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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบนัส่ือออนไลน์ ไดเ้ขา้มามีบทบาทเป็นอยา่งมากในการทาํการตลาด การขายสินคา้

และการบริการ ของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปล่ียนแปลงไปใชส่ื้อ 

ออนไลน์มากขึ้น ทาํให้หลายหน่วยงาน ตอ้งมาทาํการตลาดในส่ือ ออนไลน์ มากขึ้น เพื่อการเจาะ

กลุ่มเป้าหมาย เพือ่ใหสิ้นคา้และบริการสามารถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัหน่วยงาน 

 บริษทั เอ็น แอนด์ พ ีครีเอชัน่ จาํกดั เป็นบริษทัที่รับดาํเนินงานการผลิตส่ือทุกแขนง เช่น ส่ือ

โฆษณา ส่ือรายการวิทย ุโทรทศัน์ วีดีโอ วดีีทศัน์ ดงันั้นทางสถานประกอบการจึงมอบหมายหนา้ที่

ในการผลิตส่ือการโฆษณาแบบออนไลน์ ขึ้นเพือ่กระจายข่าวสารในเฟสบุค๊ แฟนเพจ ใหท้างสถาน

ประกอบการให้เป็นที่รู้จกัมากขึ้น การผลิตส่ือออนไลน์ จะตอ้งคาํนึงถึงขอ้มูลท่ีจะตอ้งเผยแพร่ 

เพราะขอ้มูลที่ไดเ้ผยแพร่ผา่นทางส่ือออนไลน์ จะเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้งสาํหรับผูท้ี่พบเห็น ซ่ึงขอ้มูลที่

เผยแพร่ออกไปทางส่ือออนไลน์ควรจะเป็นความจริงและมีการอพัเดทอยูต่ลอดเวลา จะทาํให้ผูท้ี่มา

พบเห็นสามารถนาํขอ้มูลข่าวสารที่ไดรั้บไปใชใ้นชีวติจริงใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยที่สุด 

 ทั้งน้ี บริษทั เอ็น แอนด์ พี ครีเอชัน่ จาํกัด จึงมอบหมายหน้าท่ีในการผลิตส่ือโฆษณาแบบ

ออนไลน์ลงใน เฟสบุ๊ค แฟนเพจ MONSTER Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยดั 

โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator  CC 2019 , Adobe illustrator cc2019 , Adobe Premiere Pro 

cc 2019 และ  Adobe Audition cc 2019 ในการพฒันา 

1.2  วัตถุประสงค์ 

 1.2.1 เพือ่ประชาสมัพนัธอ์งคก์ร  

1.2.2  เพือ่ศึกษาระบบการทาํงานจริงภายในองคก์ร 

1.2.3 เพือ่ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบออนไลน ์

1.3   ขอบเขตของรายงาน 

 1.3.1 การผลิตส่ือในรูปแบบออนไลน์เพือ่โฆษณาลงในเฟสบุค๊ แฟนเพจ  

 1.3.2  เพือ่ศึกษากระบวนการผลิตส่ือ การวางแผนการทาํงาน และขั้นตอนการผลิตส่ือ 

    ตามโครงสร้างของบริษทั  

1.3.3  ขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่ง เดือนพฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562  
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1.4   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 สามารถนาํประสบการณ์ท่ีไดจ้ากสถานประกอบการมาเพิม่พนูความรู้  

   ความสามารถได ้

 1.4.2  กลุ่มเป้าหมายสามารถรับขอ้มูลข่าวสารจากทางบริษทั เอ็น แอนด ์พ ีครีเอชัน่ 

 1.4.3 บริษทัเป็นที่รู้จกัมากขึ้น 

  

 

 



 

บทที่ 2  

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 การปฏิบติัโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การออกแบบและผลิตส่ือโฆษณาออนไลนก์รณีศึกษา 

บริษทั เอ็น แอนด ์พ ีครีเอชัน่ จาํกดั ผูจ้ดัทาํไดท้บทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายและความสําคญัของส่ือโฆษณา 

 ส่ือโฆษณาเป็นส่ิงที่เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของเราอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพราะการ

โฆษณาถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัทางการตลาด ที่เกิดขึ้นเพือ่จูงใจให้มีความตอ้งการในการซ้ือสินคา้

หรือบริการ (ธวลัรัตน์ อินทนนชยัม, 2552 )  ส่ือโฆษณาจึงเปรียบเสมือนตวักลางที่สามารถนาํเอา

ข่าวสารเก่ียวกบัผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคไดต้ามเป้าหมาย คาํวา่ ส่ือโฆษณานั้นไดมี้คาํนิยามไวห้ลายแบบ 

(ชชัวาล สมทรัพย,์ 2554) ใหค้วามหมายของส่ือโฆษณาไวว้่า ส่ือโฆษณาเป็น เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีจะ

นาํพาเอาขอ้มความโฆษณา รวมทั้งภาพไปยงัผูท้ี่จะเป็นลูกคา้ในอนาคต ดร. เสรี วงษม์ณฑา (2535) 

ให้ความหมายของส่ือโฆษณาไวว้่า  ส่ือโฆษณาเป็นพาหนะที่นาํเอาข่าวสารทางการตลาดเก่ียวกบั

สินคา้และการบริการไปยงักลุ่มเป้าหมาย แจ็ค แซด. ซิสเซอร์ และ ลินคอล์น บมับา (2532) ให้

ความหมายของส่ือโฆษณาไวว้า่  ส่ือโฆษณา เป็นพาหนะและผูส่้งสาร ไดแ้ก่ หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร 

วทิย ุหรือโทรทศัน์ ซ่ึงจะส่งข่าวสาร ไปยงัผูรั้บชม ผูรั้บฟังและผูอ่้าน  

 ดงันั้นส่ือโฆษณา จึงเปรียบเสมือนพาหนะที่จะนาํขอ้ความเก่ียวกบัสินคา้และบริการไปสู่

กลุ่มเป้าหมายจึงนบัไดว้า่ส่ือโฆษณาเป็นปัจจยัที่สาํคญัของการโฆษณา แต่หากขาดส่ือที่จะนาํขอ้มูล

ไปยงักลุ่มเป้ายหมายแลว้นั้น กลุ่มเป้าหมายก็จะไดรั้บข่าวสารท่ีส่งมา  

 ส่ือที่นิยมใช้กันในปัจจุบนั คือ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์และนิตยสาร ส่ือเหล่าน้ีถูก

เลือกใชเ้ป็นส่ือหลกัในการโฆษณา เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงคนเป็นจาํนวนมากได ้

 ส่ืออ่ืน ๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผน่พบั มกัใชเ้ป็นส่ือสนบัสนุนโดยมุ่งหวงัการเตือนความทรงจาํ

ของผูบ้ริโภค ส่ือโฆษณาแต่ละประเภทลว้นมีคุณสมบติั ขอ้จาํกดัและการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่

