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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั สื่อออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในการทําการตลาด การขายสิ นค้า
และการบริ การ ของหน่ วยงานต่าง ๆ เพราะพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายที่เปลี่ ยนแปลงไปใช้สื่อ
ออนไลน์มากขึ้น ทําให้หลายหน่ วยงาน ต้องมาทําการตลาดในสื่ อ ออนไลน์ มากขึ้น เพื่อการเจาะ
กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ ให้สินค้าและบริ การสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กบั หน่วยงาน
บริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่รับดําเนินงานการผลิตสื่อทุกแขนง เช่น สื่ อ
โฆษณา สื่อรายการวิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ วีดีทศั น์ ดังนั้นทางสถานประกอบการจึงมอบหมายหน้าที่
ในการผลิตสื่อการโฆษณาแบบออนไลน์ ขึ้นเพือ่ กระจายข่าวสารในเฟสบุค๊ แฟนเพจ ให้ทางสถาน
ประกอบการให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น การผลิ ตสื่ อ ออนไลน์ จะต้อ งคํานึ งถึ งข้อ มูล ที่จะต้อ งเผยแพร่
เพราะข้อมูลที่ได้เผยแพร่ ผา่ นทางสื่อออนไลน์ จะเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับผูท้ ี่พบเห็น ซึ่งข้อมูลที่
เผยแพร่ ออกไปทางสื่อออนไลน์ควรจะเป็ นความจริ งและมีการอัพเดทอยูต่ ลอดเวลา จะทําให้ผทู ้ ี่มา
พบเห็นสามารถนําข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในชีวติ จริ งให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ทั้งนี้ บริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด จึงมอบหมายหน้าที่ในการผลิตสื่ อโฆษณาแบบ
ออนไลน์ลงใน เฟสบุ๊ค แฟนเพจ MONSTER Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยัด
โดยใช้โ ปรแกรม Adobe illustrator CC 2019 , Adobe illustrator cc2019 , Adobe Premiere Pro
cc 2019 และ Adobe Audition cc 2019 ในการพัฒนา
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ประชาสัมพันธ์องค์กร
1.2.2 เพือ่ ศึกษาระบบการทํางานจริ งภายในองค์กร
1.2.3 เพือ่ ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาในรู ปแบบออนไลน์
1.3 ขอบเขตของรายงาน
1.3.1 การผลิตสื่อในรู ปแบบออนไลน์เพือ่ โฆษณาลงในเฟสบุค๊ แฟนเพจ
1.3.2 เพือ่ ศึกษากระบวนการผลิตสื่อ การวางแผนการทํางาน และขั้นตอนการผลิตสื่อ
ตามโครงสร้างของบริ ษทั
1.3.3 ขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่าง เดือนพฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562
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1.4 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 สามารถนําประสบการณ์ทไี่ ด้จากสถานประกอบการมาเพิม่ พูนความรู ้
ความสามารถได้
1.4.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากทางบริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่
1.4.3 บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การปฏิบตั ิโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การออกแบบและผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด ผูจ้ ดั ทําได้ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายและความสํ าคัญของสื่ อโฆษณา
สื่อโฆษณาเป็ นสิ่ งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการ
โฆษณาถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญทางการตลาด ที่เกิดขึ้นเพือ่ จูงใจให้มีความต้องการในการซื้ อสินค้า
หรื อบริ การ (ธวัลรัตน์ อินทนนชัยม, 2552 ) สื่ อโฆษณาจึงเปรี ยบเสมือนตัวกลางที่สามารถนําเอา
ข่าวสารเกี่ยวกับผูผ้ ลิตไปสู่ผบู ้ ริ โภคได้ตามเป้าหมาย คําว่า สื่อโฆษณานั้นได้มีคาํ นิยามไว้หลายแบบ
(ชัชวาล สมทรัพย์, 2554) ให้ความหมายของสื่อโฆษณาไว้ว่า สื่ อโฆษณาเป็ น เครื่ องมือหรื อสิ่ งที่จะ
นําพาเอาข้อมความโฆษณา รวมทั้งภาพไปยังผูท้ ี่จะเป็ นลูกค้าในอนาคต ดร. เสรี วงษ์มณฑา (2535)
ให้ความหมายของสื่ อโฆษณาไว้ว่า สื่ อโฆษณาเป็ นพาหนะที่นาํ เอาข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ
สิ นค้าและการบริ การไปยังกลุ่ ม เป้ าหมาย แจ็ค แซด. ซิ สเซอร์ และ ลิ นคอล์น บัม บา (2532) ให้
ความหมายของสื่อโฆษณาไว้วา่ สื่อโฆษณา เป็ นพาหนะและผูส้ ่งสาร ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
วิทยุ หรื อโทรทัศน์ ซึ่งจะส่งข่าวสาร ไปยังผูร้ ับชม ผูร้ ับฟังและผูอ้ ่าน
ดังนั้นสื่ อโฆษณา จึงเปรี ยบเสมื อนพาหนะที่จะนําข้อ ความเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การไปสู่
กลุ่มเป้าหมายจึงนับได้วา่ สื่อโฆษณาเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญของการโฆษณา แต่หากขาดสื่อที่จะนําข้อมูล
ไปยังกลุ่มเป้ายหมายแล้วนั้น กลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับข่าวสารที่ส่งมา
สื่ อ ที่นิ ยมใช้กันในปั จ จุบนั คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนัง สื อ พิม พ์ และนิ ต ยสาร สื่ อ เหล่ านี้ ถู ก
เลือกใช้เป็ นสื่อหลักในการโฆษณา เพราะเป็ นสื่อที่สามารถเข้าถึงคนเป็ นจํานวนมากได้
สื่ออื่น ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ มักใช้เป็ นสื่อสนับสนุ นโดยมุ่งหวังการเตือนความทรงจํา
ของผูบ้ ริ โภค สื่ อโฆษณาแต่ละประเภทล้วนมีคุณสมบัติ ข้อ จํากัดและการเข้าถึงกลุ่ มเป้ าหมายที่
แตกต่างกันออกไป ไม่มีสื่อใดที่มีคุณสมบัติมากพอจะครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการโฆษณาได้ทุก
อย่าง
สื่ อ โฆษณามี อ ยู่หลายหลายประเภทที่สามารถนํา มาใช้ไ ด้ แต่ การที่สิน ค้าและบริ การจะ
เลือกใช้สื่อทุกสื่อนั้นเป็ นไปได้ยากมาก เนื่องจากงบประมาณที่มีจาํ กัด ดังนั้นการเลือกใช้สื่อจึงต้อง
ดูความเหมาะสมของสื่อต่าง ๆ อย่างรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจ โฆษณาที่นิยมใช้กนั มากที่สุดมี 4
ประเภท ดังนี้
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1. สื่อโฆษณาประเภทแพร่ ภาพและกระจายเสียง
2. สื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
3. สื่อโฆษณานอกสถานที่
4. สื่อโฆษณาออนไลน์
สื่ อ แต่ ละสื่ อ ล้วนมี คุณสมบัติ เฉพาะตัว ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่ อ นการวางแผนสื่ อ
โฆษณาจึงจําเป็ นที่จะต้องทําความเข้าใจถึงความแตกต่างในคุณสมบัติของสื่อโฆษณา ดังต่อไปนี้
1. การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
2. การครอบคลุมพื้นที่
3. ความยืดหยุน่
4. ค่าใช้จ่าย
5. สภาพของสื่อ
6. คุณภาพของงานโฆษณา
ทั้งนี้ ตัวชี้วดั และการประเมิณผลของสื่อโฆษณา จึงกล่าวถึงความสําคัญของการติดตามและ
ประเมิณผลการโฆษณาสินค้าและบริ การเพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าการโฆษณาอย่างต่อเนื่ องนั้นได้
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรมากน้อยแค่ไหน (วิไลลักษณ์ ซ่อนกลิ่นและ ศิริชยั สุวรรณประภา, 2551)
2.2 หลักองค์ประกอบศิลป์
องค์ประกอบศิลป์ เป็ นหลักสําคัญสําหรับผูส้ ร้างสรรค์และผูศ้ ึกษางานศิลปะ เนื่องจากผงงาน
ศิลปะใด ๆ ก็ตามล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรู ปทรงและคุณค่าทางด้านเรื่ องราว
คุณค่าทางด้านรู ปทรงเกิดจากการนําเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะอันได้แก่ เส้น สี แสงและเงา
รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิวมาจัดเข้าด้วยกันเพือ่ ให้เกิดความงามซึ่งแนวทางในการนําองค์ประกอบ ต่าง ๆ
มาจัดรวมกันนั้นเรี ยกว่า การจัดองค์ประกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลักการจัด ตามที่จะ
กล่าวต่อไป อีกคุณค่าหนึ่งของงานศิลป์ คือ คุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็ นเรื่ องราวหรื อสาระของผลงาน
ที่ศิลปิ นผูส้ ร่ างสรรค์ตอ้ งการที่จะแสดงออกมาให้ผชู ้ มได้สัมผัสรับรู ้โดยอาศัยรู ปลักษณะที่เกิดจาก
การจัดองค์ประกอบศิลป์ นัน่ เองหรื ออาจกล่าวได้วา่ ศิลปิ นนําเสนอเนื้อหาเรื่ องราวผ่าน รู ปลักษณะที่
เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลป์ จึงมีความสําคัญในการสร้างสรรค์งานศิลป์ เป็ นอย่างยิง่ เพราะ
จะทําให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ (กุลนิดา เหลือบจําเริ ญ, 2550 )
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2.2.1 การจัดองค์ประกอบของศิลปะ
เป็ นหลักสําคัญสําหรับผูส้ ร้างสรรค์ และผูท้ ี่ศึกษางานศิลปะ งานศิลปะมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ
คือคุณค่าทางด้านรู ปทรงและคุณค่าทางด้านเรื่ องราวการจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควร
คํานึงอยู่ 5 ประการคือ
1. สัดส่ วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสมระหว่าขนาดของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อ ยู่ในรู ปทรงเดี ยวกันหรื อ ระหว่างรู ปทรง สัดส่ วนที่เป็ น
มาตรฐาน จากรู ปลักษณะตามธรรมชาติ คน สัตว์ สัตว์ส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามเหมาะที่สุด

