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สนใจและให้ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
The production of Graphic design and Public Relations for
promote interesting of product Talent Technology Co., Ltd.
โดย
นาย ธนาธร อุดมเจริญสุ ข 5906400023

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัติงานวิชา สหกิจศึกษา
ภาควิชาแอนิเมชันและสื่ อสร้ างสรรค์
คณะเทคโนโลยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา 2561

ค

หัวข้อโครงงาน

หน่วยกิตของโครงงาน
รายชื่อผูจ้ ดั ทา
อาจารย์ที่ปรึ กษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
คณะ
ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา

: การออกแบบกราฟิ กสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อ
เสริ มสร้างความสนใจให้กบั สิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั
ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
: 5 หน่วยกิต
: นาย ธนาธร อุดมเจริ ญสุ ข
: อาจารย์ ปัญจเวช บุญรอด
: วิทยาศาสตรบัณฑิต
: แอนิเมชันและสื่ อสร้างสรรค์
: เทคโนโลยีสารสนเทศ
: 3/2561

บทคัดย่ อ
รายงานสหกิ จฉบับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรในการปฏิ บตั ิงานรายงาน
สหกิ จศึกษาประจาปี การศึกษา 2561 ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม โครงงานการออกแบบ
กราฟิ กสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้างความสนใจและให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า ของ
บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทางานกราฟิ ก และการ
ออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานตาแหน่ ง กราฟิ ก
ดีไซน์ โดยการออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของทางบริ ษทั
ผลจากการศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ งานท าให้ผูจ้ ดั ท ามี ป ระสบการณ์ จากการท างานจริ งได้รับ
ความรู ้ และเทคนิ คใหม่ๆ ทั้งในด้านกระบวนการคิด การวิเคระห์ รู ้จกั การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
รวมถึงการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและการจัดสรรเวลาเพื่อให้งานที่มอบหมายมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดซึ่ ง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู ้การทางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: กราฟิ ก / ดีไซน์ / เทคนิค

