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บทคัดยอ

 การออกแบบเรขศิลปสําหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด มีจุดมุงหมายเพ่ือ

พัฒนาภาพลักษณจากเดิมนับตั้งแตท่ีบริษัทเริ่มกอตั้ง ซ่ึงยังไมมีชองทางการติดตอท่ีสะดวกสําหรับลูกคา 

จึงสรางชองทางการติดตอผานสื่อออนไลนท่ีใชกันโดยท่ัวไป และมีความสําคัญมากในการพัฒนาบริษัท

ในปจจุบัน 

 ในการจัดทําผูจัดทําไดเก็บขอมูล การสื่อสารท่ีจําเปนในปจจุบัน และสรางเว็บไซตของบริษัท 

สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด ในรูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน (Parallax Design) ท่ีมีความ

ทันสมัย และถือเปนเว็บไซตท่ีมีความนาสนใจในการนําเสนอขอมูล โดยใชโปรแกรม Adobe Illustrator 

cc 2018, Adobe Photoshop cc 2018 และโปรแกรม Adobe Muse cc 2018 ในการพัฒนาเพ่ือ

เปนชองทางสําคัญในการติดตอทางสื่อออนไลน และเขาถึงกลุมลูกคาไดงายมากท่ีสุด ซ่ึงผลการออกแบบ

เว็บไซต สามารถแสดงถึงคุณสมบัติสินคาแตละประเภทของบริษัท การติดตอขอใบเสนอราคา และการ

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ ท่ีใชในการนําเสนองานตอลูกคา บริษัทสวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จํากัด 

คําสําคัญ: พาราแร็ก ดีไซน/เรขศิลป/สื่อสิ่งพิมพ/สื่อออนไลน 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ก่อนที่จะมำเป็น บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด โรงงำนผลิตถุงพลำสติกนี้ เคย

ด ำเนินธุรกิจในรูปแบบของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเมื่อปี พ.ศ.2540 ซึ่งเริ่มต้นจำกพนักงำนจ ำนวนไม่ถึง 10 

คน ในอำคำรตึกแถว 2 ห้อง ในเขตกรุงเทพมหำนคร หลังจำกนั้นกิจกำรค่อย ๆ เจริญเติบโตมำ

ตำมล ำดับ จนเมื่อไม่สำมำรถขยำยก ำลังกำรผลิตเพ่ิมขึ้นด้วยเพรำะพ้ืนที่ที่จ ำกัดอันเป็นอุปสรรคในกำร

เพ่ิมก ำลังกำรผลิต ทำงผู้บริหำรจึงวำงแผนสร้ำงโรงงำนที่ อ.สำมพรำน จ.นครปฐม ก่อนย้ำยฐำนกำร

ผลิตมำในปี พ.ศ.2548 โดยใช้ชื่อว่ำ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด จำกโรงงำนที่มีพ้ืนที่

เพียงอำคำรตึกแถว 2 ห้อง กลำยมำเป็นโรงงำนบนพ้ืนที่ 1 ไร่ มีพ้ืนที่เพียงพอที่สำมำรถจะเพ่ิมก ำลังกำร

ผลิตได้มำกขึ้น ผู้บริหำรจึงได้จัดซื้อเครื่องจักร จัดหำพนักงำนทั้งฝ่ำยผลิต ฝ่ำยขำย และจุดเปลี่ยนที่

ส ำคัญคือ กำรตัดสินใจโฆษณำในสมุดหน้ำเหลือง (Yellow Pages) ที่ถือเป็นสื่อโฆษณำที่นิยมในสมัยนั้น

เพรำะเม่ือผู้คนจะซื้อหำอะไรก็จะนึกถึงสิ่งนี้ก่อนเสมอ และได้ผลลัพธ์ทีด่ีเกินคำด 

นับตั้งแต่ลงโฆษณำกับสมุดหน้ำเหลือง (Yellow Pages) ทำงบริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด มีลูกค้ำเพ่ิมขึ้น บริษัทจึงต่อสัญญำกับสมุดหน้ำเหลืองทุกปี จนเมื่อถึงปี พ.ศ.2555 ยุคที่

ดิจิทัลเริ่มเข้ำมำมีบทบำทท ำให้กำรโฆษณำแบบสมุดหน้ำเหลืองกลำยเป็นสิ่งที่ล้ำสมัย เพรำะสื่อออนไลน์

เข้ำมำแทนที่ เป็นสิ่งที่เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำได้ง่ำยที่สุด ด้วยกำรที่บริษัทไม่ได้มีเว็บไซด์ของตัวเองอย่ำงเป็น

ทำงกำรและไม่มีกำรติดต่อช่องทำงออนไลน์ท ำให้บริษัทไม่เป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ และกำรสื่อสำร

ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เนื่องมำจำกเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ำยที่สำมำรถเชื่อมโยงไป

ได้ทั่วทุกมุมโลก จำกสถิติกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรทำงออนไลน์ก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็วทั้งในและ

ต่ำงประเทศ กำรซื้อสินค้ำออนไลน์ใน ประเทศไทยมีอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 19 ในปี พ.ศ.2558-

2559 ท ำให้ยอดกำรใช้งำนของผู้บริโภคชำวไทยปีพ.ศ. 2559 สูงถึง 325,614 ล้ำนบำท ทุกวันนี้มีคนไทย

กว่ำ 30 ล้ำนคนที่สำมำรถเข้ำถึงอินเตอร์เน็ต โดยร้อยละ 50 เคยใช้ บริกำรซื้อสินค้ำทำงออนไลน์ (ส ำนัก

พัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 
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ผู้จัดท ำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำภำพลักษณ์ของ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด โดย

สร้ำงเว็บไซต์ในรูปแบบของพำรำแร็กดีไซน์ (Parallax Design) และออกแบบเรขศิลป์ประเภทสื่อ

สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่ำง ๆ  ที่เหมำะสมกับ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด ที่มีควำมน่ำสนใจ 

ทันสมัย และเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ดีที่สุด สำมำรถสร้ำงควำมน่ำสนใจเพ่ือดึงดูดกำรตัดสินใจก่อนกำร

ซื้อขำย สร้ำงภำพลักษณ์ใหม่ให้กับบริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรออนไลน์ในรูปแบบ เว็บไซต์พำรำแร็ก ดีไซน์ (Parallax 

Design) ให้ลูกค้ำเข้ำถึง บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. เพ่ือสร้ำงเอกลักษณ์ใหม่ให้กับ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

3. เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำรุ่นใหม ่

กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบกำรรุ่นใหมท่ี่ใช้บรรจุภัณฑ์ ถุงพลำสติก ช่วงอำยุ 25 – 38 ปี 

ขอบเขต 

 1. ขอบเขตแนวควำมคิด  

กำรออกแบบเรขศิลป์ส ำหรับ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด ผู้จัดท ำมีแนวควำมคิด

ที่จะพัฒนำภำพลักษณ์เดิมของบริษัท ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2548 โดยสร้ำงเว็บไซต์ในรูปแบบของ

พำรำแร็กซ์ ดีไซน์ (Parallax Design) และออกแบบเรขศิลป์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่ำงๆ ที่

เหมำะสมกับบริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด ให้มีควำมน่ำสนใจทันสมัย และเข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยได้ดีที่สุด 

2. ขอบเขตของรูปแบบ 

ในกำรออกแบบเรขศิลป์ส ำหรับ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด ประกอบไปด้วย 

2.1 ปรับปรุงแก้ไขตรำสัญลักษณ์ 
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2.2 ออกแบบเว็บไซด์ในรูปแบบของพำรำแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) บริษัท สวัสดี 

พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2.3 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประกอบไปด้วย 

2.3.1 ออกแบบหนังสือแคตตำล็อคสินค้ำ ขนำด 23.5 ซม. x 31 ซม. จ ำนวน 1 

เล่ม 

2.3.2 ออกแบบนำมบัตร ขนำด 9 ซม. x 5.5 ซม. 

2.3.3 ซองจดหมำย ขนำด 23.5 ซม. x 10.7 ซม. 

2.3.4 กระดำษหัวจดหมำย ขนำด 21 ซม. x 29.7 ซม. 

2.3.5 ออกแบบชุดพนักงำน จ ำนวน 1 ชุด 

2.3.6 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รถขนส่งสินค้ำ  

 3. ขอบเขตของวิธีกำร 

 วิธีกำรในกำรออกแบบนั้นเริ่มจำกกำรปรับเปลี่ยนตรำสัญลักษณ์เดิมที่มีโครงสร้ำงไม่สมบูรณ์ปรับ

ให้มีควำมสมบูรณ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 ถ่ำยภำพถุงพลำสติกที่เป็นสินค้ำของ

ทำงบริษัทเพ่ือจัดท ำเว็บไซต์ในรูปแบบของพำรำแร็กซ์ ดีไซน์ (Parallax Design) ด้วยโปรแกรม Adobe 

Muse cc 2018 และออกแบบเรขศิลป์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator cc 

2018 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

 ในกำรจัดท ำ กำรออกแบบเรขศิลป์ส ำหรับ บริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด  ผู้จัดท ำ

ได้วำงแผนขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

1. ศึกษำสินค้ำ แยกหมวดหมู่สินค้ำของบริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. ศึกษำข้อมูลกำรออกแบบสื่อในปัจจุบันที่มีควำมทันสมัย 

3. ด ำเนินกำรออกแบบดังนี้ 

 3.1 ปรับปรุงแก้ไขตรำสัญลักษณ์ 
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 3.2 ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ในรูปแบบของพำรำแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) 

3.3 ออกแบบหนังสือแคตตำล็อคสินค้ำ 

3.4 ออกแบบนำมบัตร 

3.5 ออกแบบซองจดหมำย 

3.6 ออกแบบกระดำษหัวจดหมำย 

3.7 ออกแบบชุดพนักงำน 

3.8 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รถขนส่งสินค้ำ 

 4. ทดสอบและแก้ไขชิ้นงำน 

 5. น ำเสนอจุลนิพนธ์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้ำงเอกลักษณ์ใหม่ที่น่ำสนใจให้กับบริษัท สวัสดี พลำสติก (ประเทศไทย) จ ำกัด 