รู ปที่ 2.1 สัดส่วน
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2. ดุ ลยภาพ (Balance) ความสมดุ ล หรื อ ดุ ล ยภาพ หมายถึ ง ความเท่ ากัน เสมอกัน มี
นํ้าหนัก หรื อความกลมกลืนพอเหมาะพอดีโดยมีแกนสมมติทาํ หน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง
ให้เท่ากันการเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริ ง ๆ ก็ไ ด้ แต่จะเท่ากันในความรู ้สึกตามที่ตามองเห็ นความ
สมดุล แบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน (Symmetrical Balance) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของศิลปะให้ท้ งั 2 ข้างแกนสมมติมีขนาด สัดส่ วน และนํ้าหนักเท่ากัน หรื อ มีรูปแบบ
เหมือนกันคล้ายกัน

รู ปที่ 2.2 ความสมดุล 2 ข้างเท่ากัน
2.2 ความสมดุ ล 2 ข้ า งไม่ เ ท่ า กั น (Asymmetrical Balance) หมายถึ ง การจั ด
องค์ประกอบของศิลปะ ทั้ง 2 ข้างแกนสมมติมีขนาดสัดส่ วนนํ้าหนักไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน
ไม่เสมอกัน แต่สมดุลกันในความรู ้สึกความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน คือภาพมีความสมดุลของ
เนื้อหา และเรื่ องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่ องขนาด นํ้าหนัก

รู ปที่ 2.3 ความสมดุล 2 ข้างไม่เท่ากัน

7
3. จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซํ้ากันของ
องค์ประกอบ เป็ นการซํ้าที่เป็ นระเบียบ หรื อการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟหรื อเกิดจากการ
ไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รู ปทรง นํ้าหนัก

รู ปที่ 2.4 จังหวะลีลา
4. จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่ วนสําคัญที่ปรากฏชัด สะดุดตาที่สุดในงาน ศิลปะ
จุดเด่ น จะช่ วยสร้างความน่ า สนใจในผลงานให้ภ าพเขีย นมี ความสวยงาม มี ชีวิตชี ว า ยิ่งขึ้ น
จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่เหมาะสม และรู ้จกั การเน้นภาพ (Emphasis) ที่ดีจุดเด่นมี 2 แบบ
4.1 จุดเด่ น หลัก เป็ นภาพที่มี ความสําคัญ มากที่ สุดในเรื่ อ งที่จะเขียน แสดงออกถึ ง
เรื่ องราวที่ชดั เจน เด่นชัดที่สุดในภาพ