ผูอ้ นุมตั ิ

ข

กิตติกรรมประกาศ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์เทคโนโลยี จากัด
ตัง่ แต่ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึ งวัน ที่ 30 สิ ง หาคม 2561 ส่ ง ผลให้ ผู จ้ ัด ท าได้รับ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ มีค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิ จศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยดี จากความ
ร่ วมมือ และสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
2. คุณมณธิรา เทียนเสม
(กราฟิ กดีไซน์/พนักงานที่ปรึ กษา)
3. อาจารย์ปัญจเวช บุญรอด
(อาจารย์ที่ปรึ กษา)
และบุ คคลท่านอื่ น ๆ ที่ ไม่ได้กล่ าวนามทุ กท่ านที่ ได้ให้คาแนะนาช่ วยเหลื อในการจัดท า
รายงาน
ผูจ้ ดั ท าขอบพระคุ ณ ผู ท้ ี่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องทุ ก ท่ านที่ มี ส่ วนร่ วมในการให้ ขอ้ มู ล และเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวติ ของ
การทางานจริ ง ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ปั ญจเวช บุญรอด ที่ช้ ี แนะการวางตัวและ
มารยาทในการปฏิบตั ิงานสหกิจให้เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบตั ิสหกิจ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ น
อย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทา
นาย ธนาธร อุดมเจริ ญสุ ข
18 กันยายน 2561
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั งานทางด้านกราฟิ กได้รับความนิ ยมและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องและรวดเร็ ว
โดยในปั จจุบนั การใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเข้ามามีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ผลงานสื่ อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ สร้ างความน่ าสนใจของสิ นค้า ในการโฆษณาสิ นค้าเพื่อดึ งดู ดกลุ่มเป้ าหมาย
โดยปั จจุบนั ผูค้ นเราต้องพึ่งพาสื่ อทางออนไลน์และอินเตอร์ เน็ตเป็ นช่ องทางในการค้นหาข้อมูลที่
สนใจ และสื่ อออนไลน์เป็ นสื่ อที่แพร่ กระจายไปได้อย่างรวดเร็ ว
เนื่ องจากบริ ษ ัท ทาร์ เล้น ท์ เทคโนโลยี จากัด เป็ นบริ ษ ัท ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศครบวงจร โดยเป็ นตัวแทนจาหน่ ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ
และได้รับมาตรฐานและมี บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ อินดัสเทรี ยล จากัด ที่ดาเนิ นธุ รกิจด้านอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกภายในโรงงานอุ ตสาหกรรม และเป็ นบริ ษทั นาเข้าและจัดจาหน่ ายอุปกรณ์ เครื่ องมือ
ช่างชั้นนา โดยที่มีงานทางด้านคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก เข้ามา เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณาสิ นค้าภายใน
บริ ษทั และ ประชาสัมพันธ์ถึงความรู ้ ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้ างความเข้าใจให้กบั ขั้นตอนและ
กระบวนการทางานของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่ อง โดยลักษณะงาน
ที่กล่าวมานั้นจาเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิ กเข้ามาเพื่อสร้างความน่าสนใจและประชาสัมพันธ์ให้
ความรู ้ ในรู ปแบบของ โมชั่นกราฟิ กโดยงานที่ ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายคื อการผลิ ตโมชั่นกราฟิ ก
(Motion Graphic) และ แอดโฆษณา ให้ก ับ บริ ษ ทั ทาร์ เล้น ท์ เทคโนโลยี จากัด และ บริ ษ ทั ทาร์
เล้นท์ อินดัส เทรี ยล จากัด
ปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจกับสื่ อทางออนไลน์ และการใช้กราฟิ กเป็ นภาพในการ
สื่ อสารที่ เข้าใจง่ ายและการโฆษณาสิ นค้าจึ งจาเป็ นต้องใช้กราฟิ กเข้ามาเพื่อช่ วยชักจูง ดึ งดู ดและ
น่าสนใจผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานให้ทาแอดโฆษณาสิ นค้า ของ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ อินดัสเทรี ยล
จากัด และ ทาโมชัน่ กราฟิ กให้ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจและให้
ความรู ้กบั ลูกค้าและการผลิ ตผลงานขึ้นมา จะต้องได้รับการพิจารณาและตรวจสอบเนื้ อหาข้อมู ล
จากที่ปรึ กษาก่อน ที่จะเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อออนไลน์ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาจึงได้รับความรู ้ที่ศึกษามาพร้อมทั้ง
ข้อเสนอที่พิจารณามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสมบูรณ์
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและขั้นตอนการทางานสื่ อโฆษณาทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์และ
สื่ อประชาสัมพันธ์
1.2.2 เพื่อเป็ นการผลิตงานโมชัน่ กราฟิ ก (Motion Graphic) ในการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อออนไลน์
1.2.3 เพื่อศึกษาการผลิตสื่ อโฆษณา
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 การผลิตสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของ บริ ษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
และ บริ ษทั ทาร์เล้นท์ อินดัสเทรี ยล จากัด
1.3.2 ระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31
สิ งหาคม 2561
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ศึกษากระบวนการทาโมชัน่ กราฟิ ก (Motion Graphic)ในการประชาสัมพันธ์ให้กบั
ลูกค้าบริ ษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด และ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ อินดัสเทรี ยล จากัด ออกอากาศทาง
สื่ อออนไลน์
1.4.2 ได้ผลิตงานแอดโฆษณาสิ นค้า ตัดต่อวีดีโอ และ โมชัน่ กราฟิ ก (Motion Graphic)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานสหกิ จเรื่ อง “ การออกแบบกราฟิ กสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้าง
ความสนใจและให้ความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้า ของ บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด ”
2.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบ และ องค์ประกอบศิลป์
2.2 ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพ
2.4 ทฤษฎีสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2.1 ทฤษฎีหลักการออกแบบ
ความสาคัญของการออกแบบ
การออกแบบ มีอิทธิ พลและความสาคัญต่อการประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวันของ
คนเราในปั จจุบนั ปั จจุบนั นี้ ทุกเพศ ทุกระดับวัยอายุ ทุกอาชี พ ทุกคนล้วนมีความรักสวยรัก
งามเปรี ยบเหมื อนการแต่งกายที่ แต่ละคนจะเลื อกสรรและเลื อกอย่างรอบคอบให้เข้ากับ
บุคลิ คและสรี ระของตน รวมไปถึ งเครื่ องประดับต่างๆ เช่ นแหวน สร้ อย นาฬิ กา เป็ นต้น
ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ถูกใจและเหมาะสมกับผูใ้ ช้งานทั้งสิ้ น จึงเห็นได้วา่ มนุ ษย์เราให้
ความสาคัญและสนใจในด้านการออกแบบมาก การออกแบบศิลปะนั้นเป็ นสิ่ งที่ควบคู่อยู่
กับความสุ นทรี ยะของมนุษย์ตลอดมา
การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่ งของมนุษย์โดยมีทศั นธาตุ
และลักษณะของทัศนธาตุเป็ นองค์ประกอบ ใช้ทฤษฎีต่างๆ เป็ นแนวทางและใช้วสั ดุนานา
ชนิ ดเป็ นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยที่นกั ออกแบบจะต้องมีข้ นั ตอนในการปฏิ บตั ิงาน
หลายขั้นตอนในกระบวนการสร้างสรรค์น้ นั ๆ (มาโนช กงกะนันท์ :2538)
หลักการออกแบบกราฟิ ก
การออกแบบประเภทใดก็ ต ามก่ อ นที่ จ ะท าการออกแบบจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
จุดประสงค์อย่างชัดเจนของงาน เพราะการออกแบบจาเป็ นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรง
ตามช่ วงวัย เพศดังนั้นจึงจาเป็ นต้องกาหนดวัตถุ ประสงค์ของงานอย่างชัดเจนจะได้เข้าถึ ง
ความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
หลักการดาเนินงานและวางแผนขั้นต้ นของการออกแบบกราฟิ ก
1. วัตถุ ประสงค์เพื่ ออะไร การออกแบบจะต้องรู ้ ว่า ตั้งใจจะบอกกล่ าว เรื่ องราว
ข่าวสารอะไรให้แก่ผรู ้ ับสารบ้าง เช่น ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต้องการโฆษณาเพื่อ
ชัก จู ง ให้ ส นใจในสิ นค้า ผู ้อ อกแบบจะต้อ งรู ้ วิ ธี ก ารน าเสนอในการออกแบบว่ า เพื่ อ
วัตถุประสงค์อะไร เช่น เพื่อแนะนา เผยแพร่ ให้ความรู ้ หรื อความบันเทิง
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2. กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ นใคร แบ่ ง ออกเป็ น เพศ ชาย – หญิ ง มี ช่ วงวัย อายุเท่ า ไหร่
ลักษณะเนื้ อหาข่าวสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายว่าช่ วงไหนให้ความสนใจเรื่ องอะไร
ผูอ้ อกแบบจาเป็ นต้องรู ้และเข้าใจเพื่อวางแผน และ นาเสนอได้ตรงกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ได้ถูกต้อง
3. เนื้ อหาที่ตอ้ งการจะบอกคืออะไร วิธีการที่สื่อความหมายกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อ
จะได้เตรี ยมการนาเสนอและการออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย จะทาให้เกิดความสนใจ
และเข้าใจในข่าวสารนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ วและจดจาได้ตลอด
4. นาเสนอข่าวสารด้วยสื่ อชนิ ดใด ผูอ้ อกแบบจะต้องมีความรู ้กบั ประเภทของสื่ อ
และต้องคานึ งถึ งการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอข่าวสารว่ารู ปแบบใดเหมาะสมกับเนื้ อหา
ข่าวสาร เพื่อที่จะสามารถโน้มน้าวจิตใจและสื่ อความหมายต่อผูร้ ับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด เช่น โปสเตอร์ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์ เน็ต
องค์ ประกอบในการออกแบบ
1. จุด (Point) จะเป็ นจุดที่ช้ ี ให้เห็ นถึ งตาแหน่ งในที่ว่าง ไม่มีความกว้าง ความยาว
ความลึก จุดให้ความรู ้สึกคงที่ ไม่มีทิศทาง
2. เส้น (Line) เส้นเกิ ดจากจุดหลายๆจุดเรี ยงต่อกัน เส้ นจะมี ความยาว ไม่มีความ
กว้างหรื อความหนา ทิ ศทางของเส้ น จะให้ความรู ้ สึ กที่ แตกต่างกัน เช่ น เส้ นแนวตั้ง ให้
ความรู ้สึกสู งสง่า แข็งแรง มัน่ คง เส้นแนวนอน ให้ความรู ้สึกสงบ ราบเรี ยบ แน่นอน มัน่ คง
ปลอดภัย เส้นแนวเฉี ยง ให้ความรู ้ สึกไม่มน่ั คงไม่ปลอดภัย ตื่นเต้น สนุ กสนานแสดงการ
เคลื่อนที่ ไม่หยุดนิ่ง
3. รู ปร่ าง รู ปทรง (Shape , Form) รู ปร่ าง มีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ มีความกว้าง และ
ความยาว รู ปทรง คือ โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาลักษณะ 2 มิติ คือมีท้ งั
ส่ วนกว้าง ส่ วนยาว ส่ วนหนาหรื อลึก คือ จะให้ความรู สึกเป็ นแท่ง มีเนื้อที่ภาพใน มี
ปริ มาตร
การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Composition)
1. ความสมดุล (Balance) คาว่าสมดุลในที่น้ ี มีความหมายคนละอย่างกับการวางตา
แหน่งวัตถุสาคัญไว้ตรงกลางภาพพอดี แต่ สมดุลในที่น้ ีหมายถึง ความลงตัวของการวางตา
แหน่งวัตถุให้สัมพันธ์กบั ตาแหน่งวัตถุดว้ ยกัน การวางองค์ประกอบแบบสมดุลมีแยกย่อย
ลงไปได้ 2 แบบ
1.1 สมดุลแบบสมมาตร คือสมดุลที่วตั ถุหรื อรู ปแบบ รู ปทรงของวัตถุมี
น้ าหนักหรื อขนาดหรื อรู ปร่ าง ที่เท่ากันหรื อเหมือนกันทั้งสองข้าง
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(ที่มาhttps://www.smashingmagazine.com/2015/06/design-principles-compositionalbalance-symmetry-asymmetry/)(วันที่คน้ ข้อมูล : 24 สิ งหาคม 2562)
1.2 สมดุ ลแบบถ่วงน้ าหนัก คือสมดุ ลที่วตั ถุ อย่างหนึ่ งไม่เหมื อนกับวัตถุ
อีกอย่างหนึ่งในภาพ หรื อมีวตั ถุอย่างเดียวส่ วนหนึ่งกับพื้นที่วา่ งๆ