แตกต่างกนัออกไป ไม่มีส่ือใดที่มีคุณสมบติัมากพอจะครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการโฆษณาไดทุ้ก

อยา่ง 

 ส่ือโฆษณามีอยู่หลายหลายประเภทที่สามารถนํามาใช้ได้ แต่การที่สินคา้และบริการจะ

เลือกใชส่ื้อทุกส่ือนั้นเป็นไปไดย้ากมาก เน่ืองจากงบประมาณที่มีจาํกดั ดงันั้นการเลือกใชส่ื้อจึงตอ้ง

ดูความเหมาะสมของส่ือต่าง ๆ อยา่งรอบครอบก่อนที่จะตดัสินใจ โฆษณาที่นิยมใชก้นัมากที่สุดมี 4 

ประเภท ดงัน้ี 
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 1. ส่ือโฆษณาประเภทแพร่ภาพและกระจายเสียง 

 2. ส่ือโฆษณาประเภทส่ือส่ิงพมิพ ์

 3. ส่ือโฆษณานอกสถานท่ี 

 4. ส่ือโฆษณาออนไลน ์

 ส่ือแต่ละส่ือล้วนมีคุณสมบติัเฉพาะตวัที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้ นก่อนการวางแผนส่ือ

โฆษณาจึงจาํเป็นที่จะตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความแตกต่างในคุณสมบติัของส่ือโฆษณา ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเขา้ถึงผูบ้ริโภค 

 2. การครอบคลุมพื้นที่ 

 3. ความยดืหยุน่ 

 4. ค่าใชจ่้าย 

 5. สภาพของส่ือ 

 6. คุณภาพของงานโฆษณา 

 ทั้งน้ี ตวัช้ีวดัและการประเมิณผลของส่ือโฆษณา จึงกล่าวถึงความสาํคญัของการติดตามและ

ประเมิณผลการโฆษณาสินคา้และบริการเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการโฆษณาอยา่งต่อเน่ืองนั้นได้

ผลลพัธท์ี่ดีต่อองคก์รมากนอ้ยแค่ไหน (วไิลลกัษณ์ ซ่อนกล่ินและ ศิริชยั สุวรรณประภา, 2551) 

2.2 หลักองค์ประกอบศิลป์ 

 องคป์ระกอบศิลป์ เป็นหลกัสาํคญัสาํหรับผูส้ร้างสรรคแ์ละผูศึ้กษางานศิลปะ เน่ืองจากผงงาน

ศิลปะใด ๆ ก็ตามลว้นมีคุณค่าอยู ่2 ประการ คือ คุณค่าทางดา้นรูปทรงและคุณค่าทางดา้นเร่ืองราว

คุณค่าทางดา้นรูปทรงเกิดจากการนาํเอาองคป์ระกอบต่าง ๆ ของศิลปะอนัไดแ้ก่ เส้น สี แสงและเงา 

รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิมาจดัเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหเ้กิดความงามซ่ึงแนวทางในการนาํองคป์ระกอบ ต่าง ๆ 

มาจดัรวมกนันั้นเรียกว่า การจดัองคป์ระกอบศิลป์ (Art Composition) โดยมีหลกัการจดั ตามที่จะ

กล่าวต่อไป อีกคุณค่าหน่ึงของงานศิลป์ คือ คุณค่าทางดา้นเน้ือหาเป็นเร่ืองราวหรือสาระของผลงาน

ที่ศิลปินผูส้ร่างสรรคต์อ้งการที่จะแสดงออกมาใหผู้ช้มไดส้ัมผสัรับรู้โดยอาศยัรูปลกัษณะที่เกิดจาก

การจดัองคป์ระกอบศิลป์นัน่เองหรืออาจกล่าวไดว้า่ศิลปินนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวผา่น รูปลกัษณะที่

เกิดจากการจดัองคป์ระกอบทางศิลป์ จึงมีความสาํคญัในการสร้างสรรคง์านศิลป์เป็นอยา่งยิง่เพราะ

จะทาํใหง้านศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ์ (กุลนิดา เหลือบจาํเริญ, 2550 ) 
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 2.2.1 การจดัองคป์ระกอบของศิลปะ  

 เป็นหลกัสาํคญัสาํหรับผูส้ร้างสรรค ์และผูท่ี้ศึกษางานศิลปะ งานศิลปะมีคุณค่าอยู ่2 ประการ 

คือคุณค่าทางดา้นรูปทรงและคุณค่าทางดา้นเร่ืองราวการจดัองคป์ระกอบของศิลปะ มีหลกัท่ีควร

คาํนึงอยู ่5 ประการคือ  

  1. สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสมระหว่าขนาดของ

องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง สัดส่วนที่เป็น

มาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติ คน สตัว ์สตัวส่์วนตามธรรมชาติ จะมีความงามเหมาะท่ีสุด  

 

 
 

รูปที่ 2.1 สดัส่วน  
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  2. ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากันเสมอกันมี

นํ้ าหนัก หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดีโดยมีแกนสมมติทาํหนา้ที่แบ่งภาพใหซ้้ายขวา บน ล่าง 

ให้เท่ากนัการเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากนัในความรู้สึกตามที่ตามองเห็นความ

สมดุล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

  2.1 ความสมดุล 2 ขา้งเท่ากนั (Symmetrical Balance) หมายถึง การจดัวางองคป์ระกอบ

ต่าง ๆ ของศิลปะให้ทั้ง 2 ขา้งแกนสมมติมีขนาด สัดส่วน และนํ้ าหนักเท่ากนั หรือ มีรูปแบบ

เหมือนกนัคลา้ยกนั 

 

 
 

รูปที่ 2.2 ความสมดุล 2 ขา้งเท่ากนั 

 

  2.2 ค ว า ม ส ม ดุ ล  2 ข้า ง ไ ม่ เท่ า กัน  ( Asymmetrical Balance) ห ม า ยถึ ง  ก า ร จัด

องคป์ระกอบของศิลปะ ทั้ง 2 ขา้งแกนสมมติมีขนาดสัดส่วนนํ้ าหนักไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกนั 

ไม่เสมอกนั แต่สมดุลกนัในความรู้สึกความสมดุล 2 ขา้งไม่เท่ากนั คือภาพมีความสมดุลของ

เน้ือหา และเร่ืองราวแต่ไม่เท่ากนัในเร่ืองขนาด นํ้ าหนกั 

 

 
 

รูปที่ 2.3 ความสมดุล 2 ขา้งไม่เท่ากนั 
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  3. จงัหวะลีลา (Rhythm)  หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการซํ้ ากนัของ

องคป์ระกอบ เป็นการซํ้ าที่เป็นระเบียบ หรือการสลบักนัของหน่วยกบัช่องไฟหรือเกิดจากการ

ไหลต่อเน่ืองกนัของเสน้ สี รูปทรง นํ้ าหนกั 

 