รู ปที่ 2.5 ภาพที่มีจุดเด่นหลัก
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4.2 จุดเด่นรอง เป็ นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทําหน้าที่สนับสนุ นจุดเด่นหลัก ให้
ภาพมีความสวยงามยิง่ ขึ้น เช่น ในภาพจุดเด่นรองได้แก่ รู ปเรื อ

รู ปที่ 2.6 ภาพที่มีจุดเด่นรอง
5. เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันความสอดคล้อง กลมกลืน
เป็ นหน่ ว ยเดี ย วกัน ด้ว ยการจัด องค์ป ระกอบให้ มี ค วามสัม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกัน เป็ นกลุ่ ม
ก้อนไม่กระจัดกระจายโดยการจัดระเบียบของรู ปทรง จังหวะ เนื้ อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้
สื่ออารมณ์ ความรู ้สึก ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ว

รู ปที่ 2.7 ภาพที่มีเอกภาพจากความประสานกันของของเส้น รู ปทรง พื้นผิวและวัสดุ

9
6. ความขัด แย้ง (Contrast) ขัด แย้ง ด้ว ยรู ป ทรงขัด แย้ง ด้ว ยขนาด ขัด แย้ง ด้ว ย เส้ น
ขัดแย้งด้วยผิว ขัดแย้งด้วยสี ความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพือ่ ให้เกิดความงามทางศิลปะ

รู ปที่ 2.8 ภาพที่มีความขัดแย้งกันด้านผิว
7. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การรวมกันของ หน่ วย ย่อ ยต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่
ส่ วนประกอบมู ลฐาน ของศิลปะ คือได้แก่ จุด เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง สี พื้นผิว นํ้าหนัก อย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง และการจัดวางองค์ประกอบ เช่นจังหวะ ช่องว่าง

รู ปที่ 2.9 ความกลมกลืนด้วยเส้น
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2.2.2 ทัศนธาตุที่สาํ คัญขององค์ประกอบของศิลป์
ทัศนธาตุ หมายถึ ง ธาตุแห่ งการมองเห็ นส่ วนประกอบต่าง ๆ ที่สาํ คัญของงานศิล ปะหรื อ
ทัศนศิล ป์ ซึ่ ง เราสามารถนําส่ วนประกอบของแต่ ล ะอย่างมาสร้ างสรรค์ในงานได้ห ลายหลาย
รู ปแบบ ซึ่งจะมีส่วนประกอบดังนี้
1. จุด ( Point, Dot ) ส่ วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็ นส่ วนเริ่ มต้นไปสู่ส่วนอื่น ๆ เช่น การนําจุด
มาเรี ยงต่อกันตามตําแหน่ งที่เหมาะสม และซํ้า ๆ กัน จะทําให้เรามองเห็นเป็ น เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง
ลัก ษณะผิว เราสามารถพบเห็ น ลัก ษณะการจัด วางจุด จากสิ่ งเป็ นธรรมชาติ ที่อ ยู่ร อบ ๆ ตัวเรา
ได้ เช่น ข้าวโพด รวงข้าว เมล็ดถัว่ ก้อนหิ น เปลือกหอย ใบไม้ ลายของสัตว์นานาชนิ ด ได้แก่ เสื อ
ไก่ นก สุนขั งู และแมว เป็ นต้น สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติได้ออกแบบไว้อย่างสวยงาม มีระเบียบ มีการซํ้า
กันอย่าง มี จังหวะ และมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุ ษย์เราเป็ นอย่างมาก เช่น การออกแบบลูกคิด
ลูกบิดประตู การร้อยลูกปั ด สร้อยคอ และเครื่ องประดับต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่เกิดมาจากจุด
ทั้งสิ้น

รู ปที่ 2.10 จุด
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2. เส้น ( Line) เกิดจากจุดที่เรี ยงต่อกันหรื อ เกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่าง ๆ มีหลาย
ลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉี ยง โค้ง เส้น เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรื อถ้านําจุดมาวางเรี ยงต่อ ๆ กัน
ก็จะเกิ ดเป็ น เส้นขึ้น เส้นมีมิ ติเดียว คือ ความยาวไม่มีความกว้างทําหน้าที่เป็ นขอบเขตของที่ว่าง
รู ปร่ าง รู ปทรง สี นํ้าหนัก รวมทั้งเป็ นแกนหลักโครงสร้างของรู ปร่ างรู ปทรงต่าง ๆ เส้นเป็ นพื้นฐาน
ที่สาํ คัญของงานศิลปะทุกชนิ ดเส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู ้สึก และอารมณ์ดว้ ย การ
สร้างเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line)
เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อนํามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กันและให้ความหมาย ความรู ้สึก ที่แตกต่างกัน
ออกไปด้วย ลักษณะของเส้น เส้นมีจุดเด่นที่นาํ มาใช้ได้หลากหลายรู ปแบบ ทําให้เกิดรู ปร่ างรู ปทรง
ต่าง ๆ มากมาย เพือ่ ต้องการสื่อให้เกิดความรู ้สึกทางด้านอารมณ์ จากการสร้างสรรค์ของงาน
2.1 เส้นตั้ง หรื อ เส้นดิ่ง ให้ความรู ้สึกทางความสู ง สง่า มัน่ คง แข็งแรง หนักแน่นเป็ น
สัญลักษณ์ของความซื่อตรง

รู ปที่ 2.11 ลักษณะของเส้นโค้งแบบตั้ง
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2.2 เส้นนอน ให้ความรู ้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรี ยบ นิ่ง ผ่อนคลาย

รู ปที่ 2.12 ลักษณะของเส้นโค้งแบบนอน
2.3 เส้นเฉี ยง หรื อ เส้นทแยงมุม ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มนั่ คง

รู ปที่ 2.13 ลักษณะของเส้นโค้งแบบเฉี ยง
2.4 เส้นหยัก หรื อ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็ น จังหวะมี
ระเบียบ ไม่ราบเรี ยบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุ นแรง

รู ปที่ 2.14 ลักษณะของเส้นโค้งแบบหยัก
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2.5 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู ้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน
นุ่มนวล

รู ปที่ 2.15 ลักษณะของเส้นโค้งแบบคลื่น
2.6 เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู ้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรื อเติบโตในทิศทางที่ หมุนวน
ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวที่ไม่ส้ินสุด

รู ปที่ 2.16 ลักษณะของเส้นโค้งแบบก้นหอย
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2.7 เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู ้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวทีร่ ุ นแรง การเปลี่ยนทิศทาง ที่
รวดเร็ ว ไม่หยุดนิ่ง