2. เพ่ิมกลุ่มลูกค้ำ ผู้ประกอบกำรที่ใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลำสติก 



 
 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

 บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งปี พ.ศ.2548 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต

และจัดจ าหน่ายถุงพลาสติกทุกชนิด ที่สามารถก าหนดขนาดตามความต้องการ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 50 

หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 และด าเนิน

ธุรกิจในแบบปิด ไม่มีการติดต่อช่องทางสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ มีการติดต่อที่ยังเป็นรูปแบบเก่าในแบบ

ออฟไลน์  

แนวความคิด 

 การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีการออกแบบ

เว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการติดต่อทางสื่อออนไลน์ที่มี

การน าเสนอที่น่าสนใจ และทันสมัย เพราะในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มาก

และสะดวกที่สุด และออกแบบเรขศิลป์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความน่าสนใจ 

และเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด นี้ผู้จัดท ารวบรวม

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี ้

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 

 2. หลักการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) 

 3. ทฤษฎีการถ่ายภาพสินคา้ 

 4. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 

 บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2548 ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 50 หมู่ 8 

ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โดยด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับการผลิตถุงพลาสติกทุกชนิด ขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็นโรงงานที่ผลิตถุงตั้งแต่

กระบวนการเป่าถุงพลาสติก พิมพ์ลายพลาสติก และกระบวนการตัดถุงพลาสติก โดยถุงพลาสติกที่

บริษัทสวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ด าเนินการผลิตมี 9 ชนิดดังนี้ 

 1. พอลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) 

 พอลิเอทิลีน มีลักษณะขาวขุ่น โปร่งแสง สามารถยืดตัวได้  มีความเหนียว เป็นฉนวนไฟฟ้า 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพอลิเอทิลีน ได้แก่ ถุงพลาสติกชนิด ถุงเย็น ถุงท่ีใช้รับน้ าหนัก 

 2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า (Linear Low Density Polyethylene : LLDPE) 

 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ า มีความหนาแน่น 0.910 ถึง 0.925 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

เป็นเม็ดพลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ า เบาบาง สามารถท าออกมาเป็นแผ่น มีความยืดหยุ่นสูงจน

สามารถป้องกันการขาด หรือทิ่มทะลุได้ความเด่นคือสามารถทนต่อสารเคมีได้ดีนิยมน ามาท าเป็น

ถุงพลาสติกชนิดเย็น ถุงน้ าแข็ง ถุงแวคค่ัม 

3. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HD) 

 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง มีความหนาแน่น 0.926 ถึง 0.940 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มี

ความแข็งแรงและทนทานมากกว่า 2 ระดับข้างต้น เพราะมีการเรียงโมเลกุลภายในที่ยึดเกาะตัวกันและ

เชื่อมโยงกันอย่างหนาแน่น มีความโปร่งแสงน้อยกว่า ทนต่อสารท าลายต่างๆ ทนความร้อนได้ดีจึงนิยม

น ามาท าเป็นถุงพลาสติกชนิดร้อนขุ่น ถุงหูหิ้ว ถุงห่อหุ้มเครื่องใช้ไฟฟ้า 

4. พอลิโพรไพลีน (Polypropylene : PP) 

 พอลิโพรไพลีน พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกที่เบาที่สุด มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีมาก มีความ

เหนียว ทนต่อแรงดึง มีจุดหลอมตัวที่ 165 องศา ไอน้ าและออกซิเจนซึมผ่านได้ต่ า แข็งแรงกว่า พอลิเอ

ทิลีน ทนต่อสารไขมันและความร้อนได้ดี มีความใส จึงนิยมน ามาท าเป็นถุงร้อนใส ถุงที่ต้องการแสดงให้

เห็นถึงสินค้าภายใน 
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5. ถุงแก้ว (Oriented Polypropylene : OPP)  

 OPP คือ PP ที่เอามาผ่านกระบวนการดึงฟิล์มยืดออกทางกล (ทางเทคนิคเรียกว่า เรียงโมเลกุล 

ด้วยแรงกล) ทั้งทางขวางและทางยาวตามสัดส่วน (Bi-Oriented = 2 ทิศทาง) ดึงเสร็จแล้ว ฟิล์มจะบาง 

ใสขึ้น และความยืดหดน้อยลง ท าให้พิมพ์ได้สวยงามแม่นย าแต่ซีลด้วยความร้อนไม่ได้เหมือน PP และ

การใช้งานที่แตกต่าง นิยมน ามาท าเป็นถุงเบเกอรี่ ถุงท่ีต้องการแสดงให้เห็นถึงสินค้าภายใน 

 6. ฟิล์มหด (Shrink Film) 

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 6.1 ชริ้งฟิล์มพอลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) คือ พลาสติกที่ผ่านความร้อนเพ่ือหุ้ม

รัดกับสินค้ามีคุณสมบัติคือเป็นถุงสีขาวขุ่น และมีลักษณะเหนียว ส่วนใหญ่นิยมใช้บรรจุกับสินค้าที่มี

น้ าหนัก เช่นบรรจุน้ าอัดลมกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง น้ าดื่ม 

  6.2 ชริ้งฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinylchloride : PVC) คือ พลาสติกที่ต้องผ่าน

ความร้อน เพ่ือให้หดรัดกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีทั้งบรรจุแบบเดี่ยว แบบคู่ และบรรจุเป็นโหล 

คุณสมบัติ ที่เด่นของชริ้งฟิล์มพอลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinylchloride) นั้น มีความใสในตัว เมื่อหุ้มรัด

กับสินค้านั้นแล้วจะท าให้ดึงดูดความสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ 

7. ถุงลามิเนต (Laminate) 

 ถุงพลาสติกที่มีฟิล์มพลาสติกหลายชั้นจ าพวกโพลีเอสเตอร์ (Polyester : PET), เมทัลไลซ์ 

(Metalized Polyester : M-PET), พอลิ เอไมด์  (Polyamide : Nylon), แคสพอลิ โพรไพลิน(Cast 

polypropylene : CPP), เมทัลไลซ์ แคส พอลิโพรไพลิน (Metalized cast polypropylene : M-CPP), 

ไบ โอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Bi-oriented polypropylene : BOPP), กระดาษหรือแผ่นอลูมิเนียม

ฟอยล์ โดยพิมพ์ลวดลายด้านหลัง (Reverse print) ของฟิล์ม แล้วประกบเข้ากับพลาสติกอีกชั้นหนึ่งกับ 

พอลิเอทิลีน (Polyethylene) ฯลฯ ซึ่งยึดระหว่างชั้นฟิล์มด้วยความร้อน หรือกาว (Adhesive) อย่างไร

ก็ตามจ านวนชั้นฟิล์มมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งานสินค้าแต่ละประเภท 
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 8. ถุงซิปล็อค (Ziplock) 

ถุงซิปล๊อคคือ บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นถุง โดยตรงบริเวณปากถุงมีซิปล๊อคส าหรับใช้ในการ  

เปิด -ปิด ถุง ช่วยป้องกันการเสื่อมของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และช่วยเพ่ิมอายุในการเก็บรักษา เนื่องจากมี

โอกาสที่อากาศจะซึมเข้าสู่ภายในได้น้อยกว่าถุงพลาสติกแบบทั่วไป ๆ ซึ่งมักจะมีอากาศซึมเข้าไปภายใน

ทีละน้อย ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเสื่อมคุณภาพได้ง่าย 

9. ถุงขยะ หรือ ถุงด า 

 ถุงขยะผลิตด้วยพลาสติกพอลิเอทิลีน (Polyethylene) เหมือนกับถุงพลาสติกทั่วไป แต่จะใช่เม็ด

พลาสติกท่ีเคยผ่านกระบวนการผลิตแล้ว แต่น ามาผสมเม็ดด าท าให้นิยมเรียกกันว่าถุงด า 

ขั้นตอนการผลิตถุงพลาสติก ในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยใช้

เครื่องจักรในเกือบทุกขั้นตอน ซึ่ง กระบวนการผลิตมีขั้นตอนที่เหมือนกัน ต่างกันเพียงวัตถุดิบเม็ด

พลาสติกท่ีใช้ในการผลิตเท่านั้น มีข้ันตอนการผลิตดังนี้ 

1. การเตรียมวัตถุดิบ เริ่มจากการน าเอาวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ ตามความ

เหมาะสมของ ชนิดและปริมาณของถุงพลาสติกที่ต้องการมาผสมกับสีในอัตราส่วนที่เหมาะสม ถ้า

ต้องการถุงพลาสติกท่ีไม่มีสี ก็ไม่ต้องผสมสีจากนั้นน าวัตถุดิบไปเทเข้าเครื่องเป่าถุง 

2. การเป่าถุง เครื่องเป่าถุงจะท าการหล่อเม็ดพลาสติกโดยใช้ความร้อนในแม่แบบรีด โดยที่ 

เกลียวรีดจะ รีดหมุนอัดเม็ดพลาสติกผ่านเข้าในส่วนให้ความร้อน ซึ่งมีอุณหภูมิ 300-500 องศาฟาเรน

ไฮต์ เม็ดพลาสติกที่ หลอมเหลวจะถูกอัดผ่านแม่แบบด้วยแรงอัด 500-600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จากนั้น

จะเป่าอากาศเข้าไปในช่อง อากาศให้พลาสติกพองตัวตามขนาดที่ต้องการ ชิ้นงานที่ได้จะมีลักษณะเป็น

หลอดพลาสติกขนาดใหญ่ ถูก ส่งผ่านลูกกลิ้งที่มีความเรียบสนิทเพ่ือรีดพลาสติกให้อยู่ในลักษณะแบน 

และป้องกันอากาศภายในไม่ให้ออก จากช่องพลาสติกได้เพ่ือให้อากาศที่อยู่ภายในมีปริมาณคงที่และจะ

