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33

ภาพที( 4.36 ภาพการใส่ ตวั อักษรหัวข้อที(จะนําเสนอ

33

ภาพที( 4.37 ภาพการนําตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาใส่ ในการนําเสนอของชิMนงาน

34

ภาพที( 4.38 ภาพขัMนตอนในการใส่ กรอบของชิMนงาน

34

ภาพที( 4.39 ภาพพืMนหลังเพิม( เติมที(จะนําเสนอ

35

ภาพที( 4.40 ภาพวันสําคัญเกี(ยวกับความรุ นแรงทางเพศ

35

ภาพที( 4.41 ภาพหาคําคมจากแหล่งข้อมูลเพื(อเป็ นเนืMอหานําเสนอ

36

ภาพที( 4.42 ภาพขนาดชิMนงานที(จะนําเสนอ

37

ภาพที( 4.43 ภาพการใส่ ตวั อักษรลงไปในชิMนงาน

37

ภาพที( 4.44 ภาพการลงสี Background ลงในชิMนงาน

38

ภาพที( 4.45 ภาพชิMนงานที(เพิม( เติมกรอบรอบข้างให้เข้ากับงาน

38

ภาพที( 4.46 ภาพชิMนงานที(ผจู ้ ดั ทําได้ทาํ การเปลี(ยนสี Font

39

ภาพที( 4.47 ภาพชิMนงานที(ผจู ้ ดั ทําได้ใส่ พMืนหลังให้เข้ากับคําคม

39

ภาพที( 4.48 ภาพชิMนงานคําคมให้กาํ ลังเสร็ จสมบูรณ์

40

ภาพที( 4.49 ภาพชิMนงานที(โพสต์ลงเฟซบุก๊

40

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที( 4.50 ภาพแหล่งข้อมูลเพื(อเป็ นเนืMอหานําเสนอ

41

ภาพที( 4.51 ภาพขนาดชิMนงานที(จาํ นําเสนอ

41

ภาพที( 4.52 ภาพการใส่ สีพMืนหลัง โทนสี ที(ใช้ให้เข้ากับชิMนงานที(จะนําเสนอ

42

ภาพที( 4.53 ภาพการนําข้อความตัวอักษรมาใส่ ในการนําเสนอ

42

ภาพที( 4.54 ภาพเพิ(มเติมกรอบรอบข้อความ

43

ภาพที( 4.55 ภาพขัMนตอนการใส่ รูปภาพประกอบชิMนงานนําเสนอ

43

ภาพที( 4.56 ภาพชิMนงานคําคมให้กาํ ลังเสร็ จสมบูรณ์

44

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที( 3.1 ขัMนตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
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บทที$ 1
บทนํา

1.1 ทีม$ าและความสํ าคัญของปัญหา
บริ ษ ทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํา กัด เป็ นบริ ษ ทั ที: ท าํ เกี: ย วกับ อุ ป กรณ์ เ ครื: อ งเซิ ร์ ฟ เวอร์
เทคโนโลยีเป็ นหลัก นอกจากนีC ทางบริ ษทั มีดา้ นที:บริ ษทั ให้ความสนใจในด้านผลิตงานกราฟิ กเพื:อ
เผยแพร่ ผ่านช่องทางสื: อเฟซบุ๊ก จึงทําให้บริ ษทั เพชราวุธได้สร้างแฟนเพจในสื: อเฟซบุ๊กที:มีชื:อว่า
“เพื:อ” ขึCนมา