รู ปที่ 2.17 ลักษณะของเส้นโค้งวงแคบ

2.8 เส้นประให้ความรู ้สึกที่ไม่ต่อเนื่องขาดหาย ไม่ชดั เจนทําให้เกิดความเครี ยด

รู ปที่ 2.18 ลักษณะของเส้นประ
ความสําคัญของเส้นใช้ในการแบ่งที่วา่ งออกเป็ นส่วน ๆ กําหนดขอบเขตของที่วา่ ง หมายถึง
ทําให้เกิดเป็ นรู ปร่ าง (Shape) ขึ้นมา กําหนดเส้นรอบนอกของรู ปทรง ทําให้มองเห็นรู ปทรง (Form)
ชัดขึ้น ทําหน้าที่เป็ นนํ้าหนักอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น ให้ความรู ้สึก
ด้วยการเป็ นแกนหรื อโครงสร้างของรู ป และโครงสร้างของภาพ

15
3. สี ( Color) คื อ ลัก ษณะความเข้ม ของแสงที่ ป รากฏแก่ ส ายตาให้ เ ห็ น เป็ นสี โดยผ่ า น
กระบวนการรับรู ้ด้วยตา สี เป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญในการทํางานศิล ปะ สี จะช่ วยให้เกิดความ
น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาแก่ผทู ้ ี่ได้พบเห็น อีกทั้งยังให้ความรู ้สึกต่าง ๆ และ สี ยงั มีอิทธิพลต่อจิตใจ
ของมนุษย์

รู ปที่ 2.19 วงจรสี
4. รู ปร่ าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุสิ่งของเครื่ องใช้ คน สัตว์ และ
พืช มีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ มีความกว้างและความยาว รู ปร่ างและรู ปทรง แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ
4.1 รู ปร่ างธรรมชาติ(Natural Shape) หมายถึงรู ปร่ างที่เกิ ดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ เช่ น
คน สัตว์ และพืช

รู ปที่ 2.20 รู ปร่ างธรรมชาติ
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4.2 รู ป ร่ า งเรขาคณิ ต (Geometrical Shape) หมายถึ ง รู ป ร่ างที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น มี
โครงสร้างแน่นอน เช่น รู ปสามเหลี่ยม รู ปสี่เหลี่ยม และรู ปวงกลม เป็ นต้น

รู ปที่ 2.21 รู ปทรงเรขาคณิ ต
4.3 รู ป ร่ า งอิ ส ระ (Free Shape) หมายถึ ง รู ป ร่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามความต้อ งการของผู ้
สร้างสรรค์ ให้ความรู ้สึกที่เป็ นเสรี ไม่ มี โครงสร้างที่แน่ นอนของตัวเอง เป็ นไปตามอิ ทธิ พลของ
สิ่งแวดล้อม เช่น รู ปร่ างของหยดนํ้า เมฆ และควัน

รู ปที่ 2.22 รู ปร่ างอิสระ

17
5. รู ปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาใน ลักษณะ 3 มิติ
คือมีท้งั ส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรื อลึก คือ จะให้ความรู ้สึกเป็ นแท่ง มีเนื้อที่ ภายใน มีปริ มาตร
และมีน้ าํ หนัก

รู ปที่ 2.23 รู ปทรง
6. ค่านํ้าหนัก คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริ เวณที่ถูกแสงสว่าง และบริ เวณที่เป็ นเงาของวัตถุ
นํ้าหนักอ่ อ น-แก่ (Value) หมายถึ ง จํานวนความเข้ม ความอ่ อ นของสี ต่าง ๆ และแสงเงา ตามที่
ประสาทตารับรู ้ เมื่ อ เทียบกับนํ้า หนักของสี ขาว-ดํา ความอ่ อ นแก่ ของแสงเงาทําให้เกิ ดมิ ติ เกิ ด
ระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กบั เรื่ องสีโดยตรง

รู ปที่ 2.24นํ้าหนักอ่อน-แก่
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ความสําคัญของค่านํ้าหนักให้ความแตกต่างระหว่างรู ปและพื้น หรื อ รู ปทรงกับที่ว่าง ให้
ความรู ้ สึกเป็ น 2 มิ ติแก่ รูปร่ างและความเป็ น 3 มิ ติแก่ รูปทรง ทําให้เกิ ดระยะความตื้น-ลึ ก และ
ระยะใกล้-ไกลของภาพ และทําให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ
7. พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่มองเห็นและ
สัมผัสพื้นผิวได้แสดงความรู ้สึกหยาบ ละเอียด ขรุ ขระ มัน ด้านเป็ นเส้น เป็ นจุดจับดูแล้วสะดุดมือ
หรื อสัมผัสได้จากความรู ้สึกผิวเป็ นทัศนธาตุที่นาํ มาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลักษณะผิวที่
แตกต่างกันจะทําให้เกิดความรู ้สึกแตกต่างกัน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด

ที่ต้งั สถานประกอบการ

437/575 หมู่บา้ นแก้ววิลล่า (ฝั่งซ้าย)
ซอย จรัญสนิทวงศ์ 35 แยก 16 แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์

0824459164

เว็ปไซต์
แผนที่

http://npcreations.co.th/

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั บริ ษทั
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3.2

ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด ประกอบกิจการ รับออกแบบ ผลิตสื่อรายการ

วิทยุ โทรทัศน์ วีดีโอ วีดีทศั น์ สื่อโฆษณา และผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิ กทุกประเภท

รู ปที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ของบริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด
3.3

รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กรบริษัท เอ็นแอนด์ พี ครีเอชั่น จํากัด

รู ปที่ 3.3 แผนผังโครงสร้างองค์กร
3.4

ตําแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นางสาว ชุติกาญจน์ กุศลสะพรั่ง
ฝ่ ายออกแบบ กราฟฟิ กดีไซน์
ตําแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน
ลักษณะงานที่ได้รับ การผลิตสื่อโฆษณาแบบออนไลน์
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3.5

ชื่ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา คุณศิริวรรณ ถนนกลาง
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ผูอ้ าํ นวยการผลิต

3.6

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562
3.6.2 ปฏิบตั ิงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.

