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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั แอพพลิเคชัน LINE คือ คือแอพพลิ เคชั่นที่ผสมผสานบริ การ Messaging และ
Voice Over IP นามาผนวกเข้าด้วยกัน จึงทาให้เกิ ดเป็ นแอพพลิชนั่ ที่สามารถแชท สร้ างกลุ่ม ส่ ง
ข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรื อจะโทรคุยกันแบบเสี ยงก็ได้ โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ตอ้ งเสี ยเงิน หากเรา
ใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์ เน็ตอยู่แล้ว แถมยังสามารถใช้งานร่ วมกันระหว่าง iOS และ
Android รวมทั้งระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ ได้อีกด้วย การทางานของ LINE นั้น มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับ
WhatsApp ที่ตอ้ งใช้เบอร์ โทรศัพท์เพื่อยืนยันการใช้งาน แต่ LINE ได้เพิ่มลูกเล่นอื่นๆ เข้ามา ทาให้
LINE มีจุดเด่นที่เหนื อกว่า WhatsApp ทาให้ได้รับความนิยมสู งสุ ดและไลน์น้ นั มีฟีเจอร์ หลายอย่าง
ที่เป็ นจุดเด่นทาให้มีความแตกต่างจากแอพพลิ เคชัน่ อื่น โดยเฉพาะสติกเกอร์ ไลน์ ที่มีท้ งั ภาพและ
ตั ว ห นั ง สื อ เ พื่ อ ที่ จะ ไ ด้ ส า ม าร ถ สื่ อ ส าร กั บ ผู ้ ติ ดต่ อ ได้ อ ย่ า ง มี ปร ะ สิ ท ธิ ภา พ ( ที่ ม า
https://line.kapook.com/view64457.html)(วันที่คน
้ ข้อมูล : 24 สิ งหาคม 2562)
บริ ษ ทั โปรไลฟ์ พลัส จากัด เป็ นบริ ษ ทั เป็ นบริ ษ ทั ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ การจัดท าสื่ อ
โฆษณาและสื่ อประชาสั ม พันธ์ ในรู ป แบบออนไลน์ และออฟไลน์ เกี่ ย วกับ โครงการหมู่ บ ้า น
คอนโด รวมทั้ง ป้ า ยบอกทางและอื่ นๆ ซึ่ ง จะต้องท าการติ ดต่ อสื่ อสารกับ ทางลู ก ค้า หรื อแม้แต่
บุคลากรภายในองค์กรเดียวกับอยูเ่ ป็ นประจา โดยใช้แอพพลิเคชันไลน์มาเป็ นสื่ อกลางในการพูดคุย
ประสานงาน ซึ่ งการติดต่อสื่ อสารผ่านทางไลน์ของบริ ษทั นั้นนั้นเป็ นการติดต่อกันในรู ปแบบของ
การใช้ขอ้ ความมากกว่าการโทรซึ่ งจะทาให้เกิดปั ญหาทางการสื่ อสารได้ เพราะการสื่ อสารผ่านทาง
ตัวอักษรนั้นไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู ้ สึกไปได้ และอาจจะทาให้เกิ ดความเข้าใจผิดทาง
ภาษาได้ โดยลักษณะของปั ญหานี้ ผูจ้ ดั ทาโครงการได้เล็งเห็ นว่าสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการใช้สติก
เกอร์ไลน์เพื่อเป็ นตัวแทนในการติดต่อสื่ อสารและสามารถใช้แทนบุคลิกภาพขององค์กรได้อีกทาง
หนึ่ ง ทาให้เกิดการจดจาซึ่ งเป็ นผลดีต่อการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าและการนาเสนองานต่อไปได้ใน
อนาคต
ผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นความสาคัญที่จะนาสติกเกอร์ ไลน์เข้ามาแก้ปัญหาการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
บุคคลในองค์กร และกับลู กค้าจึ งได้รับมอบหมายงานจากพนักงานพี่เลี้ ยงให้สร้ างสติกเกอร์ ไลน์
ของบริ ษัท โปรไลฟ์ พลัส จ ากัด เพื่ อ ใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางด้า นการสื่ อ สารผ่ า น
แอพพลิเคชัน่ ไลน์และเป็ นการเพิม่ อัตลักษณ์ของทางอีกทางหนึ่ง
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อออกแบบสติกเกอร์ ไลน์สาหรับสื่ อสารในองค์กรให้กบั บริ ษทั โปรไลฟ์ พลัส
จากัด
1.2.2 เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานภายในบริ ษทั
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
พฤษภาคม
2562

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน

มิถุนายน
2562

กรกฎาคม
2562

สิ งหาคม
2562



วางแผน
การรวบรวมข้อมูล
ขั้นผลิต
การวางขาย

ตารางที่ 1.1 แสดงขัน้ ตอนของการดาเนินงาน
การศึกษาขั้นตอนการทา LINE Sticker ตั้งแต่การวางแผนการทางานและขั้นตอนการผลิต
สติ๊กเกอร์ คือ
1) ขั้นวางแผน
2) การรวบรวมข้อมูล
3) ขั้นผลิต
4) การวางขาย และผลิตสติกเกอร์ ไลน์ให้กบั ทางบริ ษทั
ขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่าง เดือนพฤษภาคม 2562 – สิ งหาคม 2562 นอกจากนี้ รวบรวม
เนื้อหาของงานที่ได้รับมอบหมายและทารายงานสหกิจศึกษา
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ออกแบบสติกเกอร์ ไลน์สาหรับสื่ อสารในองค์กรให้กบั บริ ษทั โปรไลฟ์ พลัส จากัด
1.4.2 ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานภายในบริ ษทั
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลดาเนิ นโครงการสหกิ จศึกษาเรื่ อง “โครงการการออกแบบสติ กเกอร์ ไลน์” มุ่ง
ศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตสติ กเกอร์ ไลน์ เพราะสติ กเกอร์ ไลน์น้ นั เริ่ มได้รับความสนใจและ
นิ ยมดาวน์โหลดมาใช้กนั มากขึ้น เพื่อส่ งหากันระหว่าง ผูใ้ ช้งานแอพพลิ เคชัน่ ไลน์ด้วยกัน และ
สามารถส่ งขายกับทางไลน์ได้ ซึ้ งมีการแบ่งส่ วนแบ่งรายได้ และเป็ นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจ
สาหรับผูท้ ี่มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี่ มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสติก
เกอร์ ไลน์ให้แก่ทางบริ ษทั ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องทบทวนเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ อง
ต่อไปนี้คือ
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
2.1.1 องค์ประกอบของการสื่ อสาร
2.1.2 การสื่ อสารภายใน-ภายนอก
2.1.3 แนวคิดการสื่ อสารระหว่างบุคคล
2.2 ทฤษฎีการคิดสร้างสรรค์
2.3 หลักการวาดการ์ ตูน
2.3.1 ความหมายของการ์ ตูน
2.3.2 การเขียนภาพการ์ ตูน
2.3.3 การวาดการ์ ตูนขั้นพื้นฐาน
2.4 ทฤษฎีสีกบั การออกแบบงานกราฟิ ก
2.4.1 ทฤษฎีและการใช้สี
2.4.2 ทฤษฎีสี
2.4.3 จิตวิทยาในการใช้สี
2.4.4 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สี
2.5 แนวทางการออกแบบสติกเกอร์
2.5.1 แนวทางสาหรับภาพสติกเกอร์ภาพหลักและภาพแท็บ
2.5.2 แนวทางสาหรับข้อความโปรยต่างๆ
2.5.3 ข้อกาหนดด้านศีลธรรม
2.5.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับธุ รกิจ การโฆษณาและข้อกาหนดอื่นๆ
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2.5.5 ลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5.6 ประเภทไฟล์สติกเกอร์
2.5.7 ขนาด จานวนและข้อความในสติกเกอร์ Line แต่ละชุด
2.5.8 การเว้นระยะขอบสติกเกอร์ Line
2.1 ทฤษฎีการสื่ อสาร
การสื่ อสาร คือ กระบวนการส่ งสารและรับสาร (Message) สารในที่น้ ี หมายถึง ความรู ้สึก
ความคิด ความรู ้ ความต้องการ เป็ นนามธรรม จับต้องไม่ได้ รับรู ้ได้ดว้ ยสมองหรื อจิตเอกสาร
จดหมาย หนังสื อพิมพ์ เหล่านี้ ไม่ใช่สารตัวหนังสื อที่อยูใ่ นเอกสาร จดหมาย หรื อหนังสื อพิมพ์ ก็ยงั
ไม่ใช่สาร แต่ก็ใกล้กบั ความเป็ นสาร สารคือความหมายที่มากับตัวหนังสื อเหล่านั้น รวมทั้งที่มากับ
ภาพ กับแบบตัวพิมพ์ กับการออกแบบจัดหน้า ทาให้เกิดความรู ้สึก ความคิด ความรู ้ แก่ผอู ้ ่าน
การสื่ อสารตามความหมายทัว่ ไป หมายถึง การสื่ อสารความรู ้ ความคิด ความรู ้สึก ความ
เข้าใจ ระหว่างบุคคล (Imterpersonal Communication) เพื่อความเข้าใจร่ วมกันเพื่อทางานร่ วมกัน
องค์ประกอบของการสื่ อสารเบื้องต้นมี 3 ประการ คือ ผูส้ ่ งสาร ตัวสาร และผูร้ ับสาร
การสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นในสิ่ งมีชีวิตเท่านั้น การสื่ อสารเป็ นสัญญาณของการมีชีวิต ผูท้ ี่
สื่ อสารไม่ได้ก็คือผูท้ ี่ตายแล้ว การสื่ อสารมีรูปแบบ วิธีการหลากหลายกว้างขวาง เมื่อจะทาความ
เข้าใจการสื่ อสาร เพื่อที่จะนาทางความเข้าใจการ์ ตูนอีกต่อหนึ่ ง จึงต้องพิจารณาทีละส่ วน ที่ละด้าน
ตามเกณฑ์ที่จะพิจารณา