ได้ถุงพลาสติกขนาดเท่าเดิม ท้ายสุด ชิ้นงานที่ออกมาจะมีลักษณะแบนและม้วนไว้เพ่ือรอการพิมพ์หรือ

ตัดเย็บต่อไป 

2.1 การพับด้านข้างส าหรับถุงหิ้ว หลังจากที่ได้ชิ้นงานที่มีลักษณะเป็นหลอดพลาสติก 

ส่งผ่านลูกกลิ้งใน ครั้งแรกแล้ว ขั้นต่อไปคือการพับด้านข้างโดยมีไม้ยันด้านข้างทั้งสองด้านไว้แล้วส่ง

ชิ้นงานพลาสติกผ่านลูกกลิ้ง อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเก็บไว้เป็นม้วนรอการพิมพ์หรือตัดเย็บต่อไป 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99


9 

 

 

2.2 การหล่อน้ าเย็นส าหรับถุงร้อน ถุงร้อนที่ใช้เม็ดพลาสติกพอลิโพรไพลีนเป็นวัตถุดิบ 

มีจุดหลอมละลาย สูงกว่าเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติกชนิดอ่ืน จึงต้องผ่านการหล่อเย็นด้วย

น้ าอีกครั้งหนึ่ง 

3. การพิมพ์ลายถุง หลังจากที่เครื่องเป่าท าการเป่าถุงพลาสติกออกมาเป็นม้วนแล้ว หาก

ต้องการพิมพ์ ลายถุงหรือยี่ห้อ ก็จะต้องท าการพิมพ์ถุงก่อนที่จะเข้าเครื่องตัดและเย็บถุง ม้วนพลาสติก

จะถูกส่งผ่านแบบ แม่พิมพ์ที่แกะเป็นลวดลายหรือยี่ห้อไว้ 

4. การตัดและเย็บถุง   ขั้นตอนนี้ท าโดยเครื่องตัดและเย็บถุง เสร็จในกระบวนการเดียวกัน 

โดยม้วน พลาสติกจะถูกส่งผ่านเข้าเครื่องเย็บด้วยความร้อนรีด และเข้าสู่ขั้นตอนการตัดเพ่ือให้ได้ขนาด

ตามต้องการ การตัดปากถุง ถุงพลาสติกที่ผ่านการเย็บเรียบร้อย จะถูกน ามาเข้าเครื่องตัดปากถุงเพ่ือท า

หูหิ้ว 

5. การบรรจุหีบห่อ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพ่ือรอการขนส่งและจ าหน่าย  การผลิต

ผลิตภัณฑ์พลาสติกส าเร็จรูปในปัจจุบันใช้ระบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเครื่องจักร  ท างานได้

อดทนและมีความแน่นอนแม่นย าสูง ประกอบกับอัตราค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยที่สูงขึ้นมาก ท า ให้

เครื่องจักรอัตโนมัติถูกน ามาใช้มากขึ้น 

หลักการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) 

 อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้สื่อสารกันและส่งข้อมูลผ่านทางบริการ 

เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ทั่วโลกผ่าน

โปรโตคอล (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP) (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2548)         

หน้าแรกของเว็บไซต์เรียกว่าโฮมเพจ เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบาง

เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกหรือเสียค่าบริการเพ่ือที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์นั้น ซึ่งได้แก่ข้อมูล

ทางวิชาการ หรือข้อมูลสื่อต่างๆ ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตั้งแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับ

เว็บไซต์ส าหรับนักธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟต์แวร์  

(Software) เรียกว่า เว็บเบราเซอร์ (Web browser) 

 องค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดึงดูดความสนใจ 

จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของเว็บไซต์ ดังนี้ 



10 

 

 

 1. ความเรียบง่าย การออกแบบเว็บไซต์จะต้องเน้นถึงความเรียบง่ายเป็นหลัก และท่ีส าคัญคือ

จะต้องมีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายใช้ตัวอักษรไม่เยอะจนเกินไป เพ่ือให้ความรู้สึกท่ีสบายตา  

 2. ความสม่ าเสมอ การสร้างสม่ าเสมอให้กับหน้าเว็บไซต์ โดยใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง

เว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน สไตล์ของการจัดวางเนื้อหา

ข้อมูล ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) และโทนสี ตลอดทั้งเว็บไซต์ 

 3. ความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ต้องค านึงถึงองค์กร เนื่องจาก

เว็บไซต์จะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้รูปแบบตัวอักษร 

ชุดสี รูปภาพ ต้องมีการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 

 4. เนื้อหา ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้เนื้อหาต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เว็บไซต์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

 5. ระบบเนวิเกชั่น (Navigation) เป็นส่วนที่ส าคัญต่อเว็บไซต์มากเหมือนกัน เพราะจะเป็น

การน าทางเพ่ือให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความสับสนในขณะใช้งานเว็บไซต์  จึงควรมีความเข้าใจง่าย ใช้งาน

สะดวก เพื่อให้ผู้ใช้งานไม่เกิดการสับสน และจดจ าเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น 

 6. คุณภาพเว็บไซต์ เว็บไซต์จ าเป็นต้องมีคุณภาพในการใช้งาน สิ่งที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ 

เช่น กราฟิก รูปแบบตัวอักษร ชุดสี รูปภาพ ซึ่งหากเว็บไซต์มีคุณภาพที่ดีจะสร้างความน่าเชื่อถือ และ

จุดเด่นที่ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่เกิดความสนใจ และจดจ าเว็บไซต์ได ้

 7. ความสะดวกในการใช้งาน เว็บไซต์ควรมีความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ไม่ควรมี

ข้อจ ากัด ใช้งานได้สะดวกไม่มีการบังคับที่ต้องติดตั้งโปรแกรมอ่ืนเพ่ิมเติม แสดงผลได้ในทุกรูปแบบความ

ละเอียดของหน้าจอ 

 8. ความคงที่ในการออกแบบ ถ้าหากจะท าให้เว็บไซต์มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ ควรให้

ความส าคัญกับการออกแบบเว็บไซต์เป็นอย่างมากต้องออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเนื้อหาอย่าง

รอบคอบ ถ้าหากเว็บไซต์ที่ไม่มีมาตรฐาน จะส่งผลให้เกิดปัญหาและผู้ใช้งานหมดความน่าเชื่อถือ 

 9. ความคงที่ของการท างาน ระบบการท างานในเว็บไซต์ทั้งหมด ควรมีความถูกต้อง ซึ่งต้อง

ได้รับการออกแบบและตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ เช่น ลิงค์  (Link) ต่างๆ ในเว็บไซต์ ต้องตรวจสอบว่า

เชื่อมโยงอย่างถูกต้อง ปัญหาที่เกิดจากลิงค์ (Link) ซึ่งพบได้บ่อยเป็นปัญหากับผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก 
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 การออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ สามารถท าได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่

ต้องการน าเสนอ เพราะจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โครงสร้างเว็บไซต์ประกอบไป

ด้วย 4 รูปแบบดังนี้ คือ 

1. โครงสร้างแบบเรียงล าดับ  

โครงสร้างแบบเรียงล าดับเป็นโครงสร้างรูปแบบธรรมดา ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีความ

เรียบง่ายต่อการจัดเรียงข้อมูล และน าเสนอเรื่องราวเป็นล าดับได้เป็นอย่างดี เหมาะกับเว็บไซต์ขนาดเล็ก 

เนื้อหาไม่ซับซ้อน ส่วนใหญ่ที่ใช้รูปแบบโครงสร้างนี้ คือ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้ หรือเว็บไซต์องค์กรขนาด

ย่อม 

 

ภาพที่ 2.1 ภาพโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงล าดับ 
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2. โครงสร้างแบบล าดับชั้น 

โครงสร้างแบบล าดับชั้น นิยมใช้กับเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อนของเนื้อหาข้อมูล เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูล

ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ และมีการน าเสนอรายละเอียดย่อยๆ ท าให้

สามารถท าความข้าใจกับโครงสร้างเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โดยจะมีโฮมเพจ (Home Page) เป็นจุดเริ่มต้น 

และจุดร่วมจุดเดียวที่จะน าไปสู่การเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นล าดับจากบนลงล่าง 

 

ภาพที่ 2.2 ภาพโครงสร้างแบบล าดับชั้น 
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3. โครงสร้างแบบตาราง 

โครงสร้างแบบตาราง เป็นโครงสร้างการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความซับซ้อน แต่ก็มีความยืดหยุ่น 

เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เนื้อหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การออกแบบในลักษณะนี้จะมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใน

แต่ละส่วนซึ่งกันและกัน ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนทิศทาง หรือก าหนดทิศทางในการเข้าสู่เนื้อหาด้วย

ตัวเองได้ 

 

ภาพที่ 2.3 ภาพโครงสร้างแบบตาราง 
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4. โครงสร้างแบบใยแมงมุม 

โครงสร้างแบบใยแมงมุม เป็นโครงสร้างที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความยืดหยุ่นมาก

ที่สุด โดยทุกหน้าเว็บจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด ท าให้สามารถเข้าถึงหน้าเว็บเพจต่างๆ ที่ต้องการได้

อย่างง่าย และมีความอิสระมากขึ้น 

 

ภาพที่ 2.4 ภาพโครงสร้างแบบใยแมงมุม 

 ส่วนประกอบทีส่ าคัญบนหน้าเว็บเพจ มีส่วนประกอบส าคัญท่ีจ าเป็นอยู่ 3 ส่วน 

 1. ส่วนหัวของหน้า (Header) อยู่ด้านบนสุดของหน้าและเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด โดย

จ าเป็นต้องท าให้ดึงดูดผู้ชมให้รู้สึกสนใจและอยากติดตามข้อมูลเนื้อหาภายในเว็บไซต์ คือ ตราสัญลักษณ์ 