ภาพที: 1.1 ภาพเฟซบุก๊ แฟนเพจ เพื:อ
ซึ: งทําให้ผจู ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในแฟนเพจนีC โดยทางบริ ษทั ทําการผลิตสื: อกราฟิ กเกี:ยวกับ
การให้ข่าวสาร,ข้อมูลของวันสําคัญและแง่คิดต่างๆ ที:สร้างกําลังใจ เพราะเนื: องจากในปั จจุบนั ได้มี
แฟนเพจที:ผลิตสื: อภาพนิ: งออกมาเป็ นจํานวนมาก ทําให้บริ ษทั ต้องการจะผลิตสื: อกราฟิ กออกมาใน
รู ปแบบการนําเสนอของแฟนเพจทางบริ ษทั แต่ตอ้ งมี ความโดดเด่น สวยงาม และ เข้าใจได้ง่าย
ข้อมู ลที: จะสื: อออกไปต้องมี ความถู กต้องที: สุด เพื:อให้ผูร้ ั บสารเข้าใจและเข้าถึ งได้อย่างรวดเร็ ว
นอกจากนัCนที:ทางบริ ษทั ได้เลือกเผยแพร่ ผา่ นช่องทางสื: อเฟซบุ๊ก เพราะ ทางบริ ษทั อยากให้ผรู ้ ับสาร
ที:เล่นสื: อโซเชียลได้รับข่าวสารและข้อมูลที:เป็ นประโยชน์จากทางเพจ และตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย
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โดยบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด ให้ความสําคัญในการผลิตสื: อกราฟิ กในรู ปแบบ
ภาพนิ: งเพื:อเผยแพร่ ในสื: อเฟซบุ๊ก ซึ: งเฟซบุ๊กเป็ นสื: อออนไลน์ที:มีผคู ้ นเข้าถึงและใช้งานเป็ นจํานวน
มาก ทางบริ ษทั จึงมีความต้องการที:จะเผยแพร่ เนืCอหา ข่าวสารต่างๆ ในสื: อเฟซบุ๊ก เพื:อผูใ้ ช้ที:สะดวก
ต่อการรับชมทุกที:ทุกเวลา ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด จึ งได้เห็ นถึงความสําคัญของ
นักศึ กษาสหกิ จภาควิชาสื: อดิ จิทลั ที: มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบ
กราฟิ กภาพนิ:ง จึงได้หมอบหมายงานในการผลิตสื: อกราฟิ กภาพนิ:งเพื:อเผยแพร่ ทางสื: อเฟซบุ๊ก แฟน
เพจเพื:อ ให้กบั นักศึกษาสหกิจ โดยนักศึกษาสหกิจได้นาํ ความรู ้จากการศึกษาภายในมหาลัยมาปรับ
ใช้ในการทํางานออกแบบกราฟิ กให้กบั ทางบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด
1.2 วัตถุประสงค์
• เพื:อศึกษากระบวนการงานออกแบบกราฟิ กเพื:อเผยแพร่ ทางสื: อเฟซบุก๊
1.3 ขอบเขตของรายงาน
รายการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เรื: อง การออกแบบกราฟิ กในภาพนิ:ง สําหรับเผยแพร่ ในเฟ
ซบุ๊ ก แฟนเพจเพื: อ ให้ กับ บริ ษ ัท เพชราวุ ธ เทคโนโลยี จํา กัด ระยะเวลาศึ ก ษาตัCง แต่ ว นั ที: 11
พฤษภาคม 2563 – 28 สิ งหาคม 2563 ในตําแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
1. ได้ศึกษาขัCนตอนการผลิตผลงานและสร้างสรรค์งานกราฟิ กของทางบริ ษทั
2. ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทํางานจากทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด
3. ได้นาํ องค์ความรู ้ทC งั ทฤษฎีและปฏิบตั ิมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
4. บริ ษทั ได้รับผลงานจากนักศึกษาสหกิจเป็ นที:น่าพึงพอใจ

บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื5 อง “การออกแบบกราฟิ กในภาพนิ5 ง สําหรับเผยแพร่
ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื5อ ให้กบั บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด” ได้ศึกษาแนวคิ ดและทฤษฎี
ดังต่อไปนีR
1. ทฤษฎีหลักการออกแบบ
2. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ
3. แนวคิดเรื5 องความหมายเชิงกํากับ
1. ทฤษฎีหลักการออกแบบ
ความสํ าคัญของการออกแบบ
การออกแบบ มีอิทธิพลและความสําคัญต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประวันของผูค้ น
ในปั จจุบนั ซึ5 งการออกแบบก็เปรี ยบเสมือนการแต่งกายที5แต่ละคนจะเลือกสรรและเลือก
อย่างรอบคอบให้กบั บุคลิกหรื อรสนิ ยม รวมไปถึงเครื5 องประดับต่างๆ เช่น นาฬิกา สร้อย
แหวน เป็ นต้น ซึ5 งวัตถุเหล่านีR ลว้ นต้องมีการออกแบบขึRน เพื5อให้ถูกใจและเหมาะสมกับ
ผูใ้ ช้งานทัRงสิR น เห็ นได้ว่า ผูค้ นให้ความสําคัญและสนใจในด้านการออกแบบมาก การ
ออกแบบศิลปะนัRนเป็ นสิ5 งที5ควบคู่อยูก่ บั ความสุ นทรี ยะของมนุษย์ตลอดมา
การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ5 งของมนุษย์ โดยมีทศั นธาตุ
และลักษณะของทัศนธาตุเป็ นองค์ประกอบ ใช้ทฤษฎีต่างๆเป็ นแนวทางและใช้วสั ดุนานา
ชนิ ดเป็ นวัตถุดิบในการสร้ างสรรค์ โดยที5 นักออกแบบจะต้องมีขR นั ตอนในกระบวนการ
สร้างสรรค์นR นั ๆ (มาโนช กงกะนันท์ :2538)
หลักการออกแบบกราฟิ ก
ก่อนที5จะทําการออกแบบจะต้องคํานึ งถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนของงาน เพราะ
การออกแบบจําเป็ นต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตามช่วงวัย เพศ ดังนัRนจึงจําเป็ นต้องกําหนด
วัตถุประสงค์ของงานอย่างชัดเจนจะได้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
หลักการดําเนินงานและวางแผนขัCนต้ นของการออกแบบกราฟิ ก
1. วัตถุประสงค์เพื5ออะไร ผูอ้ อกแบบจะต้องรู ้ ว่า จะสื5 อเรื5 องราว ข่าวสารอะไร
ให้แก่ ผูร้ ั บสารบ้าง เช่ น ต้องการโฆษณาเพื5อเชิ ญชวนให้สนใจสิ นค้า ต้องการเผยแพร่
ข่าวสาร ผูอ้ อกแบบจะต้องรู ้ วิธีการนําเสนอการออกแบบ เพื5อจุ ดประสงค์ใด เช่ น เพื5อ
แนะนํา เผยแพร่ เพื5อให้ความรู ้ หรื อความบันเทิง
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2. กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร แบ่งออกเป็ นเพศ ชาย หญิง ช่วงอายุ ประเภทเนืR อหาข่าวสารที5
เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย ผูอ้ อกแบบจําเป็ นต้องรู ้และเข้าใจเพื5อวางแผน และ นําเสนอให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที5ตอ้ งการได้ถูกต้อง
3. สิ5 งที5ตอ้ งการบอกคืออะไร วิธีการที5จะสื5 อความหมายกับกลุ่มเป้ าหมาย ถ้าผูอ้ อกแบบรู ้
ช่วงวัย เพศ ของกลุ่มเป้าหมายชัดเจนก็จะทําให้ผอู ้ อกแบบมีความสะดวกในการที5จะบ่งบอกหรื อสื5 อ
ความหมายได้ง่ายขึRน ซึ5งจะทําให้เกิดความเข้าใจในข่าวสารนัRนๆ ได้อย่างรวดเร็ วและจดจําไว้ตลอด
4. นําเสนอข่าวสารด้วยสื5 อใด แบบใด ผูอ้ อกแบบต้องมี ความรู ้ เกี5 ยวกับประเภทของสื5 อ
ศักยภาพของสื5 อชนิ ดต่างๆ คํานึ งถึงการเลือกใช้สื5อในการนําเสนอข่าวสารเป็ นรู ปแบบใด จึ งจะ
ได้ผลดีมีความเหมาะสมกับข่าวสาร เพื5อที5สามารถโน้มน้าวจิตใจและสื5 อความหมายต่อผูร้ ับได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เช่น โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โปสเตอร์
องค์ ประกอบในการออกแบบ
1. จุด (Point) จะเป็ นจุดที5ชR ีให้เห็น ตําแหน่งหรื อที5ต่างๆ ในที5วา่ ง ไม่มีความกว้าง
ความลึก ความยาว จุดให้ความรู ้สึกคงที5 ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพืRนที5