รู ปภาพที่ 2.1 กระบวนการสื่ อสาร S–M–C –R
2.1.1 องค์ประกอบของการสื่ อสาร
การสื่ อสารเป็ นกระบวนการ (Process) หมายความว่า การสื่ อสารมีองค์ประกอบที่ส่งผล
ต่อเนื่องกัน ที่รู้จกั กันดีในหมู่ผทู ้ างานด้านการสื่ อสาร
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รู ปภาพที่ 2.2 แนวคิดการสื่ อสาร
เงื่อนไขที่เชื่ อมโยงระหว่าง ผูส้ ่ งสาร กับ สาร คือ แนวคิดการสื่ อสาร ( Communication Concept)
ซึ่งมีได้ 2 อย่างคือ
1. สื่ อสารเพื่อความพอใจ / เข้าใจ ของตนเอง เรี ยกว่าการสื่ อสารแบบอัตนัย (Subjective
Communication)
2. สื่ อสารเพื่อความพอใจ / เข้าใจ ของผูอ้ ื่น เรี ยกว่า การสื่ อสารแบบปรนัย (Objective
Communication)

รู ปภาพที่ 2.3 การใช้ ภาษา
สิ่ งที่เชื่ อมโยงระหว่าง สาร กับ สื่ อ คือ การใช้ภาษา (วิชาการสื่ อสารเรี ยกว่า การเข้ารหัส Encoding) ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูส้ ่ งสาร เมื่อผูส้ ่ งสารมีสารในใจแล้ว และกาหนดแนวคิดในการ
สื่ อสารแล้ว จากนั้นก็เป็ นการใช้ภาษาที่จะสื่ อสาร ซึ่งมีให้เลือก 2 ประเภท คือ
1.วัจนภาษา / ภาษาถ้อยคา (Verbal Language)
2.อวัจนภาษา / ภาษาที่ไม่ใช่ถอ้ ยคา (NonVerbal Language)
ในขั้นตอนนี้ อาจจะมีส่ิ งรบกวน (Noise) เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ารหัส ได้แก่ ทักษะการใช้
ภาษา คุณภาพการผลิตสื่ อ เป็ นต้น
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รู ปภาพที่ 2.4 การตีความ
สิ่ งที่เชื่ อมโยงระหว่าง สื่ อ กับ ผูร้ ับสาร คือ การตีความ (วิชาการสื่ อสาร การถอดรหัส Decoding) ซึ่งผูร้ ับสารจาเป็ นต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในภาษานั้นๆ ในระดับหนึ่ง จึงจะ
ถอดรหัส หรื อ ตีความได้ตามเจตนาของผูส้ ่ งสาร และเช่นเดี ยวกันกับขั้นตอนเข้ารหัส ขั้นตอน
ถอดรหัสก็อาจมี Noise ได้ อันเกิดจาก สภาพแวดล้อม (เช่น แสงน้อย เสี ยงดัง) หรื ออคติของผูร้ ับ
สารที่โน้มน้าวการตีความให้ผดิ เพี้ยน
สิ่ งที่เป็ นเงื่อนไขของการสื่ อสาร แต่ไม่มีอยูใ่ นแผนภาพนี้ ยังมีอีกหลายอย่าง แต่มีอยูอ่ ย่าง
หนึ่ ง ซึ่ งมีส่วนช่ วยให้การสื่ อสารการ์ ตูนมีประสิ ทธิ ภาพ นั้นคื อ ทัศนคติทางบวก (Positive
Attitude) ที่ผรู ้ ับสารมีต่อสื่ อการ์ ตูน อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของสื่ อการ์ ตูน ได้แก่รูปแบบที่เป็ น
ภาพ เนื้อหาที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ และท่าทีในการสื่ อสารแบบ Objective
2.1.2 การสื่ อสารภายใน-ภายนอก
การสื่ อสารแบ่งตามเกณฑ์พ้นื ฐานที่สุด คือ เกณฑ์ภายใน/ภายนอกร่ างกาย มี 2 ด้าน คือ
1. การสื่ อสารภายในตนเอง
2. การสื่ อสารภายนอก หรื อ ระหว่างบุคคลสาร (Message) ที่สื่อหรื อส่ งถึง มี 2 ชนิด คือ
การสื่ อสารภายใน
สารทางกายภาพของการสื่ อสารภายในตนเอง (Interpersonal Communication) คือ สาร
(หรื อสารสนเทศ - Information) ที่อยูใ่ นฮอร์ โมนซึ่ งเป็ นโปรแกรมการทางานของอวัยวะส่ วนต่างๆ
ของร่ างกาย ให้ทางานตามลาดับ ตามเวลา ตามปริ มาณ ที่กาหนด เรี ยกว่า “รหัสชีวิต” (Life Code) ที่
ถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์
สารทางจิตภาพของการสื่ อสารภายในตนเอง คือความคิด อันเป็ นการสื่ อสารกับตัวเอง
(Interpersonal Communication) โดยถือว่าผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารเป็ นคนคนเดียวกัน
การเขียนภาพ หรื อการเขียนการ์ตูนประเภทที่จดั ว่าเป็ นการสื่ อสารกับตัวเองได้แก่ ภาพร่ าง
หรื อภาพสเก็ตซ์ (Sketch) ซึ่ งผูว้ าดทาขึ้นเพื่อศึกษาหรื ออ้างอิง ก่อนที่จะลงมือทาชิ้นงานจริ งอย่าง
ประณี ต
ความหมายเดิมของคาว่า “การ์ ตูน” หมายถึง ภาพร่ าง ภาพที่เขียนเล่นโดยไม่ต้ งั ใจ หรื อใน
ยามใจลอย หรื อ Doodle แปลว่า ภาพเขียนใจลอย เป็ นภาพที่เขียนขึ้นในระหว่างที่ทาอะไรบางอย่าง
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อยู่ เช่น ฟังบรรยายในห้องเรี ยน ร่ วมประชุ ม โทรศัพท์ เป็ นต้น ภาพประเภทนี้ อาจจะนามาศึกษา
วิเคราะห์จิตใจผูเ้ ขียนได้แบบเดียวกับการใช้ภาพหยดหมึก
การสื่ อสารระหว่างบุคคล
สารของการสื่ อสารภายนอก หรื อการสื่ อสารระหว่างบุคคลก็มี 2 ชนิด เช่นเดียวกันคือ ทั้ง
ทางกายภาพ กับ ทางจิต (ความรู ้ ความคิด)
สารของการสื่ อสารภายนอกทางกายภาพ คือ สารที่มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนในการติดต่อ
สัมพันธ์กนั เช่น ในการถ่ายเลือด ในการสัมผัสร่ างกาย และในกระบวนการทางเพศ เป็ นต้น
สารของการสื่ อสารภายนอกทางจิตภาพ คือ ความรู ้สึก ความคิด ความรู ้ ความต้องการ ซึ่ ง
เป็ นที่อยูใ่ นกระบวนการสื่ อสารตามปกติทว่ั ไป
2.1.3 แนวคิดการสื่ อสารระหว่างบุคล
แนวคิดในการสื่ อสาร คือแนวทาง หรื อกรอบความคิดที่จะกาหนดวิธีการและรายละเอียด
ในการสื่ อสารให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันเรื่ องนี้ เป็ นเงื่ อนไขพื้นฐานอย่างหนึ่ งในการพิจารณา
ประเมินความสาเร็ จของการสื่ อสารแต่ละเรื่ องว่า มากหรื อน้อย อันเป็ นผลมาจากทิศทางหรื อท่าที
ดังกล่าว ที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการ์ ตูนก็คือ แนวคิดในการสื่ อสารเป็ นเงื่อนไขที่มีส่วนกาหนดความ
เป็ นการ์ ตูน หรื อไม่เป็ นการ์ ตูนด้วยเมื่อมีเจตนาที่จะสื่ อสาร โดยเฉพาะสื่ อสารกับผูอ้ ื่น เครื่ องมือ
สาคัญที่จาเป็ นต้องใช้ก็คือ ภาษา มีภาษาให้เลือก 2 ประเภทคือ ภาษาถ้อยคา (Verval Language) กับ
ภาษาที่ไม่ใช่ ถอ้ ยคา (Nonverbal Language) แต่ก่อนที่จะใช้ภาษาสื่ อสาร ต้องมีแนวคิดในการ
สื่ อสารเป็ นกรอบกากับเสี ยก่อน จึงจะกาหนดวิธีการและรายละเอียดต่างๆ ให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีแนวคิดในการสื่ อสาร 2 แนว คือ การสื่ อสารแบบอัตนัย (Subjective Communication)
กับการสื่ อสารแบบปรนัย (Objective Communication) ของนักการเมืองบางคน ทั้งๆ ที่ไม่ชอบ
แนวคิดของเขาหรื อสิ่ งที่เขาพูด บางคนชอบฝี มือวาดภาพของจิตกรบางคน ทั้งๆ ที่ไม่ได้ชอบสิ่ งที่
เขาวาด ประเด็นอัตนัยที่พูดถึงไม่ใช่เรื่ องลักษณะส่ วนตัว แต่เป็ นเรื่ องของแนวคิดในการสื่ อสาร ซึ่ ง
มีผลต่อการสื่ อภาษา และเจตนาตีความ (ระวีวรรณ ประกอบผล., 2540: 23-29)
2.2 ทฤษฎีการคิดสร้ างสรรค์
สร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็ นกลุ่ม
ใหญ่ๆได้ 4 กลุ่ม
1. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคน เช่น ซิ ก
มันต์ ฟรอยด์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นผลมา
จากความขัดแย้งภายในจิตใต้สานึ กระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู ้สึกรับผิดชอบทาง
สังคม (Social conscience) ส่ วน จิตวิทยาแนวใหม่ กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์น้ นั เกิดขึ้นระหว่าง
การรู ้สติกบั จิตใต้สานึก ซึ่ งอยูใ่ นขอบเขตของจิตส่ วนที่เรี ยกว่า จิตก่อนสานึก
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2. ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีแนวความคิดเกี่ยวกับ
เรื่ องความคิดสร้ างสรรค์ว่า เป็ นพฤติ กรรมที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ โดยเน้นที่ความสาคัญของการ
เสริ มแรง การตอบสนองที่ถูกต้องกับสิ่ งเร้าเฉพาะหรื อสถานการณ์ นอกจากนี้ ยงั เน้นความสัมพันธ์
ทางปัญญา คือการโยงความสัมพันธ์จากสิ่ งเร้าหนึ่งไปยังสิ่ งเร้าต่างๆ ทาให้เกิดความคิดใหม่ หรื อสิ่ ง
ใหม่เกิดขึ้น
3. ทฤษฎี ความคิดสร้ างสรรค์เชิ งมนุ ษย์นิย ม นักจิ ตวิท ยากลุ่ มนี้ มีแนวคิ ดว่าความคิ ด
สร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด ผูท้ ี่สามารถนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผู ้
ที่มีสัจการแห่ งตน คือรู ้จกั ตนเอง พอใจตนเอง และใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตนมนุษย์จะ
สามารถแสดงความคิดสร้ างสรรค์ของตนเองมาได้อ ย่างเต็มที่ น้ นั ขึ้ นอยู่กบั การสร้างสภาวะหรื อ
บรรยากาศที่เอื้ออานวย ได้กล่าวถึ งบรรยากาศที่สาคัญในการสร้ างสรรค์ว่า ประกอบด้วยความ
ปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมัน่ คงของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นความคิดและการเปิ ดกว้างที่
จะรับประสบการณ์ใหม่
4. ทฤษฎีอูตา้ (AUTA) ทฤษฎีน้ ี เป็ นรู ปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
ในตัวบุ คคล โดยมี แนวคิ ดว่าความคิ ดสร้ างสรรค์น้ ันมี อยู่ในมนุ ษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้
สู งขึ้นได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามรู ปแบบอูตา้ ประกอบด้วย
4.1 การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ตนเอง สังคม ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต และตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยูใ่ นตนเองด้วย
4.2 ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในเรื่ องราวต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
4.3 เทคนิ ควิธี (Techniques) คือ การรู ้ เทคนิ คในการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ท้ งั ที่เป็ น
เทคนิคส่ วนบุคคล และเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน
4.4 การตระหนักในความจริ งของสิ่ งต่างๆ (Actualization) คือ การรู ้จกั หรื อตระหนักใน
ตนเอง พอใจในตนเอง และพยายามใช้ตนเองเต็มศักยภาพ รวมทั้งการเปิ ดกว้างรับประสบการณ์
ต่างๆ โดยมีการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน การผลิตผลงานด้วย
ตนเอง และมีความคิดที่ยดื หยุน่ เข้ากับทุกรู ปแบบของชีวติ
องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ จะผลักดันให้บุคคลสามารถดึ งศักยภาพเชิ งสร้ างสรรค์ของตนเอง
ออกมาใช้ได้
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จากทฤษฎี ความคิดสร้ างสรรค์ที่กล่ าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็ นว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ น
ทัก ษะที่ มี ใ นตัว บุ ค คลทุ ก คน และสามารถที่ จ ะพัฒ นาให้ สู ง ขึ้ นได้โ ดยอาศัย การเรี ย นรู ้ แ ละ
บรรยากาศที่เอื้ออานวย (ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา., 2545: 28-29)
2.3 หลักการวาดการ์ ตูน
2.3.1 ความหมายของการ์ ตูน
การ์ ตูน มาจากภาษาอังกฤษาว่า cartoon หมายถึ ง ภาพวาดต่างๆที่วาดขึ้นโดยไม่เน้นให้
เหมือนกับความเป็ นจริ งทั้งหมด โดยจะตัดทอนรายละเอียดออกมา ภาพการ์ ตูนจึงเขียนขึ้นด้วยรู ป
เส้นแบบง่ายๆ โดยเน้นคุณลักษณะพิเศษของรู ปร่ าง กริ ยา ท่าทาง หน้าตา อารมณ์ของคน สัตว์ วัตถุ
สิ่ งของ
การ์ ตูนจัดเป็ นงานทัศนศิลป์ เพราะเป็ นงานศิลปะที่รับรู ้ได้ทางการมองเห็น การ์ ตูนนั้นมัก
ใช้ประกอบในงานต่างๆ ทั้งการ์ ตูนประกอบหนังสื อ ภาพยนตร์ แผ่นป้ ายโฆษนา
2.3.2 การเขียนภาพการ์ ตูน
ขั้นตอนการเขียนภาพการ์ ตูน มีดงั นี้
1. กาหนดแนวคิด เริ่ มจากการจินตนาการถึงการ์ ตูนว่าต้องการวาดออกมาในรู ปแบบใด
2. กาหนดโครงสร้าง โดยการร่ างภาพที่จะวาดเป็ นโครงสร้างภาพรวม ด้วยเส้นและรู ปทรง
เรขาคณิ ตหรื อรู ปทรงต่างๆ ผสมผสานกัน
3. กาหนดความรู ้สึก คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกที่ผูเ้ ขียนต้องการให้ปรากฎในภาพ
การ์ ตูนนั้นเพื่อให้ผชู ้ มทราบว่าตัวการ์ ตูนเหล่านั้นมีอารมณ์ความรู ้สึกอย่างไร
2.3.3 การวาดการ์ ตูนขั้นพื้นฐาน
1. การวาดใบหน้าจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1.1 ช่วงหน้าผาก
1.2 ช่วงตาถึงปลายจมูก
1.3 ช่วงปลายจมูกถึงคาง
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การวาดใบหน้ามุมต่างๆ ให้มองรู ปหน้าให้เป็ น 3 มิติ เป็ นส่ วนของวงกลมและวงรี ที่ถูกตัด
ส่ วนท้ายออกไป เวลาวาดขึ้นเป็ นรู ปทรงเรขาคณิ ตตามแบบ แล้วก็แบ่งออก 3 ส่ วน เติมใบหน้าตาม
ตาแหน่งตามหลักการวาดใบหน้า

