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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 หนังสือการ์ตูน เป็นหนังสือท่ีตีพิมพ์ภาพ และค าพูดประกอบ บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ตาม
เนื้อเรื่องท่ีเขียนขึ้น มีท้ังท่ีอ้างอิงจากความจริง และเกิดจากความคิดของนักวาดการ์ตูน หรือนักแต่ง
การ์ตูน เป็นผู้วางเอาไว้ การ์ตูน คือทัศนศิลป์สองมิติรูปแบบหนึ่ง ซึ่งความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงแปร
เปล่ียนไปตามกาลเวลา ความหมายในสมัยใหม่โดยท่ัวไปหมายถึง การวาดเส้นหรือจิตรกรรมแบบ กึ่ง
เหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริง เพื่อการเสียดสี การล้อเลียน เพื่อความขบขัน หรือการแสดงออกซึ่ง
กระบวนการแบบเชิงศิลปะ ในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึง ภาพร่างหรือภาพวาดท่ีใช้ในการเรียนการศึกษา
แทนการใช้ภาพจริง ในยุคปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีก้าวไปอย่างไม่มีวันหยุดจึงท าให้เด็กรุ่นใหม่ๆนั้นห่างเหิน
จากหนังสือการ์ตูน หรือส่ือส่ิงพิมพ์มากขึ้น แต่ตัวหนังสือก็ยังคงความน่าสนใจได้อยู่เสมอ เพราะ
ตัวหนังสือไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตของมนุษย์เลย 
 เด็กๆในช่วงปฐมวัยมีความชอบ และสนใจกับตัวการ์ตูน เนื่องจากการ์ตูนนั้นมีอิทธิพลต่อเด็ก 
การสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องต่างๆท่ีผู้ใหญ่ต้องการถ่ายทอดให้เด็กลงไปในหนังสือการ์ตูนนั้น จะ
เป็นเหมือนทางเช่ือมไปสู่องค์ความรู้ท่ีแตกขยายออกไปสู่เด็ก เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ อีกท้ังเด็กๆสามารถเรียนรู้จากการอ่าน และสนุกไปกับการอ่านได้ในเวลาเดียวกัน ภาพวาด
ในหนังสือการ์ตูนมักถูกถ่ายทอดเรื่องราวท่ีมาจากเรื่องท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริง และในทุกยุคทุกสมัย
มักจะมีข่าวคนหายเกิดขึ้นส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นมักจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่อยู่ตามล าพังโดยไม่มีผู้ปกครองคอย
ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้จัดท าตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ียังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นเรื่องท่ี
ผู้ปกครองเป็นกังวลท่ีลูกหลานจะหายตัวไป จากเหตุการณ์ถูกลักพาตัว ผู้จัดท าจึงน าเรื่องราวเกี่ยวกับ
การหายตัวไปของเด็กๆเข้ามาเขียนเป็นเนื้อหาในโครงงาน ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก โดยใช้ช่ือเรื่อง 
“เด็กหาย” 
 สร้างความสนใจให้เด็กจากความน่ารักสดใสของตัวการ์ตูนท่ีมีลักษณะเด่นท่ีแตกต่างกัน
ออกไป พร้อมกับภาพท่ีมีสีสันสดใสสวยงาม ช่วยในการจดจ า ส่ิงเหล่านี้จึงสามารถดึงดูดให้เด็กๆเข้าหา
ความรู้ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเป็นการ์ตูนได้ดี ผู้จัดท าใช้ความรู้ และความสามารถท่ีมีด าเนินการสร้างผลงาน 
ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย” โดยน าเอาเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์อันน าไปสู่ความเส่ียง
ท่ีจะเกิดขึ้นได้กับเด็กๆได้หากอยู่ตามล าพังในสถานท่ี ท่ีมีคามเส่ียง เนื่องจากปัญหาในสังคมปัจจุบันยังมี
เด็กหายอยู่บ่อยครั้ง และอัตราการเกิดขึ้นสูงมากขึ้นทุกปี ซึ่งสามารถพบเห็นข่าวเด็กหายได้ตามส่ือ
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โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย มีการประกาศตามหาเด็กหาย และการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของเด็กๆ
ในช่วงปฐมวัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กๆในช่วงปฐมวัย เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กๆ และเพิ่มพูนความรู้
นอกต าราเรียนพร้อมท้ังระวังภัยให้กับผู้ปกครองด้วยการน าการ์ตูนเรื่อง “เด็กหาย”ถ่ายทอดเนื้อหา
สาระเหล่านี้ไปสู่น้องๆ เด็กๆท่ีเป็นเยาวชนได้ตระหนักถึงความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ตามล าพังใน
สถานท่ีต่างๆโดยไม่มีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และทางบริษัทยังสามารถน าหนังสือการ์ตูนไปใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนอกสถานท่ีได้อีกด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเป็นส่ือกลางในการให้ความรู้กับเด็กช่วงปฐมวัยเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
1.2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กช่วงปฐมวัยได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน 