ภาพที5 2.1 ภาพตัวอย่างของจุดที5ใช้ในงานกราฟิ ก

ที5มา :https://sites.google.com/site/teeranat471522/art-elements-xngkh-prakxb-thasn-silp/1-cud-point-dot
2. เส้น (Line) เส้นเกิดจากการนําจุดหลายๆ จุดมาเรี ยงต่อกัน ไม่มีความกว้างหรื อ
ความหนามาก การกําหนดทิศทางของเส้นให้อยูใ่ นแนวที5ต่างกัน จะให้ความรู ้สึกต่างกัน
เช่น
เส้ น ตัRง (Vertical Line) ให้ ค วามรู ้ สึ ก มั5น คง สู ง สง่ า แข็ ง แรง แต่ ถ้า สู ง มากๆ ก็ จ ะให้
ความรู ้สึกไม่ปลอดภัย
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ภาพที5 2.2 ภาพตัวอย่างของเส้นในรู ปแบบต่างๆ ที5ใช้ในงานกราฟิ ก
ที5มา : http://www.graphictoday.com/line.html
3.รู ปร่ าง รู ปทรง (Shape , Form) รู ปร่ าง มีลกั ษณะเป็ น 2 มิติ ล้อมรอบด้วยเส้น มี
ความกว้างและความยาว รู ปทรง มีลกั ษณะเป็ น 3 มิติ มีความลึก มีความหนา จึงทําให้วตั ถุ
นัRนเห็นชัดเจนและ สมบูรณ์ยงิ5 ขึRน

ภาพที5 2.3 ภาพตัวอย่างรู ปร่ าง รู ปทรงในรู ปแบบต่างๆ ที5ใช้ในงานกราฟิ ก
ที5มา : https://sites.google.com/a/chaikasemwit.ac.th/thasn-thatu/home/rup-rang---rup-thrng
2. ทฤษฎีการจัดวางองค์ ประกอบ
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าการจัดวางองค์ประกอบที5ดีนR นั จะช่วยให้งานออกแบบนัRนมี
จุดเด่นอย่างชัดเจน สามารถดึงดูดสายตาผูพ้ บเห็น และสามารถสื5 อสารความหมายได้ตรงตามความ
ต้องการของนักออกแบบ และยังช่วยส่ งเสริ มภาพรวมของงานไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย
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2.1 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าพืRนฐานการจัดองค์ประกอบนัRนสามารถจําแนกได้ดงั นีR
1. จังหวะการวาง (Rhythm)
เป็ นการจัดวางแบบเป็ นจังหวะซํRาๆกัน หรื อวางในระยะทางที5เท่ากัน วางให้เกิด
จังหวะที5แตกต่างกันเล็กน้อยตรงส่ วนที5ตอ้ งการให้เป็ นจุดเด่น สามารถใช้ได้กบั
ทุกองค์ประกอบไม่วา่ จะเป็ นตัวอักษร รู ปภาพ หรื อสี กใ็ ช้ได้เช่นกัน

ภาพที5 2.4 ภาพงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของเส้นแบบจังหวะการวาง (Rhythm)
https://patsudabbcit58.files.wordpress.com/2015/08/pattern_variation_by_absurdwordpreferredd55auet.jpg

สรุ ป
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ความรู ้ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ และหลักการใช้มาปรับใช้เพื5อที5ทาํ ให้ชิRนงานดูเด่น
น่าสนใจ
2. ความสอดคล้ องและความขัดแย้ งกัน (Harmony/Contrast) ขององค์ ประกอบ
เป็ นการสร้ างจุดเด่นให้แยกออกจากภาพพืRนหลัง โดยการสร้ างจุดเด่นให้ภาพหลักยังคง
ความกลมกลืมกันอยูภ่ ายในงานเรี ยกว่า Harmony หรื อสร้างให้ภาพหลักนัRนมีการขัดแย้งกับภาพพืRน
หลังหรื อองค์ประกอบอื5นๆ เพื5อสร้างจุดเด่นให้กบั ภาพหลักมากขึRนเรี ยกว่า Contrast
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ภาพที5 2.5 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพหลักแบบความ
สอดคล้อง
ที5มา : https://www.facebook.com/punpromotion/photos/a.899456753424012/3732042666832059

ภาพที5 2.6 ภาพงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพหลักแบบความขัดแย้งกัน
ที5มา : https://www.facebook.com/punpromotion/photos/a.899456753424012/3732041746832151
สรุ ป
ผู จ้ ัด ทํา ได้ใ ช้ค วามรู ้ ด้า นการจัด องค์ป ระกอบแบบสอดคล้อ งและขัด แย้ง ในงานของผู จ้ ัด ทํา
พอสมควรเพื5อที5จะทําให้งานของผูจ้ ดั ทําโดดเด่นและดูน่าสนใจมากขึRน
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3. การจัดเรียงตําแหน่ งขององค์ ประกอบ (Alignment)
เป็ นการจัดเรี ยงแบบง่ายเริ5 มจากมุมบนซ้ายไปขวาและจากบนลงไปล่างทําให้ดูเรี ยบง่าย
อ่านได้ง่ายและสามารถรั บรู ้ ของทิ ศทางของการเล่ าเรื5 องหรื อทิ ศทางของข้อมู ลได้ถูกต้อง โดย
หลักการนีRใช้หลักการเดี5ยวกับลักษณะการกวาดสายการอ่านหนังสื5 อของมนุษย์นR นั เอง ซึ5 งทําให้ง่าย
ต่อการสื5 อสารและสื5 อความหมายตามที5นกั ออกแบบได้กาํ หนดไว้