รู ปภาพที่ 2.5 การวาดโครงหน้ า
2. การวาดร่ างกาย หลักการคือ ให้ขีดเส้น 9 เส้น ที่มีช่องไฟที่เท่ากัน 8 ช่อง แล้วลองวาด
หุ่ นตามแบบโดยวางสัดส่ วนตามภาพคื อ ส่ วนหัวประมาณ 1 ส่ วน ช่ วงตัวลงมาประมาณ 2 ส่ วน
ช่ วงเอวถึ งเป้ าลงมา 1 ส่ วน ช่ วงขาบนลงมาประมาณ 2 ส่ วน ช่ วงขาล่ า งถึ งเท้า ประมาณ 2 ส่ วน
*สังเกตว่า ช่วงศอกจะอยูใ่ นช่วงประมาณเอว และมือจะเลยช่วงเป้ ากางเกงลงมาอีกเล็กน้อย*

รู ปภาพที่ 2.6 โครงสร้ างของร่ างกายตัวละคร
3. การวาดทรงผม จะเห็ นว่าทรงผมขั้นพื้นฐานที่นามาสร้ างความแตกต่างให้ตวั ละครได้
หลักการวาดผมก็คือ วาดเส้นหลักห่ างๆก่อน แล้วค่อยมาแยกเส้นย่อยที่หลัง โดยดู ทิศทางแสงเงา
ส่ วนที่ถูกซ้อนทับกันมากก็ลงเส้นถี่ข้ ึน
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รู ปภาพที่ 2.7 เส้ นผมและทรงผม
4. การวาดแววตา มีหลายแบบหลายสไตล์ สามารถเลือกตามความชอบ นักวาดการ์ ตูนอาจ
วาดตามสไตล์ของตัวเอง หรื อทาตามอย่างแบบทัว่ ๆไปที่พบเห็นตามหนังสื อการ์ ตูน มีต้ งั แต่ดวงตา
ง่ายๆ ไปจนถึงดวงตาที่มีความละเอียดสู ง

รู ปภาพที่ 2.8 การวาดดวงตา
5. การวาดมือ สัดส่ วนของมือคือ 2 ส่ วน การวาดมือสามารถดูมือต้วเองประกอบด้วย
*ข้อควรระวัง* การวาดมือคือการสังเกตนิ้วหัวแม่มือว่าหันเข้าตัวหรื อหันออกตัวในท่าทาง
นั้นๆ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ., 2559: 15-22)

รู ปภาพที่ 2.9 การวาดมือ
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2.4 ทฤษฎีสีกบั การออกแบบงานกราฟิ ก
2.4.1 ทฤษฎีและการใช้สี
สี มีความสาคัญอย่างมากต่องานออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในงานออกแบบกราฟิ ก เพราะ
นอกจากจะทาให้ภาพหรื อสิ่ งต่างๆ มีความสดใส สวยงาม และน่าสนใจ แล้วยังมีบทบาทในการสื่ อ
ความหมายได้อย่างถู กต้อง เหมาะสมและมีคุณภาพอีกด้วย ในการใช้สีเพื่อสื่ อความหมายในงาน
กราฟิ กนั้น ควรจะได้ศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจเพื่อที่จะได้นาสี ไปใช้ประกอบในงานกราฟิ ก ให้
งานนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์มากที่สุด
สี คืออะไร สี เป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับชี วิตประจาวันของคนมากมาย โดยที่ไม่ได้นึกถึง การทา
ความเข้าใจว่า สี คืออะไร และถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้
แสงสี ข าวและสเปกตรั ม ของสี แสงสี ข าวซึ่ งมี ก าเนิ ด มาจากดวงอาทิ ต ย์ จริ งๆแล้ว
ประกอบด้วยสี รุ้ง เมื่อส่ องแสงผ่านปริ ซึม แสงก็จะแตกออกมาเป็ นสเปกตรัมของสี สี เหล่านี้ คือสี
แดง แสด เหลือง เขียว น้ าเงิ น คราม และสี ม่วง ซึ่ งสี เหล่านี้ คือ สเปกตรัมของแสงสี ที่มองเห็ นได้
ผ่านปริ ซึม
แต่ส่วนสเปกตรัมที่มองไม่เห็นได้มีค่า ค่าหนึ่ งเป็ นของตัวเอง ซึ่ งเรี ยกว่า “สี ” ซึ่ งสิ่ งนั้นมี
มากมายหลายล้า นสี ความแตกต่ า งของสี ห นึ่ ง ไปยัง สี ถ ัด ไปอาจจะมองไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า ง
สเปกตรัมของแสงที่มองเห็นสามารถแบ่งออกได้มากกว่า 1 สี แต่กลับมองเห็นเป็ นสี เดียว ซึ่ งขึ้นอยู่
กับสี ที่อยูร่ อบข้างนั้น เป็ นเพราะว่าสายตาของคนจะผสมสี ที่อยูใ่ กล้กนั ให้โดยอัตโนมัติ
กาเนิ ดแสงและแสงสะท้อน แสงกาเนิ ดจากต้นกาเนิ ดแสงที่ มีพลังงาน เช่ น ดวงอาทิ ตย์
หลอดไฟฟ้ าหรื อจอคอมพิวเตอร์ ส่ วนแสงสะท้อนคื อแสงที่กระทบกับวัตถุ แล้วสะท้อนออกมา
โดยที่มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน นี่คือแสงที่มองเห็นเมื่อมองวัตถุที่ไม่ได้เป็ นต้นกาเนิดแสง
แสงที่ ถูก ผลิ ตออกมา โดยต้นกาเนิ ดอาจจะประกอบไปด้วยสี ท้ งั หมด หรื อ สี ผสม หรื อ
อาจจะเป็ นสี ใดสี หนึ่ง แสงที่ถูกผลิตจะเดิ นทางเป็ นเส้นตรงจากนั้นกาหนดแสงมายังตา โดยยังคง
สภาพของสี ที่ถูกสร้ างไว้พอกระทบกับวัตถุ ใดๆ ก็ตามวัตถุ น้ นั ก็จะดู ดกลื นแสงบางส่ วนไว้ แล้ว
สะท้อนแสงบางส่ วนออกมา สี ที่เห็นนั้นเป็ นสี ที่เกิดจากการสะท้อนของแสง

