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รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื อง การออกแบบกราฟิ กให้กับผลิ ตภัณฑ์อ ัศวิน มี
วัตถุ ประสงค์ เพือศึกษาและผลิตงานการฟิ กเพือนา ปใช้บนสื อสังคมออน ลน์ ให้กบั ผลิตภัณฑ์
อัศวินภายใต้สังกัดห้างหุน้ ส่ วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ต ผูจ้ ดั ทา ด้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานตาแหน่ ง
กราฟิ กดี ซน์ โดยขันตอนการออกแบบสื อกราฟิ กดังนี .ประชุมงานก่อนออกแบบกราฟิ ก .หา
แหล่งอ้างอิงการออกแบบกราฟิ ก .ออกแบบงานกราฟิ ก โดยผ่านโปรแกรมอะโดบี โฟโต้ชอป และ
อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ .นาเสนอผลงานกราฟิ กและแก้ ขตามทีพนักงานทีปรึ กษาแนะนา
ผลจากการปฏิบตั ิงานนัน ผลิตงาน ด้จานวน ชิน โดยผลิตงานทีมีความแตกต่างในการ
ออกแบบ มีทงเน้
ั นข้อความรายละเอียดผลิตภัณฑ์กบั เน้นผลิตภัณฑ์ ทังนีการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ทาให้ ด้ประโยชน์และประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ในการออกแบบกราฟิ กภาพนิ ง ด้
พัฒนาทักษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ืน และ ด้เรี ยนรู ้เทคนิคต่าง ในการใช้งานโปรแกรม อะโดบี
โฟโต้ชอป และ อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ อย่างเปนมืออาชีพ
คาสาคัญ : กราฟิ ก , การออกแบบ , เฟซบุก๊ แฟนเพจอัศวิน
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ภาพที่ 4.26 ภาพในอัลบั้มทั้งหมดที่ไว้ใช้ออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

37

ภาพที่ 4.27 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS แบบที่ 1

38

ภาพที่ 4.28 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS แบบที่ 2

38

ภาพที่ 4.29 งาน Reference ในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

38

ภาพที่ 4.30 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ลงโปรแกรม Adobe Photoshop

39

ภาพที่ 4.31 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

39

ภาพที่ 4.32 สร้างกรอบภาพสี่ เหลี่ยมสีขาว

40

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.33 สร้างขอบสี่เหลี่ยมสีดา

40

ภาพที่ 4.34 สร้างกรอบสี่ เหลี่ยมและใส่สโลแกนภาษาอังกฤษ

41

ภาพที่ 4.35 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

41

ภาพที่ 4.36 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เข้าไป

42

ภาพที่ 4.37 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว

42

ภาพที่ 4.38 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

43

ภาพที่ 4.39 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

43

ภาพที่ 4.40 เปลี่ยนสีพ้นื หลังในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

44

ภาพที่ 4.41 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR และภาพตัวแบบเข้าไป

44

ภาพที่ 4.42 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

45

ภาพที่ 4.43 สร้างเส้นสีสม้ ลวดลายต่าง ๆ

45

ภาพที่ 4.44 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว

46

ภาพที่ 4.45 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา

46

ภาพที่ 4.46 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา ลงโปรแกรม Adobe Photoshop

47

ภาพที่ 4.47 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา

47

ภาพที่ 4.48 ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา

48

ภาพที่ 4.49 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

48

ภาพที่ 4.50 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 1

49

ภาพที่ 4.51 สร้างกรอบพื้นหลังโลโก้ WEONE แบบที่ 1

50

ภาพที่ 4.52 สร้างรู ปร่ างสามเหลี่ยมหยักของโลโก้ WEONE แบบที่ 1

50

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.53 สร้างตัวอักษรและลงสีโลโก้ WEONE แบบที่ 1

51

ภาพที่ 4.54 ใส่รายละเอียดลวดลายในตัวอักษรโลโก้ WEONE แบบที่ 1

51

ภาพที่ 4.55 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 1

52

ภาพที่ 4.56 สร้างตัวอักษร STUDIO ของโลโก้ WEONE แบบที่ 1

52

ภาพที่ 4.57 โลโก้ WEONE แบบที่ 1 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

53

ภาพที่ 4.58 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 2

53

ภาพที่ 4.59 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 2

54

ภาพที่ 4.60 สร้างตัวอักษร จัดวางองค์ประกอบและลงสี โลโก้ WEONE แบบที่ 2

54

ภาพที่ 4.61 ทาการซ้อนตัวอักษรและลงสี WEONE แบบที่ 2

55

ภาพที่ 4.62 สร้างกรอบพื้นหลังโลโก้ WEONE แบบที่ 2

55

ภาพที่ 4.63 สร้างเส้นคัน่ กลางโลโก้ WEONE แบบที่ 2

56

ภาพที่ 4.64 โลโก้ WEONE แบบที่ 2 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

56

ภาพที่ 4.65 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 3

57

ภาพที่ 4.66 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3

57

ภาพที่ 4.67 การเลือกใช้สีออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3

58

ภาพที่ 4.68 สร้างตัวอักษรและลงสี โลโก้ WEONE แบบที่ 3

58

ภาพที่ 4.69 ทาการซ้อนตัวอักษร WEONE แบบที่ 3

59

ภาพที่ 4.70 สร้างตัวอักษร STUDIO ของโลโก้ WEONE แบบที่ 3

59

ภาพที่ 4.71 โลโก้ WEONE แบบที่ 3 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

60

ภาพที่ 4.72 ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

60

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.73 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

61

ภาพที่ 4.74 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

61

ภาพที่ 4.75 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ลงโปรแกรม Adobe Photoshop

62

ภาพที่ 4.76 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

62

ภาพที่ 4.77 สร้างแสงสีสม้ มุมด้านล่างขวา

63

ภาพที่ 4.78 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY เข้าไป

63

ภาพที่ 4.79 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

64

ภาพที่ 4.80 สร้างเส้นแนวนอนรอบชื่อรุ่ นปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

64

ภาพที่ 4.81 ปรับความสว่างให้กบั ภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

65

ภาพที่ 4.82 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

65

ภาพที่ 4.83 ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

66

ภาพที่ 4.84 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
66
ภาพที่ 4.85 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

67

ภาพที่ 4.86 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB ลงโปรแกรม Adobe Photoshop 67
ภาพที่ 4.87 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

68

ภาพที่ 4.88 สร้างขอบสีสม้ มุมขวาบนของภาพ

68

ภาพที่ 4.89 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

69

ภาพที่ 4.90 สร้างกรอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

69

ภาพที่ 4.91 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB เข้าไป

70

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.92 สร้างเส้นด้านซ้ายภาพ

70

ภาพที่ 4.93 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

71

ภาพที่ 4.94 ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

71

ภาพที่ 4.95 งาน Reference ในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

72

ภาพที่ 4.96 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE ลงโปรแกรม Adobe Photoshop

72

ภาพที่ 4.97 ปรับหน้าขนาดภาพแบนเนอร์และย่อตัวแบบภาพของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

73

ภาพที่ 4.98 ลงสีพ้นื หลังภาพและสร้างกรอบภาพ

73

ภาพที่ 4.99 สร้างกรอบขอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

74

ภาพที่ 4.100 สร้างกรอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

74

ภาพที่ 4.101 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE เข้าไป

75

ภาพที่ 4.102 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

75

ภาพที่ 4.103 สร้างเส้นสีขาวและกรอบสามเหลี่ยมสีเหลือง

76

ภาพที่ 4.104 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว

76

ภาพที่ 4.105 ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS (แก้ไข)

77

ภาพที่ 4.106 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
(แก้ไข)

77

ภาพที่ 4.107 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS (แก้ไข)

78

ภาพที่ 4.108 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
78
ภาพที่ 4.109 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่น MAXIMUS (แก้ไข)

79

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.110 สร้างกรอบภาพสี่เหลี่ยมสีขาว (แก้ไข)

79

ภาพที่ 4.111 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุน่ MAXIMUS (แก้ไข) 80
ภาพที่ 4.112 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เข้าไป (แก้ไข)

80

ภาพที่ 4.113 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว (แก้ไข)

81

ภาพที่ 4.114 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR (แก้ไข)

81

ภาพที่ 4.115 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
82
ภาพที่ 4.116 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่น ARTHUR (แก้ไข)

82

ภาพที่ 4.117 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR (แก้ไข) 83
ภาพที่ 4.118 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว (แก้ไข)

83

ภาพที่ 4.119 ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)

84

ภาพที่ 4.120 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
(แก้ไข)

84

ภาพที่ 4.121 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)

85

ภาพที่ 4.122 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
85
ภาพที่ 4.123 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่น GODFREY (แก้ไข)

86

ภาพที่ 4.124 สร้างแสงสีสม้ มุมด้านล่างขวา (แก้ไข)

86

ภาพที่ 4.125 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ GODFREY เข้าไป (แก้ไข)

87

ภาพที่ 4.126 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข) 87
ภาพที่ 4.127 ปรับความสว่างให้กบั ภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)

88

สารบัญภาพ(ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ 4.128 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว (แก้ไข)

88

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา................ 22

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ ต เป็ นห้างหุ ้นส่ วนที่ทาเกี่ยวกับ การผลิตสื่ อภาพนิ่ ง สื่ อวิดิโอ
และ ขายสินค้าออนไลน์ โดยทางห้างหุน้ ส่วนยังรับผลิตสื่อให้กบั บริ ษทั และบุคคลทัว่ ไป ซึ่ง บริ ษทั
โตชิโน ซัพพลาย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าปลัก๊ ไฟ ภายใต้แบรนด์อศั วิน ได้ว่าจ้างทาง
ห้างหุ ้นส่ วนสามัญแองเจิล ฟรุ๊ ต ให้ผลิตสื่ อกราฟิ กภาพนิ่ง หรื อ ผลิตสื่ อแบนเนอร์ โปรโมตสิ นค้า
ปลั๊ก ไฟให้กับ แบรนด์อ ัศ วิน ซึ่ ง ทางนัก ศึ กษาที่ ปฏิ บ ัติง านสหกิ จ ได้รั บ มอบหมายงานให้เป็ น
ผูอ้ อกแบบสื่อกราฟิ กภาพนิ่ง
การทากราฟิ กภาพนิ่งในรู ปแบบแบนเนอร์ เพื่อโปรโมตสิ นค้าทางออนไลน์ ผ่านทาง เฟซบุ๊ก
แฟนเพจอัศวินปั จจุบนั นั้นการทาโฆษณาผ่านทางเฟซบุก๊ นั้นมีความสาคัญ เนื่ องจากในปั จจุบนั สื่อ
สังคมออนไลน์เป็ นสื่อที่ผคู ้ นนิยมใช้กนั ทัว่ โลก การขายสินค้าผ่านออนไลน์นบั ว่าเป็ นช่องทางหนึ่ ง
ที่สามารถทาให้แบรนด์สินค้าเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการโฆษณาแบบรู ปภาพหรื อ
แบนเนอร์ ซึ่งเป็ นสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและง่ายต่อการโปรโมตสินค้า เพราะว่าสามารถแสดงภาพสิ นค้า
และรายละเอียดสิ นค้าอยูใ่ นภาพเดียวกัน ซึ่ งเกิดจากการทากราฟิ กที่ทาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และในการออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ง เพื่อเผยแพร่ ผ่านเฟซบุ๊ก ผูอ้ อกแบบต้องคานึ งถึง กฎ Facebook
Text 20% กล่าวคือ ข้อความในแบนเนอร์ไม่ควรมีขอ้ ความเยอะเกิน 1 ใน 5 ของพื้นที่รูปทั้งหมด
เพราะข้อความที่เยอะอาจทาให้คนที่ดูโฆษณาไม่ สนใจหรื อ ลดความสนใจลง และไม่ สามารถ
Boost post ได้ กล่ าวคือ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทาโฆษณาบนเฟซบุ๊ก โดยจะมี การกาหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย
ระยะเวลาในการโฆษณาและงบประมาณที่จะใช้ เครื่ อ งมื อ นี้ ช่ วยในการให้ผูค้ นในเฟซบุ๊กเห็ น
โพสต์มากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาและผลิตงานการฟิ กเพือ่ นาไปใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน
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1.3 ขอบเขตของรำยงำน
รายการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การออกแบบสื่ อ กราฟิ กให้กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ ัศ วิน
ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563 ในตาแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ได้เรี ยนรู ้งานออกแบบกราฟิ กสาหรับผลิตภัณฑ์อศั วิน

บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาเรื่ อ ง “การออกแบบกราฟิ กให้กับผลิ ตภัณฑ์อ ัศวิน ”
สาหรับเผยแพร่ ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ADSAWIN ภายใต้ห้างหุ ้นส่ วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ ต ได้ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีดงั ต่อไปนี้
1. แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิ ก
2. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
3. ทฤษฎีการใช้สีและการสื่อความหมาย
4. แนวคิดเรื่ องความหมายเชิงกากับ
1. แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิ ก
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่างานกราฟิ กเกิดจากองค์ประกอบต่าง ๆมาประกอบกัน และ
สามารถสื่อความหมายและการรับรู ้ทางความรู ้สึกที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป นักออกแบบจึง
ต้องมีความรู ้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้องค์ประกอบต่าง ๆให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวคิด
ของงานนั้น ๆ องค์ประกอบหลัก ๆในงานกราฟิ กนั้นจะแบ่งเป็ น 8 ชนิ ดคือ เส้น, รู ปร่ าง, รู ปทรง,
น้ าหนัก, พื้นผิว, ที่วา่ ง, สี, และตัวอักษร

ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่มีองค์ประกอบด้านงานกราฟิ กทั้ง 8 ชนิด
ที่มา: https://www.popcorn.app/th/ralph-breaks-the-internet/movie/6027
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1.1 เส้น (Line)
เส้นเป็ นองค์ประกอบที่มีความยาว เกิ ดจากนาจุดมาเรี ย งติด ต่อ กัน จากจุ ดเริ่ ม ต้น ไปยัง
จุดสิ้ นสุ ดจนเกิดเป็ นเส้นที่มีขนาดและความยาวในแบบต่าง ๆขึ้นมา โดยมีคุณสมบัติให้ความรู ้สึก
ไปในทางด้านยาว และสามารถนาสายตาไปในแนวทางของเส้น ช่วยกาหนดทิศทางและสร้างความ
ต่อเนื่อง สามารถใช้เป็ นลักษณะลวดล้ายในแบบต่าง ๆเพือ่ สร้างความสนใจให้กบั งานกราฟิ ก

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างของเส้นในแบบต่าง ๆที่ใช้ในงานกราฟิ ก
ที่มา: www.tups.ac.th/ps/cp01.html
ลักษณะของเส้นและการสื่ ออารมณ์ เส้นจะอยูด่ ว้ ยกันในลักษณะที่แตกต่างกัน โดยในแต่
ลักษณะจะบ่งบอกอารมณ์และความรู ้สึกที่สื่อสารออกมาของเส้นแต่ละแบบได้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เส้นตรง
เส้นนอน
เส้นเฉี ยง
เส้นตัดกัน
เส้นโค้ง
เส้นโค้งก้นหอย
เส้นประ
เส้นโค้งลูกคลื่น
เส้นหยัก ซักแซก
เส้นเล็กและบาง
เส้นหนา

ความสูงความมัน่ คงเป็ นระเบียบ
สงบนิ่ง ความเรี ยบร้อย ความนิ่งเฉย
ความเร็ว เคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง มีพลัง ไม่มน่ั คง
แข็งแกร่ ง หนาแน่น ประสาน
พลิ้วไหว นิ่มนวล
เคลื่อนไหว มึนงง ไม่สิ้นสุด
ไม่สมบูรณ์ โปร่ ง
นุ่มนวล เคลื่อนไหว
สับสน ไม่เป็ นระเบียบ อิสระ ไม่อยูใ่ นกรอบ น่ากลัว
เฉียบคม เบา
นาสายตา หนักแน่น แข็งแรง
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นักออกแบบต้องคานึ กถึ งการเลื อ กใช้เส้นเป็ นอันดับ แรกในการออกแบบกราฟิ ก งาน
กราฟิ กนั้นจะมี เส้นเป็ นองค์ประกอบที่ขาดไม่ ไ ด้ เพราะเส้นเป็ นส่ วนสาคัญในการสื่ อ สารของ
อารมณ์ในงานกราฟิ กไปยังผูร้ ับชม

ภาพที่ 2.3 ภาพตัวอย่างภาพโปสเตอร์ที่ใช้เส้นในการออกแบบ
ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/132434045262774152/
1.2 รู ปร่ าง (Shape)
รู ปร่ างนั้นเกิดจากการที่นาเส้นต่าง ๆมาเรี ยงต่อกันจนเกิดเป็ นรู ปร่ างในลักษณะ 2มิติ ต่าง ๆ
เช่น รู ปวงกลม รู ปสี่ เหลี่ยม รู ปสามเหลียม เป็ นต้นและรู ปร่ างแต่ละชนิ ดจะให้ความหมายและอา
รมร์ความรู ้สึกที่แตกต่างกันออกไป
• วงกลม (Circle)

ศูนย์รวมความสนใจ ศูนย์กลาง การปกป้อง

• สี่เหลี่ยม (Square)

มัน่ คง ความสงบ เป็ นระเบียบ การตั้งฉาก

• สามเหลี่ยม (Triangle) ความเฉียบคม ความฉลาด มัน่ คง ความหยุดนิ่ง
• หกเหลี่ยม (Hexagon) ความลึกลับ ความเชื่อมโยง
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ภาพที่ 2.4 ภาพตัวอย่างรู ปร่ างในแบบต่าง ๆที่สามารถใช้ในงานกราฟิ กได้
ที่มา: http://alldimensions.wikia.com/wiki/The_shape_challange

การใช้รูปร่ างนั้นจะมีผลกับงานกราฟิ กมากโดยในด้านของอารมณ์และความชัดเจนในงาน
กราฟิ ก เช่น หากงานกราฟิ กต้องการความเป็ นระเบียบมัน่ คงก็ใช้รูปร่ าง สี่เหลี่ยมหรื อสามเหลี่ยมใน
งานกราฟิ กก็จะทาให้งานกราฟิ กนั้นสามารถสื่อความรู ้สึกและอารมณ์ตามที่ตอ้ งการออกมาได้อย่าง
ชัดเจน

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างรู ปร่ างสี่เหลี่ยมในงานกราฟิ ก
ที่มา: http://www.freevintageposters.com/2013/01/i-want-you-for-us-army-nearest.html
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1.3 รู ปทรง (From)
รู ปที่ลกั ษณะที่มี ความลึก ความกว้าง ความยาว หรื อความนูน โดยเป็ นรู ป 3 มิติ เช่น รู ปทรง
กลม รู ปทรงสี่ เหลียม รู ปทรงสามเหลี่ยม รู ปทรงกระบอก เป็ นต้น ซึ่ งจะสามารถทาให้งานกราฟิ ก
นั้นดูมีรูปทรงที่มีมิติและดึงดูดสายตาสื่อสารได้ดียงิ่ ขึ้น

ภาพที่ 2.6 ภาพตัวอย่างรู ปทรงในลักษณะต่าง ๆ
ที่มา: http://www. patsudabbcit58.wordpress.com
1.4 น้ าหนัก (Value)
น้ าหนักของภาพหรื อรู ปทรงนั้นเกิดจากการเติมสี แสงลงไปทาตัวรู ปทรงนั้น ทาให้ดูมีมิติ
มากขึ้นและให้ความรู ้สึกที่เกิดจาก มวล ความหนาแน่น ทาให้การมองรู ปทรงนั้นรู ้สึกถึงความหนัก
เบา ทึบแสงและโปร่ งแสง

ภาพที่ 2.7 ภาพตัวอย่างการเปรี ยบเทียบรู ปทรงที่มีนาหนักและไม่มีน้ าหนัก
ที่มา: http:// www.safaribooksonline.com

8
1.5 ตัวอักษร (Type)
งานออกแบบทุก ๆงานนั้นจะมีตวั อักษรเกี่ยวข้องอยูเ่ สมอ การเลือกตัวอักษรที่เหมาะสมจึง
เป็ นส่ ว นส าคัญในการสื่ อ สาร ความสวยงาม และความลงตัว ในการจัด องค์ป ระกอบของงาน
ออกแบบเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการเลือกตัวอักษรให้เหมาะสมกับงานกราฟิ กนั้นจะสามารถช่วยให้ผู ้
พบเห็ นทราบถึ งอารมณ์ ของงานกราฟิ กนั้น ๆได้อ ย่างชัดเจนมากขึ้นและยังเป็ นการช่ วยในการ
สื่ อสารได้มากขึ้นอีกด้วย นักออกแบบจึงจาเป็ นต้องใส่ ใจในการเลือกใช้ตวั อักษรในการออกแบบ
งานกราฟิ ก

ภาพที่ 2.8 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กในการเลือกใช้ตวั อักษรที่สื่ออารมณ์ได้อย่างชัดเจน
ที่มา : https://www.eventpop.me/blogs/463-chinese-food-recommended

สรุ ปในการปฏิบตั ิงานสหกิจ ผูอ้ อกแบบได้นาความรู ้เรื่ ององค์ประกอบงานกราฟิ กไปใช้ใน
การออกแบบกราฟิ กให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน เพื่อให้งานออกแบบกราฟิ กออกมาสวยงาม โดยการ
สร้างวัตถุต่าง ๆ ที่มีองค์ประกอบ เช่น เส้น,รู ปร่ าง,รู ปทรง,น้ าหนัก,ตัวอักษร