ชื่อเว็บไซต์ และเมนูที่ลิงค์ (Link) ไปยังเนื้อหาในหน้าเว็บเพจต่างๆ 

 2. ส่วนของเนื้อหา (Body) อยู่บริเวณกลางของหน้าเว็บเพจ โดยจะแสดงข้อมูลเนื้อหาบน

เว็บไซต์ แบบคร่าวๆ ซึ่งจะมีข้อความ รูปภาพ กราฟิก ตารางข้อมูล  และที่ส าคัญส่วนของเนื้อหาในส่วน

นี้ควรมีความกระชับ เข้าใจง่าย มีรูปแบบการจัดเรียงตัวอักษรแบบเรียบง่ายและเป็นระเบียบ 

 3. ส่วนท้ายของหน้า (Footer)  อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนนี้จะ

แสดงถึงข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น ข้อมูลที่แสดงถึงการเป็นลิขสิทธิ์ ข้อมูลเจ้าของเว็บไซต์ วิธีการติดต่อ

และค าแนะน าต่างๆ 
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 การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับอุปกรณ์ทุกชนิด (Responsive Web Design) เป็นวิธีการ

ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือให้รองรับกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์  โน๊ตบุ๊ค 

แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นที่จะต้อง

ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้กับทุกขนาดหน้าจอ การท าวิธีการรองรับขนาดหน้าจอแต่ละแบบให้

เชื่อมโยงกันสามรถท าได้โดยการก าหนดในโปรแกรมท าเว็บไซต์ส าเร็จ 

เว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) หลักการท างานของพาราแร็ก ดีไซน์ 

(Parallax Design) คือ การท าให้เว็บไซต์ที่น าเสนอมีการสอดคล้องไปกับการเลื่อนขึ้น เลื่อนลงของ

ผู้ใช้งานที่เข้ามาชมเว็บไซต์ อาจจะเป็นการเปลี่ยนฉาก ตัวอักษรที่เคลื่อนที่ จะเคลื่อนที่ด้วยการควบคุม

ของสคริป(Script) ที่ผู้เขียนเว็บไซต์นั้นได้ใส่ลงไป เมื่อมีการเลื่อนเม้าส์ (Scroll mouse) เกิดขึ้นตามแต่

ละต าแหน่งของหน้าจอ (Div tag) ก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะของการเลื่อน (Scroll) ที่ผู้เขียนเว็บไซต์

ก าหนดว่าต้องการให้ช่วงไหนที่เคลื่อนไหว ช่วงไหนที่หยุดนิ่ง 

ทฤษฎีการถ่ายภาพสินค้า 

การภาพถ่ายสินค้าสามารถสร้างความแตกต่างต่อการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ที่คาดว่าจะเป็น

ลูกค้าได้ ดังนั้น การเก็บรายละเอียดคุณลักษณะและสภาพภายนอกของสินค้าได้เหมือนจริงจึงมี

ความส าคัญอย่างยิ่ง สิ่งส าคัญที่คุณควรรู้ก่อนจะลงมือถ่ายภาพได้แก่ ทางยาวโฟกัสและรูรับแสงของ

เลนส์ รวมถึงการใช้แสง ควรค านึงถึงประเด็นส าคัญ 3 ข้อ เพ่ือที่จะเก็บภาพรูปทรงและรายละเอียดได้

อย่างแม่นย า ประการแรก ถ่ายภาพโดยใช้ทางยาวโฟกัสเทเลโฟโต้ระยะกลาง หากถ่ายภาพในระยะมุม

กว้าง ภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดูบิดเบี้ยว และจะไม่สามารถเก็บภาพรูปทรงได้อย่างแม่นย า ประการที่สอง 

ปรับค่ารูรับแสง เพ่ือถ่ายทอดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม จ าเป็นต้องปรับรูรับแสงให้

แคบลง และโฟกัสไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ประการสุดท้ายการใช้แสง หากใช้แสงธรรมชาติที่ส่องผ่าน

ม่านหน้าต่าง แสงที่อยู่โดยรอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะช่วยให้เก็บภาพพ้ืนผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียง

กับความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการใช้แฟลชติดกล้องหากเป็นฉากมืดในท่ีร่ม เนื่องจากจะท าให้เกิดเงาชัดเจน

และส่งผลให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขาดความคมชัดหลักการถ่ายภาพเบื้องต้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญ

ดังนี้ 
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1. ความเร็วชัตเตอร์ (Speed Shutter) 

การควบคุมของชัตเตอร์เพ่ือควบคุมเวลาให้ปริมาณแสงผ่านเข้ามาในกล้องความเร็วชัตเตอร์สูง 

แสงเข้าภาพน้อยภาพจะมืด (การอ้างอิงนี้หมายถึงรูรับแสง และค่าความไวแสง (ISO) คงที่ เพียงแต่

ความเร็วชัตเตอร์เพ่ิมขึ้นเพียงอย่างเดียวซึ่งจะท าให้ภาพมืดลง) และหยุดการเคลื่อนไหวได้ แต่ต้อง

ค านึงถึงความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนไหว ว่าเร็วหรือช้าขนาดไหน ความเร็วชัตเตอร์ต่ า แสงเข้าภาพมาก

ภาพจะสว่าง และเห็นความเคลื่อนไหวของภาพ 

 

ภาพที่ 2.5 ภาพแสดงความเร็วชัตเตอร์ 

 2. รูรับแสง 

 รู = ช่องเล็กๆ รับแสง = การให้แสงผ่าน รูรับแสงมีไว้ก าหนดระยะชัดของภาพ และเอาไว้ถ่ายใน

พ้ืนที่แสงน้อย ช่องเล็ก เลขมาก คือ รูรับแสงแคบแสงผ่านได้น้อย จะได้ภาพชัดลึก ช่องใหญ่ เลขน้อย 

คือ รูรับแสงกว้าง แสงผ่านได้มาก จะได้ภาพชัดตื้น (ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช, 2555) 

 

ภาพที่ 2.6 ภาพแสดงรูรับแสง 
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3. ค่าความไวแสง (ISO) 

คือค่าความไวแสงของเซ็นเซอร์ในกล้องดิจิตอลยิ่งค่าความไวแสง (ISO) สูงขึ้น ยิ่งถ่ายภาพในที่

แสงน้อยได้ดี และกล้องดิจิตอลแต่ละชนิด จะสามารถเปลี่ยนค่าความไวแสง (ISO) ได้ต่างกัน ค่าความไว

แสง (ISO) 100, 200 เป็นค่ามาตรฐานในกล้องท่ัวๆ ไปเหมาะส าหรับถ่ายรูปทั่วไปที่ต้องการคุณภาพของ

ภาพสูงสุด ค่าความไวแสง (ISO) 400, 800, 1,600 มักจะใช้ในภาวะที่มีแสงน้อย แต่ข้อเสียคือท าให้ภาพ

คมชัดน้อยลงเพราะอาจจะเกิดจุดเล็กๆ ขึ้นในส่วนของชาโดว์(Shadow) เรียกว่าจุดรบกวน (Noise) 

 

ภาพที่ 2.7 ภาพแสดงค่าความไวแสง 

การถ่ายภาพแต่ละภาพ ควรมีจุดเด่นซึ่งเป็นจุดแห่งความสนใจ และไม่ควรมีมากกว่า 1 แห่ง แต่

ถ้าหากมีหลายต าแหน่ง ควรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพ่ือให้มีความเป็น

เอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบไปด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 
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1. จุดตัดเก้าช่อง การวางต าแหน่งจุดสนใจของภาพนิยมใช้ กฎ 3 ส่วน เป็นแนวทางในการ

ถ่ายภาพ คือการแบ่งเนื้อที่ของภาพตามแนวนอนและแนวตั้ง ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน จุดตัด 4 จุดที่ 

จะเป็นบริเวณต าแหน่งที่วางจุดแห่งความสนใจที่ส าคัญ 

 

ภาพที่ 2.8 ภาพจุดตัดเก้าช่อง 

2. กฎสามส่วน การถ่ายภาพแบบนี้คือการก าหนดถ่ายภาพออกเป็นสามส่วนเท่าๆกัน แต่การ

วางองค์ประกอบภาพ จ าเป็นต้องให้แบบอยู่ข้างหนึ่งและมีพ้ืนที่ส่วนที่เหลือ นิยมใช้ในการถ่ายภาพวิว 

ทิวทัศน ์

 

ภาพที่ 2.9 ภาพกฎสามส่วน 
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 3. กฎเส้นทะแยง การถ่ายภาพแบบนี้คือการถ่ายภาพที่นิยมวางต าแหน่งของ สิ่งที่เราต้องการ

ที่จะถ่ายไว้ตามเส้นทแยง ส่วนมากใช้เมื่อวัตถุท่ีเราต้องการถ่ายมีความยาวเกินครึ่งภาพขึ้นไป 

 

ภาพที่ 2.10 ภาพกฎเส้นทะแยง 

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เป็นขั้นตอนของการเตรียมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ าเป็นต้องอาศัย

ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านศิลปะมาเป็นหลักการที่ส าคัญ การออกแบบหมายถึง กระบวนการทาง

ความคิด ที่วางแผนการรวบรวมองค์ประกอบทั้งหลายเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การ

สร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (อารยะ  ศรีกัลยาณบุตร, 2550) 

 สื่อสิ่งพิมพ์ นับเป็นประดิษฐ์กรรมของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการสืบทอดกันมาเป็นเวลานานกว่า 

2,000 ปี ในปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์การน า

คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทส าคัญ  
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องค์ประกอบในการออกแบบ 

1.  จุด (Point) จะเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นถึงต าแหน่งในที่ว่างไม่มีความกว้าง ความยาว ความลึก จุด

ให้ความรู้สึกคงที่ ไม่มีทิศทาง 

2.  เส้น (Line) เส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดเรียงต่อกัน เส้นจะมีความยาวไม่มีความกว้างหรือ

ความหนาทิศทางของเส้น จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เช่น เส้นแนวตั้งให้ความรู้สึกสูงสง่า แข็งแรง 