13

รู ปภาพที่ 2.10 กาเนิดแสงและแสงสะท้ อน
สิ่ งที่สาคัญประการหนึ่งที่ตอ้ งคานึ งถึ งก็ คือ สามารถมองเห็ นบางสิ่ งก็เพราะว่าสิ่ งนั้นให้
แสงออกมา และเห็นบางสิ่ งก็เพราะว่าสิ่ งนั้นสะท้อนแสงได้ เมื่อสิ่ งที่ให้แสงให้กาเนิดแสงออกมา
สิ่ งเหล่านั้นก็จะให้สีที่มองเห็ นเมื่อสิ่ งนั้นสะท้อนแสงออกมา สี ถูกกาหนดโดยสี ของแสงที่ชนกับ
วัตถุ และสี ของวัตถุที่สะท้อน
แผ่นกระดาษสี ขาวที่มีสีขาวก็เพราะว่า กระดาษสะท้อนทุกสี ของแสงสี ขาวไม่ดูดกลืนสี ใด
เลย ถ้าฉายแสงสี น้ าเงินไปในกระดาษสี ขาว กระดาษจะกลายเป็ นสี น้ าเงิน เพราะว่ากระดาษสี ขาวจะ
สะท้อนแสงสี น้ าเงินออกมา อีกกรณี หนึ่งคือ ถ้าฉายแสงสี ข าวไปบนกระดาษสี แดง กระดาษสี แดง
จะกลายเป็ นสี แดง เพราะว่าสี ท้ งั หมดยกเว้นสี แดงจะถูกดูดกลืน
ทฤษฎีสี
ความพึงพอใจความชอบและความไม่ชอบเกี่ยวกับสี ของคนแต่ละคน แต่ละกลุ่มเป้ าหมาย
มีส่วนที่ชกั จูงให้เกิ ดความรู ้ สึกสนใจ และเข้าใจถึ งคุ ณค่าของภาพเหล่านั้น จะสามารถตอบสนอง
แรงกระตุน้ ได้ตามวัตถุประสงค์เป็ นเป้าหมายสาคัญของงานออกแบบ มีทฤษฎีสีเกี่ยวกับเรื่ องสี ที่จะ
ช่วยให้ความกระจ่างในเรื่ องของความหมาย และอิทธิ พลของสี ที่มีต่อการรับรู ้ทศั นี ยภาพที่ปรากฏ
เพื่อให้สามารถสื่ อความหมายได้เป็ นอย่างดี เป็ นที่ยอมรับและที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายมีอยู่ 4
ทฤษฎีคือ
1. ทฤษฎีตามหลักวิชาฟิ สิ กส์
จะอธิ บายความหมายของสี จากการมองเห็นโดยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องแสง ตามทฤษฎีสี
นี้ สี หมายถึง ส่ วนประกอบของสเปกตรัม (Spectra Composition) แม่สีแสงนี้ ประกอบด้วยสี 3 สี
ได้แก่ Red, Green, Blue ถ้านาเอาแสงของสี ท้ งั 3 สี มาผสมกัน จะทาให้ได้สีใหม่อีก 3 สี
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2. ทฤษฎีตามหลักวิชาเคมี
อธิ บายความหมายของสี ตามคุ ณสมบัติครี มมี่ที่ปรากฏ คือ เป็ นส่ วนผสมที่ยอ้ มขึ้น (Dye)
หรื อ เป็ นเนื้ อแท้ของสี (Pigment) ซึ่ งกาหนดแม่สีไว้เป็ น 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน ถ้านาเอา
เนื้อสี มาผสมกันจะได้สีใหม่อีก 3 สี
3. ทฤษฎีตามหลักจิตวิทยา
เป็ นทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับ สิ่ ง แวดล้อม อันเป็ นแรงกระตุ น้ สิ่ ง เร้ า ตามทฤษฎี น้ ี จะอธิ บ าย
คุณสมบัติของสี ตามสิ่ งเร้าประเภทต่างๆ ที่มองเห็นแม่สีตามทฤษฎีน้ ี ประกอบด้วย สี เหลือง สี เขียว
สี น้ าเงิน และสี แดง และถ้านาสี ท้ งั 4 มาผสมกันจะได้สีใหม่อีก 4 สี
4.ทฤษฎีสีของมันเซลล์ (สี ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน)
สามารถอธิ บายความหมายและคุณสมบัติของสี ที่ใช้ในชีวิตประจาวัน มันเซลล์ (Munsell)
ศิลปิ นชาวอเมริ กนั ได้กาหนดแม่สีเป็ น 5 สี ด้วยกัน คือ สี แดง สี เหลือง สี เขียว สี น้ าเงิน และสี ม่วง
เมื่อนามาผสมกันจะได้สีใหม่อีก 5 สี
แม่สี (สี ข้ นั ที่ 1 หรื อสี ปฐมภูมิ)
เป็ นสี ที่มีความเข้มมากสามารถนาไปผสมให้เกิดสี ต่างๆ ได้มากมายหลายสี แม่สีมี 3 สี คือ
สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน
สี ข้ นั ที่ 2 (สี ทุติยภูมิ)
เกิดจากการนาแม่สี มาผสมกันทีละคู่โดยมีอตั ราส่ วนเท่ากัน จะทาให้เกิดสี มาอีก 3 สี คือ สี
ส้ม สี เขียว สี ม่วง
สี ข้ นั ที่ 3 (สี ตติยภูมิ)
ได้จากการนาสี ที่เกิดขึ้นใหม่ (สี ข้ นั ที่ 2) มาผสมกับแม่สีทีละคู่ โดยมีอตั ราส่ วนเท่ากัน จะ
ทาให้ได้สีใหม่อีก 6 สี คือ สี ม่วงแดง สี แสดแดง สี เหลืองแสด สี เขียวเหลือง สี น้ าเงินเขียว และสี น้ า
เงินม่วง ซึ่ งบางทีก็เรี ยกว่า วงล้อสี ธรรมชาติ

รู ปภาพที่ 2.11 วงล้ อสีธรรมชาติ
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วงล้อสี ธรรมชาติ
1.สี ทุกสี ในวงล้อเป็ นสี แท้ (Hue) เพราะทุกสี จะมีความเข้มหรื อความสดใสในตัวของมัน
เองซึ่ งเกิดจากการผสมของแม่สี
2.เมื่อนาสี ทุกสี มาผสมกันในอัตราส่ วนที่เท่ากันจะทาให้เกิดเป็ นสี กลาง (Neutral)
3.สี ที่อยู่ใกล้กนั จะมีความกลมกลื นกัน เพราะเป็ นการผสมสี จากสี ร่ วมกัน เช่ น ม่วงแดง
แดง และแสดแดง เป็ นต้น