 1.2.3 เพื่อส่งเสริมอุปนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ผลิตหนังสือการ์ตูนส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก มุ่งเน้นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการหายตัวไป
อันเนื่องมาจากถูกลักพาตัว ความยาวไม่ต่ ากว่า 5 หน้า 
1.3.2 มีเนื้อหาเกร็ดความรู้รอบตัวท้ายเล่ม ความยาวไม่เกิน 2 หน้า 
1.3.3 เสริมเกมส์ลับสมองท้ายเล่มท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาเกร็ดความรู้ จ านวน 1 หน้า 

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 เนื้อหาเรื่อง “เด็กหาย” จะเป็นส่วนหนึ่งในการสอนให้เด็กรู้จักระวังตัว ไม่อยู่คนเดียวตาม
ล าพังในสถานท่ีต่างๆโดยไม่มีผู้ปกครองคอยดูแล 
1.4.2 การ์ตูนส่ือประชาสัมพันธ์ จะท าให้เด็กๆมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับเกมส์ลับสมอง
ภายในเล่ม 

  



บทท่ี 2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

 2.1.1 สตอร่ีบอร์ด คือ การเขียนภาพนิ่งและข้อความเพื่อก าหนดในการถ่ายท าหรือผลิต
ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา การ์ตูน สารคดี เป็นต้น เพื่อก าหนดการเล่า
เรื่อง ล าดับเรื่อง จัดมุมกล้อง ก าหนดเวลาซึ่งภาพท่ีวาดไม่จ าเป็นจะต้องละเอียดมาก แค่บอก
องค์ประกอบส าคัญๆได้ มีการระบุถึงต าแหน่งของตัวละครท่ีมีความสัมพันธ์กับฉากและตัวละครอื่นๆ 
กรอบแสดงภาพและมุมกล้อง แสงเงา เป็นการสเก็ตช์ภาพของเฟรม ช็อตต่างๆจากบท เปรียบเสมือน
การวาดการ์ตูนในกรอบสีเหล่ียมแต่ละช่องของสตอรี่บอร์ด จะประกอบไปด้วยชุดภาพสเก็ตช์ ของช็อต
ต่างๆพร้อมค าบรรยายหรือบทสนทนาในเรื่อง ซึ่งอาจจะท าการเขียนเรื่องย่อและบทก่อนหรือสเก็ตช์ 
ภาพก่อนก็ได้ แล้วจึงค่อยใส่ค าบรรยายลงไป อาจมีบทสนทนาหรือไม่มีบทสนทนาก็ได้ และส าหรับการ
ก าหนดเสียงในแต่ละภาพต้องพิจารณาว่าภาพและเสียงไปด้วยกันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงในแต่ละ
ภาพต้องพิจารณาว่าภาพและเสียงไปด้วยกันได้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงธรรมชาติหรือเสียง
อื่นๆ (อุทิศ แจ้งถิ่นป่า, 2556) 

 2.1.2 ทฤษฏีสี คือ ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอ านาจให้เกิด
ความเข้มของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยังสมอง
ท าให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก
เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นส่ือสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความประทับใจนั้น
ให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสัน
แตกต่างกันมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรมเพราะ 
เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผลส าเร็จ
ในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบความ
สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง (เจนจิรา ดารา, 2560) 