2.ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าการจัดวางองค์ประกอบที่ดีน้ นั จะช่วยให้งานออกแบบนั้นมี
จุดเด่ นอย่างชัดเจน สามารถดึ งดู ดใจผูพ้ บเห็ น และสามารถสื่ อสารความหมายได้ตรงตามความ
ต้องการของนักออกแบบ และยังช่วยส่งเสริ มภาพรวมของงานไปในทิศทางเดี่ยวกันอีกด้วย
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2.1 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าพื้นฐานการจัดองค์ประกอบนั้นสามารถจาแนกได้ดงั นี้
1.จังหวะการวาง (Rhythm)
เป็ นการจัดวางแบบเป็ นจังหวะซ้ า ๆกัน หรื อวางในระยะทางที่เท่ากัน วางให้เกิดจังหวะที่
แตกต่างกันเล็กน้อยตรงส่วนที่ตอ้ งการให้เป็ นจุดเด่น สามารถใช้ได้กบั ทุกองค์ประกอบไม่วา่ จะเป็ น
ตัวอักษร รู ปภาพ หรื อสีก็ใช้ได้เช่นกัน

ภาพที่ 2.9 ภาพงานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของเส้นแบบจังหวะการวาง
ที่มา: https://www.pinterest.nz/pin/535224736947304081/?nic_v2=1a6rh6qzO
2.ความสอดคล้ องและความขัดแย้ งกัน (Harmony/Contrast) ขององค์ประกอบ
เป็ นการสร้างจุดเด่นให้แยกออกจากภาพพื้นหลังโดยการสร้างจุดเด่นให้และภาพหลักยังคง
ความกลืมกันอยูภ่ ายในงานเรี ยกว่า Harmony หรื อสร้างให้ภาพหลักนั้นมีการขัดแย้งกับภาพพื้นหลัง
หรื อองค์ประกอบอื่น ๆเพือ่ สร้างจุดเด่นให้กบั ภาพหลักมากขึ้นเรี ยกว่า Contrast

ภาพที่ 2.10 ภาพตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพหลักแบบความสอดคล้อง
ที่มา: https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand/photos/
a.308836379178332/2983204811741462
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ภาพที่ 2.11 งานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบรู ปภาพหลักแบบความขัดแย้งกัน
ที่มา: https://www.facebook.com/AcerThailand/photos/a.147819933085/10158828374108086

3.สั ดส่ วนขององค์ประกอบ (Proportion)
เป็ นการจัดวางองค์ประกอบโดยการนาสิ่งที่เป็ นจุดเด่นทาให้มีขนาดใหญ่ และเห็นได้จดั ชัด
และมีความแตกต่างจากสิ่ งที่ไม่ใช่จุดเด่น และใช้การวางตามลาดับที่นกั ออกแบบต้องให้ผอู ้ ่านนั้น
อ่านไปตามลาดับที่นกั ออกแบบกาหนดไว้

ภาพที่ 2.12 งานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบรู ปภาพแบบสัดส่วนขององค์ประกอบ
ที่มา: https://www.imdb.com/title/tt000000360717/
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4.การรวมกลุ่มขององค์ประกอบ (Proximity)
การรวมกลุ่ ม ขององค์ประกอบนั้น ๆคื อ การที่ นาองค์ป ระกอบอื่ น ๆในงานกราฟิ กมา
รวมกันทั้งหมดจัดวางให้ดูเป็ นกลุ่มใกล้ๆกันโดยเรี ยงลาดับจากสิ่ งที่มีจุดเด่นไปยังสิ่ งที่ไม่มีจุดเด่น
ซึ่งการจัดวางแบบนี้จะทาให้งานกราฟิ กดูมีความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาได้ดีข้ ึน

ภาพที่ 2.13 งานกราฟิ กที่ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพ แบบการรวมกลุ่ม
ที่มา:
https://web.facebook.com/SamsungThailand/photos/a.123175881063924/3269054429809371

2.2 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่ารู ปแบบการจัดองค์ประกอบหลักๆนั้นจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบดังนี้
1. การจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยว (Unity)
การเลื อ กใช้อ งค์ประกอบที่สามารถสื่ อ ความหมายไปทิศทางไม่ ว่าจะเป็ นภาพ
ตัวอักษร สีสนั ต่าง ๆ ควรออกแบบและเลือกใช้ให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน
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ภาพที่ 2.14 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที่ใช้รูปแบบการจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยว
ที่มา: https://www.imdb.com/title/tt1211837/
2. จัดองค์ประกอบแบบเน้ นจุดสนใจ (Point of interest)
การจัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจนั้นจะเป็ นการจัดองค์ประกอบโดยการนา
ภาพหรื อตัวอักษรมาวางลงยังจุดสนใจ (Point of interest) ซึ่ งจุดเน้นความสนใจคือจุดตัด 9 ช่ อ ง
นั้นเองโดยการนาวัตถุที่เราต้องการให้เป็ นจุดเด่นนั้นไปวางลงในตาแหน่งใด ตาแหน่งหนึ่งที่ได้ทา
การเลือกเอาไว้ภายในจุดตัด 9 ช่องเพือ่ ให้เกิดการเว้นที่วา่ งระหว่างจุดเด่น และจุดที่ไม่เด่น โดยวิธีน้ ี
จะสามารถทาให้วตั ถุที่เราต้องการเน้นความเด่น สามารถเห็นได้ง่ายขึ้นและมีความน่ าสนใจภายใน
ตัวเองไม่ควรนาวัตถุที่ตอ้ งการเน้นความเด่นวางลงมากกว่า 1 จุด ในจุดตัด 9 ช่องเพราะจะทาให้งาน
กราฟิ กนั้นมีจุดสนใจมากกว่า 1 จุดจนทาให้งานกราฟิ กนั้นเกิดความเด่นน้อ ยลง และการเน้นจุด
สนใจนั้นขึ้นอยู่กับนักออกแบบว่าต้องการให้จุดเด่ นในงานกราฟิ กนั้น ออกมาในจุดใดจุดหนึ่ ง
ภายในงาน และการใช้การจัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจนั้นสามารถสร้างความโดดเด่นภายใน
งานกราฟิ กได้มากขึ้น
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ภาพที่ 2.15 ภาพตัวอย่างจุดตัด 9 ช่องหรื อองค์ประกอบแบบสุดสนใจ
ที่มา:
https://www.facebook.com/XiaomiThailand/photos/a.450782618626891/1164951747209971

สรุ ปในการปฏิบตั ิงานสหกิจ ผูอ้ อกแบบได้นาความรู ้เรื่ องการจัดองค์ประกอบไปใช้ในการ
ออกแบบกราฟิ กให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน เพือ่ ให้งานออกแบบกราฟิ กออกมาสวยงาม

3. ทฤษฎีการใช้ สีและการสื่ อความหมาย
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าการเลือกใช้สีในงานกราฟิ กนั้นมีความสาคัญมาก เนื่ องจากสี
เป็ นสิ่ ง แรกที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายหรื อ ผูพ้ บเห็ น จะเห็ น เป็ นสิ่ ง แรก และสี ใ นแต่ ล ะสี น้ ัน สามารถสื่ อ
ความหมายและสร้างอารมณ์การรับรู ้ให้กบั ผูพ้ บเห็นได้ทนั ที ดังนั้นสีจึงมีความสาคัญในการสื่อสาร
การเลือกใช้สีที่ถูกต้องต่อการสื่ อสารและความหมายนั้นจะส่ งผลกับกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง โดยที่
กลุ่มเป้ าหมายนั้นจะสามารถรับรู ้ถึงอารมณ์ของงานกราฟิ กได้เป็ นอันดับแรก และสี ยงั เป็ นอีกหนึ่ง
ปั จจัยที่ทาให้งานกราฟิ กนั้นมีความโดดเด่นน่าสนใจนักออกแบบมีความจาเป็ นต้องทาความเข้าใจ
ในเรื่ องของสีเป็ นอย่างดี
3.1 แหล่งกาเนิดสี ปั จจุบนั แหล่งกาเนิดสีมีอยู่ 3 ชนิดด้วยกัน
1. สีที่เกิดจากแสง โดยเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริ ซึมที่มี 3 สีคือ สี
แดง (Red) สี เขียว (Green) และสี น้ าเงิน (Blue) เรี ยกรวมว่า RGB โดยใช้หลักการนามา
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ผสมกัน จนเกิ ด เป็ นสี สั น ต่ า ง ๆ บนจอของอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช นิ ด ต่ า ง ๆ เช่ น
คอมพิวเตอร์ ทีวี เป็ นต้น
2. สี ที่ เ กิ ด จากหมึ กสี ใ นการพิม พ์ เกิ ด จากการผสมสี ข องหมึ กทั้ง ส 4 สี ภ ายใน
เครื่ องพิมพ์คือ สี ฟ้า สี ม่วงแดง สี เหลือง และสี ดา เมื่อผ่านการผสมสี แล้วจะออกเป็ นสีสนั
ต่าง ๆตามความต้องการบนสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ
3. สี ที่เกิ ดจากธรรมชาติเป็ นสี ที่ไ ด้จากธรรมชาติ เป็ นสี ที่เกิ ดจากกระบวนการ
สังเคราะห์ทางเคมี มีท้ งั หมด 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง และสี น้ าเงิน เช่นสี น้ า สี ไม้ สี น้ ามัน เป็ นต้น
โดยการผสมสีน้ นั จะเริ่ มผสมสี ที่เกิดจากธรรมชาติก่อน นั้นก็คือสีข้นั ที่ 1 ไล่ไปจนถึงสีข้นั ที่ 2 และ
สีข้นั ที่ 3

ภาพที่ 2.16 ภาพตัวอย่างสีข้นั ที่ 1
ที่มา: https://sites.google.com/site/artsroimook/colortheory/primarycolor

ภาพที่ 2.17 ภาพตัวอย่างสีข้นั ที่ 2
ที่มา: https://sites.google.com/site/artsroimook/colortheory/primarycolor
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ภาพที่ 2.18 ภาพตัวอย่างสีข้นั ที่ 3
ที่มา: https://sites.google.com/site/artsroimook/colortheory/primarycolor

3.2 ความหมายของสี
อนัน วาโซะ (2558) กล่าว่าความหมายของสีน้ ันเกิดจากอารมณ์และความรู ้สึกของผูค้ น
ที่พบเห็นสี และได้รับความรู ้สึกต่าง ๆจากสีน้ นั ๆโดยทันที่ทีพบเห็น ดังนั้นการเลือกใช้สีให้เหมาะ
กับงานกราฟิ กจึงเป็ นอีกปั จจัยที่มีผลกับงานกราฟิ กมาก หากเลือกใช้สีที่ผิดอาจทาให้การสื่ อ สาร
ความหมายผิดได้ โดยความหมายของสีสนั ต่าง ๆนั้นจะมีดงั ต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สีแดง
สีสม้
สีเหลือง
สีเขียว
สีน้ าเงิน
สีม่วง
สีน้ าตาล
สีขาว
สีดา
สีทองเงิน
สีฟ้า