 
 

รูปที่ 2.4 จงัหวะลีลา  

 

  4. จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนสาํคญัท่ีปรากฏชดั สะดุดตาท่ีสุดในงาน ศิลปะ 

จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวา ยิ่งขึ้ น 

จุดเด่นเกิดจากการจดัวางที่เหมาะสม และรู้จกัการเนน้ภาพ (Emphasis) ที่ดีจุดเด่นมี 2 แบบ  

  4.1 จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความสําคญัมากที่สุดในเร่ืองที่จะเขียน แสดงออกถึง 

เร่ืองราวที่ชดัเจน เด่นชดัที่สุดในภาพ 

 

 
 

รูปที่ 2.5 ภาพที่มีจุดเด่นหลกั 
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  4.2 จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลกั ทาํหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลกั ให้ 

ภาพมีความสวยงามยิง่ขึ้น เช่น ในภาพจุดเด่นรองไดแ้ก่ รูปเรือ 

 

 
 

รูปที่ 2.6 ภาพที่มีจุดเด่นรอง 

 

  5. เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัความสอดคลอ้ง กลมกลืน 

 เป็นหน่วยเดียวกันด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันเป็นกลุ่ม

 กอ้นไม่กระจดักระจายโดยการจดัระเบียบของรูปทรง จงัหวะ เน้ือหาให้เกิดดุลยภาพจะได้ 

 ส่ืออารมณ์ ความรู้สึก ความหมายไดง่้ายและรวดเร็ว 

 

 
 

รูปที่ 2.7 ภาพที่มีเอกภาพจากความประสานกนัของของเสน้ รูปทรง พื้นผิวและวสัดุ 
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  6. ความขัดแยง้ (Contrast) ขัดแยง้ด้วยรูปทรงขัดแยง้ด้วยขนาด ขัดแยง้ด้วย เส้น 

ขดัแยง้ดว้ยผวิ ขดัแยง้ดว้ยสี ความขดัแยง้ที่กล่าวมาถูกจดัวางเพือ่ใหเ้กิดความงามทางศิลปะ 

 

 
 

รูปที่ 2.8 ภาพท่ีมีความขดัแยง้กนัดา้นผวิ 

 

  7. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การรวมกันของ หน่วย ยอ่ยต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่

ส่วนประกอบมูลฐาน ของศิลปะ คือไดแ้ก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว นํ้ าหนกั อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง และการจดัวางองคป์ระกอบ เช่นจงัหวะ ช่องวา่ง  

 

 
 

รูปที่ 2.9 ความกลมกลืนดว้ยเสน้ 
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 2.2.2 ทศันธาตุที่สาํคญัขององคป์ระกอบของศิลป์ 

 ทศันธาตุ หมายถึง ธาตุแห่งการมองเห็นส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีสาํคญัของงานศิลปะหรือ

ทศันศิลป์ ซ่ึงเราสามารถนําส่วนประกอบของแต่ละอย่างมาสร้างสรรค์ในงานได้หลายหลาย

รูปแบบ ซ่ึงจะมีส่วนประกอบดงัน้ี  

 1. จุด ( Point, Dot ) ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด เป็นส่วนเร่ิมตน้ไปสู่ส่วนอ่ืน ๆ เช่น การนาํจุด

มาเรียงต่อกนัตามตาํแหน่งที่เหมาะสม และซํ้ า ๆ กนั จะทาํให้เรามองเห็นเป็น เส้น รูปร่าง รูปทรง 

ลักษณะผิว เราสามารถพบเห็นลักษณะการจดัวางจุดจากส่ิงเป็นธรรมชาติ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา 

ได ้  เช่น ขา้วโพด รวงขา้ว เมล็ดถัว่ กอ้นหิน เปลือกหอย ใบไม ้ลายของสัตวน์านาชนิด ไดแ้ก่ เสือ 

ไก่ นก สุนขั งู และแมว เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีธรรมชาติไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งสวยงาม มีระเบียบ มีการซํ้ า

กนัอยา่ง มี จงัหวะ และมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษยเ์ราเป็นอยา่งมาก เช่น การออกแบบลูกคิด 

ลูกบิดประตู การร้อยลูกปัด สร้อยคอ และเคร่ืองประดบัต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เกิดมาจากจุด

ทั้งส้ิน 

 

 
 
 

รูปที่ 2.10 จุด 
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 2. เส้น ( Line) เกิดจากจุดที่เรียงต่อกันหรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทางต่าง ๆ มีหลาย

ลกัษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โคง้ เส้น เกิดจากการเคล่ือนที่ของจุด หรือถา้นาํจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กนั

ก็จะเกิดเป็น เส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาวไม่มีความกวา้งทาํหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง 

รูปร่าง รูปทรง สี นํ้ าหนกั รวมทั้งเป็นแกนหลกัโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ เสน้เป็นพื้นฐาน

ที่สาํคญัของงานศิลปะทุกชนิดเส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก และอารมณ์ดว้ย การ

สร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เสน้โคง้ (Curve Line) 

เสน้ทั้งสองชนิดน้ีเม่ือนาํมาจดัวางในลกัษณะต่าง ๆ กนัและใหค้วามหมาย ความรู้สึก ที่แตกต่างกนั

ออกไปดว้ย ลกัษณะของเสน้ เส้นมีจุดเด่นที่นาํมาใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบ ทาํใหเ้กิดรูปร่างรูปทรง

ต่าง ๆ มากมาย เพือ่ตอ้งการส่ือใหเ้กิดความรู้สึกทางดา้นอารมณ์ จากการสร้างสรรคข์องงาน 

 

 2.1 เสน้ตั้ง หรือ เสน้ด่ิง ใหค้วามรู้สึกทางความสูง สง่า มัน่คง แขง็แรง หนกัแน่นเป็น 

สญัลกัษณ์ของความซ่ือตรง 

 

 
 

รูปที่ 2.11 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบตั้ง 
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 2.2 เสน้นอน ใหค้วามรู้สึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 

 

 
 

รูปที่ 2.12 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบนอน 

 

 2.3 เสน้เฉียง หรือ เสน้ทแยงมุม ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 

 

 
 

รูปที่ 2.13 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบเฉียง 

 

 2.4 เสน้หยกั หรือ เสน้ซิกแซก แบบฟันปลา ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว อยา่งเป็น จงัหวะมี

ระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง  

 

 
 

รูปที่ 2.14 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบหยกั 
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 2.5 เสน้โคง้แบบคล่ืน ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ ล่ืนไหล ต่อเน่ือง สุภาพ อ่อนโยน 

นุ่มนวล 

 

 
 

รูปที่ 2.15 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบคล่ืน 

 

 2.6 เสน้โคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางที่ หมุนวน 

ถา้มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวที่ไม่ส้ินสุด 

 

 
 