 2.1.3 เร่ิมต้นเขียนเร่ืองอย่างไร ในขั้นตอนการคิดเรื่องท่ีจะน ามาเขียนการ์ตูนควรใช้เรื่องท่ีอยู่
ใกล้ตัวเป็นเรื่องท่ีเขียนง่ายท่ีสุด เพราะเป้นเรื่องท่ีเกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียน และหลังจาก
นั้นก็จะเป็นส่วนของการใช้ความสามารถแต่งเติมจินตนาการลงไปในเรื่องนั้น โดยเริ่มจาก หลักการคิด
ง่ายๆ 3 อย่างด้วยกัน คือ คิดไปข้างหลัง สมมุติว่า เราเห็นชายคนหนึ่งหัวแตกเดินมา ในมือมีผ้าปิดหัวไว้



4 
 

เลือดแดงฉานเต็มผ้า ให้เราลองจินตนาการ และคิดย้อนกลับไปเล่นๆว่า เขาไปท าอะไรมาถึงได้หัวแตก 
ให้คิดย้อนหลังกลับไปเรื่อยๆ จากนั้นจากนั้นให้น ามาเรียบเรียงใหม่โดยใส่รายละเอียดของเรื่องเข้าไป 
อย่างท่ี 2 คือ คิดไปข้างหน้า หากเราไม่ถนัดท่ีจะคิดถอยหลัง ให้ลองคิดไปข้างหน้า เราสามารถท่ีจะ
สมมุติเหตุการณ์เดียวกันกับเหตุการณ์เดียวกับตัวอย่างท่ีหนึ่งได้ หากเราเห็นเด็กคนหนึ่งหัวแตก เดินมา
ด้วยความเร็ว ในมือมีผ้าปิดหัวไว้เลือดแดงฉานเต็มผ้า หากเราเห็นเหตุการณ์เพียงเท่ านี้ ให้เราลอง
จินตนาการไปข้างหน้าเล่นๆว่าเด็กคนนี้จะวิ่งต่อไปท่ีไหน เพื่อสร้างเรื่องราวต่อจากนี้ไปให้เป็นเรื่องราวท่ี
น่าสนใจ อย่างสุดท้าย อย่างท่ี 3 คือ คิดอะไรได้เขียนเลย หากคิดย้อนกลับไปและคิดไปข้างหน้ายังไม่ได้
อีก ให้ใช้วิธีการคิดจากโครงเรื่องท่ีเรามีอยู่แล้ว ให้หาจุดใดจุดหนึ่งในเรื่องมา แล้วนึกอะไรได้ให้ลองเขียน
ลงไป แล้วค่อยน ามาเรียบเรียงอีกครั้ง เช่น หากมีตัวละครเป็นแมวตัวหนึ่ง ให้นึกถึงบุคลิกลักษณะของ
แมวตัวนั้น ไล่เรียงไปว่าเป็นอย่างไร เขียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วน าส่ิงท่ีคิดได้นั้นมาเรียบเรียงเรื่อง ค่อยๆ
ใส่รายละเอียดลงไป ใส่ปมหรือความคิดขัดแย้งลงไป แค่นี้ก็จะได้เรื่องมาเป็นของเราแล้ว (อนุชา ชัยชมภู 
2559) 
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2.1 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้จัดท าได้ท าการค้นหาเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนสตอรี่บอร์ด เทคนิคการเล่าเรื่องและ
เทคนิคการใช้โปรแกรมต่างๆส าหรับงานส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการสร้างหนังสือการ์ตูนทางด้านเทคนิค และแนวทางการปฏิบัติท่ีสามารถน ามาปรับใช้จาก
เว็บไซต์ต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ โดยการค้นหาได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 

 