มั่นคง เส้นแนวนอนให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แน่นอน มั่นคง ปลอดภัย เส้นแนวเฉียงให้ความรู้สึกไม่

มั่นคงไม่ปลอดภัย ตื่นเต้น สนุกสนานแสดงการเคลื่อนที่ ไม่อยู่นิ่ง  

3.  รูปร่าง รูปทรง (Shape , Form) รูปร่างมีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง  และความยาว   

รูปทรง คือโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว 

ส่วนหนาหรือลึกคือจะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร 
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งานออกแบบที่เก่ียวข้อง 

 โครงงานนี้ผู้จัดท าได้น างานออกแบบที่เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์มาศึกษาเพ่ือเป็นประโยชน์ 

ในการด าเนินโครงงานดังนี้ 

1. ผลงานของ Gavin Skeels นักออกแบบประเทศออสเตรเลีย เป็นนักออกแบบเว็บไซต์ 

(Website)     มีแนวความคิดในการออกแบบเน้นไปที่ความรู้สึก คุณสมบัติ และแฟชั่น โดยผู้จัดท าได้

ศึกษาผลงานของ Gavin Skeels และปรับใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ที่เน้นการถ่ายภาพแสดงถึง

ความรู้สึก หรือคุณสมบัติวัตถนุั้น 

 

ภาพที่ 2.11 ภาพผลงานออกแบบเว็บไซต์ของ Gavin Skeels 
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 2. ผลงานของ Seb Kay นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ประเทศสหรัฐอเมริกา ออกแบบ

เว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) โดยผู้จัดท าน าการออกแบบของ Seb Kay มา

เป็นแนวทางในการจัดวางเนื้อหา และการจัดวางเลย์เอาท์ (Layout) โดย Seb kay มีการออกแบบโดย

จัดวางเนื้อหาในลักษณะเรียบง่าย ใช้ด้านข้างในการวางชุดตัวอักษร ผู้จัดท าได้น าผลงานงานนี้มาปรับใช้

ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้การจัดวางชุดตัวอักษรไว้ด้านข้าง 

 

ภาพที่ 2.12 ภาพผลงานออกแบบเว็บไซต์ของ Seb Kay 

 3. ผลงานของ Marijn W. Bankers นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ เป็นมืออาชีพด้านครีเอ
ทีฟ โดยเป็นนักออกแบบที่มีแนวความคิดที่น่าสนใจคือ “ฉันสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการ
ผสมผสานการออกแบบและการพัฒนาเข้าด้วยกันในขณะที่ยังคงรักษาโฟกัสของฉันไว้” ผู้จัดท าน า
แนวความคิดของ Marijn W. Bankers เป็นต้นแบบในการด าเนินโครงการ 

 

ภาพที่ 2.13 ภาพผลงานออกแบบเว็บไซต์ของ Marijn W. Bankers  
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 4.  ผลงานของ Jack Watkins นักออกแบบเว็บไซต์พาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) โดย
นักออกแบบเว็บไซต์ท่านนี้ ออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้การเคลื่อนไหวของตัวอักษร เป็นหลักเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจให้ผู้รับชมสนใจในข้อมูลตัวอักษรนั้น โดยผู้จัดท าได้ศึกษาผลงานของ Jack Watkins มาปรับใช้
ในการเคลื่อนไหวตัวอักษรที่เป็นข้อมูล 

 

ภาพที่ 2.14 ภาพผลงานออกแบบเว็บไซต์ของ Jack Watkins 

 5. ผลงานของ ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช อาจารย์สอนถ่ายภาพ นักเขียน ช่างภาพอิสระ โดยเป็น

ช่างภาพที่ถ่ายภาพแนวถ่ายภาพชีวิต ผู้จัดท าน าผลงานชิ้นนี้มาเป็นแนวทางการถ่ายภาพ การจัดแสง มา

เป็นแนวทางในการถ่ายภาพ 

 

ภาพที่ 2.15 ภาพผลงานการถ่ายภาพของ ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช 

https://www.awwwards.com/jackwatkinsco/
https://www.awwwards.com/jackwatkinsco/


 

 

บทที่ 3 

การออกแบบและพัฒนา 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

 การจัดท าโครงงานเรื่อง การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) 

จ ากัด ผู้จัดท าเล็งเห็นถึงปัญหาของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ไม่มีช่องทางการติดต่อ

ทางสื่อออนไลน์ รวมถึงตราสัญลักษณ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ผู้จัดท าจึง

ท าการศึกษาข้อมูลสินค้าของทางบริษัทในเชิงลึก และศึกษาขั้นตอนการท าเว็บไซต์รูปแบบของพาราแร็ก 

ดีไซน์ (Parallax Design) และการออกแบบสิ่งพิมพ์ ก่อนการเริ่มต้นในการออกแบบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้จัดท าได้ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานดังนี้ 

 1. ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน 

2. เก็บรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี 

พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด จากเว็บไซต์ และห้องสมุด 

 3. ด าเนินการออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน 

ออกแบบและพัฒนา 

 การจัดท าโครงงานเรื่อง การออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) 

จ ากัด ผู้จัดท าเริ่มจากการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์จากเดิมที่มีโครงสร้างไม่ตรงตามสัดส่วน โดยใช้

โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 และก าหนดค่าสีให้กับตราสัญลักษณ์ โดยมีการออกแบบและ

พัฒนาตราสัญลักษณ์ท่ียังคงความเป็นเอกลักษณ์เดิมของบริษัท และผู้จัดท าเล็งเห็นถึงในปัจจุบันเว็บไซต์

ถือเป็นสิ่งที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากที่สุดและด้วยบริษัทไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ผู้จัดท าจึงท าการ

ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) โดยมีการจัดหมวดหมู่สินค้าของ

บริษัท ท าการออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 ในการออกแบบและจัดวางก่อนที่

จะน าไปต่อยอดในโปรแกรม Adobe Muse cc 2018 เพ่ือที่จะท าเว็บไซต์ในรูปแบบของพาราแร็ก 

ดีไซน์ (Parallax Design) โดยผู้จัดท าถ่ายภาพถุงพลาสติกที่เป็นสินค้าของบริษัท โดยการจัดแสงและ
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ถ่ายภาพให้เห็นถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละชนิด เพ่ือสื่อถึงจุดเด่นในการใช้งาน โดยใช้วัสดุที่บ่ง

บอกถึงคุณสมบัติเข้ามาช่วยสื่อสาร การออกแบบหนังสือแคตตาล็อกสินค้า และแคตตาล็อกโชว์สินค้า

ผู้จัดท าเล็งเห็นถึงการน าเสนอผลงานต่อลูกค้า ผู้จัดท าท าการออกแบบแคตตาล็อกโดยจัดแยกหมวดหมู่ 

และใช้ภาพถ่ายและข้อมูลอธิบายที่ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละชนิด  โดยใช้

โปรแกรม Adobe Indesign cc 2018 และการออกแบบนามบัตร ซองจดหมาย กระดาษหัวจดหมาย 

ชุดพนักงาน และรถขนส่งสินค้า ผู้จัดท าออกแบบโดยยึดแนวทางการใช้สีและรูปแบบเดียวกันในการ

ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

 1. การปรับปรุงตราสัญลักษณ์ 

ตราสัญลักษณ์เดิมของบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างของตราสัญลักษณ์ที่ไม่ตรงตามสัดส่วน และ

ยังไม่มีการระบุรหัสของสีที่ชัดเจน โดยผู้จัดท ามีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์จากเดิมให้ตรงตามสัดส่วน

โครงสร้าง และก าหนดค่าสีของตราสัญลักษณ์ โดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของบริษัทเอาไว้  

 

ภาพที่ 3.1 ภาพตราสัญลักษณ์ของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 

นับตั้งแต่บริษัทก่อตั้งในปี พ.ศ.2548 ทั้ง 3 แบบ 
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1.1 กระบวนการร่างแบบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ จากเดิมโดยการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างให้มีความสมส่วน โดยการปรับปรุงตัวละครที่อยู่ในตราสัญลักษณ์ 

 

ภาพที่ 3.2 ภาพการปรับปรุงตราสัญลักษณ์ (Sketch) 

  1.2 การปรับปรุงแก้ไขตราสัญลักษณ์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

ปรับโครงสร้างใบหน้า ล าตัว ดวงตา นิ้วมือ 

 

ภาพที่ 3.3 การปรับปรุงตราสัญลักษณ์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 



27 
 

 

1.3 ชุดสีของตราสัญลักษณ์ ผู้จัดท าใช้สีแดงจากตราสัญลักษณ์เดิม โดยก าหนดรหัสสี

จากเดิม เพ่ือท าให้การออกแบบ ในรูปแบบต่างๆ ได้ชิ้นงานที่มีค่าสีเดียว และเหมือนกัน 

 

ภาพที่ 3.4 ชุดสีของตราสัญลักษณ์  
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 2. การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) 

การท าเว็บไซต์รูปแบบนี้ผู้จัดท าเล็งเห็นถึงเว็บไซต์รูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax 

Design) มีความพิเศษในการน าเสนอข้อมูล ที่มีลูกเล่นเคลื่อนไหว ทันสมัย และมีการน าเสนอทีน่่าสนใจ 

  2.1 การก าหนดแผนที่ของเว็บไซต์ (Chart Website) ขั้นตอนนี้ผู้จัดท าด าเนินการ

จัดแยกหมวดหมู ่เพ่ือจ าแนกข้อมูลสินค้าต่างๆ ก าหนดหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า ว่ามีข้อมูลเนื้อหาเบื้องต้น

อะไรบ้าง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วจัดท าเป็นแผนทีเ่ว็บไซต์ (Chart Website) เพ่ือสะดวกต่อการ

ท างานในขั้นตอนต่อไป โดยผู้จัดท าได้จัดท าโครงสร้างเว็บไซต์แบบล าดับชั้น เพราะเป็นโครงสร้างที่

เหมาะส าหรับเว็บไซต์ของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ที่มีข้อมูลในการน าเสนอที่มาก 