รู ปภาพที่ 2.12 ความกลมกลืนสี
4.สี ตรงกันข้ามในวงล้อสี จะมีลกั ษณะสี ที่ตดั กัน หรื อเป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน เช่น สี แดง กับสี
เขียว ฉะนั้นในวงล้อสี จึงมีสีตดั กันอย่างแท้จริ ง (True Contrast) อยู่ 6 คู่ การนาสี ตรงกันข้ามมาใช้ใน
งานออกแบบ จะช่วยทาให้ภาพน่าสนใจมากขึ้น แต่ตอ้ งใช้ให้ถูกหลักการ คือ ไม่ควรใช้สีที่ตดั กัน
อย่างแท้จริ งในสัดส่ วนที่เท่ากัน ถ้าจะใช้ควรจะมีสัดส่ วนประมาณ 80 : 20 หรื อมิฉะนั้นก็ตอ้ งทาให้
สี ใดสี หนึ่งหรื อทั้งคู่ลดความสดใสรุ นแรงลงไปที่เรี ยกว่า การเบรกสี ซึ่งอาจทาได้โดย
- การทาให้สีอ่อนจางลง โดยเติมสี ขาวลงไปในสี แท้ซ่ ึ งเรี ยกวิธีน้ ี ว่า “Value ”หรื อ “Tint”
เช่น ผสมสี ขาวลงในสี แดง ทาให้ได้สีชมพู
- การทาให้สีเข้มหรื อสี มืดเรี ยกว่า “Shade” วิธีการก็คือ เติมสี ดาลงไปในสี แท้น้ นั เช่น เติมสี
ดาลงไปในสี แดง อาจจะได้สีแดงเลือดหมู
- การใช้วธิ ีการใช้สีเทา (ส่ วนผสมของสี ขาวกับสี ดา) ผสมลงเล็กน้อย จะทาให้สีน้ นั หม่นลง
หรื ออาจใช้สีตรงกันข้ามเพียงเล็กน้อย ก็จะทาให้สิ่งนั้นลดความสดลงไปได้เช่นกัน
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วรรณะสี (Tones)
วรรณะของสี หมายถึ ง กลุ่ มสี ที่ปรากฏให้ความรู ้ สึกที่ แตกต่ างกัน สังเกตจากวงล้อสี จะ
ปรากฏเป็ น 2 วรรณะ คือ
- วรรณะสี ร้อน (Warm Tones) ลักษณะของสี จะให้ความรู ้สึกสดใสร้อนแรงฉู ดฉาด หรื อ
ร่ าเริ ง สี ในกลุ่มนี้ได้แก่ สี เหลือง สี แดง สี แสดและสี ที่ใกล้เคียง
- วรรณะสี เย็น (Cool Tones) ความรู ้สึกที่ปรากฏในภาพจะแสดงความสงบ เยือ กเย็นจนถึง
ความเศร้า ได้แก่ สี น้ าเงิน สี ม่วง สี เขียวและสี ที่ใกล้เคียง (มหาวิทยาลัยสยาม., 2559: 36-40)
จิตวิทยาในการใช้สี
แม้ว่าจะมีทฤษฎี เกี่ยวกับสี อย่างมากมาย แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการนาไปใช้
งาน แต่ลกั ษณะเฉพาะหรื อคุณค่าเฉพาะของสี แต่ละสี ยอ่ มจะเป็ นตัวแทนของอารมณ์ต่างๆ ในวัตถุที่
มีสีปรากฏขึ้นในตัว เมื่อสายตาได้สัมผัสวัตถุ ได้เห็นความแตกต่างหลากหลายของสี ในวัตถุยอ่ มเกิด
ความรู ้ สึกต่างๆ ได้แก่ ตื่นเต้น หนาวเย็น หรื อ อบอุ่น อ่อนหวาน นุ่ มนวล หรื อแข็งกระด้าง และ
นอกจากความรู ้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ว ยัง เป็ นที่ ย อมรั บ กันอี ก ว่า สี เ ป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องความคิ ด ทาง
นามธรรมบางประการอีกด้วย เช่น ความสงบสันติ การเคลื่อนไหว อันตราย ความตาย อิทธิ พลของ
สี ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการรับรู ้ และการจดจาสิ่ งต่างๆ รอบตัว มี ผลกระทบต่อระบบประสาทสัมผัสได้
ดี กว่ารู ปร่ าง ลายเส้น หรื อถ้อยคาตลอดจนเป็ นมโนทัศน์ต่างๆ การมีความรู ้ และประสบการณ์ ใน
การเลือกใช้สีของนักออกแบบ จึงเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้เอกสารเหล่ านั้นบรรลุ เป้ าหมายตาม
ต้องการได้ไม่ยากนัก การเรี ยนรู ้ ถึงอิทธิ พลที่มีต่อความรู ้ สึกของการมองสี แต่ละสี จึงเป็ นสิ่ งที่น่า
ศึกษาอย่างยิง่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สี แดง เป็ นสี ของไฟ การปฏิวตั ิ ความรู ้ สึกทางกามารมณ์ ความปรารถนา สี ของความอ่อน
เยาว์ ดังนั้นจึงเป็ นที่ชอบมากสาหรับเด็กเล็กๆ สี แดงเป็ นสี ที่มีพลังมากสามารถบดบังสี อื่นๆ จึงไม่
เหมาะที่จะใช้เป็ นสี พ้ืนหรื อฉากหลัง (Background)
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เมื่อนาสี แดงมาผสมกับสี ขาวจะเป็ นสี ชมพู สี แดงจะลดพลังลง และทาให้รู้สึกถึ งความ
อ่อนหวานนุ่มนวล และความเป็ นกวีข้ ึนมาแทน แต่ถา้ สี แดงและสี เหลืองถูกผสมให้เข้ม ผลลัพธ์ก็
คื อ สี น้ า ตาล ซึ่ งมี ค วามอ่ อ นแก่ ต่ า งกัน แต่ ไ ม่ ว่า จะอ่ อ นแก่ เ พี ย งใด สี ป ระเภทน้ า ตาลนี้ จะให้
ความรู ้สึกเกี่ยวกับพื้นดิน ความมัน่ คง แข็งแรง เข้มแข็ง ความเป็ นจริ ง และอบอุ่น

สี เหลื อง เป็ นสี ที่มีพลังด้านความสว่างอย่างมาก ให้ความรู ้ สึกเย็นมากกว่าสี เหลื องอมส้ม
แต่ก็อุ่นกว่าสี เหลืองอมเขียว สี เหลืองสะท้อนถึงสติปัญญามากกว่าจิตใจ ถ้าคุณลักษณะของสี เหลือง
จะรู ้สึกได้เมื่อมีสีที่สองปรากฏอยูด่ ว้ ย เช่น เมื่ออยูก่ บั สี เขียวจะทาให้รู้สึกมัน่ คง และจับต้องได้มาก
ขึ้น

สี เขียว เป็ นสี ทางชี ววิทยาซึ่ งใกล้เคียงกับธรรมชาติ และช่วยให้ความคิดพลุ่งพล่านสงบลง
เป็ นสี กลางๆ ไม่เย็นและก็ไม่ร้อน แต่ถา้ เข้มขึ้นในทางสี น้ าเงินจะดูเป็ นน้ าสี เขียวอมฟ้ า สี ฟ้าพลอย
เป็ นสัญลักษณ์ของน้ าและการเคลื่อนไหวโดย ปกติแล้วสี เขียวอมฟ้าจะเป็ นสี ตรงข้ามกับสี ฟ้า

สี น้ าเงิน เป็ นสี ที่เก็บกด ช่ างฝัน เปล่าเปลี่ยว ถ้าแม้ว่าจะทาให้ใสขึ้นโดยการผสมสี ขาวเข้า
ไปก็ตาม สี น้ า เงิ นให้ค วามประทับ ใจเกี่ ยวกับ ความสะอาดบริ สุ ทธิ์ จึ งมักใช้ใ นที่ ตอ้ งการแสดง
สุ ขอนามัย
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สี ม่วง แสดงถึ งความรู ้สึกใคร่ ครวญ การทาสมาธิ ความลึกลับ เวทมนตร์ คาถา และความ
เก่าแก่โบราณ แม้วา่ จะผสมสี ขาวให้เป็ นสี ม่วงไลแลค ก็ยงั ทาให้คนที่มองเห็นไม่กล้าเข้าใกล้ไม่รู้สึก
เป็ นมิตร สี ม่วงครามซึ่ งใกล้สีน้าเงิ นมาก จะดู เกี่ยวข้องกับโลกมากกว่าสี ม่วงแดง แต่ก็ยงั คงความ
เป็ นเจ้านาย และเต็มไปด้วยเกียรติยศอยูน่ นั่ เอง

สี ทอง มีตาแหน่งใกล้สีส้ม และนับว่าเป็ นสี อุ่นสี หนึ่ง ในขณะที่สีเงินถูกจัดเป็ นสี เย็น และมี
ความคล้ายคลึงกับสี เทากลาง การใช้สีเงินออกจะยากกว่าเนื่ องจากต้องมีสีอุ่นมาใช้ร่วมด้วยหากว่า
ต้องการผลของความรู ้สึกในทางบวก

สี เทา สาหรับสี เทาซึ่ งมีระดับ สี อ่อนแก่ แตกต่างกันมากมายหลายระดับนั้นอาจจะเป็ นที่
คุน้ เคยกันดีจากการดูภาพขาวดา การอ่านหนังสื อพิมพ์และหนังสื อทัว่ ไป

สี ดา ซึ่ งเรี ยกว่า "อรงค์" คื อ ถื อว่าไม่ใช่ สีดา เป็ นสัญลักษณ์ ของความมืดความว่า ในการ
ตีพิมพ์สีดามีค่าในทางบวกมาก เนื่องจากเมื่อใช้สีอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพหรื อตัวอักษรวางลงไป ก็จะ
ทาให้สีเหล่านั้นเจิดจ้าสะดุดตาขึ้น
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สี ขาว สี ขาวก็เช่นกัน ไม่เป็ นทั้งสี อุ่น และสี เย็น ยกเว้นเมื่ออยูก่ บั สี เหลือง จะทาให้สีเหลือง
เจิดจ้าขึ้น สามารถวางภาพหรื ออักษรสี ต่างๆ วางบนพื้นขาวได้ผลดีเช่นเดียวกับสี ดา (สุ ชา จันทร์ เอ
ม., 2547: 36-37).
หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สี
การใช้สีในงานออกแบบกราฟิ ก มีวตั ถุ ประสงค์ที่จะทาให้งานน่ าดู สวยงาม และตื่ นตา
หรื อส่ งเสริ มให้เนื้ อหาสาระที่นามาเสนอมีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น คนแต่ละวัยมีความสนใจกลุ่มสี ที่
แตกต่างกัน เช่น เด็กเล็กๆจะสนใจสี สด เข้ม สะดุดตา ไม่ชอบสี อ่อน และจะสังเกตได้วา่ เมื่อมีอายุ
มากขึ้น ก็ยงิ่ ไม่ชอบสี สดใสมากๆ กับนิ ยมกลุ่มสี อ่อนหวานนุ่มนวลการวางโครงสี ในงานออกแบบ
กราฟิ ก ในเชิงพาณิ ชย์จึงต้องเน้นเรื่ องวัยของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ
เด็กเล็กๆควรใช้สีประเภทสี ปฐมภูมิ (Primary) หรื อสี ทุติยภูมิ (Secondary) ส่ วนผูใ้ หญ่อาจ
ใช้สีแท้ (Hue) ผสมกลุ่มสี ขาวหรื อสี นวลหรื อสี ดาที่เรี ยกว่า Tint and Shade การใช้สีขาวหรื อสี ดามา
ผสมกับสี แท้ ก็จะช่ วยลดความสดใสของสี เดิ มลงตามขนาดสัดส่ วนมากน้อยตามต้องการ ดังนั้น
ก่อนจะวางโครงสี ในการทางาน จึงควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สีในทางจิตวิทยาด้วย ดังนี้
1.ใช้สีส ดส าหรั บ กระตุ ้นให้เห็ นเด่ นชัด เพื่ อการมองในระยะเวลาสั้นๆ เหมาะอย่า งยิ่ง
สาหรับการทาสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์

รู ปภาพที่ 2.13 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 1
(ที่มา http://www.khohongcity.go.th/news/detail/97851/)(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
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2.พึงระลึกไว้เสมอว่าการใช้สีมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการเน้นให้เห็นเด่นชัด มุ่งส่ งเสริ มให้
เนื้อหาสาระมีความชัดเจนขึ้น ถูกต้องขึ้น บางครั้งการใช้สีของนักออกแบบ จะสามารถใช้สีได้อย่าง
อิสระเพื่อความสวยงาม บางครั้งก็จาเป็ นต้องนึ กถึงหลักความจริ ง และความถูกต้องอย่างเหมาะสม
ด้วย

รู ปภาพที่ 2.14 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 2
(ที่มา http://service-hospitalitythai.com/product.php?id=49)(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม
2562)
3.การออกแบบงานพาณิ ช ศิ ล ป์ งานกราฟิ กต่ า งๆ อาจจะไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้สี เ สมอไป
ผูอ้ อกแบบจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมด้วยว่าควรใช้อย่างไร เพียงใด การกาหนดว่าจะใช้สี
เพิ่มขึ้นมา 1 สี น้ นั หมายความว่าจะต้องเพิ่มปริ มาณตามมาอีกจานวนหนึ่งเสมอ