ให้ความรู ้สึกร้อนแรง เร่ าร้อน รุ นแรง มัน่ คง อันตราย
ให้ความรู ้สึกสว่าง อบอุ่น สดใส ฉูดฉาด
ให้ความรู ้สึกสดชื่อ สดใส ระวัง ปกป้อง
ให้ความรู ้สึก สดชื่อ สดใส เย็นสบาย พักผ่อน
ให้ความรู ้สึก เศร้า สงบ สง่างาม ทันสมัย
ให้ความรู ้สึก มีเลศนัย ลึกลับ สงบ หนัก
ให้ความรู ้สึก หนัก เก่า สงบเงียบ
ให้ความรู ้สึก สะอาด ใหม่ สดใส บริ สุทธิ์
ให้ความรู ้สึก เศร้าใจ หดหู่ ทึบตัน หนัก
ให้ความรู ้สึก ความรู ้สึกมัน่ คง ร่ ารวย หรู หรา
ให้ความรู ้สึกที่ สดใส แจ่มใส สงบ สบาย
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อนัน วาโซะ (2558) กล่าว่าสียงั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 วรรณะได้แก่
1. สีที่อยูใ่ นวรรณะร้อน ( Warm Tone Color ) ได้แก่สีแดง สีสม้ สีม่วงแดง สีเหลืองส้ม สีกลุ่มนี้เมื่อ
ใช้งานจะสามารถสื่ออารมณ์ความรู ้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน
2. สี ที่อยูใ่ นวรรณะเย็น ( Cool Tone Color ) ได้แก่สีฟ้า สี สีเขียว สี ม่วงคราม สี น้ าเงิน สี กลุ่มนี้ เมื่อ
ใช้งานจะสามารถสื่ออารมณ์ความรู ้สึก เย็นสบาย สงบสุข สดชื่น

ภาพที่ 2.19 ภาพตัวอย่างวรรณะของสี
ที่มา: http://baandotkosana.com/2013/06/colors/
3.3 อนัน วาโซะ (2558) กล่ าว่ารู ปแบบการใช้งานสี ในงานกราฟิ กมี ท้ งั หมด 4 รู ปแบบด้ว ยกัน
ดังต่อไปนี้

1. การใช้ สีแบบเอกรงณ์ (Mono) คือ การใช้สีไปในทิศทางเดี่ยวหรื อการใช้สีในเฉดสีเดี่ยว
กันโดยใช้เทคนิคการไล่สีไปตามเฉดสีที่ตอ้ งการให้ไปในทิศทางเดี่ยวกัน
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ภาพที่ 2.20 ภาพแผนภูมิการใช้สีแบบเอกรงณ์
ที่มา: https://www.realthread.com/blog/how-to-choose-the-right-shirt-color-and-material-foryour-design-2012-02-21

2. การใช้ สีแบบการใช้ สีคู่ ตรงข้ าม (Complement) คือ การใช้สีที่อ ยู่คู่ตรงข้ามกันโดยมี
หลักการใช้งานคือให้เลือกสี ใดสี หนึ่ งเป็ นสีหลักแล้วเลือกใช้สีคู่ตรงของสี น้ นั มาใช้คู่กนั โดยมีสีใด
สีหนึ่งในสองสีควรแบ่งการใช้งานเป็ น 70 : 30 หรื อ 80 : 20 ไม่ควรใช้งแบบ 50 : 50 เพราะจะทาให้
งานกราฟิ กขาดความเด่นและความสวยงาม

ภาพที่ 2.21 ภาพแผนภูมิการใช้สีแบบคู่ตรงข้าม
ที่มา: https://www.realthread.com/blog/how-to-choose-the-right-shirt-color-and-material-foryour-design-2012-02-21
3. การใช้ สีแบบสี ที่ใกล้ เคียงกัน (Analogic) คือ การเลือกใช้สีที่อยูใ่ กล้เคียงกันในแผนภูมิ
ของสี ให้ทาการเลือกสีใดสีหนึ่งขึ้นมาเป็ นสี หลักในการใช้งานจากนั้นก็ให้ทาการเลือกสีที่อยูข่ า้ ง ๆ
ทั้งสองสี เพิ่มเข้ามาในการใช้โดยการไล่สีไปในทางใดทางหนึ่ งเพื่อให้เกิดความสวยงามและความ
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โดดเด่นของงานกราฟิ กเช่น หากเลือกใช้สีสม้ ในการใช้งานก็ให้เลือกที่ใกล้เคียงกันคือ สีแดง และสี
เหลื่องนั้นโดยใช้หลักการเลือกสีที่อยูต่ ิดกันในวงจรสีน้ นั เอง

ภาพที่ 2.22 ภาพแผนภูมิการใช้สีแบบการใช้สีแบบสีที่ใกล้เคียงกัน
ที่มา: https://www.realthread.com/blog/how-to-choose-the-right-shirt-color-and-material-foryour-design-2012-02-21

4. การใช้ สีที่มีระยะห่ างทั้งสามเท่ ากัน (Triad) คือ การใช้สีที่มีระยะห่ างเท่ากันทั้ง 3 สี ในวงจรสี มา
ใช้งานจะทาให้งานกราฟิ กนั้นดูมีจุดเด่นด้านสีสนั ที่สวยงามน่าสนใจ

ภาพที่ 2.23 ภาพแผนภูมิการใช้สีแบบสีที่มีระยะห่างทั้งสามเท่ากัน
ที่มา: http://bricobistro.com/decouvrir-et-decorer-avec-des-couleurs-triadiques/

การเลื อ กใช้สีน้ ันถื อ ว่ามีความสาคัญมากต่องานกราฟิ กเพราะสี น้ ันคือตัวแทนตาแหน่ ง
ความสวยงามและการสื่ อ สารความหมายและอารมณ์ ข องงานกราฟิ กไปยัง ผู ้พ บเห็ น หรื อ
กลุ่มเป้ าหมาย ดังนั้นในการผลิตสื่ อการสีจึงมีความสาคัญมากเนื่องจากการสี น้ นั เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การสื่อสารที่ตอบสนองทางด้านอารมณ์สูงสุด
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สรุ ป ในการปฏิ บตั ิ ง านสหกิ จ ผูอ้ อกแบบได้น าความรู ้ เ รื่ อ งทฤษฎี การใช้สี แ ละการสื่ อ
ความหมาย ไปใช้ในการออกแบบกราฟิ กให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน เพือ่ ให้งานออกแบบกราฟิ กออกมา
สวยงาม โดยการคุมโทนสีให้อยูใ่ นโทนเดียวกัน และ ใช้สีคู่ตรงข้าม

4.แนวคิดเรื่ องความหมายเชิงกากับ
อารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์ (2552) กล่าวว่าแนวคิดเชิงกากับจาแนกได้ 2 ลักษณะดังต่อไปนี้
1. Anchorage ทาหน้า ที่ในการกากับหรื อเป็ นตัวควบคุมความหมาย โดยใช้ตวั บท (text)
เป็ น ตัวชี้ นาความหมาย ทาให้ผูอ้ ่ านภาพมองข้ามความหมายบางอย่างและเลื อ กรับความหมาย
บางอย่าง อันเป็ นการขจัดความหมายอื่นอย่างแนบเนี ยน การกากับด้วยภาษาอักษรจะควบคุมผูร้ ับ
สารให้คน้ พบความหมายที่ได้รับการเตรี ยมไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ในการกากับ
ความหมาย จึงทาหน้าที่ในการเลื อกสรรความหมายมาเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยเป็ นการอธิ บายที่
เจาะจงใช้กบั สัญญะบางตัวเท่านั้น ภาษาเขียนให้อานาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การกา
กับความหมายของภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็ นการจากัดศักยภาพในการสื่ อความหมายของภาพให้
เหลือเพียงส่วนของภาพที่ตอ้ งการใช้
2. Relay เป็ นการเชื่อมโยงทางความหมายหรื อการรับ ช่วงสื่ อความหมายต่อจากภาพ โดย
ทาหน้าที่ประการดังกล่าวนี้มกั พบในงานประเภทการ์ตูน โดยตัวบทมักทาหน้าที่เป็ นบทสนทนา ทา
ให้ความสัมพันธ์ของตัวบทและภาพมีลกั ษณะของความสาคัญแบบเสริ มและเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
ในการนาเสนอความหมายที่ไม่มีภาพ สามารถใช้ตวั บทเสริ ม ความหมายของภาพได้เพื่อให้สารที่
สื่อออกมามีความหมายสมบูรณ์
สรุ ป ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ผู ้อ อกแบบได้น าความรู ้ เ รื่ องการก ากั บ ความหมาย
(anchorage) ซึ่ งได้นาแนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน เช่น การใช้รูปภาพกากับความหมาย
และ การใช้ตวั อักษรกากับความหมาย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้ งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

ห้างหุน้ ส่วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ต

3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

7/5 ซอยจอมทอง 13 แขวงจอมทอง
เขต จอมทอง กรุ งเทพ 10150

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์(Logo) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ต

ภาพที่ 3.2 แผนที่ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ ต
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์กร
ห้างหุน้ ส่วนสามัญ แองเจิล ฟรุ๊ต โดยดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตสื่อวิดิโอ เช่น มิวสิควิดิ
โอ,วิดิโฆษณา,ภาพยนตร์ส้ นั และ ผลิตสื่ อภาพนิ่ ง เช่น ภาพถ่ายทัว่ ไป,ออกแบบแบนเนอร์โฆษณา
ออนไลน์ รวมทั้งรับผลิตสื่อให้กบั บุคคลทัว่ ไป บริ ษทั และ องค์กรต่าง ๆ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานในองค์ กร
กรรมการผูจ้ ดั การ
(นางวีรวรรณ เตชะปรี ชาวงศ์)

ฝ่ ายออกแบบ

สหกิจศึกษา

(นายธนกฤต ทองจันทร์)

(นายศุขเศรษฐ์ เจริ ญธนะจินดา)

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายศุขเศรษฐ์ เจริ ญธนะจินดา ตาแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ลักษณะทีไ่ ด้รับหมอบหมายคือ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์และผลิตงาน
ออกแบบสื่อกราฟิ กภาพนิ่งให้กบั ผลิตภัณฑ์แบรนด์อศั วิน
3.5 ชื่ อ สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุล พนักงานที่ปรึ กษา นางวีรวรรณ เตชะปรี ชาวงศ์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา หัวหน้างาน
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ ไม่มีกาหนดระยะเวลา (Work From Home)
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ที่ 1
สั ปดาห์ ที่ 2
สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4
สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6
สั ปดาห์ ที่ 7
สั ปดาห์ ที่ 8
สั ปดาห์ ที่ 9
สั ปดาห์ ที่ 10
สั ปดาห์ ที่ 11
สั ปดาห์ ที่ 12