รูปที่ 2.16 ลกัษณะของเสน้โคง้แบบกน้หอย 
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 2.7 เสน้โคง้วงแคบ ใหค้วามรู้สึกถึงพลงัความเคล่ือนไหวทีรุ่นแรง การเปล่ียนทิศทาง ที่

รวดเร็ว ไม่หยดุน่ิง 

 

 
 

รูปที่ 2.17 ลกัษณะของเสน้โคง้วงแคบ 

 

 

 2.8 เสน้ประใหค้วามรู้สึกที่ไม่ต่อเน่ืองขาดหาย ไม่ชดัเจนทาํให้เกิดความเครียด 

 

 
 

รูปที่ 2.18  ลกัษณะของเสน้ประ 

 

 ความสาํคญัของเสน้ใชใ้นการแบ่งท่ีวา่งออกเป็นส่วน ๆ กาํหนดขอบเขตของที่วา่ง หมายถึง 

ทาํใหเ้กิดเป็นรูปร่าง (Shape) ขึ้นมา กาํหนดเสน้รอบนอกของรูปทรง ทาํใหม้องเห็นรูปทรง (Form) 

ชดัขึ้น ทาํหนา้ที่เป็นนํ้ าหนกัอ่อนแก่ ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดว้ยเสน้ ใหค้วามรู้สึก

ดว้ยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูป และโครงสร้างของภาพ 
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 3. สี(Color)  คือลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นสี  โดยผ่าน

กระบวนการรับรู้ด้วยตา สีเป็นส่วนประกอบที่สาํคญัในการทาํงานศิลปะ สีจะช่วยให้เกิดความ

น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาแก่ผูท้ี่ไดพ้บเห็น อีกทั้งยงัให้ความรู้สึกต่าง ๆ และ สียงัมีอิทธิพลต่อจิตใจ

ของมนุษย ์

 
รูปที่ 2.19 วงจรสี 

 

  4. รูปร่าง (Shape) หมายถึง เสน้รอบนอกทางกายภาพของวตัถุส่ิงของเคร่ืองใช ้คน สตัว ์และ 

พชื มีลกัษณะเป็น 2 มิติ มีความกวา้งและความยาว รูปร่างและรูปทรง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

   4.1 รูปร่างธรรมชาติ(Natural Shape) หมายถึงรูปร่างที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ เช่น 

คน สตัว ์และพชื  

 

 
 

รูปที่ 2.20 รูปร่างธรรมชาติ  
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  4.2 รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้ น  มี

โครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และรูปวงกลม เป็นตน้ 

 

 
 

รูปที่ 2.21 รูปทรงเรขาคณิต 

 

  4.3 รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้ นตามความต้องการของผู ้

สร้างสรรค์ ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรีไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตวัเอง เป็นไปตามอิทธิพลของ 

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น รูปร่างของหยดนํ้ า เมฆ และควนั  

 

 
 

รูปที่ 2.22 รูปร่างอิสระ 
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   5. รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวตัถุที่ปรากฏแก่สายตาใน ลกัษณะ 3 มิติ 

คือมีทั้งส่วนกวา้ง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะใหค้วามรู้สึกเป็นแท่ง มีเน้ือที่ ภายใน มีปริมาตร 

และมีนํ้ าหนกั 

 

 
 

รูปที่ 2.23 รูปทรง 

 

   6. ค่านํ้ าหนัก คือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง และบริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุ 

นํ้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง จาํนวนความเขม้ ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงา ตามที่

ประสาทตารับรู้ เม่ือเทียบกับนํ้ าหนักของสีขาว-ดาํ ความอ่อนแก่ของแสงเงาทาํให้เกิดมิติ เกิด 

ระยะใกลไ้กลและสมัพนัธก์บัเร่ืองสีโดยตรง 

 

 
 

รูปที่ 2.24นํ้ าหนกัอ่อน-แก่ 
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 ความสําคญัของค่านํ้ าหนักให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับท่ีว่าง ให้

ความรู้สึกเป็น 2 มิติแก่รูปร่างและความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง ทาํให้เกิดระยะความต้ืน-ลึก และ

ระยะใกล-้ไกลของภาพ และทาํใหเ้กิดความกลมกลืนประสานกนัของภาพ 

 7. พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลกัษณะผิว หมายถึง ลกัษณะภายนอกของวตัถุท่ีมองเห็นและ 

สมัผสัพื้นผิวไดแ้สดงความรู้สึกหยาบ ละเอียด ขรุขระ มนั ดา้นเป็นเส้น เป็นจุดจบัดูแลว้สะดุดมือ 

หรือสัมผสัไดจ้ากความรู้สึกผิวเป็นทศันธาตุที่นาํมาประกอบในการสร้างงานศิลปะ ลกัษณะผิวที่ 

แตกต่างกนัจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกแตกต่างกนั 



 

บทที่ 3  

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1     ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เอ็น แอนด ์พ ีครีเอชัน่ จาํกดั 

         ที่ตั้งสถานประกอบการ  437/575  หมู่บา้นแกว้วลิล่า (ฝ่ังซา้ย)  

     ซอย จรัญสนิทวงศ ์35   แยก 16 แขวงบางขนุศรี 

      เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  10700 

         เบอร์โทรศพัท ์  0824459164 

         เวป็ไซต ์   http://npcreations.co.th/ 
       แผนที่  

 

 

รูปที่ 3.1 แผนที่ตั้งบริษทั 

http://npcreations.co.th/
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

  บริษทั เอ็น แอนด์ พ ีครีเอชัน่ จาํกดั ประกอบกิจการ รับออกแบบ ผลิตส่ือรายการ

วทิย ุโทรทศัน์ วดีีโอ วดีีทศัน์ ส่ือโฆษณา และผลิตงานคอมพวิเตอร์กราฟฟิกทุกประเภท 

 

รูปที่ 3.2 ตราสญัลกัษณ์ของบริษทัเอ็น แอนด ์พ ีครีเอชัน่ จาํกดั 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กรบริษัท เอ็นแอนด์พี ครีเอช่ัน จํากัด 

 

รูปที่ 3.3  แผนผงัโครงสร้างองคก์ร 

3.4  ตําแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

  นางสาว ชุติกาญจน์ กุศลสะพร่ัง 

  ฝ่ายออกแบบ กราฟฟิกดีไซน ์

  ตาํแหน่ง นกัศึกษาฝึกงาน 

  ลกัษณะงานที่ไดรั้บ  การผลิตส่ือโฆษณาแบบออนไลน์ 
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3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1 ช่ือ-สกุลพนกังานที่ปรึกษา  คุณศิริวรรณ ถนนกลาง 

 3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา  ผูอ้าํนวยการผลิต 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 –  30 สิงหาคม 2562 

 3.6.2 ปฏิบติังาน วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 10.00 น. – 17.00 น.  