(ที่มา)
2. การเน้นให้เกิ ดจุ ดเด่ น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบด้วยจุดส าคัญ
หรื อส่ วนประธานในภาพ จุดรองลงมาหรื อส่ วนรองประธาน และ ส่ วนประกอบหรื อพวก
รายละเอียดปลีกย่อย
หลักและวิธีในการใช้การเน้น
• เน้นด้วยการใช้หลักเรื่ อง Contrast
• เน้นด้วยการประดับ
• เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่ วนที่ตอ้ งการเน้น
• เน้นด้วยการใช้สี
• เน้นด้วยขนาด
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• เน้นด้วยการทาจุดรวมสายตา
3. เอกภาพ (Unity) ความเป็ นอัน หนึ่ งอัน เดี ย วกั น เป็ นกลุ่ ม เป็ นก้ อ น โดยที่
องค์ประกอบภายในต้องกลมกลืนกันมี 2 แบบ
3.1 เอกภาพแบบหยุดนิ่ ง (Static unity) โดยใช้รูปทรงเรขาคณิ ตทาให้เกิ ด
ลักษณะรู ้สึกหนักแน่น
3.2 เอกภาพแบบเคลื่อนไหว (Dynamic unity) ใช้รูปทรงหรื อรู ปร่ างแบบ
ธรรมชาติทาให้เคลื่อนไหวสนุกสนาน
4. ความกลมกลืน (Harmony) การจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรื อคล้าย ๆ กัน
มาจัดภาพทาให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันมี 3 แบบ
4.1 กลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย คือ ทาให้เป็ นชุดเดียวกัน
4.2 กลมกลืนในความหมาย เช่ น การออกแบบเครื่ องหมายการค้าและโล
โก้
4.3 กลมกลืนในองค์ประกอบ เช่น เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง สี
5. ความขัดแย้ง (Contrast) การจัด องค์ป ระกอบให้ เกิ ด ความแตกต่ างเพื่ อ ดึ งดู ด
ความสนใจหรื อให้เกิดความสนุกตื่นเต้น น่าสนใจ ให้ความรู ้สึกฝื นใจ ขัดใจ แต่ชวนมอง
6. จังหวะ (Rhythm) เกิดจากการต่อเนื่ องหรื อทาซ้ าซ้อนกัน จังหวะที่ดีทาให้ภาพดู
สนุก เปรี ยบได้กบั เสี ยงเพลง ในด้านการออกแบบแบ่งเป็ น 3 แบบ
6.1 จังหวะแบบเหมือนกันซ้ าๆกัน เป็ นการนาเอาองค์ประกอบหรื อรู ปที่
เหมื อ น ๆ กัน มาจัด วางเรี ย งต่ อ กัน ท าให้ ดู มี ร ะเบี ย บ เช่ น ลายเหล็ ก ดัด ลาย
กระเบื้องปูพ้ืนหรื อผนัง
6.2 จังหวะสลับกันไปแบบคงที่ เป็ นการนาองค์ประกอบหรื อรู ปที่ต่างกัน
มาวางสลับกันอย่างต่อเนื่อง
6.3 จังหวะสลับ กัน ไปแบบไม่ ค งที่ เป็ นการน าองค์ป ระกอบหรื อรู ป ที่
ต่างกันมาวางสลับกัน อย่างอิสระ
7. ความเรี ยบง่าย (Simplicity) เป็ นการจัดให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ ยากซับซ้อน ลด
การมีฉากหลังหรื อภาพประกอบ นิ ยมใช้ในการถ่ายภาพที่ปรับฉากหลังให้เบลอ เช่ น การ
ถ่ายภาพ แมลง สัตว์
8. ความลึ ก (Perspective) ให้ภาพดู สมจริ ง คื อ วัตถุ ใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกล
ออกไปจะมองเห็นเล็กลงตามลาดับ
(ที่มา http://mr-designss.blogspot.com/2009/08/principle-of-graphic-design.html ) (วันที่คน้ ข้อมูล
: 24 สิ งหาคม 2562)
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2.2 ทฤษฎีการจัดองค์ ประกอบภาพ
การจัดองค์ประกอบภาพ คือ การนาองค์ประกอบต่างๆ มารวบรวมกัน ทาให้ได้ผลลัพธ์ ที่
เกิ ดความสวยงาม และสามารถสื่ อความหมายได้ดี หรื อพูดอีกนัยหนึ่ งว่า การจัดองค์ประกอบภาพ
คื อ การจัด วางองค์ ป ระกอบที่ มี อ ยู่ใ นภาพให้ ไ ด้ภ าพรวมของงานที่ มี ค วามสวยงาม และ สื่ อ
ความหมายได้ ถือว่าเป็ นหัวใจหลักของการออกแบบ
หลักการจัดองค์ ประกอบภาพ
1 . เอกภาพ ( Unity )
เป็ นจุ ดมุ่งหมายในการสร้ างภาพรวมของงานให้ผูช้ มสามารถ รับรู ้และ
เข้าใจในงานออกแบบ โดยธรรมชาติ เวลาดู ง านออกแบบจะเกิ ด กระบวนการ
จัดระบบความสั มพัน ธ์ ของภาพโดยอัตโนมัติ กล่ าวคื อ สมองจะสร้ างภาพที่ มี
เอกภาพอยู่ ใ นใจอยู่ แ ล้ ว ดั ง นั้ น องค์ ป ระกอบจะต้ อ งมี ค วามกลมกลื น กั น
(Harmony) เป็ น พวกพ้องเดี ย วกัน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข ดั กับ ภาพที่ อยู่ใ นใจ แต่ เมื่ อ ใดที่
องค์ประกอบ ของงานไม่มีเอกภาพ การรับรู ้ในใจจะปฏิเสธงานชิ้นนั้นโดยปริ ยาย
วิธีสร้างความเป็ นเอกภาพ
1.1 สร้างความใกล้ชิดให้กบั องค์ประกอบ (Proximity)
การจัดองค์ประกอบที่มี อยูใ่ ห้สอดคล้องกันและแต่ละองค์ประกอบจะขาดส่ วนใด
ส่ วนหนึ่ งไปไม่ได้ และ การวางองค์ประกอบให้ใกล้ชิดกันจะทาให้ผชู ้ มงานรู ้สึก
ได้ว่า องค์ป ระกอบ ต่างๆ เป็ นพวกพ้องเดี ยวกัน เป็ นวิธีที่ ง่ายที่ สุ ดในการสร้ าง
ความเป็ นเอกภาพให้กบั งานออกแบบ
1.2 สร้างความซ้ ากันขององค์ประกอบ (Repetition)
การจัดองค์ประกอบให้เกิ ดการซ้ ากันเรื่ อยๆ ไม่ว่าจะเป็ น เส้น จุด สี ฯลฯ ทาให้
ผูช้ มงานรู ้สึกถึงความเป็ นพวกพ้องเดียวกัน และ เกิดความเป็ นเอกภาพในชิ้นงาน
1.3 สร้างความต่อเนื่องขององค์ประกอบ (Continuation)
ความต่อเนื่ องเกิดจากเส้น หรื อทิศทางขององค์ประกอบที่อยู่ในภาพซึ่ งนาสายตา
ของผูช้ มให้เดิ นทางตามที่ ผูอ้ อกแบบก าหนดไว้ เมื่ อมองภาพที่ มี องค์ประกอบ
ต่อเนื่ องกันทาให้กระบวนการรับรู ้ ของผูช้ มสร้ างเรื่ องราวอย่างต่อเนื่ องเป็ นเรื่ อง
เดียวกันอย่างเป็ นลาดับขั้น ทาให้เกิดภาพรวมที่มีเอกภาพขึ้นในใจ
2 . เสริ มจุดเด่น เน้นจุดสาคัญ ( Emphasize )
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การสร้ างหรื อเน้นจุดเด่ นให้กบั งาน นอกจากจะสร้ างความน่ าสนใจกับงานแล้ว
จุดเด่นจะทาให้ผชู ้ มจับประเด็นความหมายของงานและสามารถเข้าใจใน ความหมายที่นกั
ออกแบบตั้งใจที่จะสื่ อความหมาย
วิธีการสร้างจุดสนใจมี 3 วิธี
1.2 การวางจุดสนใจในงาน ( Focus Point )
เมื่อเริ่ มวางองค์ประกอบในงาน มักจะติดปั ญหาว่า จะเริ่ มจากตรงไหน จะ
วางอย่างไรให้องค์ประกอบนั้นเป็ นจุดสนใจในงาน มี 2 ขั้นตอนดังนี้
1.2.1 ต้องรู ้วา่ จะเน้นอะไรในงาน สิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอสิ่ งที่ตอ้ งการสร้าง
ให้เด่นที่สุด
1.2.2 มองงานที่กาลังออกแบบเป็ นตาราง 9 ช่อง