3.7

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการเพื่อนําเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาโดยแบ่ งตามประเภทดังนี้
3.7.1 ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ทาํ การออกแบบสื่อโฆษณาเพือ่

ประชาสัมพันธ์ เฟสบุค๊ แฟนเพจ โดยคํานึงถึงเรื่ องการใช้สี การวางตัวอักษร และลักษณะชิ้นของ
งาน
3.7.2 ค้นหารู ปแบบเพือ่ เป็ นแนวทางในการทํางาน หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว ได้มี
การหาข้อมูลเพือ่ เป็ นแนวทางในการผลิตผลงานและการเขียนบทความ
3.7.3 ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจในปั จจุบนั โดยคํานึงถึงสิ่งที่ได้รับมอบหมายและผูพ้ บเห็น
สามารถเข้าใจได้ทนั ที
3.7.4 ลงมือเขียนและเรี ยบเรี ยงบทความต่าง ๆ ก่อนส่งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ตัวอักษรและความสวยงามของบทความ เพือ่ ที่จะนําไปเขียนลงในผลงาน
3.7.5 เริ่ มผลิตผลงาน โดยคํานึงรู ปแบบการเผยแพร่ เช่น โทนสี ตัวละคร บทความ
3.7.6 นําเสนอพนักงานที่ปรึ กษาเพือ่ ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
3.7.7 นํามาปรับปรุ งแก้ไข หลังจากมีการส่งผลงานไปตรวจสอบความเรี ยบร้อย จึงมีการ
แก้ไขตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึ กษา
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3.7.8 นําผลงานส่งตรวจสอบอีกครั้ง เพือ่ ความถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ จึงจะเผยแพร่ สื่อ
โฆษณาบน เฟซบุค๊ แฟนเพจ
3.8

ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.รับมอบหมายงานออกแบบสื่อโฆษณา
2.ค้นหาแนวทาง
3.ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจในปั จจุบนั
4.เขียนบทความ
5. ผลิตผลงาน
6.นําเสนอ
7.ปรับปรุ งแก้ไข
8.เผยแพร่
9. จัดทํารู ปเล่ม

พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 ต.ค.62
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3.9

อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.9.1 ฮาร์ดแวร์
1. Mac Pro 2013
2. Inter Core i5 แบบ Dual – core ความเร็ว 2.7 GHz แคช L3 ขนาด 3MB
3. SDRAM แบบ LPDDR3 ความเร็ว 1866 GHz ขนาด 8GB
4. พื้นที่จดั เก็บแบบแฟลช 128GB
5. จอแสดงผล Retina : จอแสดงผล LED – backlit ขนาด 13.3 นิ้ว IPS ความละเอียด
2560 x 1600
6. Inter Iris 6100
3.9.1 ซอฟแวร์
1. masOS
2. โปรแกรม Adobe illustrator cc 2019
3. โปรแกรมAdobe illustrator cc2019
4. โปรแกรมAdobe Premiere Pro cc 2019
5. โปรแกรมAdobe Audition cc 2019

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโตรงงาน
4.1 ขั้นตอนการจัดทําโครงงาน
จากการศึกษาขั้นตอนการทํางานของบริ ษทั เอ็น แอนด์ พี ครี เอชัน่ จํากัด ผูจ้ ดั ทําได้เรี ยนรู ้ระบบการ
ทํางาน โดยเริ่ มจาก ความต้องการของทางบริ ษทั ได้ตอ้ งการคอนเทนต์เพือ่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ลง
ในเฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยัด จากนั้นจึงรับขอบเขตงาน
จากพนักงานที่ปรึ กษา ลงมื อหาข้อมูล ตัวอย่างงานในรู ปแบบต่าง ๆ แล้วนํามาเขียนคอนเทนต์ เมื่อ ได้ทุก
อย่างครบแล้ว เริ่ ม ต้นการออกแบบผลงาน และนําผลงานที่ไ ด้ ส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจผ่าน กูเกิ้ ล
สไลด์ หากมี ขอ้ เสนอแนะทางผูจ้ ดั ทําจะนํามาปรับปรุ งแก้ไ ขและส่ งตรวจสอบอี กครั้งเพื่อเผยแพร่ ลงใน
เฟสบุค๊ แฟนเพจ
4.2 ขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงาน
4.2.1 ขั้นตอนในการรับงานของงาน อย่างแรกคือการใช้โทนสี และตัวละครหลักของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ต้องการที่จะลงคอนเทนต์วนั ละหนึ่งชิ้นงาน

รู ปที่ 4.1 งานออกแบบของบริ ษทั ที่ใช้เป็ นสีและตัวละครหลักของเฟสบุค๊ แฟนเพจ
Monster Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยัด
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รู ปที่ 4.2 โทนสีหลักที่จะใช้ในงานออกแบบงานที่จะประชาสัมพันธ์ลงเฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads
รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยัด
สีน้ าํ เงินอ่อน ( #115666 ) สีกรม ( #25304C ) สีน้ าํ เงินเข้ม ( #232438 )
4.2.2 การวางแผนในการทํางาน การวางแผนนั้นจะเป็ นตัวกําหนดว่างานจะออกมาในรู ปแบบลักษณะ
ไหน และการใช้สี ตัวอักษรควรจะเป็ นอย่างไร จะต้องมีความชัดเจนเห็นแล้วสามารถอ่านและเข้าใจได้ทนั ที
และเพือ่ ให้ชิ้นงานที่ออกแบบเป็ นไปตามความต้องการของบริ ษทั
4.2.3 การออกแบบจะต้องเริ่ มคิดตามโจทย์และร่ างภาพออกมาว่าเราต้องการจัดองค์ประกอบอย่างไร
รวมถึงการเรี ยบเรี ยงบทความให้มีความน่ าสนใจ โดยองค์ประกอบและข้อความที่อยูใ่ นบทความจะมาจาก
การหาข้อมูลความนิยมในปั จจุบนั มาตอนนี้มีอะไรที่คนกําลังให้ความสนใจ
4.2.4 การลงมือปฏิบตั ิช้ินงาน เมื่อทําความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายแล้วจําเป็ นต้องศึกษาสิ่ งที่
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในปั จจุบนั ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นนํามาเรี ยบเรี ยงเป็ นข้อความที่ส้ นั และเข้าใจง่าย
เพื่อให้คนที่มาพบเห็นสามารถเข้าใจในตัวงานได้ง่ายขึ้น และยังต้องคํานึ งถึงความเหมาะสมของ ตัวอักษร
และสีที่ใช้
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4.3 ขั้นตอนการออกแบบ
4.3.1 การออกแบบป้ายโฆษณา 10 อันดับ ยูทูปเบอร์ ของไทย
เริ่ มต้นด้วยการหาข้อมูลในเว็ปไซต์ NoxInfluencer เนื่ องจากเป็ นเว็ปไซต์ที่สามารถหาข้อมู ล
และอันดับจํานวนผูต้ ิดตามของช่องยูทูปต่าง ๆ จากทางเว็ปไซต์น้ ีได้ จากนั้นให้เลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็ นบุคคล
ทําช่องใน ยูทูป ว่าใครบ้างที่ติดอันดับในไทยเป็ นอันดับแรก ผูจ้ ดั ทําจะเจาะเฉพาะกลุ่มคนที่เป็ นคนดังทั้งใน
ยูทูป แล้วนํามาเรี ยบเรี ยง