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดาํเนินการเพ่ือนําเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกจิ

 ศึกษาโดยแบ่งตามประเภทดังนี ้

 3.7.1 ไดรั้บมอบหมายงานจากพนกังานที่ปรึกษาใหท้าํการออกแบบส่ือโฆษณาเพือ่

ประชาสมัพนัธ ์เฟสบุค๊ แฟนเพจ โดยคาํนึงถึงเร่ืองการใชสี้ การวางตวัอกัษร และลกัษณะช้ินของ

งาน 

 3.7.2 คน้หารูปแบบเพือ่เป็นแนวทางในการทาํงาน หลงัจากที่ไดรั้บมอบหมายงานแลว้ ไดมี้

การหาขอ้มูลเพือ่เป็นแนวทางในการผลิตผลงานและการเขียนบทความ 

 3.7.3 คน้หาส่ิงที่น่าสนใจในปัจจุบนั โดยคาํนึงถึงส่ิงที่ไดรั้บมอบหมายและผูพ้บเห็น

สามารถเขา้ใจไดท้นัท ี

 3.7.4 ลงมือเขียนและเรียบเรียงบทความต่าง ๆ ก่อนส่งใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจสอบ

ตวัอกัษรและความสวยงามของบทความ เพือ่ที่จะนาํไปเขียนลงในผลงาน  

 3.7.5 เร่ิมผลิตผลงาน โดยคาํนึงรูปแบบการเผยแพร่ เช่น โทนสี ตวัละคร บทความ  

 3.7.6 นาํเสนอพนกังานที่ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบความเรียบร้อย  

 3.7.7 นาํมาปรับปรุงแกไ้ข หลงัจากมีการส่งผลงานไปตรวจสอบความเรียบร้อย จึงมีการ

แกไ้ขตามคาํแนะนาํของพนกังานที่ปรึกษา  
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 3.7.8 นาํผลงานส่งตรวจสอบอีกคร้ัง เพือ่ความถูกตอ้งและเสร็จสมบูรณ์ จึงจะเผยแพร่ส่ือ

โฆษณาบน เฟซบุค๊ แฟนเพจ 

3.8  ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินงานของโครงการ 

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

1.รับมอบหมายงานออกแบบส่ือโฆษณา       

2.คน้หาแนวทาง       

3.คน้หาส่ิงที่น่าสนใจในปัจจุบนั       

4.เขียนบทความ       

5. ผลิตผลงาน       

6.นาํเสนอ       

7.ปรับปรุงแกไ้ข       

8.เผยแพร่        

9. จดัทาํรูปเล่ม        
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้  

 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. พื้นที่จดัเก็บแบบแฟลช 128GB 

  5. จอแสดงผล Retina : จอแสดงผล LED – backlit ขนาด 13.3 น้ิว 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 ข้ันตอนการจัดทําโครงงาน 

 จากการศึกษาขั้นตอนการทาํงานของบริษทั เอ็น แอนด์ พี ครีเอชัน่ จาํกดั ผูจ้ดัทาํไดเ้รียนรู้ระบบการ

ทาํงาน โดยเร่ิมจาก ความตอ้งการของทางบริษทัไดต้อ้งการคอนเทนตเ์พือ่ประชาสัมพนัธข์่าวสารต่าง ๆ ลง

ในเฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยดั จากนั้นจึงรับขอบเขตงาน

จากพนักงานที่ปรึกษา ลงมือหาขอ้มูลตวัอย่างงานในรูปแบบต่าง ๆ แลว้นํามาเขียนคอนเทนต์ เม่ือไดทุ้ก

อย่างครบแล้ว เร่ิมตน้การออกแบบผลงาน และนําผลงานที่ได ้ส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจผ่าน กูเก้ิล 

สไลด์ หากมีขอ้เสนอแนะทางผูจ้ดัทาํจะนํามาปรับปรุงแกไ้ขและส่งตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อเผยแพร่ลงใน 

เฟสบุค๊ แฟนเพจ  

4.2 ข้ันตอนการวางแผนการดําเนินงาน 

   4.2.1 ขั้นตอนในการรับงานของงาน อยา่งแรกคือการใช้โทนสีและตวัละครหลกัของบริษทั โดย

บริษทัตอ้งการที่จะลงคอนเทนตว์นัละหน่ึงช้ินงาน 

 
 

รูปที่ 4.1 งานออกแบบของบริษทัที่ใชเ้ป็นสีและตวัละครหลกัของเฟสบุค๊ แฟนเพจ 

Monster Ads รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยดั 
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รูปที่ 4.2 โทนสีหลกัที่จะใชใ้นงานออกแบบงานที่จะประชาสมัพนัธล์งเฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads  

รับออกแบบและผลิตโฆษณาในราคาประหยดั 

สีนํ้ าเงินอ่อน ( #115666 )  สีกรม ( #25304C ) สีนํ้ าเงินเขม้ ( #232438 ) 

 

4.2.2 การวางแผนในการทาํงาน การวางแผนนั้นจะเป็นตวักาํหนดว่างานจะออกมาในรูปแบบลกัษณะ

ไหน และการใชสี้ ตวัอกัษรควรจะเป็นอยา่งไร จะตอ้งมีความชดัเจนเห็นแลว้สามารถอ่านและเขา้ใจไดท้นัที

และเพือ่ใหช้ิ้นงานที่ออกแบบเป็นไปตามความตอ้งการของบริษทั 

4.2.3 การออกแบบจะตอ้งเร่ิมคิดตามโจทยแ์ละร่างภาพออกมาว่าเราตอ้งการจดัองคป์ระกอบอยา่งไร 

รวมถึงการเรียบเรียงบทความให้มีความน่าสนใจ โดยองคป์ระกอบและขอ้ความที่อยูใ่นบทความจะมาจาก

การหาขอ้มูลความนิยมในปัจจุบนัมาตอนน้ีมีอะไรท่ีคนกาํลงัใหค้วามสนใจ  

 4.2.4 การลงมือปฏิบติัช้ินงาน เม่ือทาํความเขา้ใจในงานที่ไดรั้บมอบหมายแลว้จาํเป็นตอ้งศึกษาส่ิงที่

กลุ่มเป้าหมายใหค้วามสนใจในปัจจุบนัวา่มีอะไรบา้ง จากนั้นนาํมาเรียบเรียงเป็นขอ้ความท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย 

เพื่อใหค้นที่มาพบเห็นสามารถเขา้ใจในตวังานไดง่้ายขึ้น และยงัตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมของ ตวัอกัษร 

และสีที่ใช ้ 

 

 

 

 

 

 



 26 

4.3 ข้ันตอนการออกแบบ 

 4.3.1 การออกแบบป้ายโฆษณา 10 อนัดบั ยทููปเบอร์ ของไทย 

             เร่ิมตน้ดว้ยการหาขอ้มูลในเวป็ไซต ์NoxInfluencer เน่ืองจากเป็นเวป็ไซตท์ี่สามารถหาขอ้มูล