(ที่มา http://phaegraphicdesign.blogspot.com/)(วันที่คน้ ข้อมูล : 24 สิ งหาคม 2562)
ตาแหน่งหมายเลข 0
เป็ นตาแหน่ งที่ไม่ควรจัดวางองค์ประกอบที่ตอ้ งการจะเน้น เพราะเป็ นตาแหน่ งที่
สายตาคนส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญนัก อาจเป็ นเพราะอยู่ ช่วงกลางของภาพ ซึ่งลดแรง
ดึงดูด
ตาแหน่งหมายเลข 1
เป็ นตาแหน่งที่คุน้ เคยกับพฤติกรรมการอ่านหนังสื อที่ตอ้ งกวาด สายตาจากมุมซ้าย
บนไปมุ มขาวล่ าง ตาแหน่ งนี้ จะเป็ นตาแหน่ งที่ คน ส่ วนใหญ่ ม องเห็ นเป็ นอันดับ แรกใน
หน้าหนังสื อ หรื อ ภาพ
ตาแหน่งหมายเลข 2
เป็ นตาแหน่ งที่ มี พ ลังในการดึ งดู ดสายตา มี ความเฉี ยบ จึ งเหมาะกับ การจัดวาง
องค์ประกอบที่ ตอ้ งการเน้น เนื่ องจาก ตาแหน่ งมุ มของภาพนั้นเรี ยกร้ องความสนใจจาก
สายตาผูช้ มได้ดี
ตาแหน่งหมายเลข 3
เป็ นตาแหน่ งที่ ส าคัญ อี ก หนึ่ งต าแหน่ งสื บ เนื่ องมาจากต าแหน่ งที่ 1 เพราะเป็ น
ตาแหน่งสุ ดท้ายที่คนส่ วนใหญ่กวาดสายตามอง
ตาแหน่งหมายเลข 4
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ความรู ้ สึ ก ทั่วไปของคนส่ วนใหญ่ มัก ให้ ตาแหน่ ง กลางภาพเป็ น ต าแหน่ ง ที่ มี
ความสาคัญที่สุดถึ งแม้จะไม่เป็ นจุดเรี ยกร้ อง สายตามากเท่ากับจุด 1, 2, และ 3 แต่เป็ นจุด
รวมสายตาของผูช้ มที่มีต่องาน
2 . การสร้างความแตกต่างในงาน ( Contrast )
ความแตกต่างเป็ นตัวกาหนดความน่าสนใจและสร้างความโดดเด่นให้งานได้ดีที่สุด แต่ใน
การ ออกแบบโดยใช้ความแตกต่างนั้น ควรระวัง เพราะการสร้างให้องค์ประกอบมีความแตกต่าง
มากเกิ น ไป จะท าให้องค์ป ระกอบนั้น หลุ ดออกจากกรอบของงานท าให้งานไม่ เป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกัน หรื อขาดความมีเอกภาพวิธีการจัดวางภาพให้เกิดความแตกต่าง
• การสร้างขนาดที่แตกต่างของ องค์ประกอบภาพในภาพ
• รู ปร่ างที่แตกต่างกันขององค์ประกอบ ภายในภาพ
• รู ปลักษณ์หรื อลักษณะที่แตกต่างของ องค์ประกอบภาพในภาพ
3 . การวางแยกองค์ประกอบให้โดดเด่น ( Isolation )
การวางองค์ประกอบที่ ต้องการให้แยกออกมาจากองค์ประกอบอื่นๆเป็ นวิธีการที่
ทาให้ผูช้ มสังเกตเห็ นองค์ประกอบนั้นได้ง่าย ทาให้ องค์ประกอบนั้นมีความสาคัญดึงดูด
สายตาของผูช้ มได้เป็ นอย่างดี
3 . ขนาดและสัดส่ วน ( Scale & Proportion)
ขนาดขององค์ประกอบมีบทบาทในการกาหนดความสาคัญ กล่าวคือ องค์ประกอบขนาด
ใหญ่จะสื่ อความหมายว่า ตนเองสาคัญกว่าองค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก ในการจัดองค์ประกอบนั้น
การใช้ขนาดและสัดส่ วนที่ เหมาะสมของ องค์ประกอบขององค์ประกอบจะช่ วยให้งานออกแบบ
สื่ อความหมายได้ เด่นชัดและตรงประเด็นนักออกแบบจะต้องเลื อกใช้ขนาดขององค์ประกอบให้
เหมาะสม เพื่อทาให้ภาพรวมของงาน ออกมาได้สัดส่ วน สวยงาม และสื่ อความหมาย
4 . ที่วา่ งในงานออกแบบ ( Spacing )
ในงานออกแบบกราฟิ ก หรื องานออกแบบ 2 มิติ นอกจากองค์ประกอบหลัก ที่พยายามจัด
ให้ลงตัวแล้ว ยังมีอีกสิ่ งหนึ่ งที่มีอิทธิ พลอย่างมากกับงานออกแบบ คือ ที่ว่างองค์ประกอบจะสอด
ประสานกับองค์ประกอบที่อยู่ภายในภาพ ทาให้เกิ ดเป็ นภาพ และความเป็ นพื้นภาพ ซึ่ งมี อิทธิ ต่อ
การสื่ อ ความหมายของการออกแบบได้
4.1 ภาพและพื้นภาพ ( Figure & Background )
การมองภาพๆ หนึ่ง นอกจากจะมององค์ประกอบต่างๆ ที่อยูใ่ นภาพแล้ว สิ่ งสาคัญ
อีกอย่างหนึ่ ง ที่ มีอิทธิ พ ลต่องานคื อ ความสัม พันธ์ของภาพและพื้ นภาพในการมองภาพ
สมองของคนเราจะรับรู ้ความสาคัญขององค์ประกอบในภาพต่างกัน องค์ประกอบหลักที่
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ถู ก เน้ น ให้ เด่ น กว่า เป็ นตัว งานหรื อ เป็ นตัว ภาพ (Figure) ส่ ว นที่ ว่า งรอบๆ ภาพ หรื อ
องค์ประกอบที่เหลือนั้นจะกลายเป็ นพื้นภาพ (Background)