รูปท่ี 2.3 https://kruuthit.wordpress.com/2013/02/09/ 

 เว็บไซต์ท่ีสอนขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด แนวทางการเขียนสตอรี่บอร์ด และขั้นตอนการท า
สตอรี่บอร์ด เทคนิคการเขียนบท อธิบายถึงการวางโครงเรื่องหลัก ฉาก และเนื้อเรื่องย่อ ท าให้ทราบถึง
ข้อดีของการท าสตอรี่บอร์ด เหมาะส าหรับเป็นแนวทางให้กับนักเขียนมือใหม่หรือผู้ท่ีช่ืนชอบการเขียน
การ์ตูนน ามาปรับใช้กับงานของตนเอง 
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รูปท่ี 2.4 http://www.ookbeecomics.com/blogs/149 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลแนวทางการคิดเรื่องท่ีจะแต่งขึ้นมาต้ังแต่การเริ่มต้นแต่งไปจนถึงจุดดึงดูด
ในเนื้อหาของเรื่อง เหมาะส าหรับผู้ท่ีก าลังหาแนวคิดการแต่งเรื่อง เพื่อช่วยเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนเนื้อ
เรื่องการ์ตูน สร้างเรื่องราวของการ์ตูนให้มีเนื้อหาตรงตามท่ีคาดหมายของผู้เขียน ให้นักเขียนมือใหม่ได้
แนวคิด และแนวทางการเขียนเรื่อง สามารถน าไปพัฒนาในการแต่งเรื่องต่างๆให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด
ผู้อ่านมากยิ่งขึ้น 

 

รูปท่ี 2.5 https://sites.google.com/site/karxxkbaebthasnsilpkhxngwebsit/bth-reiyn/kar-
chi-si-phun-hlang 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีอธิบายถึงการออกแบบ การใช้สี แนะน าข้อควรระวังในการออกแบบ เช่น การไล่
เฉดสี การใช้สีพื้นหลัง เป็นต้น และยังอธิบายเกี่ยวกับผลทางจิตวิทยาท่ีมีต่อสีโดยแนะน าเรื่องของการให้
ความรู้สึกของสีต่ออารมณ์ของผู้ชม เพื่อส่ือความหมายและให้ความรู้สึก 
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รูปท่ี 2.6 http://www.thongjoon.com/2013/06/pen-tool-illustrator.html 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีสอนการวาดโดยใช้เครื่องมือท่ีช่ือว่า Pen Tool ของโปรแกรม illustrator แนะน า
เทคนิคในการวาด รวมไปถึงปุ่ม Shortcut ท่ีไว้ใช้ร่วมงานกับเครื่องมือ Pen Tool ส าหรับเรียกใช้ค าส่ัง
เสริมในการท างาน 

 

รูปท่ี 2.7 http://www.ookbeecomics.com/blogs/253 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ค าแนะน าการเขียนการ์ตูนส้ัน การสร้างโครงเรื่องและน ามาใส่ในหน้าหนังสือ มี
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีต้องการหาแนวทางการเขียนการ์ตูนส้ัน ผู้ท่ีต้องการวิธีการเริ่มต้นเขียนเนื้อหาของ
การ์ตูน และแนวทางการเขียนเรื่องอย่างไรให้สนุก 
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2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยเรื่องต่างๆ ท่ีได้มีการพัฒนาจึงได้น าเอาข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากงาน
เหล่านี้มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก ดังนั้นผู้จัดท าจึงยกตัวอย่างงานวิจัย
ท่ีเป็นงานทางด้านการ์ตูนแอนิเมชัน 

 

รูปท่ี 2.8 เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือแบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ศิริ ลักษณ์ คลองข่อย (2555) สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือ
แบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังเรียนจากนิทานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงช่วยเหลือแบ่งปันกันตามแนว “เศรษฐกิจ
พอเพียง” และสอนให้เด็กในช่วงปฐมวัยตระหนักถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น พัฒนาโดย
โปรแกรม Macromedia Flash 8 และ โปรแกรม Adobe After Effect CS5 
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รูปท่ี 2.9 เรื่องพี่น้องออมเงนิ 