และอนัดบัจาํนวนผูติ้ดตามของช่องยทููปต่าง ๆ จากทางเวป็ไซตน้ี์ได ้จากนั้นใหเ้ลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็นบุคคล

ทาํช่องใน ยทููป วา่ใครบา้งที่ติดอนัดบัในไทยเป็นอนัดบัแรก ผูจ้ดัทาํจะเจาะเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นคนดงัทั้งใน

ยทููป แลว้นาํมาเรียบเรียง 

 

 
 

รูปที่ 4.3  เวป็ไซส์  NoxInfluencer 
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เม่ือไดข้อ้มูลที่ตอ้งการแลว้จากนั้นใหดู้ความเหมาะสมของรูปภาพที่  เฟซบุค๊ แฟนเพจ ให้ใช้

จากนั้นจึงเร่ิม ทาํการออกแบบป้ายโฆษณาในการจดั ยทููปเบอร์ ของไทย โดยการจดัทาํให้เล่ือนไปอ่านแต่

ละหน้าเพื่อที่จะไดก้ดติดตามและเลือกช่องทางที่ลงลิงค์ไวใ้ห้เพื่อความสะดวกในการติดตาม ต่อมาเม่ือ

ออกแบบเสร็จจะนาํไปอพัโหลด ผา่นทางเวป็ไซส์ที่ทางบริษทักาํหนด เพื่อให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบ

ความเรียบร้อยของงานและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

    

 

 

 

 
 

รูปที่ 4.4 ป้ายโฆษณา 10 อนัดบั ยทููปเบอร์ คร้ังที่ 1 
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เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํใหมี้การจดัวางรูปแบบใหม่ให้อยูภ่ายในหนา้เดียวกนัเพือ่สะดวกต่อผูท้ี่มา

พบเห็นแลว้นั้น ผูจ้ดัทาํจึงนาํเอาคาํแนะนาํมาปรับปรุง โดยการเปล่ียนแปลงรูปแบบหวัขอ้ใหม่และใชก้ราฟ

แท่งเป็นตวันาํเสนอคนดงัทางช่องทางยทููป เพื่อที่จะสะดวกต่อการดูผูจ้ดัทาํจึงใส่กรอบวงกลมใน 3 อนัดบั

แรกที่จะสามารถบ่งบอกไวว้่าใครได ้ที่ 1 และรองลงไปเป็นใคร ทาํแบบเดียวกนัเร่ือย ๆ จนถึงอนัดบัที่ 10 

นาํตวัละครแมว3 ตาที่บริษทัให้มาปรับสีจางลงเพื่อใชเ้ป็นพื้นหลัง ส่งให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบอีก

คร้ังและนาํไปเผยแพร่ 

 

 
 

รูปที่ 4.5 ป้ายโฆษณา 10 อนัดบั ยทููปเบอร์ คร้ังที่ 2 
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          4.3.2  การออกแบบป้ายโฆษณา 12 Social Media ที่คนนิยมเล่นมากที่สุด 

 เร่ิมตน้ดว้ยการหาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์Hootsuite และ We are Socialเน่ืองจากเป็นเวบ็ไซต ์ที่จะ

นาํเอาขอ้มูลการใชอิ้นเตอร์เน็ตของทุกประเทศมาสรุปในทุก ๆ 3 เดือน ทางผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปหาขอ้มูลเฉพาะ

ของประเทศไทยเพือ่นาํส่ือนั้นมาแปลและจดัทาํการนาํเสนอในรูปแบบของป้าย 

 

 
 

รูปที่ 4.6  เวป็ไซต ์Hootsuite และเวป็ไซต ์We are social ใชใ้นการหาขอ้มูลการสรุปคนใชอิ้นเตอร์เน็ต 

 

 เม่ือไดข้อ้มูลที่เราตอ้งการแลว้ จากนั้นเร่ิม ทาํการออกแบบป้ายโฆษณา 12 Social Media คร้ัง

แรกที่ทางผูจ้ดัทาํเร่ิมวางแผนคือการอยากใช้แท่งกราฟในกานําเสนอจาํนวนผูใ้ช้ โซเชียลมีเดียซ่ึงจาํทาํ

รูปแบบเดียวกบัการจดัอนัดบัของยทููปเบอร์ ต่อมาเม่ือออกแบบเสร็จ จะนาํไปอพัโหลดเพื่อให้พนักงานที่

ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 
 

รูปที่ 4.7 ป้ายโฆษณา 12 Social Media คร้ังที่ 1 
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เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํ  ว่าไม่ควรจดัทาํเป็นกราฟ เพราะคนที่มาพบเห็นอาจจะไม่เขา้ในส่ิงที่เรา

ตอ้งการจะส่ือสาร ทางผูจ้ดัทาํจึงนาํสญัลกัษณ์คนมาใชแ้ทนกราฟในการนาํเสนอขอ้มูลและใส่จาํนวนคนที่

ใชง้านโซเชียลมีเดียไวท้างดา้นหลงั จากนั้นนาํตวัละครของทางบริษทัมาทาํพื้นหลงัปรับใหจ้างลงพร้อมกบั

เพิม่รูปโลกลงในงานและใส่สีสัญลกัษณ์รูปคนให้สอดคลอ้งตามขอ้มูลที่ใช ้เช่น ยทููปใชสี้แดง เม่ือเสร็จส้ิน 

อพัโหลดใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ังก่อน เผยแพร่ 

 

 
 

รูปที่ 4.8  ป้ายโฆษณา 12 Social Media คร้ังที่ 2 
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          4..3.3 การออกแบบป้ายโฆษณา 5 เคล็ดลบั สร้างแบรนดย์งัไงใหปั้ง  

เร่ิมตน้ดว้ยการหาขอ้มูลในเวป็ไซส์ต่าง ๆ เพือ่หาขอ้มูลนาํมาเป็นคอนเทนต ์

 

 
 

รูปที่ 4.9  การคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์กูเก้ิล 

 

เม่ือเราไดข้อ้มูลแลว้จากนั้นใหดู้ความเหมาะสมของการจดัวางจากนั้นจึงเร่ิม ทาํการออกแบบ

ป้ายโฆษณา 5 เคล็ดลบั สร้างแบรดน์ยงัไงให้ปัง ผูจ้ดัทาํได้นาํตวัละครแมว 3 ตามาใชเ้ป็นพื้นหลงัในการ

นาํเสนอช้ินงาน ใชฟ้อนต ์DB-Heavent ในการออกแบบผลงานช้ินน้ี และสร้างกรอบเพื่อใชเ้ป็นหวัขอ้ เม่ือ

ออกแบบเสร็จส้ิน จากนั้นจะนาํไปอพัโหลดเพื่อใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน เม่ือ