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประชุมงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อกราฟิ กให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น ElCID แบบที่ 1
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
ถ่ายงานที่โรงแรม Noursabah Boutique Bed Bangkok
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น ElCID แบบที่ 2
ถ่ายงานที่โรงแรม Noursabah Pattaya
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 1
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 2
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ งของผลิ ตภัณฑ์อ ัศวิน ปลั๊กไฟรุ่ น WALLACE
(USB)
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ่งของผลิตภัณฑ์อศั วิน ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
สั ปดาห์ ที่ 13
แก้ไ ขงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์อ ัศ วิน ปลั๊ก ไฟรุ่ น
สั ปดาห์ ที่ 14
MAXIMUS
แก้ไ ขงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์อ ัศ วิน ปลั๊ก ไฟรุ่ น
สั ปดาห์ ที่ 15
ARTHUR
แก้ไ ขงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์อ ัศ วิน ปลั๊ก ไฟรุ่ น
สั ปดาห์ ที่ 16
GODFREY
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
(1) Notebook Acer Nitro 5 AN515-52 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
(1) Adobe Photoshop CC 2017
(2) Adobe Illustrator CC 2017

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื่ อ ง “การออกแบบสื่ อกราฟิ กให้กับผลิ ตภัณฑ์อ ัศวิน” โดย
แสดงถึงการบูรณาการองค์ความรู ้หลักของการออกแบบกราฟิ กตามที่ได้ศึกษา มาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา รวมทั้งนักศึกษาสหกิจศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึง ประเภทรู ปแบบงานออกแบบต่าง
ๆ โดยเฉพาะประเภทงานออกแบบโฆษณาสินค้า สโลแกนในการโปรโมตสินค้า รายละเอียดสินค้า
จุดเด่นและความสวยงามในการออกแบบโปสเตอร์ สินค้า เช่น การใช้ฟอนต์ การใช้สี การจัดวาง
การใช้กราฟิ กเวกเตอร์ ต่าง ๆ โดยผูจ้ ดั ทาได้นาผลของการปฏิบตั ิงาน แบ่งรายละเอี ยดเป็ นราย
สัปดาห์ดงั ต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1
ได้มีการนัดประชุมงานก่อนทาผลงานจริ ง โดยศึกษาดูงาน Reference จากเพจ ADSAWIN
ซึ่งเป็ นเพจปลัก๊ ไฟ และ ศึกษารายละเอียดของปลัก๊ ไฟแต่ละรุ่ น รวมทั้งศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพือ่ ที่จะ
ได้ออกแบบชิ้นงานออกมาได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 4.1 หน้าแฟนเพจเฟซบุก๊ เพจ ADSAWIN
สามารถดูขอ้ มูลรายละเอียดต่าง ๆได้ทาง https://www.facebook.com/adsawinplug

25

ภาพที่ 4.2 โลโก้แบรนด์ ADSAWIN
โลโก้ที่ไว้ใส่ในแบนเนอร์ เพือ่ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ

ภาพที่ 4.3 งาน Reference การออกแบบแบนเนอร์ จากเพจ ADSAWIN
การดู ง าน Reference จากเพจที่ ผู ้อ อกแบบงานจะออกแบบงานให้ เป็ นการที่ ท าให้
ผูอ้ อกแบบได้รู้แนวทางในออกแบบผลงานได้ดีมากขึ้น
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ภาพที่ 4.4 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายการออกแบบแบนเนอร์
ตารางรายละเอี ย ดข้อ มู ลรุ่ นสิ น ค้า คุ ณ สมบัติ ป ลั๊กไฟ กลุ่ ม เป้ า หมายของวัย และอาชี พ
สโลแกนปลั๊กไฟ ข้อ มู ลส่ วนนี้ นามาใช้ในการออกแบบ เช่ น วัยและอาชี พ ผูอ้ อกแบบงาน ควร
เลือกใช้สีและฟอนต์ที่เหมาะสมกับวัยและอาชีพ

ภาพที่ 4.5 รายละเอียดของปลัก๊ ไฟขนาดเล็ก
ตารางรายละเอียดข้อมูลปลัก๊ ไฟ ลักษณะปลัก๊ ไฟ สเปคปลัก๊ ไฟ ข้อมูลส่ วนนี้ นามาใช้ใน
การออกแบบ เช่น ความยาวปลัก๊ ไฟ และ สเปคปลัก๊ ไฟ นาข้อมูลมาใส่รายละเอียดในโปสเตอร์ ซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญในการเลือกซื้อ เพราะ จะทาให้ผซู ้ ้ือสินค้าได้รับรู ้ขอ้ มูล เพือ่ เป็ นการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้า
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ภาพที่ 4.6 รายละเอียดของปลัก๊ ไฟขนาดใหญ่
ตารางรายละเอียดข้อมูลปลัก๊ ไฟ ลักษณะปลัก๊ ไฟ สเปคปลัก๊ ไฟ ข้อมูลส่ วนนี้ นามาใช้ใน
การออกแบบ เช่น ความยาวปลัก๊ ไฟ และ สเปคปลัก๊ ไฟ นาข้อมูลมาใส่รายละเอียดในโปสเตอร์ ซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญในการเลือกซื้อ เพราะ จะทาให้ผซู ้ ้ือสินค้าได้รับรู ้ขอ้ มูล เพือ่ เป็ นการตัดสินใจในการ
เลือกซื้อสินค้า
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สัปดาห์ที่ 2
ออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 1 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว

ภาพที่ 4.7 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN เริ่ มจากการคัดเลือกรู ปของตัวแบบที่ถ่ายคู่กบั สิ นค้าปลัก๊ ไฟ กับ รู ปตัวสิ นค้าปลัก๊ ไฟ
แบรนด์ ADSAWIN

ภาพที่ 4.8 ภาพในอัลบั้มทั้งหมดที่ไว้ใช้ออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
ในการทางานออกแบบกราฟิ ก การจัดไฟล์งานต่าง ๆไว้ในอัลบั้มเดียวกันถึงมีความสาคัญ
เพื่อให้ไฟล์ต่าง ๆอยูร่ วมกันด้วยความเรี ยบร้อย จะทาให้ในการค้นหาไฟล์งานต่าง ๆ เป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ว และ เป็ นการประหยัดเวลาในการทางาน
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ภาพที่ 4.9 ภาพตัวแบบที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
ผูอ้ อกแบบได้เลือกภาพนี้ เนื่ อ งจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัว ผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมี
ความเด่นชัดและตัวแบบยืนได้เหมาะสมพอดี

ภาพที่ 4.10 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
ผูอ้ อกแบบได้เลือกภาพนี้ เนื่องจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมีความเด่นชัด
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ภาพที่ 4.11 งาน Reference ในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
เป็ น Reference งานจากแม็กกาซี นของ HUNGER HUNGER และได้นามาปรับใช้ในการ
ทาตัวอักษร A เป็ นภาพที่มีคนอยูใ่ นตัวอักษร ในงานออกแบบโปสเตอร์ปลัก๊ ไฟ รุ่ น ELCID แบรนด์
ADSAWIN

ภาพที่ 4.12 โลโก้แบรนด์ ADSAWIN สาหรับใช้ออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
โดยนาตัวอักษร A สี ส้มของแบรนด์นามาออกแบบโดยใช้ตวั ย่อของชื่อแบรนด์ โดยการ
ออกแบบแบนเนอร์ที่มีตวั อักษร A ใส่ภาพ ดังภาพที่ 4.11
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ภาพที่ 4.13 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
เปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop และสร้างหน้ากระดาษในการออกแบบแบนเนอร์ ขนาด
1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN

ภาพที่ 4.14 เปลี่ยนสี หน้าพื้นหลังในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
เปลี่ยนสีหน้ากระดาษพื้นหลังเป็ นสีขาวนวล เพือ่ ที่จะสร้างตัวอักษร A สีขาว ซึ่งจะทาให้สี
ไม่กลมกลืนกัน
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ภาพที่ 4.15 สร้างตัวอักษร A
สร้างตัวอักษร A ขึ้นมา และจัดตัวอักษรให้สมส่วนพอดีกบั ขนาดภาพ

ภาพที่ 4.16 สร้างพื้นหลังสีเทาด้านข้างซ้ายตัวอักษร A
เพื่อให้สีของแบนเนอร์มีความ Contrast กัน ระหว่างสี ขาวกับสี เทา เป็ นการเพิ่มมิติให้กบั
ภาพไม่ดูเรี ยบจนเกินไป
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ภาพที่ 4.17 สร้างขอบตัวอักษร A
สร้างขอบตัวอักษร A เพือ่ ให้เห็นตัวอักษรได้เด่นชัดขึ้นไม่กลมกลืนไปกับพื้นหลัง

ภาพที่ 4.18 สร้างตัวอักษร A ขึ้นใหม่แล้วนามาซ้อนหลังตัวอักษร A ด้านหน้า
เป็ นการสร้างตัวอักษร A ขึ้นมาเพิม่ เพือ่ ให้ตวั A มีมิติมากขึ้น จากภาพ 2 มิติ ดูเหมือนภาพ 3 มิติ
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ภาพที่ 4.19 สร้างแสงสี เทาด้านข้างซ้ายตัวอักษร A
เป็ นการสร้างแสงสีเทาขึ้นมา เพือ่ ให้สีของแบนเนอร์มีความ Contrast กัน ระหว่างสีขาวกับ
สีเทา โดยการใช้เครื่ องมือ Gradient Tool เป็ นเครื่ องมือที่จะนาสีมาผสมกัน หรื อ การไล่ระดับสี ซึ่ง
การใช้สีเทากับสีขาว ทาให้ภาพดูมีความสว่างมากขึ้นในสีเทา เพราะ มีสีขาวผสม ทาให้สีพ้นื หลัง ดู
มีเงาเหมือนแสง

ภาพที่ 4.20 ใส่ภาพตัวแบบไปในตัวอักษร A ด้านหน้าและด้านหลัง
ใส่ภาพตัวแบบไปในตัวอักษร A ด้านหน้า พร้อมปรับขนาดภาพให้สมส่วน และใส่ภาพตัว
แบบไปในตัวอักษร A ด้านหลังแล้วทาการปรับจางภาพ หรื อ ลด Opacity ลงมา 50% เป็ นการทาให้
ภาพดูซ้อนกัน หรื อ มีเงาสะท้อน เพื่อสร้างมิติให้ภาพดูเหมือน กราฟิ ก 3 มิติ และปรับขนาดภาพ
ตัวอักษร A ด้านหลังให้ภาพพอดีสมส่วนซ้อนกับภาพตัวอักษร A ด้านหน้า
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ภาพที่ 4.21 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว เข้าไป
เป็ นการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ELCID เพิ่มเข้าไป ในช่องตัวอักษร A ด้านหลัง เพื่อให้เห็น
ถึ งลักษณะที่เด่ นชัดขึ้นของผลิ ตภัณฑ์ เพื่อ ให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN
ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน แล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.22 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ราคา,พลังงานไฟฟ้า,ความยาวสาย,ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ
ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูลเด่นให้รู้ท้งั รายละเอียดสินค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพือ่ ให้ลูกค้าเป็ น
ตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.23 ปรับความสว่างให้กบั ภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว
เป็ นการปรับความสว่างของภาพ เพื่อให้ภาพสว่างขึ้น ซึ่ งจะทาให้ภาพแบนเนอร์มีค วาม
เด่นชัดและสวยงามยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 4.24 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีขาว ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 3
ออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 2 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