และเชื่อมโยงกัน โครงสร้างนี้ท าให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ไม่เกิดความสับสน ผู้จัดท าก าหนดหน้า

โฮมเพจ (Home Page) เป็นหน้าเว็บไซต์หลักในการรวบรวมข้อมูลของสินค้าทุกประเภทโดยเรียงล าดับ

สินค้า แต่ละชนิด โดยมีแถบเมนูบาร์ (Menu Bar) ที่มีหน้าผลิตภัณฑ์ (Products Page) รวบรวมสินค้า

ให้อยู่รวมกัน หน้าเกี่ยวกับบริษัท (About us Page) ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

บริษัท วิสัยทัศน์ และพันธกิจ หน้าให้ความรู้ (Knowledge Page) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการให้ความรู้

ถุงพลาสติก และหน้าติดต่อบริษัท (Contact Page) เป็นข้อมูลการติดต่อบริษัท ที่อยู่ และ การขอใบ

เสนอราคา 

 

ภาพที่ 3.5 การออกแบบแผนที่เว็บไซต์ 
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  2.2 การออกแบบเลย์เอาท์เว็บไซต์  (Layout Website) ขั้นตอนนี้ผู้จัดท าท าการ

ออกแบบและก าหนดรูปแบบการจัดวางรูปภาพ และข้อความเบื้องต้นก่อนการจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือให้เกิด

ความสะดวก ในการจัดวางเนื้อหาแต่ละหน้าเว็บเพจ และการก าหนดรูปแบบพ้ืนที่ในการจัดวาง

องค์ประกอบต่างๆ เช่น ขนาดของกรอบรูปภาพในการจัดวาง ขนาดของเนื้อหาข้อมูลในการจัดวางให้มี

ลักษณะที่เป็นแนวทางเดียวกัน และหัวข้อเมนูที่ต้องการน าเสนอควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างเพ่ือเก็บ

รวบรวมข้อมูลน ามาใส่ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ 

 

ภาพที่ 3.6 การออกแบบเลย์เอาท์เว็บไซต์ (Layout Website) 
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  2.3 การก าหนดชุดสี ผู้จัดท าก าหนดชุดสีจากตราสัญลักษณ์เดิมของบริษัทและชุดสี

เพ่ิมเติมจากลักษณะการด าเนินธุรกิจโดยเน้นโครงสีของ เครื่องจักร มาผสมผสานกันเนื่องจากเป็นบริษัท

ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถุงพลาสติก จึงใช้โครงสีที่แสดงถึงความสุขุม และความน่าเชื่อถือ 

 

ภาพที่ 3.7 การออกแบบชุดสีเว็บไซต์ 

2.4 การก าหนดชุดตัวอักษร โดยใช้ชุดตัวอักษร Superspace เพราะมีลักษณะทันสมัย 

อ่านง่าย ในกรณีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

ภาพที่ 3.8 ชุดตัวอักษร Superspace 

  2.5 การออกแบบเว็บไซต์ ผู้จัดท าได้ท าการจัดวางเนื้อหาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม 

Adobe Illustrator cc 2018 ในการจัดวางเนื้อหาข้อมูลก่อนที่จะน าไปจัดท าเว็บไซต์โดยการก าหนด

ขนาด ก าหนดชุดสี เป็นการออกแบบจัดวางในโปรแกรม โดยมีการจัดเรียงตัวอักษร ให้แต่ละบรรทัด 

ด้านหลังไม่เท่ากันเพ่ือที่จะไม่ท าให้รู้สึกแน่นจนเกินไป 
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ภาพที่ 3.9 การออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

2.6 การถ่ายภาพ ในขั้นตอนนี้ผู้จัดท ามีการถ่ายภาพ โดยการจัดแสง และถ่ายภาพให้

เห็นถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละชนิด เพ่ือที่จะสื่อถึงจุดเด่นในการใช้งาน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่บ่ง

บอกถึงคุณสมบัติของแต่ละชนิดเข้ามาช่วยสื่อสาร 

 

ภาพที่ 3.10 การถ่ายภาพถุงพลาสติก 
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ภาพที่ 3.11 การถ่ายภาพสินค้าโดยใช้วัสดุที่สื่อถึงคุณสมบัติของถุง 

2.7 การตกแต่งภาพ และตัดภาพให้ตรงตามขนาดเว็บไซต์ที่ผู้จัดท าได้ออกแบบ คือ 

1520 x 700 พิกเซล (Pixel) และ ขนาด 1520 x 890 พิกเซล (Pixel) โดยออกแบบให้พอดีกับขนาด

หน้าจอการแสดงผลในคอมพิวเตอร์ และการรีทัช (Retouch) ส าหรับภาพตัวอย่างสินค้าโดยไม่มีพ้ืนหลัง

เพ่ือ ให้ตัวอย่างสินค้ามีความโดดเด่น โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop cc 2018 

 

ภาพที่ 3.12 การตัดภาพ 
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ภาพที่ 3.13 ภาพก่อนรีทัช (Retouch) 

 

ภาพที่ 3.14 ภาพการรีทัช (Retouch) 
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2.8 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

ผู้จัดท า ด าเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ แบ่งออกเป็น 3 แบบโดยมีการปรับพัฒนา

ข้อมูลเนื้อหา เลย์เอาท์ (Layout) การจัดวางรูปภาพ โทนสีเว็บไซต์ และการถ่ายภาพ 

   2.8.1 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 1 ผู้จัดท าใช้โทนสีเทา ข้อมูลเนื้อหาที่

ยังไม่ครบถ้วน และใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจในเนื้อหาของเว็บไซต์ การถ่ายภาพที่

ใช้การรีทัช (Retouch) พ้ืนหลังออกทั้งหมด และเลย์เอาท์ (Layout) ของเว็บไซต์แต่ละหมวดหมู่

แตกต่างกันและใช้กรอบในการจัดวางข้อมูลที่ท าให้รู้สึกแน่นจนเกินไป 

 

ภาพที่ 3.15 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 1 โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 
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2.8.2 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 2 ผู้จัดท าใช้โทนสี ที่ได้ท าการก าหนด

ไว้มาออกแบบ และปรับเนื้อหาให้มีความกระชับขึ้น เข้าใจง่าย และภาษาที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจถึง

คุณสมบัติแต่ละชนิดของถุงพลาสติก การถ่ายภาพ ใช้การถ่ายให้เห็นถึงกระบวนการผลิตถุงพลาสติก 

และเลย์เอาท์ (Layout) ของเว็บไซต์แต่ละหมวดหมู่มีการปรับให้สัมพันธ์กันโดยใช้กรอบในการจัดวาง

ข้อมูล 

 

ภาพที่ 3.16 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 2 โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 
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2.8.3 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 3 ผู้จัดท ามีการปรับเนื้อหาให้มีความ

กระชับและเข้าใจง่ายขึ้น เพ่ือที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจคุณสมบัติถุงพลาสติกแต่ละชนิด การถ่ายภาพ ถึง

คุณสมบัติถุงพลาสติกแทนการถ่ายภาพกระบวนการผลิต และเลย์เอาท์  (Layout) ของเว็บไซต์ ปรับให้

แต่ละหมวดหมู่มีความสอดคล้องกัน 

 

ภาพที่ 3.17 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ครั้งที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 
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2.9 การท าเว็บไซต์เป็นรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) จากที่ผู้จัดท าได้จัด

วางตามการออกแบบแล้ว ผู้จัดท าได้ใช้การท าให้เนื้อหาข้อมูลให้เกิดการเคลื่อนไหว โดยใช้ปลั๊กอิน 

(Piug-in) Fantastic 74 Widget ในการท าการเคลื่อนไหวพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design)  

 

ภาพที่ 3.18 การท าเว็บไซต์รูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) 
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 3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

3.1 การออกแบบหนังสือแคตตาล็อกสินค้า ผู้ จั ดท าตระหนักเห็นถึ งรูปแบบการ

น าเสนอผลงานของบริษัทต่อลูกค้า ที่ใช้แฟ้มสะสมผลงานที่ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอาจก่อให้เกิด

ความน่าเชื่อถือน้อยลง ผู้จัดท าจึงออกแบบแคตตาล็อกที่เป็นเนื้อหา และแคตตาล็อกสะสมผลงานเพ่ือ

น าเสนอผลงานต่อลูกค้าที่มีความสวยงาม และสามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติก โดยใช้

โปรแกรม Adobe Indesign cc 2018 ในการจัดวางข้อมูล การถ่ายภาพให้เห็นถึงคุณสมบัติของ

ถุงพลาสติก และท าการเข้าเล่มในรูปแบบของการยึดหมุดเพ่ือให้เกิดความแข็งแรง โดยจะมีการเว้นช่อง

ส าหรับใส่ซองพลาสติกเพ่ือแนบตัวอย่างสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ 

  

ภาพที่ 3.19 หนังสือแคตตาล็อกรูปแบบเดิม 

 

ภาพที่ 3.20 หนังสือแคตตาล็อกรูปแบบเดิม 
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3.1.1 การออกแบบและพัฒนาหนังสือแคตตาล็อกครั้งที่ 1 ผู้จัดท ามีการออกแบบ

หนังสือแคตตาล็อกขนาด 23.5 ซม. x 31 ซม. มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาด กระดาษ A4 เพ่ือที่จะเว้นช่องใส่

ซอง และจัดวางเนื้อหาที่มีเลย์เอาท์ (Layout) การจัดวางที่แตกต่างกันของแต่ละหมวดหมู่สินค้า และใช้

ภาพถ่ายแบบเดียวกับภายในเว็บไซต์ 

 

 

  
 

ภาพที่ 3.21 การออกแบบและพัฒนาหนังสือแคตตาล็อกครั้งที่ 1 
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3.1.2 การออกแบบและพัฒนาหนังสือแคตตาล็อกครั้งที่ 2 ผู้จัดท ามีการพัฒนาจาก

ครั้งที่ 1 โดยการใช้เลย์เอาท์ (Layout) แบบเดียวกัน และใช้ภาพถ่ายที่แตกต่างจากหน้าเว็บไซต์ แต่ยัง