ไดรั้บคาํแนะนาํ ก็นาํมาปรับปรุงแกไ้ขเพือ่ใหดี้ขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 4.10  5 เคล็ดลบัสร้างแบรนดย์งัไงใหปั้ง คร้ังที ่1 
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เม่ือได้รับคาํแนะนาํว่าให้ปรับเปล่ียนสีหัวขอ้ไม่ให้กลืนไปกลบัพื้นหลัง ผูจ้ดัทาํก็ได้ทาํการ

ปรับเปล่ียน โดยการเปล่ียนสีกรอบขอ้ความของหวัขอ้จากสีดาํให้กลายเป็นสีส้ม สีเดียวกบัตาของตวัละคร

แมว 3 ตา เปล่ียนสีตวัอกัษรบนหัวขอ้เป็นสีดาํขาวแทนเขียวขาว เม่ือเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงอัพโหลดให้ที่

ปรึกษาตวรจสอบอีกคร้ังเพือ่นาํมาเผยแพร่ 

 

 
 

รูปที่ 4.11  5 เคล็ดลบัสร้างแบรนดย์งัไงใหปั้ง คร้ังที่ 2 
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4.3.4  การออกแบบป้ายเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  

 ออกแบบป้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง เน่ืองในวนัวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ของท่านไดต้รงกบัวนัท่ีผูจ้ดัทาํ อยูใ่นช่วงฝึกสห

กิจศึกษาเร่ิมตน้ดว้ยการหารูปภาพสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพนัปีหลวง

เพือ่นาํมาออกแบบในขั้นตอนต่อไป 

 

 
 

รูปที่ 4.12  ภาพที่นาํมาจดัทาํ 
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ไดรู้ปภาพท่ีจะนาํมาดูวธีิการจดัวางแลว้ เราก็จะเร่ิมตน้การออกแบบโดยการนาํภาพมาตดัต่อ

และนาํเอาโบว ์ดอกไวม้าวางไวใ้ตภ้าพและเลือกฟอนต ์MN Arluck สีขาว และจดัวางให้เหมาะสม ต่อมา

เม่ือเสร็จส้ินการออกแบบ จึงอพัโหลดเพือ่ใหพ้นักงานที่ปรึกษาตรวจสอบและรับคาํแนะนาํเพิม่เติม 

 

 
 

รูปที่ 4.13 การออกแบบป้าย วนัแม่แห่งชาติ คร้ังที่ 1 
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 เม่ือได้รับคาํแนะนําให้ปรับเปล่ียนรูปภาพและนําตราสัญลักษณ์ประจาํพระองค์มาใส่ ตัด

ขอ้ความใหส้ั้นลง ทางผูจ้ดัทาํจึงนาํมาจดัโดยการหารูปภาพมาแลว้ตดัต่อใหม่ จากนั้นตดัทอนขอ้ความใหส้ั้น

ลงและกระชบัขึ้นเปล่ียนสี คาํว่าทรงพระเจริญเป็นสีเหลือง และ ตวัอักษรช่ือของพระองคเ์ป็นสีขาว เม่ือ

เสร็จส้ินแลว้อพัโหลดใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจสอบและเผยแพร่ 

 

   

 
 

รูปที่ 4.14 การออกแบบป้าย วนัแม่แห่งชาติ คร้ังที่ 2 
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4.3.5  การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท สินคา้ในโลกออนไลน ์

        เร่ิมตน้ดว้ยการหาขอ้มูลในเวป็ไซส์ต่าง ๆ เพื่อหาขอ้มูลเก่ียวกบัการ 

โปรโมทสินคา้ในโลกออนไลน ์

 

 
 

รูปที่ 4.15  การคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์กูเก้ิล 

 

 จากนั้นจึงเร่ิม ทาํการออกแบบป้ายโฆษณาช่องทางการโปรโมท สินคา้ในโลกออนไลน์ โดย

การใส่สีพื้นหลงัเป็นสีนํ้ าเงินอมเขียว จากนั้นทาํการออกแบบหวัขอ้โดยใชก้รอบสีสม้และขอ้ความสีขาวม่วง 

เม่ือไดข้อ้มูลและหวัขอ้แลว้ในนาํขอ้มูลมาใส่ลงในช้ินงานและจดัทาํเป็นวงกลม หลงัทออกแบบเสร็จส้ินจึง

อพัโหลด เพือ่ใหพ้นกังานที่ปรึกษาตรวจสอบและใหค้าํแนะนาํ 

 

 
 

รูปที่ 4.16 การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท คร้ังที่ 1 
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  เม่ือไดรั้บคาํแนะนาํวา่ ช้ินงานแน่นจนเกินไป ควรปรับเปล่ียนใหเ้ป็นโซเชียลละหน่ึงหน้า ทาง

ผูจ้ดัทาํจึงนาํคาํแนะนาํที่ไดรั้บมาลองปรับเปล่ียนตวัช้ินงานโดยการเร่ิมจาก ตั้งค่าช้ินงานให้เป็นรูปแบบสี

เหล่ียมจตุัรัส 6 ช้ิน และใชพ้ื้นหลงัเป็นสีเดียวกบัตวัละครแมว 3 ตา จากนั้นนาํตวัละครแมว 3 มาจดัวางตอ้ง

ดา้นล่างสุดของกระดาษทาํใหเ้หมือนวา่กนัลงัแอบมองอยู ่และพื้นหลงันอกจากจะจดัทาํเป็นสีของแมว 3 ตา

แล้วทางผูจ้ดัทาํได้ออกแบบลายให้มีตวัโซเชียลอยู่ในนั้นด้วย ในส่วนของตวัขอ้มูลนั้น ทางผูจ้ ัดทาํได้

ออกแบบโดยการใส่รูปที่เปรียบเสมือนเป็นเครือข่ายของโซเชียลมีเดีย และไดใ้ส่สีตามโซเชียลแต่ละ กลุ่ม

อีกดว้ย เม่ือจดัทาํช้ินงานเสร็จส้ินแลว้ก็จะนาํไปอพัโหลดใหพ้นกังานพีเ่ล้ียงตรวจสอบและนาํไปเผยแพร่ 

 

 

 
 

รูปที่ 4.17 การออกแบบป้ายโฆษณา ช่องทางการโปรโมท คร้ังที่ 2 

 

   

   

 

 



 

บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปโครงงานสหกิจศึกษา 

 5.1.1  สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ  

 จากการปฏิบติังานที่ บริษทั เอ็นแอนด์พี ครีเอชัน่ จาํกดั ตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 

30 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานท่ีไดรั้บมอบหมายคอนเทนต ์เพื่อประชาสัมพนัธ์

ลงส่ือสงัคมออนไลน์เฟสบุค๊ แฟนเพจ Monster Ads การออกแบบคอนเทนต ์และ ตดัต่อคลิปเสียง

เพื่อใช้ในการทาํส่ือโฆษณาออนไลน์ ทาํให้ได้รับประสบการณ์ในการทาํงาน การแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหน้า ความชาํนาญในการใชโ้ปรแกรม และไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการทาํงานต่าง ๆ ของบริษทั 