ภาพที่ 4.25 ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN โดยการคัดเลือกรู ปตัวสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์ ADSAWIN รุ่ น MAXIMUS

ภาพที่ 4.26 ภาพในอัลบั้มทั้งหมดที่ไว้ใช้ออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
ในการทางานออกแบบกราฟิ ก การจัดไฟล์งานต่าง ๆไว้ในอัลบั้มเดียวกันถึงมีความสาคัญ
เพื่อให้ไฟล์ต่าง ๆอยูร่ วมกันด้วยความเรี ยบร้อย จะทาให้ในการค้นหาไฟล์งานต่าง ๆ เป็ นไปด้วย
ความรวดเร็ว และ เป็ นการประหยัดเวลาในการทางาน
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ภาพที่ 4.27 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS แบบที่ 1
ผูอ้ อกแบบได้เลือกภาพนี้ เนื่องจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมีความเด่นชัด

ภาพที่ 4.28 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS แบบที่ 2
ผูอ้ อกแบบได้เลือกภาพนี้ เนื่องจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมีความเด่นชัด

ภาพที่ 4.29 งาน Reference ในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
เป็ นงาน Reference ในการทาตัวอักษรโปร่ งใส ดังภาพที่ 4.34
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ภาพที่ 4.30 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน

ภาพที่ 4.31 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN
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ภาพที่ 4.32 สร้างกรอบภาพสี่ เหลี่ยมสีขาว
การสร้างกรอบขึ้นเพื่อให้การจัดองค์ประกอบของภาพ เน้นความสาคัญไปที่ตวั แบบของ
ภาพ และใช้กรอบสีขาวเพือ่ Contrast กับโทนสีดาของภาพ

ภาพที่ 4.33 สร้างขอบสี่เหลี่ยมสีดา
สร้างรู ปร่ างสี่เหลี่ยมสี ดาแล้วทาการตะแคง แล้วนาไปจัดวางองค์ประกอบในรู ปแบบขอบ
ของภาพและเป็ นการเติมลวดลายความสวยงามให้กบั ภาพ
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ภาพที่ 4.34 สร้างกรอบสี่ เหลี่ยมและใส่สโลแกนภาษาอังกฤษ
เป็ นการทาตัวอักษรโปร่ งใส เพือ่ เป็ นลูกเล่นเป็ นการเติมลวดลายความสวยงามให้กบั ภาพ

ภาพที่ 4.35 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมู ล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.36 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เข้าไป
เป็ นการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เพิม่ เข้าไปโดยมีพ้นื หลังสีดาเป็ นกรอบ ตัดสีพ้นื
หลังสี ดากับตัวปลัก๊ ที่เป็ นสี ส้ม เพื่อให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการ
โปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้
ชัดเจน แล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.37 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 4
ถ่ายงานที่โรงแรม Noursabah Boutique Bed Bangkok (ภาพการทางานอยูใ่ นภาคผนวก ก)
สัปดาห์ที่ 5
ออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 3 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

ภาพที่ 4.38 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN

ภาพที่ 4.39 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR
เปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop และสร้างหน้ากระดาษในการออกแบบแบนเนอร์ ขนาด
1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN

44

ภาพที่ 4.40 เปลี่ยนสีพ้นื หลังในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR
ลงสีพ้นื หลังสีสม้ เพือ่ เพือ่ ให้เข้ากับโทนของรู ปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใช้ออกแบบและใส่
Gradient ตรงมุมขวาล่างไว้สาหรับใส่โลโก้แบรนด์เพือ่ ไม่ให้โลโก้กลมกลืนกับพื้นหลังจนเกินไป

ภาพที่ 4.41 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR และภาพตัวแบบเข้าไป
เป็ นการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ARTHUR เพิม่ เข้าไป เพือ่ ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้นของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และใส่ รู ป ตัว แบบที่ ใ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ ให้ เ วลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ
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ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน แล้วเป็ นตัวเลือกใน
การตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.42 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ เพือ่ ให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.43 สร้างเส้นสีสม้ ลวดลายต่าง ๆ
การเติมลวดลายเส้นเพิม่ เข้าไปเพือ่ ให้ภาพดูมีลูกเล่นที่สามารถเพิม่ ความสวยงามให้กบั ภาพได้
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ภาพที่ 4.44 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG

สัปดาห์ที่ 6
ออกแบบแบนเนอรชิ้นที่ 4 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา

ภาพที่ 4.45 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN
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ภาพที่ 4.46 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน

ภาพที่ 4.47 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN
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ภาพที่ 4.48 ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.49 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ELCID สีเทา ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 7
ถ่ายงานที่โรงแรม Noursabah Pattaya (ภาพการทางานอยูใ่ นภาคผนวก ก)
สัปดาห์ที่ 8
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 1
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายงานออกแบบโลโก้ให้กบั บริ ษทั WEONE Studio โดยเริ่ มจากการ
คิดคอนเซ็ปต์ให้งานออกแนวภาพเส้น

ภาพที่ 4.50 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 1
เปิ ดโปรแกรม Adobe Illustrator และสร้ า งหน้า กระดาษในการออกแบบโลโก้ ขนาด
2048×1152 pixel เป็ นขนาดที่กาหนดเอง แล้วทาการขยายหน้ากระดาษเข้าไป 400% เพือ่ ง่ายต่อการ
ออกแบบโลโก้
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ภาพที่ 4.51 สร้างกรอบพื้นหลังโลโก้ WEONE แบบที่ 1
สร้างกรอบพื้นหลังและเติมลวดลายเส้นของกรอบ

ภาพที่ 4.52 สร้างรู ปร่ างสามเหลี่ยมหยักของโลโก้ WEONE แบบที่ 1
เป็ นการสร้างรู ปร่ างสามเหลี่ยมหยักขึ้นมาเพื่อ ให้โลโก้มีจุดดึงดู ด เพราะการลงสี แดงใน
รู ปร่ างสามเหลี่ยมหยักช่วยสร้างความโดดเด่นให้ตวั โลโก้มากขึ้น
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ภาพที่ 4.53 สร้างตัวอักษรและลงสีโลโก้ WEONE แบบที่ 1
เลือกใช้ฟอนต์ “Myriad Pro” เพราะสไตล์ของตัวอักษรดูมีความแข็งแกร่ งและลงสี ขาว-ดา
ให้กบั ตัวอักษร โดยลงสีตดั สลับกันเพือ่ ให้โลโก้มีความ Contrast กันของตัวอักษร

ภาพที่ 4.54 ใส่รายละเอียดลวดลายในตัวอักษรโลโก้ WEONE แบบที่ 1
เป็ นการใช้เส้นต่าง ๆมาเติมเป็ นลวดลายเพือ่ ให้เข้ากับตัวกรอบพื้นหลังและเพือ่ ให้ตวั อักษร
แต่ละตัวมีสไตล์ที่แตกต่างกันในแต่ละตัวอักษรแต่ใช้การออกแบบที่ใช้เส้นเหมือนกัน
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ภาพที่ 4.55 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 1
โดยใช้เว็บไซต์ https://www.download-free-fonts.com/ ในการหาฟอนต์ ซึ่งได้เลือกฟอนต์
“Mistral” มาใช้เพราะตัวฟอนต์เป็ นฟอนต์ประเภทลายมือ ฟอนต์ที่มีลูกเล่นในการเล่นตัวอักษร ดัง
ภาพ 4.56 ของคาว่า “STUDIO”

ภาพที่ 4.56 สร้างตัวอักษร STUDIO ของโลโก้ WEONE แบบที่ 1
ใช้ฟ อนต์ “Mistral” ในการสร้ า งตัว อัก ษร เพราะ เป็ นฟอนต์ล ายมื อ ซึ่ งตัด กับ ฟอนต์
มาตรฐาน ซึ่ งสามารถทาให้ตวั โลโก้มี ความแตกต่างกันกับย่อ ตัวอักษรให้เล็กลง เนื่ อ งจากคาว่า
STUDIO เป็ นคาต่อท้ายทัว่ ไป ซึ่งในการออกแบบชื่อแบรนด์ควรเด่นกว่า
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ภาพที่ 4.57 โลโก้ WEONE แบบที่ 1 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น PNG
สัปดาห์ที่ 9
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายงานออกแบบโลโก้ให้กบั บริ ษทั WEONE Studio โดยเริ่ มจากการ
คิดคอนเซ็ปต์ให้งานออกแนววัยรุ่ น และ ทันสมัย โดยเริ่ มจากการหาฟอนต์

ภาพที่ 4.58 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 2
โดยใช้เว็บไซต์ https://fontzone.net/ ในการหาฟอนต์ ซึ่ งได้เลือกฟอนต์ “MV Boli” มาใช้
เพราะตัวฟอนต์เป็ นฟอนต์ประเภทลายมือ ฟอนต์ที่มีลูกเล่นในการเล่นตัวอักษร
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ภาพที่ 4.59 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 2
เปิ ดโปรแกรม Adobe Illustrator และสร้ า งหน้า กระดาษในการออกแบบโลโก้ ขนาด
2048×1152 pixel เป็ นขนาดที่กาหนดเอง แล้วทาการขยายหน้ากระดาษเข้าไป 400% เพือ่ ง่ายต่อการ
ออกแบบโลโก้

ภาพที่ 4.60 สร้างตัวอักษร จัดวางองค์ประกอบและลงสีโลโก้ WEONE แบบที่ 2
พิมพ์ตวั อักษรฟอนต์ “MV Boli” ลงไปที่หน้ากระดาษคาว่า “WEONE” และลงสี ตวั อักษร
ที่เป็ นเงาของตัวอักษร ดังนั้นสีตวั อักษรต่าง ๆ จึงเป็ นโทนสีที่ไม่สว่าง และการจัดวางองค์ประกอบ
ของตัวอักษรให้มี ความอิสระในการจัดวาง ซึ่ งตัวอักษรจะมีการวางที่ไ ม่เท่ากันเพื่อ เป็ นการเล่น
ลูกเล่นให้โลโก้มีความเป็ นเอกลักษณ์
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ภาพที่ 4.61 ทาการซ้อนตัวอักษรและลงสี WEONE แบบที่ 2
เป็ นการซ้อนตัวอักษรเพือ่ ให้โลโก้มีมิติมากขึ้น เหมือนภาพ 3 มิติ ส่วนการลงสีตอ้ งการให้
สีมีการ Contrast กัน

ภาพที่ 4.62 สร้างกรอบพื้นหลังโลโก้ WEONE แบบที่ 2
ใส่กรอบพื้นหลังวงกลมสีเหลืองเพือ่ ให้ตวั อักษรมีความเด่นมากขึ้น
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ภาพที่ 4.63 สร้างเส้นคัน่ กลางโลโก้ WEONE แบบที่ 2
ใส่เส้นคัน่ เพือ่ ให้ตวั อักษรที่วางแนวเอียงข้างมีความสมดุลมากขึ้น