4.2 พื้นที่ของภาพและพื้นที่ของพื้นภาพ (Positive & Negative Space)
งานออกแบบกราฟิ กที่ดี ต้องมีความสัมพันธ์ของภาพและพื้นภาพที่ดี พื้นภาพใน
งานจะส่ งเสริ ม ตัวภาพให้โดดเด่นการส่ งเสริ มกันนั้นขึ้นอยูก่ บั ขนาดและรู ปร่ างของพื้นที่
ว่างรอบๆ ภาพ หรื อที่เรี ยกว่า Positive & Negative Space เป็ นสาคัญ ในงานออกแบบบาง
งาน ไม่ จาเป็ นว่าตัวภาพ ต้องเด่ นกว่าพื้ นภาพเสมอไป การให้น้ าหนักที่ เท่ าๆ กันก็ อาจ
สร้างความน่าสนใจให้กบั งานได้ เช่นกัน
5 . สมดุลในงานออกแบบ ( Balance )
ในการจัดองค์ประกอบของงานออกแบบ การสร้างความสมดุลของ องค์ประกอบช่ วยให้
ภาพรวมของงานออกมาดูดี
5.1 สมดุลแบบแนวแกน 2 ข้างเหมือนกัน ( Symmetry Balance )
สมดุลแบบสมมาตร คือสมดุ ลมีความเท่ากัน ซ้ายเท่ากับขวา หรื อ บนเท่ากับล่าง
ให้ความรู ้สึกที่เป็ นทางการ แต่อาจสร้างความน่ าเบื่อให้กบั ผูช้ มงานได้ เพราะความท้าทาย
ในการจัดวางองค์ประกอบมีนอ้ ย
5.2 สมดุลแบบแนวแกน 2 ข้างไม่เหมือนกัน ( Asymmetry Balance )
สมดุ ลแบบอสมมาตรจะให้ความรู ้สึ กท้าทาย และน่ าสนใจมากกว่าสมดุ ล แบบ
สมมาตรเพราะผูอ้ อกแบบสามารถวางลูกเล่นต่างๆในภาพได้มากกว่า
6 . จังหวะขององค์ประกอบ ( Rhythm )
องค์ประกอบที่ถูกจัดวางอย่างซ้ าไปซ้ ามาสม่าเสมอ กล่าวคือเวลาที่ผชู ้ มกวาดตา มองงานแล้วรับรู ้
ได้ถึ ง การคาดเดาองค์ ป ระกอบที่ เป็ นช่ ว งๆ จะท าให้ ติ ด อยู่ก ับ งาน เกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่า งานชิ้ น นี้
น่าสนใจ
(ที่มาhttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B4zPgPM3tZRQWHVmSU1HdjhGTGs ) (วันที่
ค้นข้อมูล : 24 สิ งหาคม 2562)
2.3 ทฤษฎีสีในงานคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
องค์ ประกอบสี
สี เป็ นลักษณะขององค์ประกอบที่มีบทบาทที่สามารถสร้างปฏิกิริยาให้กบั อารมณ์
และความรู ้ สึ ก ได้อ ย่างมหาศาลกระตุ ้น ต่ อ มการรั บ รู ้ ข องคนเราได้เป็ นอย่างดี ในสมัย
เริ่ ม แรกมนุ ษ ย์รู้จกั ใช้สีเพี ยงไม่กี่สี สี เหล่ านั้นได้มาจากพื ชสั ตว์ดินแร่ ธาตุ ต่างๆ ในสมัย
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ต่อมาเมื่ อมนุ ษย์มีวิวฒั นาการมากขึ้ นเกิ ดคติ นิยมในการรับรู ้ และชื่ นชมในความงามทาง
สุ นทรี ยศาสตร์ (Aesthetics)สี ได้ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวาง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เทคนิ ควิทยาและอุตสาหกรรมการผลิตสี ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กบั สี เป็ นอย่างมาก
จนถึ ง กั บ จ าเป็ นจะต้อ งมี ก ารศึ ก ษาเรื่ องทฤษฎี ของสี เพื่ อ ให้ ก ารสร้ า งสรรค์ ใ ช้ สี มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ระบบสี RGB
RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือระบบสี ของแสงที่ เกิ ดจากการหักเหของ
แสงกลายเป็ นสี รุ้ง ด้วยกัน 7 สี ซึ่ งเป็ นช่ วงแสงที่ ตาของคนเราสามารถมองเห็ นได้ แสงสี
ม่วงจะมี ความถี่ สูงสุ ดเรี ยกว่า อัลตราไวโอเลต และแสงสี แดงจะมีความถี่ ต่ าสุ ด เรี ยกว่า
อินฟราเรด คลื่ นแสงที่ มีความถี่ สูงกว่าสี ม่วง และต่ า กว่าสี แดงนั้น สายตาของมนุ ษ ย์ไม่
สามารถรับได้ แสงสี ท้ งั หมดเกิดจาก แสงสี 3 สี คือ สี แดง ( Red ) สี น้ าเงิน ( Blue ) และสี
เขียว ( Green ) ทั้งสามสี ถือเป็ นแม่สีของแสง และแต่ละแม่สีเมื่อรวมกันก็จะได้สีดงั นี้
• สี เขียว+น้ าเงิน ได้ สี ฟ้า Cyan
• สี แดง+สี น้ าเงิน ได้ สี แดงอมชมพู Magenta
• สี แดง+สี เขียว ได้ สี เหลือง Yellow
เมื่อนาแม่สีของแสงทั้ง 3 มาผสมกัน ในปริ มาณแสงสว่างเท่ากันก็จะได้เป็ นแสงที่
สี ขาว แต่ถา้ ผสมกันระหว่างแสงระดับความสว่างต่างกัน ก็จะได้ผลทีเป็ นแสงสี ๆ มากมาย
เป็ นล้านสี ทีเดียว ส่ วนใหญ่การใช้สีลกั ษณะนี้ จะใช้ในอุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับแสง เช่ น จอภาพ
กล้องดิจิตอล สแกนเนอร์ เป็ นต้น
ระบบสี RGB จะการแสดงผลออกมา เป็ นรู ปแบบการรับแสงแสดงผลด้วยแสงที
เป็ นแม่สีได้แก่ สี แดง สี เขียว สี น้ าเงิน ซึ่ งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น จอภาพ,
สแกนเนอร์ ,กล้องดิ จิตอลหรื อดวงตาคนเราล้วนแต่รับและแปลผลเป็ นสี ต่างๆ ด้วยแสง
เหล่านี้ ตัวอย่างการงานที่เหมาะกับการใช้ระบบสี RGB ก็เช่ น ในการออกแบบ web site ,
Graphic จะใช้ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพที่เมื่อแสดงผลบนหน้าจอแล้วมีความสวยงาม
ใกล้เคียงกับสี ที่ตาเรามองเห็ นปกติ ส่ วนในงานสิ่ งพิมพ์จะนิ ยมใช้ระบบสี CMYK เพราะ
เป็ นระบบสี ที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ ดังนั้นเมื่อเราต้องการพิมพ์ภาพ จึงควรตั้งค่าภาพนั้นให้เป็ น
ระบบสี CMYK ก่ อนพิ มพ์เพื่อให้ภาพที่ ได้สี ไม่ผิดเพี้ ยนไป เพราะหากเรานาภาพที่เป็ น
ระบบสี RGB ไปพิมพ์ปกติ โดยไม่มีการแปลงให้เป็ นระบบสี CMYK เสี ยก่อน ภาพที่ได้
จะมีสีที่ผดิ เพี้ยนไป
ระบบสี CMYK
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เป็ นสี ที่ใช้กบั เครื่ องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก Cyan (ฟ้ า) , Magenta (แดงอมม่วง) ,
Yellow (เหลือง) , Key (สี ดา ไม่ได้ใช้ B Black นะ) ระบบสี CMYK นั้นเหมาะสาหรับงาน
พิมพ์ เช่น หนังสื อ โปสเตอร์ แผ่นพับ หรื องานไวนิ ลทัว่ ไป เอาง่าย ๆ ว่า งานที่อย่างที่ตอ้ ง
พิมพ์ออกมาเราจะใช้ระบบสี เป็ น CMYK เป็ นการพิมพ์โดยการนาสี ท้ งั 4 สี มารวมกันแล้ว
เกินภาพต้นฉบับที่เราต้องการ ระบบการพิมพ์ 4 สี เป็ นระบบที่นิยมใช้กนั มากโดยทัว่ ไป ทั้ง
งานโปสเตอร์ แผ่นพับ หรื องานไวนิล แต่งานหนังสื อบางครั้งก็จะพิมพ์ 4 สี แค่ปกหนังสื อ
เนื้ อ นั้น จะพิ ม พ์เพี ย งแค่ สี ด า หรื อ พิ ม พ์ 2 สี เป็ นอี ก 1 สี ที่ ผ สมระหว่าง K+กับ อี ก 1 สี
(CMY) นั้นเอง
การกาหนดค่าสี งานสื่ อสิ่ งพิมพ์
การกาหนดค่าสี ในงานที่จะทาการส่ งโรงพิมพ์ เราจะเรื่ องจากค่าสี CMKY
เท่านั้น เพราะถ้าเราเลื อกค่าจาก RGB ที่เป็ น #CCC สี ที่ออกมานั้นจะผิดเพียนไป
จากหน้าจอที่เราเห็น เราจึงต้องกาหนดแบบ CMYK เช่น C = 100 M = 0 Y = 100
K = 0 เราก็จะได้ค่าสี ที่แน่นอนสาหรับงานพิมพ์
แม่ สี (PRIMARIES)
แม่สี คือ สี ที่นามาผสมกันแล้วทาให้เกิดสี ใหม่ ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสี เดิมแม่
สี มีอยู่ 2 ชนิด คือ
1. แม่สีของแสง
เกิ ดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริ ซึม มี 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง
และสี น้ าเงิน อยูใ่ นรู ปของแสงรังสี ซึ่ งเป็ นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของ
แสงสามารถนามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่าง
ๆ เป็ นต้น (ดูเรื่ อง แสงสี )
2. แม่สีวตั ถุธาตุ
เป็ นสี ที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี
มี 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง และสี น้ าเงิ น แม่สีวตั ถุ ธาตุเป็ นแม่สีที่นามาใช้งานกัน
อย่างกว้างขวาง ในวงการศิลปะ วงการอุตสาหกรรม ฯลฯแม่สีวตั ถุธาตุ เมื่อนามา
ผสมกันตามหลัก เกณฑ์ จะทาให้เกิ ด วงจรสี ซึ่ งเป็ นวงสี ธรรมชาติ เกิ ดจากการ
ผสมกันของแม่สีวตั ถุธาตุ เป็ นสี หลักที่ใช้งานกันทัว่ ไป ในวงจรสี จะแสดงสิ่ งต่าง
ๆ ดังต่อไปนี้
วงจรสี (Color Circle)
สี ข้ นั ที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน
สี ข้ นั ที่ 2 คือ สี ที่เกิดจากสี ข้ นั ที่ 1 หรื อแม่สีผสมกันในอัตราส่ วนที่เท่ากันจะทาให้
เกิดสี ใหม่ 3 สี ได้แก่
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สี แดง ผสมกับสี เหลือง ได้สี ส้ม
สี แดง ผสมกับสี น้ าเงิน ได้สีม่วง
สี เหลือง ผสมกับสี น้ าเงินได้สีเขียว
สี ข้ นั ที่ 3 คือ สี ที่เกิ ดจากสี ข้ นั ที่ 1 ผสมกับสี ข้ นั ที่ 2 ในอัตราส่ วนที่เท่ากัน จะได้สี
อื่น ๆ อีก 6 สี คือ
สี แดง ผสมกับสี ส้มได้สี ส้มแดง
สี แดง ผสมกับสี ม่วงได้สี ม่วงแดง
สี เหลือง ผสมกับสี เขียวได้สี เขียวเหลือง
สี น้ าเงิน ผสมกับสี เขียวได้สี เขียวน้ าเงิน
สี น้ าเงิน ผสมกับสี ม่วงได้สี ม่วงน้ าเงิน
สี เหลือง ผสมกับสี ส้มได้สี ส้มเหลือง
วรรณะของสี
วรรณะของสี หมายถึง กลุ่มสี ที่ปรากฏให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกันสังเกตจากวงล้อ
สี จะปรากฏเป็ น 2 วรรณะ คือ
1. วรรณะสี ร้อน ลักษณะของสี จะให้ความรู ้สึกสดใส ร้ อนแรง ฉู ดฉาด
หรื อรื่ นเริ ง สี ในกลุ่มนี้ได้แก่ สี เหลือง สี แดง สี แสด และสี ที่ใกล้เคียง
2. วรรณะสี เย็น ความรู ้สึกที่ปรากฏในภาพจะแสดงความสงบ เยือกเย็น
จนถึงความเศร้า ได้แก่ สี น้ าเงิน สี ม่วง สี เขียว และสี ที่ใกล้เคียง
สี แสดงอารมณ์
สี แดง
เป็ นสี ของไฟ การปฏิวตั ิ ความรู ้สึกทางกามารมณ์ ความปรารถนา สี ของความอ่อน
เยาว์ ดังนั้นจึงเป็ นที่ชอบมากสาหรับเด็กเล็กๆ สี แดงเป็ นสี ที่มีพลังมากสามารถบดบังสี อื่นๆ
จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็ นสี พ้ืนหรื อฉากหลัง
สี เหลือง
เป็ นสี ที่มีพลังในด้านความสว่างอย่างมาก ให้ความรู ้สึกเย็นมากกว่าสี เหลืองอมส้ม
แต่ก็อุ่นกว่าสี เหลืองอมเขียว สี เหลืองสะท้อนถึงสติปัญญามากกว่าจิตใจ คุณลักษณะของสี
เหลือง จะรู ้สึกได้เมื่อมีสีที่สองปรากฏอยูด่ ว้ ย เช่น เมื่ออยูก่ บั สี เขียวจะทาให้รู้สึกมัน่ คง และ
จับต้องได้มากขึ้น
สี เขียว
เป็ นสี ทางชี ววิทยาซึ่ งใกล้เคียงกับธรรมชาติ และช่ วยให้ความคิดพลุ่นพล่านสงบ
ลง เป็ นสี กลางๆ ไม่เย็นและก็ไม่ร้อน แต่ถา้ เข้มขึ้นไปในทางสี น้ าเงินจะดูเป็ นน้ า สี เขียวอม