ตามระยะเวลาที่กาํหมด ความตรงต่อเวลาในการทาํงาน รวมถึงการเขา้รับขอ้มูลงานจากพนกังานที่

ปรึกษาเพื่อผลิตงานออกมาให้มีคุณภาพและความพึงพอใจต่อช้ินงาน ทั้งน้ีจากการที่ได้จดัทาํส่ือ

โฆษณาออนไลน์พบว่าการลงคอนเทนตเ์พื่อทาํการตลาดของ เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ควรเป็นขอ้มูลที่

ถูกตอ้งและมีการอพัเดทอยูเ่สมอเน่ืองจากขอ้มูลท่ีผูจ้ดัทาํไดเ้ผยแพร่ออกไปตอ้งเป็นประโยชน์ต่อผู ้

ที่มาพบเห็นตอ้งมีการนาํขอ้มูลที่อพัเดทอยูต่ลอดเวลานอกจากน้ียงัมีการทาํคอนเทนตใ์นเร่ืองของ

วนัสําคญัต่าง ๆ ทางผูจ้ดัทาํจึงมีความจาํเป็นที่จะตอ้งคอยอัพเดทขอ้มูลและแหล่งที่มาอยู่ตลอด

เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่ได้มามีความจริงหรือเท็จมากน้อยแค่ไหน อาจมีการ

ดดัแปลงคาํอธิบายใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้มาเห็นสามารถเขา้ใจไดม้ากขึ้น และไม่เกิดปัญหาของการ

ลอกเลียนแบบงานในภายหลงั เน่ืองจากมีหลาย แฟนเพจท่ีจดัทาํคอนเทนตเ์ดียวกนัอยูไ่ม่นอ้ย ทาํให้

ทางผูจ้ดัทาํตอ้งคอยตรวจสอบมาซํ้ ากบั เฟสบุค๊แฟนเพจ อ่ืน ๆ หรือไม่ ทั้งน้ี การจดัทาํส่ือโฆษณา

ชนิดน้ีมีความจาํเป็นต่อบริษทัอยา่งมากเพราะสามารถเพิม่ผูช้มจากการเล่นเฟสบุ๊คใหเ้ขา้มาติดตาม

บริษทัผา่นแฟนเพจ จึงทาํใหบ้ริษทัมีคนภายนอกเขา้มาพบเห็นและรู้จกักวา่ท่ีผา่นมา 

 5.1.2  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. รูปแบบของส่ือที่จะนาํไปใชมี้ตอ้งความสอดคลอ้งกบัแฟนเพจ 

2. ขอ้มูลทีน่าํมาใส่ในคอนเทนตต์อ้งมีความเป็นปัจจุบนัมากที่สุด 

          5.1.3   ขอ้เสนอแนะ 

1. สามารถนาํมาประยคุตใ์ชเ้ป็นส่ือเคล่ือนไหวได ้
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดเ้รียนรู้การทาํงานภายในองคก์รณ์ที่มีระเบียบแบบแผน 

2. เรียนรู้ระบบระเบียบงานขององคแ์ละงานที่จดัทาํ 

3. เรียนรู้การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดม้ากขึ้นและเรียนรู้ที่จะกลา้พดูกลา้ถามมากขึ้น 

4. รู้จกัการบริหารเวลามากขึ้นทาํใหส้ามารถกาํหนดงานไดต้รงตามเวลา 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. อุปกรณ์ทีใ่ชมี้การขดัขอ้ง ทาํใหช้ิ้นงานสูญหาย 

2. โปรแกรมทีน่าํมาสร้างช้ินงานเกิดการคา้งจึงทาํใหเ้กิดปัญหา 

5.2.3  ขอ้เสนอแนะ  

1. จดัตารางการเขียนบทความ และกาํหนดวนัที่จะลงคอนเทนตใ์นเฟสบุค๊ แฟนเพจ 

2. จดัทาํช้ินงานใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยที่สุด 

3. มีการกาํหนดเวลาในการส่งงาน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ผลงานที่จัดทํา 

 

 

รูปที่ ก. 1 ออกแบบตราสญัลกัษณ์เพือ่ใชใ้นงานบรรจุภณัฑ ์

 

 

รูปที่ ก. 2 ตดัภาพสาํหรับทาํเวป็ Ketchup connect 
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รูปที่ ก. 3 ออกแบบนามบตัรเพือ่ใชใ้นการติดต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 

 
 

รูปที่ ก. 4 จดัทาํสคลิปสาํหรับใชถ่้ายส่ือสาํหรับการสอนใหพ้นกังานใหม่ 
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รูปที่ ก. 5 ออกแบบป้ายโฆษณาสินคา้ในแบนรด ์โคโคโร่เพือ่ประชาสมัพนัธ ์

 

 

รูปที่ ก. 6 จดัทาํสคลิปสาํหรับใชถ่้ายส่ือการสอนใหพ้นกังานใหม่ 
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รูปที่ ก. 7 ตดัภาพสาํหรับทาํเวป็ 

 

 

รูปที่ ก. 8 ออกแบบส่ือโมชนัสาํหรับ บริษทัดานอล 
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รูปที่ ก. 9 ออกแบบส่ือโมชนัสาํหรับ บริษทัดานอล 

 

 

รูปที่ ก. 10 ทาํซบัยนิูลีเวอร์สาํหรับใส่ในวดีีโอการสอนพนกังานใหม่ 
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รูปที่ ก. 11 ออกแบบป้ายโฆษณา รู้ไหมนํ้ าผึ้งมะนาวช่วยอะไรบา้ง เพือ่ให้รู้วา่นํ้ าผึ้งมะนาวสามารถ

ทาํอะไรไดบ้า้ง 

 

 

รูปที่ ก. 12 ออกแบบป้ายโฆษณา รับมือสภาพอากาศดว้ย 5 แอพน้ี  เพือ่ตรวจสอบสภาพอากาศก่อน

ออกไปไหน 
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รูปที่ ก. 13 ออกแบบป้ายโฆษณา เวป็โหลดซาวด ์เพือ่ใหก้ลุ่มที่ทาํงานประเภทส่ือโฆษณาสามารถ

มาโหลดไปใชไ้ดแ้บบฟรี ๆ  
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ภาคผนวก ข. ภาพขณะปฏิบัติงาน 

 

 

รูปที่ ข. 1 สถานที่ปฏิบติังาน 
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รูปที่ ข. 2 จดัทาํวดีีโอสอนพนกังานใหม่ 

 

  

รูปที่ ข. 3  นบัจาํนวนร้านคา้ของไอศครีมวอลลท์ีเ่ปิดขาย 
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รูปที่ ข. 4 ตดัต่อวดีีโอสอนพนกังานใหม่  

 

 

รูปที่ ข. 5 ออกกองยนิูลีเวอร์ 
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