รู ปที่ 4.3 เว็ปไซส์ NoxInfluencer
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เมื่อได้ขอ้ มูลที่ตอ้ งการแล้วจากนั้นให้ดูความเหมาะสมของรู ปภาพที่ เฟซบุค๊ แฟนเพจ ให้ใช้
จากนั้นจึงเริ่ ม ทําการออกแบบป้ ายโฆษณาในการจัด ยูทูปเบอร์ ของไทย โดยการจัดทําให้เลื่อนไปอ่านแต่
ละหน้าเพื่อ ที่จะได้กดติดตามและเลือ กช่ องทางที่ลงลิ งค์ไว้ให้เพื่อความสะดวกในการติดตาม ต่อมาเมื่ อ
ออกแบบเสร็ จจะนําไปอัพโหลด ผ่านทางเว็ปไซส์ที่ทางบริ ษทั กําหนด เพื่อให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ
ความเรี ยบร้อยของงานและนํามาปรับปรุ งแก้ไข

รู ปที่ 4.4 ป้ายโฆษณา 10 อันดับ ยูทูปเบอร์ ครั้งที่ 1
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เมื่อได้รับคําแนะนําให้มีการจัดวางรู ปแบบใหม่ให้อยูภ่ ายในหน้าเดียวกันเพือ่ สะดวกต่อผูท้ ี่มา
พบเห็นแล้วนั้น ผูจ้ ดั ทําจึงนําเอาคําแนะนํามาปรับปรุ ง โดยการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบหัวข้อใหม่และใช้กราฟ
แท่งเป็ นตัวนําเสนอคนดังทางช่องทางยูทูป เพื่อที่จะสะดวกต่อการดูผจู ้ ดั ทําจึงใส่กรอบวงกลมใน 3 อันดับ
แรกที่จะสามารถบ่งบอกไว้ว่าใครได้ ที่ 1 และรองลงไปเป็ นใคร ทําแบบเดียวกันเรื่ อย ๆ จนถึงอันดับที่ 10
นําตัวละครแมว3 ตาที่บริ ษทั ให้มาปรับสี จางลงเพื่อ ใช้เป็ นพื้นหลัง ส่ งให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบอี ก
ครั้งและนําไปเผยแพร่

รู ปที่ 4.5 ป้ายโฆษณา 10 อันดับ ยูทูปเบอร์ ครั้งที่ 2
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4.3.2 การออกแบบป้ายโฆษณา 12 Social Media ที่คนนิยมเล่นมากที่สุด
เริ่ มต้นด้วยการหาข้อมูลในเว็บไซต์ Hootsuite และ We are Socialเนื่ องจากเป็ นเว็บไซต์ ที่จะ
นําเอาข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของทุกประเทศมาสรุ ปในทุก ๆ 3 เดือน ทางผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปหาข้อมูลเฉพาะ
ของประเทศไทยเพือ่ นําสื่อนั้นมาแปลและจัดทําการนําเสนอในรู ปแบบของป้าย

รู ปที่ 4.6 เว็ปไซต์ Hootsuite และเว็ปไซต์ We are social ใช้ในการหาข้อมูลการสรุ ปคนใช้อินเตอร์เน็ต
เมื่อได้ขอ้ มูลที่เราต้องการแล้ว จากนั้นเริ่ ม ทําการออกแบบป้ ายโฆษณา 12 Social Media ครั้ง
แรกที่ทางผูจ้ ดั ทําเริ่ ม วางแผนคือ การอยากใช้แท่งกราฟในกานําเสนอจํานวนผูใ้ ช้ โซเชี ยลมี เดียซึ่ งจําทํา
รู ปแบบเดียวกับการจัดอันดับของยูทูปเบอร์ ต่อมาเมื่อออกแบบเสร็ จ จะนําไปอัพโหลดเพื่อให้พนักงานที่
ปรึ กษาตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานและนํามาปรับปรุ งแก้ไข

รู ปที่ 4.7 ป้ายโฆษณา 12 Social Media ครั้งที่ 1
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เมื่อได้รับคําแนะนํา ว่าไม่ควรจัดทําเป็ นกราฟ เพราะคนที่มาพบเห็นอาจจะไม่เข้าในสิ่ งที่เรา
ต้องการจะสื่ อสาร ทางผูจ้ ดั ทําจึงนําสัญลักษณ์คนมาใช้แทนกราฟในการนําเสนอข้อมูลและใส่จาํ นวนคนที่
ใช้งานโซเชียลมีเดียไว้ทางด้านหลัง จากนั้นนําตัวละครของทางบริ ษทั มาทําพื้นหลังปรับให้จางลงพร้อมกับ
เพิม่ รู ปโลกลงในงานและใส่ สีสัญลักษณ์รูปคนให้สอดคล้องตามข้อมูลที่ใช้ เช่น ยูทูปใช้สีแดง เมื่อเสร็ จสิ้ น
อัพโหลดให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบอีกครั้งก่อน เผยแพร่

รู ปที่ 4.8 ป้ายโฆษณา 12 Social Media ครั้งที่ 2
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4..3.3 การออกแบบป้ายโฆษณา 5 เคล็ดลับ สร้างแบรนด์ยงั ไงให้ปัง
เริ่ มต้นด้วยการหาข้อมูลในเว็ปไซส์ต่าง ๆ เพือ่ หาข้อมูลนํามาเป็ นคอนเทนต์

รู ปที่ 4.9 การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ กูเกิ้ล
เมื่อเราได้ขอ้ มูลแล้วจากนั้นให้ดูความเหมาะสมของการจัดวางจากนั้นจึงเริ่ ม ทําการออกแบบ
ป้ ายโฆษณา 5 เคล็ดลับ สร้างแบรดน์ยงั ไงให้ปัง ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ตัวละครแมว 3 ตามาใช้เป็ นพื้นหลังในการ
นําเสนอชิ้นงาน ใช้ฟอนต์ DB-Heavent ในการออกแบบผลงานชิ้นนี้ และสร้างกรอบเพื่อใช้เป็ นหัวข้อ เมื่อ
ออกแบบเสร็จสิ้ น จากนั้นจะนําไปอัพโหลดเพื่อให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงาน เมื่อ
ได้รับคําแนะนํา ก็นาํ มาปรับปรุ งแก้ไขเพือ่ ให้ดีข้ ึน