 อมีนา ฉายสุวรรณ และ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2559) สาขาวิชามนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่องพี่น้องออมเงิน จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่
น้องออมเงิน และพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่น้องออมเงิน พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe Flash CS5 

 

รูปท่ี 2.10 เรื่องสุภาษิต 

 ปิยะนันท์ สมัยชูเกียรติ, ภาสินี เพชรจรัส และมานิดา วังสว่าง (2559) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม แอนิเมชัน เรื่องสุภาษิตไทย สร้างขึ้นเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เห็นตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน และเปรียบเทียบกับค าสุภาษิตได้ พัฒนาโดยใช้โปรแกรม 
Adobe Flash Professional CS6 



10 
 

 

รูปท่ี 2.11 เรื่องการออมเงินง่ายๆ ใครก็ท าได้ 

 วิสุดา ลาอ่อน (2559) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 
แอนิเมชัน เรื่องการออมเงินง่ายๆ ใครก็ท าได้ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ถึงการออมเงิน น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และได้เรียนรู้ถึงข้อดีของการออมเงิน พัฒนาโดยโปรแกรม Adobe 
After Effect CS6 

 

รูปท่ี 2.12 เรื่องเพื่อคนท่ีคุณรัก 

 ชานนท์ พลรักษา, ทวิชงค์ สุธาศิลพรมแพร และพรประภา ดารงภูมิ (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม แอนิเมชัน เรื่องเพื่อคนท่ีคุณรัก สร้างขึ้น
เพื่อให้ผู้ใช้ท่ีสูบบุหรี่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และทราบถึงอันตรายจากบุหรี่ท่ีมีต่อตนเองและคนรอบ
ข้าง พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 



บทท่ี 3 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชื่อและที่ต้ังของสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ  บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
 สถานท่ีต้ัง   48/2 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์
     เขตทวีวัฒนา กทม 10170 
 เบอร์โทรศัพท์  0-2885-2037 
 เว็บไซต์   https://www.facebook.com/BensBoatShow/ 
 แผนท่ี 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีต้ังบริษัท แก๊ก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
 บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การผลิตรายการโทรทัศน์
การ์ตูนส าหรับเด็ก และ จัดกิจกรรมนอกสถานท่ีส าหรับงานส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 

 

รูปท่ี 3.2 เครื่องหมายทางการค้าของสถานประกอบการ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.3 แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นาย พิทยา เอื้อวงศ์อารีย์ 
 ฝ่ายออกแบบ และผลิตการ์ตูน 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยครีเอทีฟ และ แอนิเมเตอร์ 

ลักษณะงาน ช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน ผลงานต่างๆของบริษัท พร้อมกับดูแลPage 
Facebook และผลิตผลงานภาพการ์ตูนให้กับบริษัท 

3.5 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 นาย คมสัน สุขอุดม ต าแหน่ง ครีเอทีฟ โปรดิวเซอร์ 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
 ผู้จัดท าได้ศึกษา และวิเคราะห์ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก ท าให้พบว่าเด็กในช่วงปฐมวัย
ต้องการหรือช่ืนชอบเนื้อหาสาระในรูปแบบไหน สีสัน และความสวยงามของการสร้างสรรค์ภาพการ์ตูน
มีความส าคัญมากส าหรับเด็กๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูด สร้างความน่าสนใจในส่ือประชาสัมพันธ์นั้น 
ผู้จัดท าจึงสามารถผลิตผลงานช้ินนี้ขึ้นเพื่อท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางบริษัท และได้น าออกไป
เผยแพร่สู่เยาวชนสืบต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางความคิด และได้เกร็ดความรู้ต่างๆ
ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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ออกแบบและพัฒนางานแอนเิมชั่น 
3.7.1  การออกแบบตัวละคร 
 จากการศึกษาข้อมูลท าให้ผู้จัดท าได้ข้อมูลลักษณะของตัวละคร 2 ลักษณะ คือ ตัวละครหลักใน
การด าเนินเรื่องและตัวละครรองเสริมบทซึ่งในลักษณะของตัวละครท้ัง 2 แบบ จะเป็นตัวด าเนินเรื่องท่ีมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน ด าเนินเรื่องไปพร้อมๆกัน 