14

ฟ้า สี ฟ้าพลอย เป็ นสัญลักษณ์ของน้ า และอาการเคลื่อนไหว โดยปกติแล้วสี เขียวอมฟ้าเป็ น
สี ตรงข้ามกับสี ฟ้า
สี น้ าเงิน
เป็ นสี ที่เก็บกด ช่ างฝั น เปล่าเปลี่ ยว ถึ งแม้วา่ จะทาให้ใสขึ้นโดยการผสมสี ขาวเข้า
ไปก็ตาม สี น้ าเงิ นให้ความประทับใจเกี่ ยวกับความสะอาด บริ สุทธิ์ จึงมักใช้ในที่ตอ้ งการ
แสดงสุ ขอนามัย
สี ม่วง
แสดงถึงความใคร่ ครวญ การทาสมาธิ ความลึกลับ เวทมนต์คาถา และความเก่าแก่
โบราณ แม้วา่ จะผสมสี ขาวให้เป็ นสี ม่วงไลแลค ก็ยงั ทาให้คนที่มองเห็ นไม่กล้าเข้าใกล้ ไม่
รู ้สึกเป็ นมิตร สี ม่วงครามซึ่ งใกล้สีน้ าเงินมาก จะดูเกี่ ยวข้องกับโลกมากกว่าสี ม่วงแดง แต่
ยังให้ความเป็ นเจ้านายและเต็มไปด้วยเกียรติยศอยูน่ ้ นั เอง
สี ทอง
มีตาแหน่ งใกล้สีส้ม และนับว่าเป็ นสี อุ่นสี หนึ่ ง ในขณะที่สีเงินถูกจัดให้เป็ นสี เย็น
และมีความคล้ายคลึงกับสี เทากลาง การใช้สีเงินออกยากกว่าเนื่ องจากต้องมีสีอุ่นมาใช้ร่วม
ด้วยหากว่าต้องการผลของความรู ้สึกในทางบวก
สี เทา
สาหรับสี เทาซึ่ งมีระดับสี อ่อนแก่แตกต่างกันมากหลายระดับ อาจจะเป็ นที่คุน้ เคย
กันดีจากการดูภาพขาวดา การอ่านหนังสื อพิมพ์และหนังสื อทัว่ ไป
สี ดา
สี ดา ซึ่ งเรี ยกว่า อรงค์ คือ ถื อว่าไม่ใช่ สีดา เป็ นสัญลักษณ์ ของความมืด ความว่าง
ในการตีพิมพ์สีดามีค่าในทางบวกมาก เนื่ องจากเมื่อเราไม่ใช้สีอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพหรื อ
อักษรวางลงไป ก็จะทาให้สีเหล่านั้นเจิดจ้าสะดุดตาขึ้น
สี ขาว
สี ขาวก็เช่นกัน ไม่เป็ นทั้งสี อุ่นและเย็น ยกเว้นเมื่ออยูก่ บั สี เหลือง จะทาให้สีเหลือง
จ้าขึ้น เราสามารถวางภาพหรื ออักษรสี ต่างๆ ลงบนพื้นขาวได้ผลดีเช่นเดียวกับสี ดา
(ที่ มา http://lprusofteng.blogspot.com/2012/04/blog-post_04.html ) (วัน ที่ คน้ ข้อมูล : 24 สิ งหาคม
2562)
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั : บริ ษทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด (TALENT TECHNOLOGY Co.,Ltd.)
ที่อยู่ : 40/61 ซอยเพชรเกษม 77/4 หนองค้างพลู หนองแขม กทม. 10160
โทรศัพท์ : Tel : 02-809-7017
E-mail : info@tl.co.th

รู ปที่ 3.1 โลโก้ (logo) บริ ษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษ ทั ทาร์ เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด ดาเนิ น ธุ รกิ จด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศครบวงจร โดยเป็ น
ตัวแทนจาหน่ ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้ตรา
สิ นค้าของผูผ้ ลิ ต ชั้นนาในอุ ตสาหกรรมด้านไอที พร้ อมทั้งบริ การให้คาปรึ กษาด้านเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย ผนวกกับ การสะสมประสบการณ์ ของผู บ้ ริ ห ารและที ม งานมื อ อาชี พ โดยเล็งเห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ พัฒนาธุ รกิ จและองค์กรให้
บรรลุเป้ าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุ ดอย่างต่อเนื่ อง ปั จจุบนั สิ นค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มามี บ ทบาทต่ อการดารงชี วิตของคนในสั งคมมากยิ่งขึ้ น ด้วยเทคโนโลยี ที่ พ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ฯ จึ งคัดสรรเทคโนโลยีที่ทนั สมัย อี กทั้งสามารถตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความพึงพอใจ
สู งสุ ด พร้อมนาเสนอทางเลือกใหม่และความหลากหลายแก่ผใู ้ ช้งานอย่างต่อเนื่ องเพื่อเป็ นการตอก
ย้าการเป็ นองค์กรไอที เซอร์ วสิ อย่างเต็มตัว ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2553
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานองค์ กร
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ชื่อ: นาย ธนาธร อุดมเจริ ญสุ ข ตาแหน่ง Graphic Design
คณะ/ภาควิชา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาแอนิเมชันสื่ อสร้างสรรค์
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
1) ออกแบบกราฟิ ก (Graphic)
2) คิดวางแผนการออกแบบงานกราฟิ ก(Graphic)
3) ทา Motion Graphic
3.5 ชื่ อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาว มนธิรา เทียนเสม (ชอป) ตาแหน่ง Graphic Design
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 น. – 17:00 น.