รู ปภาพที่ 2.15 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 3
(ที่มา https://www.businessinsider.com/mcdonalds-vs-shake-shack-infographic-2015-8)
(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
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4.ควรใช้สีให้เหมาะสมกับวัยของผูบ้ ริ โภค เช่น ผูส้ ู งอายูใช้สีอ่อนๆ เด็กเล็กๆใช้สีสันสดใส
เพื่อเพิ่มความสนใจ

รู ปภาพที่ 2.16 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 4
(ที่มา http://www.thaincd.com/2016/media-detail.php?id=12604&tid=39&gid=1-015-009)
(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
5.การใช้สีมากเกินไปไม่เกิดผลดีกบั งานออกแบบอย่างแท้จริ ง เพราะสี ในหลายๆ สี อาจจะ
ทาให้ลดความเด่นชัดของงานและเนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอ

รู ปภาพที่ 2.17 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 5
(ที่มา https://depositphotos.com/230183676/stock-illustration-2019-party-poster-fullcolor.html)(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
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6.เมื่อใช้สีสด เข้มจัด คู่กบั สี อ่อนมากๆ จะทาให้ดูชดั เจน และมีชีวติ ชีวาน่าสนใจ

รู ปภาพที่ 2.18 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 6
(ที่มา https://depositphotos.com/230183676/stock-illustration-2019-party-poster-fullcolor.html)(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
7.การใช้สีพ้ื นในงานออกแบบสิ่ งพิ มพ์ที่ มีพ้ื นที่ ว่า งมากๆ ทาให้เกิ ดผลในการไม่เร้ าใจ
เท่าที่ควรจึงควรหลีกเลี่ยง

รู ปภาพที่ 2.19 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 7
(ที่มา https://issuu.com/wachirayaritthep/docs/all)(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
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8.ข้อพิจารณาสาหรับการใช้สีบนตัวอักษร ข้อความ คือ ต้องให้ชดั เจน อ่านง่าย ควรงดเว้น
การใช้สีที่ตรงข้ามในปริ มาณเท่าๆกัน บนพื้นที่เดียวกันหรื อใกล้เคียง เพราะจะทาให้ผดู ้ ูตอ้ งเพ่งมอง
อย่างมาก ทาให้เกิดภาพซ้อนพล่ามัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่ วนที่เป็ นเนื้ อหาสาระเช่ น ตัวอักษรสี แดง
พื้นสี เขียว ความเด่นชัดของข้อความที่ตอ้ งการเน้นด้วยความแตกต่างกันของสี ก็จะลดความเด่นชัด
ลงอีกด้วย (ลักขณา สริ วฒั น์., 2549: 33-37).

รู ปภาพที่ 2.20 ตัวอย่ างหลักการใช้ สี 8
(ที่มา https://www.freepik.com/free-vector/fantastic-poster-black-friday_950768.htm)
(วันที่ค้นข้ อมูล : 27 สิ งหาคม 2562)
2.5 แนวทางการออกแบบสติกเกอร์
2.5.1 แนวทางสาหรับภาพสติกเกอร์ ภาพหลัก และภาพแท็บ
- ภาพสติกเกอร์ จะต้องไม่มีรูปแบบที่เหมือนกับที่ LINE ได้ออกแบบไปแล้ว
- ภาพที่ไม่เอื้ออานวยในการใช้สาหรับบทสนทนาไม่ควรทา
- จะต้องเป็ นภาพวาดไม่ใช้ภาพถ่าย
- ภาพที่ดูยาก เช่น ทิวทัศน์ที่กว้างขวาง หรื อคาแรคเตอร์ ที่สูงเกินไปไม่ควรทา
- ห้ามสติกเกอร์ ที่ส่วนสาคัญขาดสมดุล เช่น สี ซีดจาง หรื อไม่ตรงแถวตรงแนว
- ภาพที่เป็ นแค่โลโก้เท่านั้น ไม่สื่ออารมณ์ใดๆก็ไม่สามารถผ่าน LINE ได้
- ภาพที่เป็ นแค่ขอ้ ความธรรมดาๆไม่สามารถผ่านได้
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- สติกเกอร์ ที่สะกดคาผิด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ส่ วนคาไทยตามสมัยนิ ยมนั้นก็
ไม่ควร เช่น รับแซ่บ , จบป่ ะ , โอป่ ะ หรอจิงดิ เป็ นต้น
- ห้ามสติกเกอร์ และข้อความขัดแย้งกัน รวมถึงคาอธิ บายที่ขดั แย้งกับคนอื่นเช่ น
วาดรู ปคนส่ งหัวใจ แต่เขียนคาว่าเกลียดมาก เป็ นต้น

รู ปภาพที่ 2.21 แนวทางการออกแบบสติกเกอร์
- สติกเกอร์ ชุด (40 ภาพ) กับสติกเกอร์ หลัก หรื อภาพที่โชว์บนแท็บ จะต้อง
แตกต่างจากทั้ง 40 สติกเกอร์ ที่ใช้ส่งสื่ ออารมณ์ตอนแชท
- สติกเกอร์ ตอ้ งพร้อมขายภายใน Sticker Shop ด้วย ไม่สามารถทาส่ งไปแล้วนา
กลับมาปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้อีก
2.5.2 แนวทางสาหรับข้อความโปรยต่างๆ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับข้อความโปรย ไม่วา่ จะเป็ น ชื่อสติกเกอร์ , คาอธิ บายเกี่ยวกับ
สติกเกอร์ , ชื่อผูอ้ อกแบบ และข้อความเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ มีดงั นี้
- ข้อความต้องไม่มีรูปแบบเดียวกันกับที่ LINE ได้ออกแบบไปแล้ว
- ข้อความต่างๆต้องสะกดถู กต้องไม่ผิดพลาดด้วยประการทั้งปวง จะอ้างว่าใช้
ฟอนต์พิเศษ อะไรต่างๆไม่ได้
- ชื่อสติกเกอร์หรื อคาอธิ บายต้องไม่เป็ นองค์ประกอบโฆษณา เช่น ดูไอเท็มนี้ ในส
โตร์ ภายในวันนี้ หรื อ แค่คน้ หาด้วย “ชื่อสิ นค้าหรื อสติกเกอร์” ออนไลน์
- ข้อความที่มีชื่อเว็ปไซต์ หรื อ URL ไม่สามารถทาได้
- ข้อความที่มี่ emoji เช่นรู ปหัวใจ หรื อคาแรคเตอร์อื่นๆ ซึ้ งมีผลแตกต่างกันไปตาม
อุปกรณ์ของผูใ้ ช้งาน อย่างรู ป ^_^ , @-@ แบบนี้ไม่สามารถทาได้
- ข้อความที่ขดั แย้งกับสติกเกอร์
- ข้อความที่ส้ ันเกินไป
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2.5.3 ข้อกาหนดด้านศีลธรรม
- ห้ามสติกเกอร์ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ผดิ กฎหมาย
- ห้ามสติกเกอร์ที่แสดงออกถึงความรุ นแรงหรื อการทาร้ายเด็ก
- คาแรคเตอร์ ที่นุ่งน้อยห่มน้อยไม่สามารถทาได้
- ห้ามภาพที่แสดงถึ งการดื่ มเหล้าเมายาที่มากเกิ นไป (อาจทาได้แค่ยกแก้วเบี ยร์
เท่านั้น) และวาดภาพเด็กๆ ใช้สิ่งเสพติ ด ก็ไม่สามารถทาได้ หรื อการใช้ส่ิ งเสพติ ด หรื อภาพที่
ส่ งเสริ มกระตุน้ ให้เกิดการใช้ยาเสพติดสาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
สามารถทาได้

- สติกเกอร์ ที่ส่งเสริ มหรื อให้ขบั รถระหว่างมึนเมา เช่น คนเมาแล้วขับรถเฮฮา ไม่

- ภาพที่ ส่งเสริ มกระตุ น้ ให้เกิ ดการใช้อาวุธผิดกฎหมาย หรื อแม้แต่อาวุธที่ ไม่ผิด
กฎหมายนั้นไม่ควร
- สติกเกอร์ ที่เป็ นสแปม(Spam) หรื อฟิ ชชิ่ง (phisihing) ผูใ้ ช้อื่นๆ
- ห้ามภาพการยิง แทง ทาร้ายร่ างกาย ฆาตกรรมต่างๆ ทั้งคนและสัตว์