บ่งบอกถึงคุณสมบัติของถุงพลาสติก 

  

  

  
 

ภาพที่ 3.22 การออกแบบและพัฒนาหนังสือแคตตาล็อกครั้งที่ 2 
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3.2 การออกแบบแคตตาล็อกส าหรับโชว์สินค้า แต่เดิมใช้ร่วมกับหนังสือแคตตาล็อกท า

ให้การใช้งานไม่สะดวกในการน าเสนอผลงานต่อลูกค้า ผู้จัดท ามีการออกแบบแคตตาล็อกโชว์สินค้าโดย

จัดวางด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 เพ่ือรวบรวมผลงานใช้ในการน าเสนอให้กับลูกค้า 

โดยใช้การเข้าเล่มแบบ ยึดห่วงออแกไนเซอร์ (Organizer) และภายในแฟ้มมีซองพลาสติกเพ่ือใส่ตัวอย่าง

สินค้า 

 

ภาพที่ 3.23 การออกแบบแคตตาล็อกส าหรับโชว์สินค้า 

3.3 การออกแบบนามบัตร ผู้จัดท าออกแบบขึ้นเพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางส าหรับลูกค้าที่

ใช้ในการติดต่อสอบถาม ผู้จัดท าใช้รูปแบบเว็บไซต์มาเป็นแนวทางในการออกแบบ โดยการใช้สี ชุด

ตัวอักษร และรูปแบบข้อมูลให้มีความคล้ายคลึงกันเพ่ือที่จะให้งานทั้งหมดไปในแนวทางเดียวกันโดยการ

ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 มีการออกแบบและพัฒนาดังนี้ 

3.3.1 การออกแบบและพัฒนานามบัตรครั้งที่ 1 ผู้จัดท าใช้สีกรม และสีแดงเป็นพ้ืน

หลัง ส่วนสีขาวเป็นตัวอักษรเพ่ือให้เด่นชัดอ่านง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดสีของเว็บไซต์ในการออกแบบ

นามบัตร โดยที่แต่ละแบบด้านหน้ามีตราสัญลักษณ์บริษัท ชื่อและข้อมูลการติดต่อของบุคลากรในบริษัท 

ส่วนด้านหลังผู้จัดท าออกแบบให้เป็นช่องทางการติดต่อกับบริษัทโดยตรง มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาข้อมูล

สินค้าของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด 
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ภาพที่ 3.24 การออกแบบและพัฒนานามบัตรครั้งที่ 1 

3.3.2 การออกแบบและพัฒนานามบัตรครั้งที่ 2 ผู้จัดท ามีการเปลี่ยนสีจากโทนสี

กรมท่ีเป็นโทนเข้ม เปลี่ยนเป็นสีขาว ให้นามบัตรดูแล้วสะอาดและรู้สึกสบายตา 

  

ภาพที่ 3.25 การออกแบบและพัฒนานามบัตรครั้งที่ 2 

3.4. การออกแบบซองจดหมาย ผู้จัดท าด าเนินการโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator 

cc 2018 ใช้สีขาว และออกแบบลักษณะเดียวกับนามบัตร เพราะบริษัทยังมีการใช้ซองจดหมายแนบบิล

ให้ลูกค้า ที่จัดส่งขนส่งตามต่างจังหวัด 
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ภาพที่ 3.26 การออกแบบซองจดหมาย 

3.5 การออกแบบกระดาษหัวจดหมาย ผู้จัดท าด าเนินการโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Illustrator cc 2018 ใช้สีขาว และออกแบบลักษณะเดียวกับซองจดหมาย 

 

ภาพที่ 3.27 การออกแบบกระดาษหัวจดหมาย 
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3.6 การออกแบบชุดพนักงาน โดยการออกแบบเสื้อด้วยการใช้โปรแกรม Adobe 

Illustrator cc 2018 ออกแบบโดยใช้วิธีการปัก ตราสัญลักษณ์ที่หน้าอก และแผ่นหลังปักชื่อบริษัทและ

ข้อมูลการติดต่อเพ่ือเป็นการโฆษณา ให้ผู้พบเห็นไปในตัว 

3.6.1 การออกแบบชุดพนักงานครั้งที่ 1 ผู้จัดท าออกแบบ โดยใช้สีแดง ที่เป็นสีชุด

พนักงานจากเดิมตั้งแต่บริษัทก่อตั้ง ผู้จัดท าลองใช้สีกรมมาออกแบบ ซึ่งเป็นสีของเว็บไซต์ และออกแบบ

พ้ืนหลังภาพกราฟิกหน้าตัวการ์ตูน ที่เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์มาออกแบบร่วมด้วย 

 

ภาพที่ 3.28 การออกแบบชุดพนักงานครั้งที่ 1 
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   3.6.2 การออกแบบชุดพนักงานครั้งที่ 2 ผู้จัดท าพัฒนาการออกแบบจากเดิม โดย

ปรับแก้ไขตามค าแนะน าของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต 

ผู้จัดท าจึงออกแบบโดยตัดลายกราฟิกหน้าตัวการ์ตูน ที่ต้องใช้การตัดต่อผ้าทีละส่วน ที่มีต้นทุนในการ

ผลิตสูง 

 

ภาพที่ 3.29 การออกแบบชุดพนักงานครั้งที่ 2 

3.7 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รถขนส่งสินค้า โดยผู้จัดท าออกแบบสติกเกอร์ติดรถขนส่ง

สินค้าเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

   3.7.1 การออกแบบสติกเกอร์ติดบนรถขนส่งสินค้าครั้งที่ 1 ผู้จัดท าออกแบบโดย

ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับนามบัตร มีการใช้รูปภาพถุงพลาสติก และ มีการใช้ข้อมูลถุงพลาสติก

ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต 
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ภาพที่ 3.30 การออกแบบสติกเกอร์ติดบนรถขนส่งสินค้าครั้งที่ 1 

3.7.2 การออกแบบสติกเกอร์รถขนส่งสินค้าครั้งที่ 2 ผู้จัดท าพัฒนาการออกแบบ

จากครั้งแรก โดยใช้รูปภาพถุงพลาสติก เป็นภาพพ้ืนหลัง มีข้อมูลถุงพลาสติกท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิต และ

ข้อมูลการติดต่อบริษัท 

 

ภาพที่ 3.31 การออกแบบสติกเกอร์รถขนส่งสินค้าครั้งที่ 2 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติงาน 

 1. ผู้จัดท าปรับปรุงตราสัญลักษณ์จากเดิมที่สัดส่วนโครงสร้างไม่สมดุล และไม่มีการก าหนดค่า

สี ผู้จัดท าจึงท าการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์จากเดิมแต่ยังยึดรูปแบบเดิม โดยปรับปรุงตราสัญลักษณ์ที่มี

สัดส่วนโครงสร้างที่สมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 4.1 ตราสัญลักษณ์ท่ีปรับแก้ไข 
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 2. การออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) ผู้จัดท าเห็นถึง

ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้า ผู้จัดท าจึงออกแบบเว็บไซต์เพ่ือสร้างช่องทางการ

ติดต่อออนไลน์ โดยผู้จัดท ามีการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์ในรูปแบบพาราแร็ก ดีไซน์ 

(Parallax Design) 

  2.1 การออกแบบเว็บไซต์หน้าโฮมเพจ (Home Page) 

 

ภาพที่ 4.2 การออกแบบเว็บไซต์หน้าโฮมเพจ (Home Page) 
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  2.2 การออกแบบเว็บไซต์หน้าผลิตภัณฑ์ (Products Page) 

   2.2.1 หน้าเว็บไซต์ถุงพอลิเอทิลิน (Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.3 การออกแบบเว็บไซต์หน้าพอลิเอทิลิน (Polyethylene) 
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   2.2.2 หน้าเว็บไซต์ถุงพอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 

 

ภาพที่ 4.4 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงพอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 
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   2.2.3 หน้าเว็บไซต์ถุงไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.5 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density Polyethylene) 
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   2.2.4 หน้าเว็บไซต์ถุงโลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.6 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงโลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density Polyethylene) 
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   2.2.5 หน้าเว็บไซต์ถุงโอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Oriented Polypropylene) 

 

ภาพที่ 4.7 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงโอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Oriented Polypropylene) 

   2.2.6 หน้าเว็บไซต์ถุงขยะ (Garbage Bag) 

 

ภาพที่ 4.8 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงขยะ (Garbage Bag) 
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   2.2.7 หน้าเว็บไซต์ฟิล์มหด (Shrink Film) 

 

ภาพที่ 4.9 การออกแบบเว็บไซต์หน้าฟิล์มหด (Shrink Film) 
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   2.2.8 หน้าเว็บไซต์ถุงซิปล็อก (Ziplock Bag) 

 

ภาพที่ 4.10 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงซิป (Ziplock bag) 
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   2.2.9 หน้าเว็บไซต์ถุงลามิเนต (Laminate Clear Bag) 

 

ภาพที่ 4.11 การออกแบบเว็บไซต์หน้าถุงลามิเนต (Laminate Clear Bag) 
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  2.3 การออกแบบเว็บไซต์หน้าความรู้ (Knowledge Page) 

 

ภาพที่ 4.12 การออกแบบเว็บไซต์หน้าความรู้ 1 (Knowledge)  
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ภาพที่ 4.13 การออกแบบเว็บไซต์หน้าความรู้ 2 (Knowledge) 
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ภาพที่ 4.14 การออกแบบเว็บไซต์หน้าความรู้ 3 (Knowledge) 
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ภาพที่ 4.15 การออกแบบเว็บไซต์หน้าความรู้ 4 (Knowledge) 
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  2.4 การออกแบบเว็บไซต์หน้าเกี่ยวกับบริษัท (About Us Page) 

 

ภาพที่ 4.16 การออกแบบเว็บไซต์หน้าเกี่ยวกับบริษัท (About Us) 
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  2.5 การออกแบบเว็บไซต์หน้าติดต่อบริษัท (Contact Page) 