 

รูปท่ี 3.4 ตัวละครหลัก 

 ป๊อก เป็นตัวละครด าเนินเรื่อง ลักษณะนิสัยของตัวละครเป็นคนชอบเล่น จินตนาการสูง และชอบ
การกินเป็นชีวิตจิตใจ โดยมักจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นกับตัวละครตัวนี้อยู่เสมอท าให้เกิดเรื่องราวต่างๆ
ตามมา 

 

รูปท่ี 3.5 ตัวละครหลัก 

 แนน เป็นตัวละครท่ีมีบุคคลิกเป็นเด็กท่ีน่ารักสดใส ฉลาดรอบรู้ คอยให้ความรู้ และแนะน าแนว
ทางแก้ไขให้กับเพื่อนๆเสมอ 
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รูปท่ี 3.6 ตัวละครหลัก 

 เบ๊น เป็นตัวละครท่ีมีบุคคลิกเป็นเด็กท่ีฉลาดไหวพริบดี รอบรู้ และรักเพื่อนพ้อง เป็นเพื่อนซี้
กับโบ๊ท 

 

รูปท่ี 3.7 ตัวละครหลัก 

 โบ๊ท เป็นตัวละครท่ีมีบุคคลิกน่ารัก ขี้เล่น เฉลียวฉลาด ขี้สงสัย รักเพื่อนๆ และสนิทกับเบ๊น และ
ป๊อก 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 

1.ศึกษาข้อมูล      
2.ออกแบบเนื้อเรื่อง 
3.เขียนภาพ 
4.เรียบเรียงเนื้อเรื่อง 
5.เสริมเนื้อหา 
6.จัดท าเอกสาร 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

 1. Intel Core i5-6500 (3.60GHz) 

 2. Graphics Card Nvidia Geforce GTX 650Ti 

 3. RAM : 8 GB DDR4 

 4. HDD : 1 TB 

ซอฟท์แวร์ 

1. Window 10 Pro 64 Bit 

2. Adobe Illustrator CS6 

3. Adobe Photoshop CS6 



บทท่ี 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

รายละเอียดของเนื้อหาของโครงการ 

 

รูปท่ี 4.1 ฉากเปิดเรื่องเด็กๆยืนมองป้ายบางอย่างบนเสาไฟฟ้า 

 

รูปท่ี 4.2 ป้ายประกาศเด็กหาย 
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รูปท่ี 4.3 ป๊อกก าลังสงสัยกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 

รูปท่ี 4.4 ป๊อกคิดอะไรขึ้นมาได้ 

 

รูปท่ี 4.5 เบ๊น และโบ๊ทแสดงอาการต่ืนเต้น 
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รูปท่ี 4.6 ป๊อกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ 

 

รูปท่ี 4.7 กล้องซูมไปท่ีหน้าของป๊อก 

 

รูปท่ี 4.8 ภาพประกอบการพูดบรรยายของป๊อก 
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รูปท่ี 4.9 ภาพประกอบการบรรยาย 

 

รูปท่ี 4.10 เบ๊น และโบ๊ทยืนมองหน้าป๊อกด้วยความผิดหวัง 

 

รูปท่ี 4.11 เบ๊ทตัดพ้อแล้วพากันเดินออกจากฉากไป 



21 
 

 

รูปท่ี 4.12 ป๊อกพูดตามหลังเพื่อนไป 

 

รูปท่ี 4.13 เบ๊นเดินบ่นไปตามทาง 

 

รูปท่ี 4.14 แนนเดินเข้าฉากมาทักเรื่องข่าวเด็กหาย 
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รูปท่ี 4.15 เบ๊น และโบ๊ทหยุดคุยกับแนน 

 

รูปท่ี 4.16 แนน เล่าถึงเรื่องเด็กท่ีหายไป 
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รูปท่ี 4.17 ภาพคนร้ายเฝ้ามองเด็กท่ีหน้าโรงเรียน 

 