รู ปภาพที่ 2.22 ข้ อกาหนด้ านศีลธรรม
- สติกเกอร์ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อชื่ อเสี ยงบุคคลหรื อสัญชาติหรื อกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเช่น สติกเกอร์ที่ลอ้ เลียนเพศที่สามก็มีสิทธิที่จะไม่ผา่ น
- ห้ามสติกเกอร์ซ่ ึงเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น หรื อข้อมูลส่ วนบุคคล
- ห้ามสติกเกอร์ซ่ ึงแสดงคาหยาบมากเกินไปเช่น โชว์นิ้วกลาง
- ห้ามสติกเกอร์ ที่กล่าวร้ายศาสนาหรื อทาให้ผคู ้ นเกลียดซึ่ งกันและกัน
- ห้ามสติกเกอร์ ซ่ ึงแสดงออกทางเพศ หรื อ กระตุน้ อารมณ์ทางเพศ
- ห้ามสติกเกอร์ ที่เกี่ยวกับการพนัน เช่น นัง่ จัว่ ไพ่เอาเป็ นเอาตาย
- ห้ามสติกเกอร์ที่ออกแบบมาเพื่อล้วงข้อมูลหรื อรหัสของผูใ้ ช้
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- ห้ามสติกเกอร์ ที่มีองค์ประกอบที่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้เยาวชน เช่น เครื่ องสล๊อต
- ห้ามสติกเกอร์ที่สนับสนุน ส่ งเสริ ม กระตุน้ ให้เกิดการฆ่าตัวตาย หรื อยาเสพติด
- ห้ามสติกเกอร์ ที่แสดงออกถึงการต่อต้านสังคม อย่างมือตบ ตีนตบ
2.5.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับธุ รกิจ การโฆษณา และข้อกาหนดอื่นๆ
- สติกเกอร์ จะต้องให้ขอ้ มูลส่ วนตัวก่อนซื้ อ ไม่สามารถทาได้ ยกเว้นจะทาใน
รู ปแบบบริ ษทั ใหญ่ๆที่ตอ้ งการข้อมูลลูกค้าไว้ดว้ ย เช่น ต้องยอมรับเพื่อนคนนี้ ก่อนจึงสามารถดาวน์
โหลสติกเกอร์ ชุดนี้ได้ฟรี เป็ นต้น
- สติกเกอร์ ที่หวังผลอื่นๆ นอกเหนื อจากการใช้สื่ออารมณ์ในการแชทหรื อสติก
เกอร์ ที่มีความต่อเนื่ องกับแคมเปญโฆษณามีการดึงคนให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ไดเว็บหนึ่ง เช่นถ้า
ถูกจ้างให้วาดสติ๊กเกอร์ เป็ นรู ป จาพนม และดูเหมือนว่าจะเป็ นการ Promote เพื่อให้คนไปดูหนังของ
จาพนม หรื อแม้กระทัง่ คิ ดว่าวาดเองโดยไม่มีคนมาจ้างทา หากมีความสุ่ มเสี่ ยงที่จะเป็ นการให้
ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อแชทก็ทาให้เสี่ ยงในการผิดข้อกาหนดได้
- สติกเกอร์ที่อา้ งถึงการโฆษณาอื่นๆ เช่น มีขอ้ ความมีแบนที่สื่อถึงบริ การอื่นๆเช่น
เจ้าเสื อน้อย ตุ๊กตุ๊กแมน สติกเกอร์ จาก LH BANK จะเห็นว่ามีคาว่า LH BANK ติดอยูท่ ี่เสื้ อของเสื อ
ด้วยหากเป็ นการทาในนามของ Creator Sticker สติ๊กเกอร์ แล้วก็จะไม่ผา่ น
- ห้ามสาหรับสติ๊กเกอร์ ที่หวังผลโฆษณาอันนี้ ตอ้ งจ่ายเงินให้กบั ทาง LINE และมี
ข้อกาหนดที่แตกต่างจาก Creator Sticker
- สติกเกอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรวบรวมเงินบริ จาคเพื่อการกุศลก็หา้ ม
2.5.5 ลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สติกเกอร์ น้ นั จะต้องไม่ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศที่วางจาหน่ายซึ่ งปั จจุบนั
สามารถหาสติกเกอร์ ได้ทว่ั โลกเท่าที่ App Line พร้อมให้บริ การในประเทศนั้นๆ
- สติกเกอร์ ที่ผดิ กฎหมายลิขสิ ทธิ์
- ภาพที่มีลิขสิ ทธิ์ ไม่ชดั เจน เช่น การ์ ตูนเขียนเล่าเรื่ องต่อๆกันเองโดยแฟนการ์ ตูน
หรื อเรี ยกว่าแฟนฟิ กชัน (Fan Fiction) ซึ่ งอ้างอิงเนื้ อหาต้นฉบับที่มีลิขสิ ทธิ์ แม้โครงเรื่ องเป็ นคนละ
แบบกันก็ไม่สามารถนาคาแรคเตอร์ น้ นั มาทาสติ๊กเกอร์ ได้
- สติกเกอร์ ซ่ ึ งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ไม่สามารถผ่านได้
หากทาง Line เห็นว่า Creator มีการทาผิดในข้อใดข้อหนึ่งหรื อหลายข้อ กระทัง่
ทาง Lineพิ จ ารณาว่า ไม่ เ หมาะสมก็ ส ามารถหยุ ดการจาหน่ า ยสติ ก เกอร์ เหล่ า นั้นได้ท ันที และ
แน่นอนว่าเงินที่สะสมมาก็จะโดยยึดกลับไป
2.5.6. ประเภทไฟล์สติกเกอร์
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สาหรับรู ปแบบไฟล์ภาพที่ทาง LINE ต้องการคือ PNG (อ่านว่า ปิ ง ย่อมากจาก
Portable Network Graphics) ซึ่ งไฟล์ประเภทนี้ จะมีพ้ืนที่หลังโปร่ งใส สามารถกาหนดค่าง่ายๆได้
ในโปรแกรมกราฟิ ก
2.5.7. ขนาด จานวน และข้อความในสติ๊กเกอร์ Line แต่ละชุด
ขนาดจะแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ ภาพหลัก (Main lmage) , ภาพสติกเกอร์
(Sticker lmage) และภาพแท็บในห้องแชท (Chat room tab lmage) โดยทั้งหมดจะต้องมีความ
ละเอียดของภาพ 72 dpi และโหมดสี แบบ RGB
ในการกาหนดขนาดภาพนั้น เราจะทาใน Photoshop ส่ วนการเช็คจานวนอักษรนั้น
ก็สามารถดูในโปรแกรม Microsoft Word

รู ปภาพที่ 2.23 ประเภทของรู ปสติกเกอร์
2.11 การเว้นระยะขอบสติกเกอร์
ควรเว้นระยะจากขอบที่กาหนดไว้เข้ามาประมาน 10 Pixel หรื อ 35 มิลลิเมตรและต้องจัด
วางสติกเกอร์ ให้มีความสมดุลกัน ไม่เอียงไปอยูข่ า้ งใดข้างหนึ่ง (มหาวิทยาลัยสยาม., 2559: 43-48)
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รู ปภาพที่ 2.24 การกาหนดขนาดขอบสติกเกอร์
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั โปรไลฟ์ พลัส จำกัด 109/8 ถนนสะแกงำม ตรงข้ำมซอยสะแกงำม 20 แขวงแสม
ดำ เขตบำงขุนเทียน กรุ งเทพมหำนคร

รู ปภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์ (LOGO) บริ ษัท โปรไลฟ์ พลัส จากัด
3.2. ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั โปรไลฟ์ พลัส จำกัด เป็ นบริ ษทั ที่ทำงำนเกี่ ยวกับสื่ อโฆษณำโครงกำรหมู่บำ้ น ขำย
บ้ำน ขำยคอนโด และทำป้ ำยโฆษณำ ป้ ำยบอกทำงริ มถนน ทั้งในรู ปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารขององค์ กร
เจ้ำของบริ ษทั

กรรมกำรฝ่ ำย

หนัวหน้ำฝ่ ำย

พนักงำน

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตำแหน่งที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำย
นำยเมธิ ศ ลิ่วลือชัย ตำแหน่ง กรำฟฟิ กออฟไลน์
3.4.2 ลักษณะงำนที่นกั ศึกษำได้รับมอบหมำยดำเนินโครงกำร นอกเหนือจำกโครงงำน คือ
ทำหน้ำที่เป็ นผูช้ ่วยพี่เลี้ยงในกำรปรับแบบผลงำน และยังช่วยในด้ำนกำรตัดต่อภำพ เพื่อนำมำใช้ใน
ประกอบกำรทำป้ำย และยังมีกำรรับงำนอื่นๆของคนในองค์กรที่นอกเหนือจำกงำนภำยในบริ ษทั
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3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงำนที่ปรึ กษำ คุณกิตติพงษ์ ผูกจิตต์
3.5.2 ตำแหน่งงำนของพนักงำนที่ปรึ กษำ หัวหน้ำแผนกฝ่ ำยกรำฟฟิ ก Offline
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 – 30 สิ งหำคม 2562
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนสำหรับรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของสหกิจศึกษำ
ระยะเวลำ
สัปดำห์ที่ 1
สัปดำห์ที่ 2
สัปดำห์ที่ 3
สัปดำห์ที่ 4
สัปดำห์ที่ 5
สัปดำห์ที่ 6
สัปดำห์ที่ 7
สัปดำห์ที่ 8
สัปดำห์ที่ 9
สัปดำห์ที่ 10
สัปดำห์ที่ 11
สัปดำห์ที่ 12
สัปดำห์ที่ 13
สัปดำห์ที่ 14
สัปดำห์ที่ 15
สัปดำห์ที่ 16

รำยละเอียดกำรปฏิบตั ิงำนสหกิจ
ปรับพื้นฐำนและศึกษำเนื้องำนของบริ ษทั
ปรับแบบโครงกำร Plum Condo กับโครงกำรเดอะนีช
ปรับแบบโครงกำร The Plant และทำโบรชัวร์ ลงขำยหน้ำเว็บ
ออกแบบป้ำยโครงกำร The Connect และออกแบบป้ำยรับสมัครงำนของบริ ษทั
ปรับแบบป้ำยโครงกำร และทำแผนที่โครงกำร 4 โครงกำร
ทำโบรชัวร์ ปรับแบบป้ำยโครงกำร 2 โครงกำร ทำแผนที่โครงกำรบ้ำนพฤกษำ
ปรับแบบป้ำยโครงกำร The Connect 2 ป้ำย และทำโบรชัวร์
ทำโบรชัวร์ ช่วยพี่รีทชั ภำพ ทำกำร์ ดวันเกิด
ทำโบรชัวร์ และทำป้ำยงำนบวช
รี ทชั ภำพ และทำแผนที่
ทำโบรชัวร์
ออกแบบป้ ำยเชียร์ งำนกิจกรรมกีฬำสี ของบริ ษทั
ทำโบรชัวร์ ออกแบบป้ ำยถือขนม และออกแบบป้ ำยงำนวันแม่
ปรับแบบป้ำยโครงกำร Ramada กับโครงกำร New York
ทำโบรชัวร์ ออกแบบป้ำยลดรำคำ Philips
ทำโบรชัวร์
ตารางที่ 3.1 ขัน้ ตอนและวิธีการดาเนินงานปฏิ บัติงานสหกิจศึกษา
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3.7.2 กำรเขียนขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนสำหรับกำรจัดทำรำยงำนสหกิจศึกษำ
ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน

พฤษภำคม
2562

มิถุนำยน
2562

กรกฎำคม
2562

กำรนำเสนอหัวข้อ

รำยงำน
กำรรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น
กำรปฏิบตั ิกำรกิจกรรม
พิเศษ
ติดตำมผล
สรุ ป
นำมำเขียนเป็ นรู ปเล่ม
ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและพัฒนาการของตัวรายงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดำ้ นฮำร์ดแวร์
Mac จำนวน 1 เครื่ อง
เมำส์ปำกกำ 1 เซ็ต
3.8.2 อุปกรณ์ดำ้ นซอฟแวร์
โปรแกรม Adobe Photoshop
โปรแกรม Adobe illustrator
3.8.2 อุปกรณ์อื่น ๆ
สมุดจดและปำกกำ จำนวน 1 ชุด