 

ภาพที่ 4.17 การออกแบบเว็บไซต์หน้าติดต่อบริษัท (Contact) 
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 3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

  3.1 การออกแบบแคตตาล็อก (Catalog) สินค้าผู้จัดท าตระหนักเห็นถึงรูปแบบการ

น าเสนอผลงานต่อลูกค้า ที่ใช้แฟ้มสะสมผลงานที่ ไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงอาจก่อให้เกิดความ

น่าเชื่อถือน้อยลง ผู้จัดท าจึงท าการออกแบบหนังสือแคตตาล็อกสินค้า และแคตตาล็อกสะสมผลงานเพ่ือ

ใช้ในการน าเสนอผลงานต่อลูกค้า 

   3.1.1 การออกแบบหน้าปกแคตตาล็อก 

 

ภาพที่ 4.18 การออกแบบหน้าปกแคตตาล็อก (Catalog) 
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   3.1.2 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าเกี่ยวกับบริษัท (About Us) 

 

ภาพที่ 4.19 การออกแบบแคตตาล็อกหน้า 1-2 เกี่ยวกับบริษัท (About Us) 

   3.1.3 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงพอลิเอทิลิน (Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.20 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 3-4 พอลิเอทิลิน (Polyethylene) 
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ภาพที่ 4.21 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 5-6 พอลิเอทิลิน (Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.22 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 7-8 พอลิเอทิลิน (Polyethylene) 
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   3.1.4 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงโลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density 

Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.23 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 9-10 โลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density 

Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.24 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 11-12 โลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density 

Polyethylene) 
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ภาพที่ 4.25 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 13-14 โลเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (Low Density 

Polyethylene) 

   3.1.5 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงพอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 

 

ภาพที่ 4.26 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 15-16 พอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 
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ภาพที่ 4.27 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 17-18 พอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 

 

ภาพที่ 4.28 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 19-20 พอลิโพรไพลิน (Polypropylene) 

 



69 
 

 

   3.1.6 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density 

Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.29 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 21-22 ไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density 

Polyethylene) 

 

ภาพที่ 4.30 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 23-24 ไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density 

Polyethylene) 
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ภาพที่ 4.31 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 25-26 ไฮเดนสิตี้ พอลิเอทิลิน (High Density 

Polyethylene) 

   3.1.7 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงโอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Oriented 

Polypropylene) 

 

ภาพที่ 4.32 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 27-28 โอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Oriented 

Polypropylene) 



71 
 

 

 

ภาพที่ 4.33 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 29-30 โอเลนเทด พอลิโพรไพลิน (Oriented 

Polypropylene) 

   3.1.8 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าฟิล์มหด (Shrink Film) 

 

ภาพที่ 4.34 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 31-32 ฟิล์มหด (Shrink Film) 
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ภาพที่ 4.35 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 33-34 ฟิล์มหด (Shrink Film) 

 

ภาพที่ 4.36 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 35-36 ฟิล์มหด (Shrink Film) 
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   3.1.9 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงลามิเนต (Laminate Clear Bag) 

 

ภาพที่ 4.37 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 37-38 ถุงลามิเนต (Laminate Clear Bag) 

 

ภาพที่ 4.38 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 39-40 ถุงลามิเนต (Laminate Clear Bag) 
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   3.1.10 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงซิปล็อก (Ziplock Bag) 

 

ภาพที่ 4.39 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 41-42 ถุงซิปล็อก (Ziplock Bag) 

 

ภาพที่ 4.40 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 43-44 ถุงซิปล็อก (Ziplock Bag) 
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    3.1.11 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าถุงขยะ (Garbage Bag) 

 

ภาพที่ 4.41 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 45-46 ถุงขยะ (Garbage Bag) 

 

ภาพที่ 4.42 การออกแบบแคตตาล็อกหน้าที่ 47-48 ถุงขยะ (Garbage Bag) 
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   3.1.12 การออกแบบปกหลังแคตตาล็อก 

 

ภาพที่ 4.43 การออกแบบปกหลังแคตตาล็อก 
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  3.2 แคตตาล็อก(Catalog) ส าหรับโชว์สินค้า ผู้จัดท าออกแบบแคตตาล็อกส าหรับโชว์

สินค้าเพ่ือการเก็บรวบรวมตัวอย่างสินค้าของบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ใช้ในการ

น าเสนอผลงานต่อลูกค้า 

 

ภาพที่ 4.44 การออกแบบแคตตาล็อก (Catalog) ส าหรับโชว์สินค้า 

  3.3 การออกแบบนามบัตร ผู้จัดท าออกแบบนามบัตรโดยออกแบบให้มีข้อมูลสินค้าของ

บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึง บริษัทผลิตสินค้าประเภทไหน

บ้าง 

  

ภาพที่ 4.45 การออกแบบนามบัตร 
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  3.4 การออกแบบซองจดหมาย บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) มีการใช้ซอง

จดหมายแนบบิลให้ลูกค้า ที่จัดส่งขนส่งตามต่างจังหวัดผู้จัดท าออกแบบโดยใช้รูปแบบนามบัตรเป็น

แนวทางในการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.46 การออกแบบซองจดหมาย   
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  3.5 การออกแบบกระดาษหัวจดหมาย บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) มีความ

จ าเป็นที่ต้องใช้ในการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นต่อลูกค้า ผู้จัดท าออกแบบโดยใช้รูปแบบนามบัตร และซอง

จดหมายเป็นแนวทางในการออกแบบ 

 

ภาพที่ 4.47 การออกแบบกระดาษหัวจดหมาย 
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  3.6 การออกแบบชุดพนักงาน ผู้จัดท าออกแบบโดยใช้สีแดงเป็นสีผ้าของเสื้อซึ่งเป็นสี

ของตราสัญลักษณ์ และใส่ตราสัญลักษณ์ที่หน้าอกด้านซ้าย ส่วนด้านหลั งผู้จัดท าใส่ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท 

 

ภาพที่ 4.48 การออกแบบชุดพนักงาน 

  3.7 การออกแบบสติกเกอร์รถขนส่ง ผู้จัดท ามีการออกแบบโดยใส่ภาพถุงพลาสติก และ

ข้อมูลสินค้าและข้อมูลติดต่อบริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด  

 

ภาพที่ 4.49 การออกแบบสติกเกอร์รถขนส่งสินค้า 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหา และประวัติบริษัทสวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ จัดท าได้

ท าการศึกษาสอบถาม และหาจุดที่บริษัทควรปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิม เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือจาก

เดิมที่บริษัทไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2548 ผู้จัดท าจึงเริ่มด าเนินการในการออกแบบ

เริ่มต้นจากการปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์เดิม ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 ปรับแก้ให้

โครงสร้างมีความสมบูรณ์ และก าหนดค่าสี จากนั้นผู้จัดท าท าการออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบของพารา

แร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) เพ่ือสร้างช่องทางการติดต่อทางสื่อออนไลน์ โดยผู้จัดท าเริ่มจากการแยก

ประเภทของถุงพลาสติกแต่ละชนิดของบริษัท และศึกษาข้อมูลแต่ละชนิดของถุงพลาสติกมีคุณสมบัติ

สูงสุดที่แตกต่างกันอย่างไร จุดเด่น จุดด้อย และการใช้ประโยชน์สูงสุดของถุงแต่ละประเภทควรใช้งาน

อย่างไร เพ่ือสรุปข้อมูลที่จะน าเสนอในเว็บไซต์ และถ่ายภาพถุงพลาสติก โดยใช้การถ่ายภาพที่สื่อถึง

คุณสมบัติของถุงพลาสติกแต่ละชนิด ผู้จัดท าท าการออกแบบในโปรแกรม Adobe Illustrator cc 2018 

เพ่ือเป็นการจัดเรียงเนื้อหาข้อมูลก่อนที่จะน าไปต่อยอด ในโปรแกรม Adobe Muse cc 2018 เพ่ือสร้าง

เว็บไซต์ในรูปแบบของพาราแร็ก ดีไซน์ (Parallax Design) และด าเนินการออกแบบชุดฟอร์มพนักงาน 

โดยยึดสีประจ าบริษัทมาเป็นแนวทางในการออกแบบ ออกแบบนามบัตร ออกแบบซองจดหมาย 

กระดาษหัวจดหมาย รถขนส่งสินค้า และหนังสือแคตตาล็อก (Catalog) ที่ยึดแนวทางการใช้สีและ

รูปแบบเดียวกันในการออกแบบ 

 จากการด าเนินผลงานทั้งหมดเสร็จลุล่วง จึงน าผลงานทั้งหมดไปเสนอกับบริษัท สวัสดี พลาสติก 

(ประเทศไทย) จ ากัด พิจารณาหาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของบริษัทตามลักษณะ

การใช้งานจริง โดยมีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ที่แต่เดิมที่มีสัดส่วนโครงสร้างที่ไม่สมดุล และเสนอ

เว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจในการน าเสนอผ่านเว็บไซต์  เพ่ือให้การ

ออกแบบเรขศิลป์ส าหรับ บริษัท สวัสดี พลาสติก (ประเทศไทย) จ ากัด เกิดความสมบูรณ์และตอบโจทย์

การใช้งานมากที่สุด 

 



82 
 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. การแสดงผลของภาพและสีในหน้าจอคอมพิวเตอร์ แตกต่างจากสีที่พิมพ์ออกมา แสดงผล

ที่เข้มมากกว่าการแสดงผลในคอมพิวเตอร์ 

2. การกระตุกของโปรแกรมระหว่างการออกแบบ 

3. การถ่ายภาพโดยการสื่อความหมายของถุงพลาสติกแต่ละประเภทมีความยากเนื่องจาก

ถุงพลาสติกแต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน 

ข้อเสนอแนะ 

1. E-Book หนังสือแคตตาล็อกสินค้า 

2. สามารถพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ขององค์กรในรูปแบบแอปพลิเคชัน 

3. ประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram 
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