ภาพที่ 4.64 โลโก้ WEONE แบบที่ 2 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น PNG
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สัปดาห์ที่ 10
ออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายงานออกแบบโลโก้ให้กบั บริ ษทั WEONE Studio โดยเริ่ มจากการ
คิดคอนเซ็ปต์ให้งานออกแนว Minimal โดยเริ่ มจากการหาฟอนต์

ภาพที่ 4.65 หาฟอนต์ในการทาโลโก้ WEONE แบบที่ 3
โดยใช้เว็บไซต์ https://fonts.google.com/ ในการหาฟอนต์ ซึ่ งได้เลือกฟอนต์ “Jura Light”
มาใช้เพราะตัวฟอนต์มีความบางและเรี ยบหรู เหมาะกับงานสไตล์ Minimal

ภาพที่ 4.66 สร้างหน้ากระดาษในการออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3
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เปิ ดโปรแกรม Adobe Illustrator และสร้ า งหน้า กระดาษในการออกแบบโลโก้ ขนาด
2048×1152 pixel เป็ นขนาดที่กาหนดเอง แล้วทาการขยายหน้ากระดาษเข้าไป 400% เพือ่ ง่ายต่อการ
ออกแบบโลโก้

ภาพที่ 4.67 การเลือกใช้สีออกแบบโลโก้ WEONE แบบที่ 3
ใช้สีเขียว เพราะ สีเขียวเป็ นสีวรรณะเย็นซึ่งทาให้เวลาดูโลโก้แล้วสบายตา

ภาพที่ 4.68 สร้างตัวอักษรและลงสีโลโก้ WEONE แบบที่ 3
พิมพ์ตวั อักษรฟอนต์ “Jura Light” ลงไปที่หน้ากระดาษ เฉพาะ ตัวอักษร W O N เนื่ องจาก
ผูอ้ อกแบบได้คิดคอนเซ็ปต์ตวั อักษรซ้อนกัน ซึ่งตัวอักษร E ไม่สามารถทาการซ้อนกันได้จึงต้องใช้
การวาดโดยใช้เส้นแทนการใช้ฟอนต์
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ภาพที่ 4.69 ทาการซ้อนตัวอักษร WEONE แบบที่ 3
สร้างตัวอักษร W O N แล้วนามาซ้อนกับตัวอักษรที่สร้างก่อนหน้านี้ ส่ วนตัวอักษร E ใช้
การวาดเส้นแล้วนามาซ้อนกับเส้นที่สร้างก่อนหน้านี้

ภาพที่ 4.70 สร้างตัวอักษร STUDIO ของโลโก้ WEONE แบบที่ 3
ใช้ฟอนต์ “Jura Light” ในการสร้างตัวอักษรกับย่อตัวอักษรให้เล็กลงและใช้สีเขียวอ่อน
เนื่องจากคาว่า STUDIO เป็ นคาต่อท้ายทัว่ ไป ซึ่งในการออกแบบชื่อแบรนด์ควรเด่นกว่า
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ภาพที่ 4.71 โลโก้ WEONE แบบที่ 3 ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น PNG

สัปดาห์ที่ 11
ออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 5 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

ภาพที่ 4.72 ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN โดยการคัดเลือกรู ปตัวสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์ ADSAWIN รุ่ น GODFREY
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ภาพที่ 4.73 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
การรวบรวมไฟล์งานที่ลกั ษณะคล้ายกันอยูใ่ นอัลบั้มเดียวกันจะทาให้ง่ายต่อการคัดเลือกรู ป

ภาพที่ 4.74 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
ผูอ้ อกแบบได้เลือ กภาพนี้ เนื่ อ งจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมี
ความเด่นชัดและจัดวางในทิศทางเหมาะสม
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ภาพที่ 4.75 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน

ภาพที่ 4.76 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN
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ภาพที่ 4.77 สร้างแสงสีสม้ มุมด้านล่างขวา
เป็ นการคิดคอนเซ็ปต์ แสงสีสม้ เปรี ยบเหมือนแสงไฟในโรงเหล็กที่เป็ นการคิดต่อ
ยอด แนวคิดที่สามารถสร้างขึ้นเองได้จากการทากราฟิ ก เป็ นการสร้างแสงส้มขึ้นมา เพือ่ ให้
สีของแบนเนอร์มีความ Contrast กัน ระหว่างสีดากับสี สม้ โดยการสร้างสี่ เหลี่ยมสีส้มแล้ว
ทาการปรับขนาดให้ตะแคงและทาการลด Opacity ลงมาเหลือ 15%

ภาพที่ 4.78 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY เข้าไป
เป็ นการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ GODFREY เพิม่ เข้าไปเพือ่ ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์จะ
สามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน แล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.79 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.80 สร้างเส้นแนวนอนรอบชื่อรุ่ นปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
ไล่สีเส้นจากสีสม้ อ่อนไปสีสม้ เข้มตัดสลับกัน ซึ่งเป็ นการเติมลวดลายความสวยงามให้กบั ภาพ
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ภาพที่ 4.81 ปรับความสว่างให้กบั ภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY
เนื่ อ งจากภาพต้นฉบับใบหน้าของตัว แบบในภาพไม่ ส ว่าง จึงปรับความสว่างของภาพ
เพือ่ ให้ภาพสว่างขึ้น ซึ่งจะทาให้ภาพแบนเนอร์มีความเด่นชัดและสวยงามยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 4.82 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 12
ออกแบบแบนเนอร์ช้ินที่ 6 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB

ภาพที่ 4.83 ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN โดยการคัดเลือกรู ปตัวสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์ ADSAWIN รุ่ น WALLACE-USB

ภาพที่ 4.84 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
การรวบรวมไฟล์งานที่ลกั ษณะคล้ายกันอยูใ่ นอัลบั้มเดียวกันจะทาให้ง่ายต่อการคัดเลือกรู ป
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ภาพที่ 4.85 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
ผูอ้ อกแบบได้เลือ กภาพนี้ เนื่ อ งจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมี
ความเหมาะสมกับรู ปภาพที่จะออกแบบกับมีความเด่นชัดและจัดวางในทิศทางเหมาะสม

ภาพที่ 4.86 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน
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ภาพที่ 4.87 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 หรื อขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไว้สาหรับลงแฟนเพจ
ADSAWIN

ภาพที่ 4.88 สร้างขอบสีสม้ มุมขวาบนของภาพ
สร้างสี่ เหลี่ยมสี ส้มขึ้นมา 2 ชิ้น แล้วทาการปรับขนาดให้ตะแคงแล้วนาไปชิ ดมุมขวาบน
ของภาพ และไล่สีวตั ถุจากสีสม้ อ่อนไปสีสม้ เข้ม ซึ่งเป็ นการเติมลวดลายความสวยงามให้กบั ภาพ
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ภาพที่ 4.89 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.90 สร้างกรอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ
สร้างกรอบขึ้นมาเพือ่ ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้นของผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.91 ภาพที่มีการใส่ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB เข้าไป
เป็ นการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ WALLACE-USB เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัด
ขึ้นของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบน
เนอร์จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจนแล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.92 สร้างเส้นด้านซ้ายภาพ
สร้างเส้นสีสม้ หลายๆเส้นขึ้นเพือ่ เป็ นการเติมลวดลายความสวยงามให้กบั ภาพ
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ภาพที่ 4.93 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE-USB ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG

สัปดาห์ที่ 13
ออกแบบแบนเนอร์ช้ินที่ 7 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE

ภาพที่ 4.94 ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นั ก ศึ ก ษาได้รั บ มอบหมายงานออกแบบแบนเนอร์ โ ปรโมตสิ น ค้า ปลั๊ก ไฟ แบรนด์
ADSAWIN
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ภาพที่ 4.95 งาน Reference ในการออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
เป็ น Reference งานจากแบนเนอร์ หู ฟัง Xiaomi Thailand และได้นามาปรับใช้ในการทา
กรอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ในงานออกแบบแบนเนอร์ ปลัก๊ ไฟ รุ่ น WALLACE แบรนด์
ADSAWIN

ภาพที่ 4.96 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE ลงโปรแกรม Adobe Photoshop
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน
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ภาพที่ 4.97 ปรับหน้าขนาดภาพแบนเนอร์และย่อตัวแบบภาพของปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN และทา
การย่อภาพลงแล้วจัดองค์ประกอบของภาพเป็ นแนวขนาน

ภาพที่ 4.98 ลงสีพ้นื หลังภาพละสร้างกรอบภาพ
ลงสี พ้ืนหลังสี เทาเพื่อให้เข้ากับโทนของรู ปภาพและผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใช้ออกแบบและสร้าง
กรอบแนวทแยงเพือ่ เป็ นการเล่นลูกเล่นให้กบั ภาพ
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ภาพที่ 4.99 สร้างกรอบขอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
สร้างกรอบขอบขึ้นมาเพือ่ ให้กรอบดูมีมิติและสวยงามยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 4.100 สร้างกรอบพื้นหลังของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
สร้างกรอบขึ้นมาเพือ่ ให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้นของผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.101 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE เข้าไป
เป็ นการใส่ ผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ WALLACE เพิ่ม เข้าไปเพื่อให้เห็ นถึงลักษณะที่เด่นชัดขึ้น
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์
จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจนแล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.102 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.103 สร้างเส้นสีขาวและกรอบสามเหลี่ยมสีเหลือง
การเติมลวดลายเส้นและกรอบสามเหลี่ยมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ภาพดูมีลูกเล่นที่สามารถเพิ่ม
ความสวยงามให้กบั ภาพได้

ภาพที่ 4.104 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น WALLACE ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 14
แก้ไขการออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 2 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS

ภาพที่ 4.105 ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS (แก้ไข)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้แก้ไขงานออกแบบแบนเนอร์โปรโมตสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์
ADSAWIN โดยการคัดเลือกรู ปตัวสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์ ADSAWIN รุ่ น MAXIMUS

ภาพที่ 4.106 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS
(แก้ไข)
การรวบรวมไฟล์งานที่ลกั ษณะคล้ายกันอยูใ่ นอัลบั้มเดียวกันจะทาให้ง่ายต่อการคัดเลือกรู ป
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ภาพที่ 4.107 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS (แก้ไข)
ผูอ้ อกแบบได้เลือ กภาพนี้ เนื่ อ งจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมี
ความเหมาะสมกับรู ปภาพที่จะออกแบบกับมีความเด่นชัดและจัดวางในทิศทางเหมาะสม

ภาพที่ 4.108 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน
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ภาพที่ 4.109 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่น MAXIMUS (แก้ไข)
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN

ภาพที่ 4.110 สร้างกรอบภาพสี่เหลี่ยมสีขาว (แก้ไข)
การสร้างกรอบขึ้นเพื่อให้การจัดองค์ประกอบของภาพ เน้นความสาคัญไปที่ตวั แบบของ
ภาพ และใช้กรอบสีขาว Contrast กับโทนสีดาของภาพ
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ภาพที่ 4.111 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS (แก้ไข)
เป็ นการใส่ รายละเอียดข้อมูลของผลิตภัณฑ์ล งไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ เพือ่ ให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.112 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เข้าไป (แก้ไข)
เป็ นการใส่ ผลิ ตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ MAXIMUS เพิ่ม เข้าไปเพื่อให้เห็ นถึงลักษณะที่เด่ นชัดขึ้น
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์
จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน แล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.113 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น MAXIMUS ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว (แก้ไข)
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG

สัปดาห์ที่ 15
แก้ไขการออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 3 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR

ภาพที่ 4.114 ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR (แก้ไข)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้แก้ไขงานออกแบบแบนเนอร์โปรโมตสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์
ADSAWIN
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ภาพที่ 4.115 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตรฐาน

ภาพที่ 4.116 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR (แก้ไข)
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 pixel ไว้สาหรับลงแฟนเพจ ADSAWIN
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ภาพที่ 4.117 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR (แก้ไข)
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ เพือ่ ให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.118 ภาพออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น ARTHUR ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว (แก้ไข)
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สัปดาห์ที่ 16
แก้ไขการออกแบบแบนเนอร์ชิ้นที่ 5 คือ แบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY

ภาพที่ 4.119 ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
นักศึกษาได้รับมอบหมายให้แก้ไขงานออกแบบแบนเนอร์โปรโมตสิ นค้าปลัก๊ ไฟ แบ
รนด์ ADSAWIN โดยการคัดเลือกรู ปตัวสินค้าปลัก๊ ไฟ แบรนด์ ADSAWIN รุ่ น GODFREY

ภาพที่ 4.120 ภาพปลัก๊ ไฟที่ไว้ใช้คดั เลือกเพือ่ มาออกแบบแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)
การรวบรวมไฟล์งานที่ลกั ษณะคล้ายกันอยูใ่ นอัลบั้มเดียวกันจะทาให้ง่ายต่อการคัดเลือกรู ป
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ภาพที่ 4.121 ภาพปลัก๊ ไฟที่คดั เลือกมาทาแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)
ผูอ้ อกแบบได้เลือกภาพนี้ เนื่องจากการจัดองค์ประกอบภาพของตัวผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟมี
ความเด่นชัดและจัดวางในทิศทางเหมาะสม

ภาพที่ 4.122 ใส่ภาพตัวแบบของปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY ลงโปรแกรม Adobe Photoshop (แก้ไข)
รู ปที่ถ่ายออกมาขนาดมาตฐาน
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ภาพที่ 4.123 ปรับขนาดภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่น GODFREY (แก้ไข)
ปรับขนาดภาพให้เหลือ ขนาด 1080×1080 หรื อขนาดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ไว้สาหรับลงแฟน
เพจ ADSAWIN

ภาพที่ 4.124 สร้างแสงสีสม้ มุมด้านล่างขวา (แก้ไข)
เป็ นการคิดคอนเซ็ปต์ แสงสี ส้มเปรี ยบเหมือนแสงไฟในโรงเหล็กที่เป็ นการคิดต่อ ยอด
แนวคิดที่สามารถสร้างขึ้นเองได้จากการทากราฟิ ก เป็ นการสร้างแสงส้มขึ้นมา เพื่อให้สีของแบน
เนอร์มีความ Contrast กัน ระหว่างสีดากับสีสม้ โดยการสร้างสี่เหลี่ยมสีสม้ แล้วทาการปรับขนาดให้
ตะแคงและทาการลด Opacity ลงมาเหลือ 15%
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ภาพที่ 4.125 ภาพที่มีการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ GODFREY เข้าไป (แก้ไข)
เป็ นการใส่ ผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ GODFREY เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เห็นถึงลักษณะที่เด่น ชัดขึ้น
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เวลาการโปรโมตลงเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ADSAWIN ลูกค้าที่เข้ามาดูแบนเนอร์
จะสามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ชดั เจน แล้วเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 4.126 ภาพที่ใส่ขอ้ ความตัวอักษรรายละเอียดผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)
เป็ นการใส่ รายละเอี ยดข้อมูลของผลิ ตภัณฑ์ลงไปในแบนเนอร์ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มู ล กับ
ลูกค้า เช่น ชื่อรุ่ น,สโลแกน,โลโก้แบรนด์ ของผลิตภัณฑ์ปลัก๊ ไฟ ADSAWIN เป็ นการบอกข้อมูล
เด่นให้รู้ท้ งั รายละเอียดสิ นค้าต่าง ๆ และชื่อแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าเป็ นตัวเลือกในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์
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ภาพที่ 4.127 ปรับความสว่างให้กบั ภาพแบนเนอร์ปลัก๊ ไฟรุ่ น GODFREY (แก้ไข)
เนื่ องจากภาพต้นฉบับใบหน้าของตัวแบบในภาพไม่สว่าง จึงปรับความสว่างของภาพ
เพือ่ ให้ภาพสว่างขึ้น ซึ่งจะทาให้ภาพแบนเนอร์มีความเด่นชัดและสวยงามยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 4.128 ภาพออกแบบแบนเนอร์ที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
ได้ทาการ Export File เป็ น JPG
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สรุ ป ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ การออกแบบกราฟิ กภาพนิ่ ง ผูอ้ อกแบบได้ผ ลิ ต งาน
ออกแบบแบนเนอร์ ใ ห้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์อ ัศ วิ น 7 ชิ้ น มี ก ารแก้ไ ขงานใหม่ 3 ชิ้ น และผลิ ต งาน
ออกแบบโลโก้ให้กบั WEONE Studio 3 ชิ้น โดยการการปฏิบตั ิงานสหกิจครั้งนี้ ทาให้ผอู ้ อกแบบ
ได้เรี ยนรู ้งานออกแบบกราฟิ ก

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานการออกแบบกราฟิ กให้กบั ผลิตภัณฑ์อศั วิน ศึกษาและผลิตงานกราฟิ ก
เพื่อนําไปใช้บนสื่อสังคมออนไลน์ เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ถึงวันที่ 28 สิ งหาคม 2563 เสร็ จสิ้ นแล้วนั้น นักศึกษาได้เรี ยนประสบการณ์การทํางานจริ งในการ
ทํางานออกแบบกราฟิ ก รวมทั้งการทํางานในกองถ่าย เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนกระบวนการผลิตงานต่าง ๆ
และยังได้พฒั นาเทคนิ คการใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิ ก พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบกราฟิ ก อีกทั้งยังเรี ยนรู ้การใช้อุปกรณ์ขาตั้งกล้อง การจัดไฟในสถานที่ต่าง ๆ การจัดไฟใน
ที่แสงมากและแสงน้อย การจัดเก็บอุปกรณ์ในกองถ่าย อีกทั้งยังเรี ยรู ้การทํางานเป็ นทีม
5.2 ข้ อเสนอแนะและการปฏิบัติงานสหกิจ
5.2.1 การใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิ ก ต้อ งมี ความชํานาญในการใช้โปรแกรมและมี
ความรู ้ ใ นเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆของโปรแกรม ดัง นั้น นัก ศึ ก ษาต้อ งศึ ก ษาเรี ย นรู ้ แ ละฝึ กฝน
โปรแกรมอยูส่ มํ่าเสมอ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายมามีคุณภาพและส่ งงานให้ลูกค้าตรง
ต่อเวลา
5.2.2 การจัดวางองค์ประกอบ ต้องจัดวางให้เหมาะสม ทั้งตัวหนังสือ การไล่สี กราฟิ ก 2 มิติ
และ รู ปสิ นค้า ดังนั้นนักศึกษาต้องฝึ กฝนในการจัดวงองค์ประกอบและดูผลงานต่าง ๆให้
มากขึ้น
5.2.3 การเลื อ กใช้โ ทนสี ในแต่ ล ะงานต้อ งเลื อ กใช้สี ที่เ หมาะสมกับ ผลงานและไปใน
MOOD&TONE เดียวกัน ดังนั้นนักศึกษาต้องฝึ กฝนการใช้ทฤษฎีสีในงานต่าง ๆให้มากขึ้น
5.2.4 การเลื อกใช้ตวั อักษร ในแต่ล ะงานออกแบบ ตัวอักษรต้อ งเลื อ กให้เหมาะสมกับ
ผลงาน และต้องดูเข้าใจง่าย และสวยงาม ตัวอักษรไม่ขดั แย้งต่อผลงานและความหมายที่สื่อ
ออกมา ดังนั้นนักศึกษาต้อ ง ค้นคว้าข้อ มู ล ของฟอนต์ เช่ น ความหมายของฟอนต์ และ
รู ปแบบฟอนต์ และ ชนิ ดของฟอนต์ต่าง ๆ เพื่อออกแบบผลงานออกมาให้สื่อความหมาย
ถูกต้องและสวยงาม
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5.2.5 ความมี ร ะเบี ย บวินั ย ในการทํา งาน ในแต่ ล ะงานออกแบบ ต้อ งส่ ง งานที่ ลู ก ค้า
มอบหมายงานมาให้ตรงต่อเวลา โดยส่ งผ่านพนักงานที่ปรึ กษา และ มีการสื่ อสารพูดคุ ย
แจ้งความคืบหน้าของงานกับพนักงานที่ปรึ กษาอยูส่ มํ่าเสมอ เพือ่ ให้งานที่ออกแบบออกมา
มีคุณภาพมากที่สุด และเป็ นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าที่มอบหมายงานมา ดังนั้นนักศึกษาต้องมี
ความกระตือรื อร้น มีการรายงานความคืบหน้าของงาน และ มีระเบียบวินยั ในการทํางาน
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ภาคผนวก ก

ถ่ ายภาพที่โรงแรม Noursabah Boutique Bed Bangkok

ภาพที่ 1
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ภาพที่ 4
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ห้องต่าง ๆ ที่โรงแรม Noursabah Boutique Bed Bangkok เพือ่ โปรโมตให้ลูกค้าได้เข้ามาใช้งาน
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ผลงานการถ่ ายภาพที่โรงแรม Noursabah Pattaya

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาคผนวก ข

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่ อ

นายศุขเศรษฐ์ เจริ ญธนะจินดา

รหัสนักศึกษำ 6004640010
เบอร์ ติดต่ อ

0959506699

E-mail

sukhaset.cha@siam.edu

เกิดวันที่

24 มิถุนายน 2542

ที่อยู่ปัจจุบัน

11 ซ.ศิริเกษม 8 แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

ประวัติกำรศึกษำ
2556 สาเร็จการศึกษามัธยมต้น โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
2559 สาเร็จการศึกษามัธยมปลาย โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล
ปัจจุบัน
กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิทลั
ทักษะและควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ
สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ต่ า ง ๆ ได้ เช่ น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe
After Effects, Adobe Premiere Pro, Microsoft Office, Microsoft Power Point