สิ งหำคม
2562
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน

4.1 การรับ Brief จากพีเ่ ลีย้ ง
เข้ารับบรี ฟงานโดยการทาการประชุ มงานกันภายในบริ ษทั เก็บสะสมข้อมูลว่าต้องการตัว
ละครรู ปแบบมนุ ษย์ จานวนตัวสติ กเกอร์ ชาย หญิ งอย่างละ 40 ตัว และมีการกาหนดท่าทางที่ทาง
บริ ษทั ต้องการไว้เรี ยบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย
1. สวัสดี

16. หัวเราะเล็กน้อย

2. สั่งทาป้ ายไหม

17. หัวเราะรุ นแรง

3. ตามเอกสาร

18. ช็อค

4.ขอบคุณ

19. จะเป็ นลม

5. Good Morning

20. ไม่สบาย

6. Good Night

21. รอนานแล้ว

7. บ๊ายบาย

22. กลัว

8. OK

23. เรื่ องนี้จะไม่ยงุ่

9. ไม่ได้

24. หัวร้อน

10. มาแล้ว

25. ไล่ไปเล่นที่อื่น

11. รับทราบ

26. ปั่ นงาน

12. ยินดีให้บริ การ

27. เมิน

13. สักครู่

28. ครุ่ นคิด

14. กาลังไป

29. งงหนัก

15. เดี๋ยวโทรกลับ

30. หิว
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31. อิ่ม

36. ตามงาน

32. เงินหมด

37. เกือบขาแล้ว

33. สู ้ๆ

38. ดีใจ

34. เป็ นกาลังใจให้

39. เสี ยใจ

35. รบกวนด้วย

40. ขออภัย

4.2 การสเก็ตภาพ
จากโจทย์ที่ได้มาทาให้ขอบเขตการออกแบบค่อนข้างกว้างเพราะทางบริ ษทั ต้องการเพียง
แค่ตวั ละครที่เป็ นมนุษย์ จึงได้ทาการสเก็ตในรู ปแบบต่างๆดังนี้
ตัวละครแบบที่ 1 ผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิดลักษณะตัวละครมาจากเกมโทรศัพท์มือถือเกมหนึ่ง
ที่ชื่อว่า MILK CHOCO

รู ปภาพที่ 4.1 เกม MILK CHOCO
(ที่มา https://www.browsercam.com/milkchoco-online-fps-pc/)(วันที่ค้นข้ อมูล : 29 สิ งหาคม
2562)
โดยทางผูจ้ ดั ทาได้นาลักษณะของตัวละครเกมนี้ มาสเก็ต และทาการเพิ่มเสื้ อผ้าใหกับตัว
ละคร ผลสรุ ปคือไม่สามารถผ่านการอนุมตั ิได้เนื่องจากทางบริ ษทั ได้กล่าวว่าตัวละครรู ปแบบนี้ ไม่มี
ความเป็ นมนุษย์ และไม่แสดงถึงเอกลักษณ์ของบริ ษทั
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รู ปภาพที่ 4.2 การสเก็ตตัวละครแบบที่ 1
ตัวละครแบบที่ 2 ผูจ้ ดั ทาได้นาแนวคิดลักษณะตัวละครมาจากการ์ ตูนอนิเมะเรื่ องหนึ่งของ
ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า Puchimas

รู ปภาพที่ 4.3 อนิเมะ Puchimas
(ที่มา https://darkneonpnoimas.wordpress.com/2013/09/12/puchimas-twelve-seasons/)
(วันที่ค้นข้ อมูล : 29 สิ งหาคม 2562)
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โดยทางผูจ้ ดั ท าได้นาเอาลัก ษณะของพนัก งานของบริ ษ ทั มาเป็ นต้น แบบ เช่ น ทรงผม
เสื้ อผ้า ผลสรุ ปคือไม่สามารถผ่านการอนุ มตั ิได้เนื่ องจากทางบริ ษทั ได้กล่าวว่า ตัวละครรู ปแบบนี้
ยังคงดูคงเป็ นการ์ ตูนมากเกินไป ทางบริ ษทั ต้องการให้ตวั ละครดูมีความเป็ นมนุ ษย์ และสามารถบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ขององค์กรได้มากกว่านี้

รู ปภาพที่ 4.4 การสเก็ตตัวละครแบบที่ 2
ตัวละครแบบที่ 3 ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเอาลักษณะของตัวละครแบบที่ 2 มาสเก็ตใหม่ โดยทา
การเพิ่มรายละเอี ยดของส่ วนต่างๆ เช่ น นิ้ วมือ ตา หู จมูก ปาก เพื่อเพิ่มลักษณะความเป็ นมนุ ษย์
ผลสรุ ปคือสามารถผ่านการอนุมตั ิ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้นาตัวละครแบบที่ 3 นี้ไปผลิตสติกเกอร์ ต่อไป

รู ปภาพที่ 4.5 การสเก็ตตัวละครแบบที่ 3
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4.3 วาดลงโปรแกรม
เริ่ มวาดลงคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรม Adobe illustrator โดยได้มีการปรับลายเส้นให้
สวยขึ้น และมีการเลื อกโทนสี เป็ น น้ าเงิ น และ ส้ม ตามสี ของบริ ษ ทั เนื่ องจากไม่สามารถใส่ ตรา
สัญลักษณ์ของบริ ษทั ไปได้ตรงๆ จึงต้องใช้สีของบริ ษทั เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตัวสติกเกอร์

รู ปภาพที่ 4.6 ผลงานจริ งตัวละครชาย 1
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รู ปภาพที่ 4.7 ผลงานจริ งตัวละครชาย 2
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รู ปภาพที่ 4.8 ผลงานจริ งตัวละครชาย 3
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รู ปภาพที่ 4.9 ผลงานจริ งตัวละครชาย 4
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รู ปภาพที่ 4.10 ผลงานจริ งตัวละครชาย 5
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รู ปภาพที่ 4.11 ผลงานจริ งตัวละครชาย 6

42

รู ปภาพที่ 4.12 ผลงานจริ งตัวละครชาย 7

43

รู ปภาพที่ 4.13 ผลงานจริ งตัวละครชาย 8

44

รู ปภาพที่ 4.14 ผลงานจริ งตัวละครชาย 9

45

รู ปภาพที่ 4.15 ผลงานจริ งตัวละครชาย 10
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รู ปภาพที่ 4.16 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 1
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รู ปภาพที่ 4.17 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 2
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รู ปภาพที่ 4.18 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 3

49

รู ปภาพที่ 4.19 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 4

50

รู ปภาพที่ 4.20 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 5

51

รู ปภาพที่ 4.21 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 6

52

รู ปภาพที่ 4.22 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 7

53

รู ปภาพที่ 4.23 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 8

54

รู ปภาพที่ 4.24 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 9
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รู ปภาพที่ 4.25 ผลงานจริ งตัวละครหญิง 10
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4.4 การส่ งลงโปรแกรมไลน์
ส่ งงานเข้าองค์ประชุม ทางบริ ษทั ได้ทาการตรวจแล้ว และได้ทาการอนุมตั ิ จึงได้ทาการส่ ง
ลงในไลน์

รู ปภาพที่ 4.26 ส่ งผลงานให้ ทางไลน์ 1

รู ปภาพที่ 4.27 ส่ งผลงานให้ ทางไลน์ 2
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รู ปภาพที่ 4.28 ทดลองใช้ งาน
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงานหรื องานวิจัย
จากการที่นักศึกษาได้รับหมอบหมายปฏิ บตั ิ งานโครงการสหกิ จศึ กษาเป็ นระยะเวลา 16
สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง 30 สิ งหาคม 2562 เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น ทาให้นกั ศึกษาได้
รู ้ จ ัก การท างาน ความมี ร ะเบี ย บวิ นัย และการต้อ งตรงต่ อ เวลามากยิ่ ง ขึ้ น ท าให้ นัก ศึ ก ษาได้มี
ประสบการณ์ ในการทางาน ได้เรี ยนรู ้ เทคนิ คใหม่ๆ งานที่ไม่เคยปฏิบตั ิ จาการปฏิบตั ิงานจริ ง และ
ได้เรี ย นรู ้ การทางานแบบมี ระเบี ยบ การท างานรวมกับผูอ้ ื่ น การท างานสอนให้รู้ว่า ต้องมี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ต้องอาศัยประสบการณ์ การฝึ กฝน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางานเพื่อให้งานออกมาถู กต้อง ในขั้นตอนก่ อนการผลิ ตจาเป็ นต้อง
ศึกษาข้อมูลและการวางแผน
ในการเตรี ยมงาน เช่น การคิดแบบฟอร์ ม การนาเสนอข้อมูล และในกระบวนการผลิตได้มี
การปฏิบตั ิงานจริ งร่ วมกับมืออาชี พ เพื่อเป็ นการศึกษาการทางาน และหลังจากการผลิตยังได้ศึกษา
วิธีการเผยแพร่ ผลงาน
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษางานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ทาให้ได้รับความรู ้ และประสบการณ์
ใหม่ๆ ในการทากราฟิ ก การออกแบบสื่ อต่างๆ โดยนาความรู ้พ้ืนฐานที่ได้ศึกษามาปรับใช้กบั ความรู ้
ใหม่ๆที่ ออกฝึ กสหกิ จ ให้เข้ากับงานโดยการทาการออกแบบสื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ใ น
รู ปแบบออฟไลน์ ให้กบั สถานประกอบการ
5.2 สรุ ปผลการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการทางาน ผูจ้ ดั ทาจาเป็ นต้องมีการศึกษาข้อมูลและการวางแผนก่อนการทางานเพื่อให้
งานที่ ทาออกมานั้นมี ประสิ ทธิ ภาพ มี ความคิดสร้ างสรรค์ และการทางานในรู ปแบบใหม่ๆ โดย
จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารกับองค์กรเพื่อให้ง่ายต่อการทางาน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรด้วยการ
สร้ าง กลุ่มไลน์ เพื่อใช้เป็ นพื้นที่ สาหรั บแจกจ่ายงานและพูดคุ ยติดต่อสื่ อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้ น
และยังใช้ในการสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงการแก้ปัญหาต่างๆได้
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ภาคผนวก
โปรแกรมทีใ่ ช้ ในการทางาน

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

รู ปภาพคณะปฏิบัติงานและรู ปภาพประกอบ
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