท าคอนเทนตเ์พื่อการโฆษณาออนไลน์ของบริษทัในการจดั
โปรโมชัน่เพื่อการขายสินคา้ 

 
รูปภาพท่ี4.25 รูปภาพคอนเทนต์ 
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4.9 สัปดาห์ที ่11 ท าคอนเทนต์  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานให้ใบติดประกาศรับสมคัรงานให้บริษทัส าหรับการรับสมคัร
งาน และไปติดใบประกาศรับสมคัรงานตามซอยต่างๆ ละท าคอนเทนต์ในวนัคล้ายวนัประสูติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
รูปภาพท่ี4.26 รูปภาพใบรับสมคัรงาน 

 

 
รูปภาพท่ี4.27 รูปภาพใบประกาศรับสมคัรงานท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปติด 
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รูปภาพท่ี4.28 รูปภาพใบประกาศรับสมคัรงานท่ีผูจ้ดัท าไดไ้ปติด 

 

 
รูปภาพท่ี4.29 รูปภาพคอนเทนตค์อนเทนตใ์นวนัคลา้ยวนัประสูติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
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รูปภาพท่ี4.30 รูปภาพคอนเทนตค์อนเทนตใ์นวนัคลา้ยวนัประสูติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหา

วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 
4.10 สัปดาห์ที ่12 ท าคอนเทนต์ และหาข้อมูลให้กบับริษัท 

ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานให้หารายช่ือโรงแรม ,ร้านคาราโอเกะ,ร้านอาหารพร้อมเบอร์
โทรศพัท ์ใหก้บับริษทั 

 
รูปภาพท่ี4.31 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของโรงแรมต่างๆ 
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รูปภาพท่ี4.32 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของโรงแรมต่างๆ 

 

 
รูปภาพท่ี4.33 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของโรงแรมต่างๆ 
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รูปภาพท่ี4.34 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของโรงแรมต่างๆ 

 

 
รูปภาพท่ี4.35 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของร้านคาราโอเกะต่างๆ 
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รูปภาพท่ี4.36 รูปภาพขอ้มูลรายช่ือพร้อมเบอร์ของร้านอาหารต่างๆ 

 
4.11 สัปดาห์ที ่13 ท าคอนเทนต์  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหท้ าคอนเทนตเ์น่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ กบัออกแบบคีออส 

 
รูปภาพท่ี4.37 รูปภาพคอนเทนตเ์น่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ 
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รูปภาพท่ี4.38 รูปภาพคีออส 

 
4.12 สัปดาห์ที ่14 ท าคอนเทนต์ และท า Digital signage  

ผูจ้ดัท าได้รับมอบหมายให้ท าคอนเทนต์ในการรับสมคัรงานของบริษทั  และท าDigital 
signage ใหก้บั Oakley 

 
รูปภาพท่ี4.39 รูปภาพคอนเทนตใ์นการรับสมคัรงาน 
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รูปภาพท่ี4.40 รูปภาพโลโก ้Oakley 

 
4.13 สัปดาห์ที ่15 ออกแบบคีออส  
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายให้ออกแบบคีออสในรูปแบบเมทลัชีท ใหก้บัร้านเฉาก๊วยบา้นเพื่อน  

 
รูปภาพท่ี4.41 รูปภาพเมทลัชีทร้านเฉาก๊วยบา้นเพื่อน 

 
4.13 สัปดาห์ที ่16 หาข้อมูลให้บริษัท 
 ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหห้าขอ้มูลบริษทัใหบ้ริษทั รายละเอียดพร้อมรูปภาพ 

 



42 
 

 

 
รูปภาพท่ี4.42 รูปภาพไฟลภ์าพพร้อมรายละเอียด 

 

 
รูปภาพท่ี4.43 รูปภาพท่ีหาให้บริษทั 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวจัิย 

 จากท่ีนักศึกษาได้รับหมอบหมายปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 
สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 14พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 เสร็จส้ินแลว้นั้น ท าให้นกัศึกษาได้
รู้จกัการท างานกราฟิก ความมีระเบียบวนิยั และการท่ีตอ้งตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน ท าใหน้กัศึกษาไดมี้
ประสบการณ์ในการท างาน ไดเ้รียนรู้เทคนิคใหม่ๆ งานท่ีไม่เคยปฏิบติั จากการปฏิบติังานจริง และ
ได้เรียนรู้การท างานแบบมีระบบ การท างาน ร่วมกับผูอ่ื้น การท างานสอนให้รู้ว่า ต้องมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง ตอ้งอาศยัประสบการณ์ การฝึกฝน การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพื่อให้งานออกมาถูกต้อง ในขั้นตอนก่อนการผลิตจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาขอ้มูลและการวางแผน 

ในการเตรียมงาน เช่น การคิดเน้ือเร่ือง การน าเสนอขอ้มูล และในกระบวนการผลิตได้มี
การออกปฏิบติังานจริงร่วมกบัมืออาชีพ เพื่อเป็นการศึกษาการท างาน และหลงัจากการผลิตยงัได้
ศึกษาวธีิการเผยแพร่ผลงาน 
  ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีท าให้ไดรั้บความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการท า
กราฟิก(Graphic) การออกแบบส่ือต่างๆ โดยน าความรู้พื้นฐานท่ีไดศึ้กษามาปรับใชก้บัความรู้ใหม่ๆ 
ท่ีออกฝึกสหกิจ ใหเ้ขา้กบังานโดยการท าโมชัน่กราฟิก (Graphic) และ การออกแบบส่ือโฆษณาและ 
ประชาสัมพนัธ์ ใหก้บัสถานประกอบการ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 ในการท ากราฟิก(Graphic) ผูจ้ดัท าจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลและการวางแผนก่อนการ
ท างานเพื่อให้งานท่ีท าออกมานั้นมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และการท างานในรูปแบบ
ใหม่ๆ โดยจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารกบัองค์กรเพื่อให้ง่ายต่อการท างาน และสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี
กบัองคก์รดว้ยการสร้าง กรุ๊ปไลน์ เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีส าหรับแจกจ่ายงานและพูดคุยติดต่อส่ือสารกนั
ไดส้ะดวกยิง่ข้ึน และยงัใชใ้นการสอบถามขอ้มูลต่างๆ รวมไปถึงการแกปั้ญหาต่างๆได ้
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ภาคผนวก 
 

โปรแกรมทีใ่ช้ในการท างาน 

 

 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

 
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
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โปรแกรม Adobe Premiere Pro 
 

รูปภาพคณะปฏิบัติงานและรูปภาพประกอบ 
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