รู ปที่ 4.10 5 เคล็ดลับสร้างแบรนด์ยงั ไงให้ปัง ครั้งที่ 1

32
เมื่อ ได้รับคําแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ ยนสี หัวข้อ ไม่ ให้กลืนไปกลับพื้นหลัง ผูจ้ ดั ทําก็ได้ทาํ การ
ปรับเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนสี กรอบข้อความของหัวข้อจากสี ดาํ ให้กลายเป็ นสี ส้ม สี เดียวกับตาของตัวละคร
แมว 3 ตา เปลี่ ยนสี ตวั อักษรบนหัวข้อเป็ นสี ดาํ ขาวแทนเขียวขาว เมื่ อเสร็ จสมบูรณ์ แล้ว จึงอัพโหลดให้ที่
ปรึ กษาตวรจสอบอีกครั้งเพือ่ นํามาเผยแพร่

รู ปที่ 4.11 5 เคล็ดลับสร้างแบรนด์ยงั ไงให้ปัง ครั้งที่ 2
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4.3.4 การออกแบบป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ออกแบบป้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนั ปี หลวง เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของท่านได้ตรงกับวันที่ผจู ้ ดั ทํา อยูใ่ นช่วงฝึ กสห
กิจศึกษาเริ่ มต้นด้วยการหารู ปภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพนั ปี หลวง
เพือ่ นํามาออกแบบในขั้นตอนต่อไป

รู ปที่ 4.12 ภาพที่นาํ มาจัดทํา
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ได้รูปภาพที่จะนํามาดูวธิ ีการจัดวางแล้ว เราก็จะเริ่ มต้นการออกแบบโดยการนําภาพมาตัดต่อ
และนําเอาโบว์ ดอกไว้มาวางไว้ใต้ภาพและเลือกฟอนต์ MN Arluck สีขาว และจัดวางให้เหมาะสม ต่อมา
เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบ จึงอัพโหลดเพือ่ ให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบและรับคําแนะนําเพิม่ เติม

รู ปที่ 4.13 การออกแบบป้าย วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 1
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เมื่ อ ได้รับคําแนะนําให้ปรับเปลี่ ย นรู ปภาพและนําตราสัญลักษณ์ ประจําพระองค์มาใส่ ตัด
ข้อความให้ส้ นั ลง ทางผูจ้ ดั ทําจึงนํามาจัดโดยการหารู ปภาพมาแล้วตัดต่อใหม่ จากนั้นตัดทอนข้อความให้ส้ นั
ลงและกระชับขึ้นเปลี่ยนสี คําว่าทรงพระเจริ ญเป็ นสี เหลือ ง และ ตัวอักษรชื่อของพระองค์เป็ นสี ขาว เมื่ อ
เสร็จสิ้นแล้วอัพโหลดให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบและเผยแพร่

รู ปที่ 4.14 การออกแบบป้าย วันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2
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4.3.5 การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท สินค้าในโลกออนไลน์
เริ่ มต้นด้วยการหาข้อมูลในเว็ปไซส์ต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
โปรโมทสินค้าในโลกออนไลน์

รู ปที่ 4.15 การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ กูเกิ้ล
จากนั้นจึงเริ่ ม ทําการออกแบบป้ ายโฆษณาช่องทางการโปรโมท สิ นค้าในโลกออนไลน์ โดย
การใส่สีพ้นื หลังเป็ นสีน้ าํ เงินอมเขียว จากนั้นทําการออกแบบหัวข้อโดยใช้กรอบสีสม้ และข้อความสีขาวม่วง
เมื่อได้ขอ้ มูลและหัวข้อแล้วในนําข้อมูลมาใส่ ลงในชิ้นงานและจัดทําเป็ นวงกลม หลังทออกแบบเสร็จสิ้นจึง
อัพโหลด เพือ่ ให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบและให้คาํ แนะนํา

รู ปที่ 4.16 การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท ครั้งที่ 1
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เมื่อได้รับคําแนะนําว่า ชิ้นงานแน่นจนเกินไป ควรปรับเปลี่ยนให้เป็ นโซเชียลละหนึ่งหน้า ทาง
ผูจ้ ดั ทําจึงนําคําแนะนําที่ได้รับมาลองปรับเปลี่ยนตัวชิ้นงานโดยการเริ่ มจาก ตั้งค่าชิ้นงานให้เป็ นรู ปแบบสี
เหลี่ยมจัตุรัส 6 ชิ้น และใช้พ้นื หลังเป็ นสี เดียวกับตัวละครแมว 3 ตา จากนั้นนําตัวละครแมว 3 มาจัดวางต้อง
ด้านล่างสุดของกระดาษทําให้เหมือนว่ากันลังแอบมองอยู่ และพื้นหลังนอกจากจะจัดทําเป็ นสีของแมว 3 ตา
แล้วทางผูจ้ ดั ทําได้อ อกแบบลายให้มี ตวั โซเชี ยลอยู่ในนั้นด้ว ย ในส่ วนของตัว ข้อ มู ล นั้น ทางผูจ้ ัดทําได้
ออกแบบโดยการใส่ รูปที่เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื อข่ายของโซเชียลมีเดีย และได้ใส่ สีตามโซเชียลแต่ละ กลุ่ม
อีกด้วย เมื่อจัดทําชิ้นงานเสร็จสิ้นแล้วก็จะนําไปอัพโหลดให้พนักงานพีเ่ ลี้ยงตรวจสอบและนําไปเผยแพร่

รู ปที่ 4.17 การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท ครั้งที่ 2