3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการเพื่อนาเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดย แบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดาเนินดังนี้
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ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6
สั ปดาห์ ที่ 7
สั ปดาห์ ที่ 8
สั ปดาห์ ที่ 9
สั ปดาห์ ที่ 10
สั ปดาห์ ที่ 11
สั ปดาห์ ที่ 12
สั ปดาห์ ที่ 13
สั ปดาห์ ที่ 14
สั ปดาห์ ที่ 15
สั ปดาห์ ที่ 16

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ
เรี ยนรู ้ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ออกแบบคอนเทนต์
ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก
ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก
ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมชัน่ กราฟิ ก
เรี ยนรู ้และศึ กษาการทางานและโปรแกรมของกล่ อง Android Box หรื อ
Nebula สาหรับการทา Digital signage
ทาคอนเทนต์
ออกแบบคีออส
ทาคอนเทนต์
ทา Digital sinage
ทาคอนเทนต์
ทาคอนเทนต์
ทาคอนเทนต์ และหาข้อมูลให้บริ ษทั
ทาคอนเทนต์
ทาคอนเทนต์
ออกแบบคีออส
ออกแบบคีออส และหาข้อมูลให้บริ ษทั
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
Computer PC 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
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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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลจากการปฏิ บ ตั ิ งานในครั้ งนี้ เป็ นการออกแบบกราฟิ กสื่ อโฆษณา และประชาสัมพันธ์
สิ น ค้า ของ บริ ษ ัท ทาร์ เล้น ท์ เทคโนโลยี จากัด ผู จ้ ัด ท าได้รู้จ ัก วิธี ก ารใช้ โ ปรแกรมต่ า งๆและ
เครื่ องมือใหม่ ในการออกแบบ โดยการเรี ยนรู ้ถึงหลักการทางานการออกแบบกราฟิ ก(Graphic) ที่ดี
ว่าการทางานการออกแบบกราฟิ ก(Graphic) ที่ ดีควรคานึ งถึ งอะไรบ้าง รู ้ จกั วางแผนเป็ นขั้นตอน
และได้พฒั นาทักษะรวมถึงการทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่น และได้รู้จกั วิธีการออกแบบกราฟิ ก(Graphic)
การจัดวางองค์ประกอบ การเพิ่มจุดสนใจให้กบั สิ นค้า การใช้เครื่ องมือต่างๆ ทาให้กลุ่มเป้ าหมาย
เกิดความสนใจมากขึ้น ผูจ้ ดั ทาได้นาผลงานของการปฏิบตั ิงานข้อมูลมาเป็ นช่วงของการปฎิบตั ิงาน
สหกิจศึกษา
4.1 ขั้นตอนการวางแผนการดาเนินงาน
มีการวางแผนการดาเนิ นงานโดยสรุ ปข้อมูลขอบเขตและความต้องการของชิ้ นงานนั้น ๆ
และรั บ งานจากพี่ เลี้ ย งที่ ป รึ ก ษามาดาเนิ น การต่ อ เมื่ องานเสร็ จจึ ง ส่ งงานให้ ก ับ พี่ เลี้ ย งที่ ป รึ ก ษา
ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยแล้วหากมีขอ้ บกพร่ องในชิ้ นงาน นักศึกษาจะนากลับมาแก้ไขและส่ งให้พี่
เลี้ยงที่ปรึ กษาตรวจสอบอีกครั้งจนกว่าจะเรี ยบร้อย
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4.2 สั ปดาห์ ที่ 1 เรี ยนรู้ ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ออกแบบคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จากัด และ
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั การศึกษาผลิตภัณฑ์ ก่อนปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นหน้าที่สาคัญและมี
ความจาเป็ นมากเพราะผูจ้ ดั ทากราฟิ ก(Graphic) จะต้องทาความเข้าใจกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผูจ้ ดั ทากราฟิ ก(Graphic) จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูจ้ ดั ทา
กราฟิ ก(Graphic)

รู ปภาพที่4.1 รู ปถอดแบบสิ นค้า Easy frame เค้าน์เตอร์ขายของ

รู ปภาพที่4.2 รู ป Template สาหรับออกแบบ Easy frame เค้าน์เตอร์ขายของ
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4.3 สั ปดาห์ ที่ 2 ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมชั่นกราฟิ ก
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ทาคอนเทนต์เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดา
พัช รสุ ธ าพิ ม ณลัก ษณ พระบรมราชิ นี ให้ ก ับ ทางบริ ษ ัท และออกแบบโมชั่น กราฟิ ก ที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย และปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของพนักงานที่ปรึ กษา

รู ปภาพที่4.3 รู ปคอนเทนต์ที่ออกแบบโดยที่ยงั ไม่แก้ไข

รู ปภาพที่4.4 รู ปคอนเทนต์ที่ออกแบบโดยที่ได้รับการแนะนาจากพนักงานที่ปรึ กษา
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4.3 สั ปดาห์ ที่ 3 – สั ปดาห์ ท4ี่ ออกแบบคอนเทนต์ ออกแบบโมชั่นกราฟิ ก
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ทาคอนเทนต์กบั ทาโมชัน่ กราฟิ ก ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาการเตรี ยมไฟล์
และไดคัทรู ปเป็ นไฟล์ AI และ PNG เพื่อเตรี ยมการทาโมชัน่ กราฟิ ก และทาการจัดทาโมชัน่ กราฟิ ก
ตามที่บริ ษทั ต้องการ และนาเสนอผ่านเว็บไซต์ Youtube

รู ปภาพที่4.5 รู ปไฟล์และรู ปภาพที่เตรี ยมไว้เพื่อทาการทาโมชัน่ กราฟิ ก

รู ปภาพที่4.6 รู ปภาพขั้นตอนทางทาโมชัน่ กราฟิ ก
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รู ปภาพที่4.7 รู ปภาพโมชัน่ กราฟิ กที่ได้นาเสนอผ่านเว็บไซต์ Youtube
4.4 สั ปดาห์ ที่ 5 เรียนรู้ และศึกษาการทางานและโปรแกรมของกล่อง Android Box หรื อ Nebula
สาหรับการทา Digital signage
ผูจ้ ดั ท าได้ท าการเรี ยนรู ้ ก ารใช้ก ล่ อง Nebulaz เพื่ อการใช้ในการท า Digital signage ผ่าน
เว็บไซต์ของกล่อง Nebulaz โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1.ทาการเตรี ยมไฟล์รูปภาพ หรื อวีดีโอที่ ตอ้ งการท า Digital sinage โดยการปรับ
ขนาดเป็ น 1920 x 1080 Pixel และถ้าไฟล์เป็ นวีดีโอต้องทาการแปลงไฟล์เป็ น H264
2.นารู ปหรื อไฟล์ที่เตรี ยมไว้มาทาลงในเว็บไซต์ Nebulaz และทาการจัด Layout
3.นากล่องที่ตอ้ งการใช้มาเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตเพื่ออัพโหลดไฟล์

รู ปภาพ4.8 รู ปภาพกล่อง Nebulaz
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รู ปภาพ4.9 รู ปภาพเว็บไซต์ Nebulaz

รู ปภาพที่4.10 รู ปภาพขั้นตอนการเตรี ยมไฟล์ผา่ น AI
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รู ปภาพที่4.11 รู ปภาพขั้นตอนการเตรี ยมไฟล์ผา่ น AE

รู ปภาพ4.12 รู ปภาพพื้นที่ Layout ในการออกแบบ Digital signage
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รายชื่อร้านค้าที่ผจู ้ ดั ทาได้รับหน้าที่จดั ทา 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 สั ปดาห์ ที่ 6 ทาคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้จดั ทาคอนเทนต์เพื่อเป็ นสื่ อในการนาเสนอเพื่อการส่ งเสริ มการ
ขายในบริ ษทั โดยให้จดั ทาสื่ อที่ทาให้คนรู ้จกั Digital signage ในหัวข้อ What is Digital signage?