รูปท่ี 4.18 ภาพคนร้ายเฝ้ามองเด็กท่ีหน้าบ้าน 
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รูปท่ี 4.19 ภาพคนร้ายแฝงตัวตามสถานท่ีต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.20 ภาพคนร้ายท่ีก าลังจู่โจมเพื่อจับเด็ก 
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รูปท่ี 4.21 ภาพเด็กถูกใช้แรงงาน 

 

รูปท่ี 4.22 ภาพเด็กนั่งขอทาน 
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รูปท่ี 4.23 ภาพเด็กถูกท าร้าย 

 

รูปท่ี 4.24 เบ๊น และโบ๊ทตกใจอย่างมาก 

 

รูปท่ี 4.25 เบ๊น และโบ๊ทนึกขึ้นได้ว่าเดินท้ิงป๊อกมา 
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รูปท่ี 4.26 ป๊อกโบกมือลาเพื่อนๆ 

 

รูปท่ี 4.27 รถคันสีด าลึกลับเข้ามาจอดตรงหน้าป๊อก 

 

รูปท่ี 4.28 แนน เบ๊น และโบ๊ทตกใจสุดขีด 



28 
 

 

รูปท่ี 4.29 เด็กๆวิ่งไล่ตามรถลึกลับคันสีด า 

 

รูปท่ี 4.30 ป๊อกคุยกับพ่อบนรถ 

 

รูปท่ี 4.31 พ่ออธิบายถึงส่ิงท่ีป๊อกถาม 
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รูปท่ี 4.32 พ่อของป๊อก ก าลังสนทนากับป๊อก 

 

รูปท่ี 4.33 เด็กๆท้ังสามคนวิ่งตามรถคันสีด าท่ีก าลังจะลับตาไป 

 

รูปท่ี 4.34 เด็กๆท้ังสามคุยกันถึงเรื่องรถคันสีด า 
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รูปท่ี 4.35 กล้องซูมท่ีหน้าป๊อกมีเสียงแนนตะโกน 

 

รูปท่ี 4.36 ป๊อกเล่าเหตุการณ์ให้แนนกับเบ๊นฟัง 

 

รูปท่ี 4.37 เบ๊นพูดเกี่ยวกับโรคตาแดง 
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รูปท่ี 4.38 แนน และเบ๊นให้ค าแนะน า 

 

รูปท่ี 4.39 โบ๊ทเดินเข้ามาทักทายป๊อก 

 

รูปท่ี 4.40 ป๊อกหันหน้ามองโบ๊ท 
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รูปท่ี 4.41 แนนกับเบ๊นร้องตะโกนด้วยความตกใจ 

 

รูปท่ี 4.42 ป๊อกจับมือโบ๊ทด้วยความยินดีแต่โบ๊ทไม่เต็มใจ 
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รูปท่ี 4.43 เกมท้ายเล่ม 



บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1.1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 จากการจัดท าโครงงานส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็กเรื่อง “เด็กหาย” ภายในเนื้อหาตัวเล่ม
หนังสือจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กๆท่ีไปพบเห็นป้ายประกาศเด็กหาย ท าให้เด็กๆรู้ สึกต่ืนตัวกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีเด็กๆนั้นจะระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตมากขึ้น คือ ไม่น าพาตนเองไปในสถานท่ี
เส่ียง อันก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายอย่างเช่น การถูกลักพาตัวเป็นต้น ปิดท้ายด้วยฉากตลกขบขันท่ีสร้าง
ความสนุกสนานให้กับเด็กๆท าให้เด็กรู้สึกสนุก และเกิดความช่ืนชอบท่ีจะเรียนรู้ โดยการด าเนินงานใน
ครั้งนี้ผู้จัดท าใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการท า
ภาพการ์ตูนส่ือประชาสัมพันธ์ ปรากฏว่าผลท่ีได้รับ เนื้อหาของการ์ตูนมีความสนุกสนาน สีสันสดใส เป็น
ท่ีช่ืนชอบของเด็กช่วงปฐมวัย มีเกร็ดความรู้สอดแทรกภายในเล่ม พร้อมท้ังมีเกมส์ลับสมองให้เด็กๆได้
สนุกสนานกับการเรียนรู้และจดจ า สร้างความเข้าใจในเรื่องของความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นหากเด็กๆอยู่ตาม
ล าพังโดยไม่มีผู้ปกครองดูแล ภายใต้โครงงานส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย” ท้ังนี้ทาง
บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ได้น าผลงานส่ือประชาสัมพันธ์นี้ใช้เป็นส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในการจัดงานกิจกรรมนอกสถานท่ีเพื่อต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท พร้อมกับการกระจายความรู้ไปให้กับ
กลุ่มเด็กปฐมวัยได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีผลตอบรับท่ีดีกลับมา 
 5.1.2  ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการท่ีคณะผู้จัดท าได้เริ่มจัดท าโครงงาน ซึ่งได้พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้  
1.ขั้นตอนการออกแบบเนื้อเรื่องควรขอรับปรึกษาจากผู้ท่ีมีประสบการณ์จะช่วยลดระยะเวลาการ
ท างานได้มากขึ้น 
2. ใช้เวลาด าเนินงานมากเกินจ าเป็น สืบเนื่องมาจากปัญหาท่ีผู้จัดท าจัดการตารางเวลาการท างาน
ไม่ลงตัว 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
1. น าชุดการ์ตูนส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง “เด็กหาย” พัฒนาเป็นรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น 
2. น าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต เสริมเนื้อหาการ
เรียนรู้นอกต าราเรียน 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 1. เสริมทักษะการเขียนสตอรี่บอร์ด 
 2. ได้รู้จักกับการปฏิบัติงาน และเรียนรู้กับการท างานจริง 
 3. มีวินัยในการท างาน ได้แก่ การตรงต่อเวลา การท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
 4. เพิ่มทักษะและศักยภาพในการท างานด้านกราฟิกมากขึ้น 
 5. เรียนรู้ระบบงาน และโครงสร้างองค์กร 
 6.เสริมสร้างทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. การผิดพลาดในเรื่องของเวลา หากไม่รักษาเวลาหรือบริหารเวลาได้ไม่ ดีพออาจท าให้งานท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ เสร็จไม่ทันก าหนด  
2. มองข้ามรายละเอียดเล็กๆไป อาจท าให้ส่งผลกระทบต่องานช้ินต่อไปได้ เนื่องจากเสียเวลาไป
กับงานช้ินเดิมมากเกินไป 
3. บ่อยครั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีการตอบสนองท่ีผิดพลาด 

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดตารางเวลา และวางแผนการท างานให้ดี เลือกท างานตามล าดับข้ัน 
2. เมื่อท างานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จส้ินแล้ว ควรตรวจดูความถูกต้องของงานให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง 
เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 
Story Board 

 

รูปท่ี ก.1 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 1 
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รูปท่ี ก.2 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 2 
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รูปท่ี ก.3 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 3 
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รูปท่ี ก.4 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 4 
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รูปท่ี ก.5 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 5 
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รูปท่ี ก.6 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 6 
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รูปท่ี ก.7 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 7 
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รูปท่ี ก.8 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 8 
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รูปท่ี ก.9 Storyboard ส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับเด็ก เรื่อง เด็กหาย 9 

  



47 
 

 

รูปท่ี ก.10 Storyboard เกร็ดความรู้ท้ายเล่ม เรื่อง โรคตาแดง 1 
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รูปท่ี ก.11 Storyboard เกร็ดความรู้ท้ายเล่ม เรื่อง โรคตาแดง 2



ภาคผนวก ข 
รูปภาพขณะปฏิบัติงาน 

 

รูปท่ี ข.1 ขณะปฏิบัติงานออกแบบหน้าปก Page Facebook 

 

รูปท่ี ข.2 ทดลองสวมชุดหุ่นก่อนวันออกกิจกรรม 
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รูปท่ี ข.3 ขณะปฏิบัติงานกิจกรรมนอกสถานท่ี 

 

 รูปท่ี ข.4 ภายหลังจบการแสดงละครหุ่น 
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