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปโครงงานสหกิจศึกษา
5.1.1 สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจ
จากการปฏิบตั ิงานที่ บริ ษทั เอ็นแอนด์พี ครี เอชัน่ จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึ ง
30 สิงหาคม 2562 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานที่ได้รับมอบหมายคอนเทนต์ เพื่อประชาสัมพันธ์
ลงสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads การออกแบบคอนเทนต์ และ ตัดต่อคลิปเสี ยง
เพื่อ ใช้ในการทําสื่ อ โฆษณาออนไลน์ ทําให้ไ ด้รับประสบการณ์ ในการทํางาน การแก้ไ ขปั ญหา
เฉพาะหน้า ความชํานาญในการใช้โปรแกรม และได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทํางานต่าง ๆ ของบริ ษทั
ตามระยะเวลาที่กาํ หมด ความตรงต่อเวลาในการทํางาน รวมถึงการเข้ารับข้อมูลงานจากพนักงานที่
ปรึ กษาเพื่อผลิตงานออกมาให้มี คุณภาพและความพึงพอใจต่อชิ้นงาน ทั้งนี้ จากการที่ได้จดั ทําสื่ อ
โฆษณาออนไลน์พบว่าการลงคอนเทนต์เพื่อ ทําการตลาดของ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ควรเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องและมีการอัพเดทอยูเ่ สมอเนื่องจากข้อมูลที่ผจู ้ ดั ทําได้เผยแพร่ ออกไปต้องเป็ นประโยชน์ต่อผู ้
ที่มาพบเห็นต้องมีการนําข้อมูลที่อพั เดทอยูต่ ลอดเวลานอกจากนี้ยงั มีการทําคอนเทนต์ในเรื่ องของ
วันสําคัญต่าง ๆ ทางผูจ้ ดั ทําจึงมี ความจําเป็ นที่จะต้อ งคอยอัพเดทข้อมู ลและแหล่ งที่มาอยู่ตลอด
เพื่อ ที่ จะได้มีการตรวจสอบได้ว่าข้อ มู ล ที่ไ ด้ม ามี ค วามจริ งหรื อ เท็จมากน้อ ยแค่ ไ หน อาจมี การ
ดัดแปลงคําอธิบายให้กลุ่มเป้ าหมายที่เข้ามาเห็นสามารถเข้าใจได้มากขึ้น และไม่เกิดปั ญหาของการ
ลอกเลียนแบบงานในภายหลัง เนื่องจากมีหลาย แฟนเพจที่จดั ทําคอนเทนต์เดียวกันอยูไ่ ม่นอ้ ย ทําให้
ทางผูจ้ ดั ทําต้องคอยตรวจสอบมาซํ้ากับ เฟสบุค๊ แฟนเพจ อื่น ๆ หรื อไม่ ทั้งนี้ การจัดทําสื่ อโฆษณา
ชนิดนี้มีความจําเป็ นต่อบริ ษทั อย่างมากเพราะสามารถเพิม่ ผูช้ มจากการเล่นเฟสบุ๊คให้เข้ามาติดตาม
บริ ษทั ผ่านแฟนเพจ จึงทําให้บริ ษทั มีคนภายนอกเข้ามาพบเห็นและรู ้จกั กว่าที่ผา่ นมา
5.1.2 ข้อจํากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
1. รู ปแบบของสื่อที่จะนําไปใช้มีตอ้ งความสอดคล้องกับแฟนเพจ
2. ข้อมูลทีน่ าํ มาใส่ในคอนเทนต์ตอ้ งมีความเป็ นปั จจุบนั มากที่สุด
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
1. สามารถนํามาประยุคต์ใช้เป็ นสื่อเคลื่อนไหวได้
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้เรี ยนรู ้การทํางานภายในองค์กรณ์ที่มีระเบียบแบบแผน
2. เรี ยนรู ้ระบบระเบียบงานขององค์และงานที่จดั ทํา
3. เรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้มากขึ้นและเรี ยนรู ้ที่จะกล้าพูดกล้าถามมากขึ้น
4. รู ้จกั การบริ หารเวลามากขึ้นทําให้สามารถกําหนดงานได้ตรงตามเวลา
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. อุปกรณ์ทใี่ ช้มีการขัดข้อง ทําให้ชิ้นงานสูญหาย
2. โปรแกรมทีน่ าํ มาสร้างชิ้นงานเกิดการค้างจึงทําให้เกิดปั ญหา
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
1. จัดตารางการเขียนบทความ และกําหนดวันที่จะลงคอนเทนต์ในเฟสบุค๊ แฟนเพจ
2. จัดทําชิ้นงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
3. มีการกําหนดเวลาในการส่งงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. ผลงานที่จัดทํา

รู ปที่ ก. 1 ออกแบบตราสัญลักษณ์เพือ่ ใช้ในงานบรรจุภณั ฑ์

รู ปที่ ก. 2 ตัดภาพสําหรับทําเว็ป Ketchup connect

43

รู ปที่ ก. 3 ออกแบบนามบัตรเพือ่ ใช้ในการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย

รู ปที่ ก. 4 จัดทําสคลิปสําหรับใช้ถ่ายสื่อสําหรับการสอนให้พนักงานใหม่
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รู ปที่ ก. 5 ออกแบบป้ายโฆษณาสินค้าในแบนรด์ โคโคโร่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์

รู ปที่ ก. 6 จัดทําสคลิปสําหรับใช้ถ่ายสื่อการสอนให้พนักงานใหม่
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รู ปที่ ก. 7 ตัดภาพสําหรับทําเว็ป

รู ปที่ ก. 8 ออกแบบสื่อโมชันสําหรับ บริ ษทั ดานอล
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รู ปที่ ก. 9 ออกแบบสื่อโมชันสําหรับ บริ ษทั ดานอล

รู ปที่ ก. 10 ทําซับยูนิลีเวอร์สาํ หรับใส่ในวีดีโอการสอนพนักงานใหม่
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รู ปที่ ก. 11 ออกแบบป้ายโฆษณา รู ้ไหมนํ้าผึ้งมะนาวช่วยอะไรบ้าง เพือ่ ให้รู้วา่ นํ้าผึ้งมะนาวสามารถ
ทําอะไรได้บา้ ง

รู ปที่ ก. 12 ออกแบบป้ายโฆษณา รับมือสภาพอากาศด้วย 5 แอพนี้ เพือ่ ตรวจสอบสภาพอากาศก่อน
ออกไปไหน

48

รู ปที่ ก. 13 ออกแบบป้ายโฆษณา เว็ปโหลดซาวด์ เพือ่ ให้กลุ่มที่ทาํ งานประเภทสื่อโฆษณาสามารถ
มาโหลดไปใช้ได้แบบฟรี ๆ
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ภาคผนวก ข. ภาพขณะปฏิบัติงาน

รู ปที่ ข. 1 สถานที่ปฏิบตั ิงาน
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รู ปที่ ข. 2 จัดทําวีดีโอสอนพนักงานใหม่

รู ปที่ ข. 3 นับจํานวนร้านค้าของไอศครี มวอลล์ทเี่ ปิ ดขาย
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รู ปที่ ข. 4 ตัดต่อวีดีโอสอนพนักงานใหม่

รู ปที่ ข. 5 ออกกองยูนิลีเวอร์

52
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