รู ปภาพที่4.13 รู ปภาพคอนเทนต์ What is Digital signage?

รู ปภาพที่4.14 รู ปภาพคอนเทนต์ What is Digital signage?
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รู ปภาพที่4.15 รู ปภาพคอนเทนต์ What is Digital signage?

รู ปภาพที่4.16 รู ปภาพคอนเทนต์ What is Digital signage?
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รู ปภาพที่4.17 รู ปภาพคอนเทนต์ What is Digital signage?
4.5 สั ปดาห์ ที่ 7 ออกแบบคีออส
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ออกแบบคีออสและคอนเทนต์อุปกรณ์ อิ่นๆสาหรับร้านค้าปลี ก
ขนาดเล็ก ให้ ร้านกัปตันสาหร่ าย

รู ปภาพที่4.18 รู ปภาพการออกคีออสแบบผ่าน AI
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รู ปภาพที่4.18 รู ปคีออสที่ออกแบบเสร็ จแล้ว

รู ปภาพที่4.19 รู ปภาพเสาโฆษณาของร้านกัปตันสาหร่ าย
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รู ปภาพที่4.20 รู ปคีออสที่ทาเสร็ จแล้ว

รู ปภาพที่4.21 รู ปภาพคอนเทนต์สาหรับการขายแฟรนไซด์ของร้านกัปตันสาหร่ าย
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4.6 สั ปดาห์ ที่ 8 ทาคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้จดั ทาคอนเทนต์เฉลิมวันคล้ายวันประสู ติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รู ปภาพที่4.22 รู ปภาพเฉลิมวันคล้ายวันประสู ติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
4.7 สั ปดาห์ ที่ 9 ทา Digital signage
ผูจ้ ดั ทาได้รับหมอบหมายให้ทา Digital signage ให้กบั บริ ษทั CHIAOPAO และห้าง DON
DON DONKI

รู ปภาพที่4.23 รู ปภาพโลโก้บริ ษทั CHIAOPAO
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รู ปภาพที่4.24 รู ปภาพห้าง DON DON DONKI ที่นาไปทา Digital signage
4.8 สั ปดาห์ ที่ 10 ทาคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานให้ทาคอนเทนต์เพื่อการโฆษณาออนไลน์ของบริ ษทั ในการจัด
โปรโมชัน่ เพื่อการขายสิ นค้า

รู ปภาพที่4.25 รู ปภาพคอนเทนต์
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4.9 สั ปดาห์ ที่ 11 ทาคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานให้ ใบติดประกาศรับสมัครงานให้บริ ษทั สาหรับการรับสมัคร
งาน และไปติ ดใบประกาศรั บ สมัค รงานตามซอยต่ างๆ ละท าคอนเทนต์ในวัน คล้ายวันประสู ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รู ปภาพที่4.26 รู ปภาพใบรับสมัครงาน

รู ปภาพที่4.27 รู ปภาพใบประกาศรับสมัครงานที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปติด
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รู ปภาพที่4.28 รู ปภาพใบประกาศรับสมัครงานที่ผจู ้ ดั ทาได้ไปติด

รู ปภาพที่4.29 รู ปภาพคอนเทนต์คอนเทนต์ในวันคล้ายวันประสู ติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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รู ปภาพที่4.30 รู ปภาพคอนเทนต์คอนเทนต์ในวันคล้ายวันประสู ติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
4.10 สั ปดาห์ ที่ 12 ทาคอนเทนต์ และหาข้ อมูลให้ กบั บริษัท
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานให้หารายชื่ อโรงแรม,ร้านคาราโอเกะ,ร้านอาหารพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ ให้กบั บริ ษทั

รู ปภาพที่4.31 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของโรงแรมต่างๆ
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รู ปภาพที่4.32 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของโรงแรมต่างๆ

รู ปภาพที่4.33 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของโรงแรมต่างๆ
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รู ปภาพที่4.34 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของโรงแรมต่างๆ

รู ปภาพที่4.35 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของร้านคาราโอเกะต่างๆ
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รู ปภาพที่4.36 รู ปภาพข้อมูลรายชื่อพร้อมเบอร์ ของร้านอาหารต่างๆ
4.11 สั ปดาห์ ที่ 13 ทาคอนเทนต์
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ทาคอนเทนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ กับออกแบบคีออส

รู ปภาพที่4.37 รู ปภาพคอนเทนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ
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รู ปภาพที่4.38 รู ปภาพคีออส
4.12 สั ปดาห์ ที่ 14 ทาคอนเทนต์ และทา Digital signage
ผูจ้ ดั ท าได้รับ มอบหมายให้ท าคอนเทนต์ในการรับสมัครงานของบริ ษ ทั และท าDigital
signage ให้กบั Oakley

รู ปภาพที่4.39 รู ปภาพคอนเทนต์ในการรับสมัครงาน

41

รู ปภาพที่4.40 รู ปภาพโลโก้ Oakley
4.13 สั ปดาห์ ที่ 15 ออกแบบคีออส
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ออกแบบคีออสในรู ปแบบเมทัลชีท ให้กบั ร้านเฉาก๊วยบ้านเพื่อน

รู ปภาพที่4.41 รู ปภาพเมทัลชี ทร้านเฉาก๊วยบ้านเพื่อน
4.13 สั ปดาห์ ที่ 16 หาข้ อมูลให้ บริษัท
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้หาข้อมูลบริ ษทั ให้บริ ษทั รายละเอียดพร้อมรู ปภาพ
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รู ปภาพที่4.42 รู ปภาพไฟล์ภาพพร้อมรายละเอียด

รู ปภาพที่4.43 รู ปภาพที่หาให้บริ ษทั
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
จากที่ นั ก ศึ ก ษาได้รั บ หมอบหมายปฏิ บ ัติ ง านโครงการสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ งหาคม 2562 เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น ทาให้นกั ศึกษาได้
รู ้จกั การทางานกราฟิ ก ความมีระเบียบวินยั และการที่ตอ้ งตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น ทาให้นกั ศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการทางาน ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คใหม่ๆ งานที่ไม่เคยปฏิบตั ิ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง และ
ได้เรี ย นรู ้ ก ารท างานแบบมี ระบบ การท างาน ร่ วมกับ ผู อ้ ื่ น การท างานสอนให้ รู้ว่า ต้อ งมี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึ กฝน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพื่ อให้งานออกมาถู กต้อง ในขั้นตอนก่ อนการผลิ ตจาเป็ นต้อง
ศึกษาข้อมูลและการวางแผน
ในการเตรี ยมงาน เช่ น การคิ ดเนื้ อเรื่ อง การนาเสนอข้อมูล และในกระบวนการผลิตได้มี
การออกปฏิ บตั ิงานจริ งร่ วมกับมืออาชี พ เพื่อเป็ นการศึกษาการทางาน และหลังจากการผลิตยังได้
ศึกษาวิธีการเผยแพร่ ผลงาน
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้รับความรู ้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทา
กราฟิ ก(Graphic) การออกแบบสื่ อต่างๆ โดยนาความรู ้พ้ืนฐานที่ได้ศึกษามาปรับใช้กบั ความรู ้ใหม่ๆ
ที่ออกฝึ กสหกิจ ให้เข้ากับงานโดยการทาโมชัน่ กราฟิ ก (Graphic) และ การออกแบบสื่ อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้กบั สถานประกอบการ
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการทากราฟิ ก(Graphic) ผูจ้ ดั ทาจาเป็ นต้องมีการศึกษาข้อมูลและการวางแผนก่อนการ
ทางานเพื่อให้งานที่ทาออกมานั้นมีประสิ ทธิ ภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และการทางานในรู ปแบบ
ใหม่ๆ โดยจาเป็ นต้องมีการสื่ อสารกับองค์กรเพื่อให้ง่ายต่อการทางาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับองค์กรด้วยการสร้าง กรุ๊ ปไลน์ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่สาหรับแจกจ่ายงานและพูดคุยติดต่อสื่ อสารกัน
ได้สะดวกยิง่ ขึ้น และยังใช้ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆได้
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ภาคผนวก
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการทางาน

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
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โปรแกรม Adobe Premiere Pro
รู ปภาพคณะปฏิบัติงานและรู ปภาพประกอบ
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