ภาพที5 2.7 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพแบบการจัดเรี ยง
ตําแหน่ง
ที5มา : https://www.sanook.com/movie/58427/
สรุป
ผูจ้ ดั ทําได้ใช้ความรู ้ในการจัดวางตําแหน่งขององค์ประกอบรู ปภาพเพื5อสร้างงานออกมาให้เกิดความ
สมดุลและน่าสนใจให้กบั งาน
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4. สั ดส่ วนขององค์ ประกอบ (Proportion)
เป็ นการจัดวางองค์ประกอบโดยการนําสิ5 งที5เป็ นจุดเด่นทําให้มีขนาดใหญ่ และเห็นได้จดั
ชัดและมีความแตกต่างจากสิ5 งที5ไม่ใช่จุดเด่น และใช้การวางตามลําดับที5นกั ออกแบบต้องให้ผูอ้ ่าน
นัRนอ่านไปตามลําดับที5นกั ออกแบบกําหนดไว้

ภาพที5 2.8 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพแบบสัดส่ วนของ
องค์ประกอบ
ที5มา : https://www.dek-d.com/board/view/3844195/
สรุป
ผูจ้ ดั ทําได้ใช้ความรู ้ในด้านการแบ่งสัดส่ วนขององค์ประกอบมาใช้ในงาน เพื5อสร้างความเด่นให้กบั
งานซึ5 งเราจะเน้นให้โดดเด่นกว่าอีกองค์ประกอบหนึ5ง
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5. การรวมกลุ่มขององค์ ประกอบ (Proximity)
การรวมกลุ่ มขององค์ประกอบนัRนๆคื อการที5 นําองค์ประกอบอื5 นๆในงานกราฟิ กมา
รวมกันทัRงหมดจัดวางให้ดูเป็ นกลุ่มใกล้ๆกันโดยเรี ยงลําดับจากสิ5 งที5มีจุดเด่นไปยังสิ5 งที5ไม่มีจุดเด่น
ซึ5งการจัดวางแบบนีRจะทําให้งานกราฟิ กดูมีความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาได้ดีขR ึน

ภาพที5 2.9 ภาพตัวอย่างงานกราฟิ กที5ใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบของรู ปภาพแบบการรวมกลุ่ม
ขององค์ประกอบ
ที5มา : https://www.facebook.com/iloveyumyum/photos/a.173562056002901/3127343163958094
สรุป
ผูจ้ ดั ทําได้ใช้ความรู ้ดา้ นการออกแบบการรวมกลุ่มมาใช้ในงานของผูจ้ ดั ทําค่อนข้างน้อย ด้วยโอกาศ
และการสร้างสรรค์ทาํ ให้ไม่ได้ใช้ความรู ้ในด้านนีR เท่าที5ควร คาดว่าในอนาคตจะได้นาํ ความรู ้ดา้ นนีR
มาใช้
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3.แนวคิดเรื$ องความหมายเชิงกํากับ
อารี รัตน์ แพทย์นุเคราะห์ (2552) กล่าวว่าแนวคิดเชิงกํากับจําแนกได้ 2 ลักษณะดังต่อไปนีR
1. Anchorage ทําหน้าที5ในการกํากับหรื อเป็ นตัวควบคุมความหมาย โดยใช้ตวั บท(text)
เป็ นตัวชีR นาํ ความหมาย ทําให้ผูอ้ ่านภาพมองข้ามความหมายบางอย่างและเลือกรับ
ความหมายบางอย่าง อันเป็ นการขจัดความหมายอื5นอย่างแนบเนี ยน การกํากับด้วย
ภาษาอักษรจะควบคุมผูร้ ับสารให้คน้ พบความหมายที5ได้รับการเตรี ยมไว้ล่วงหน้า
ดังนัRนอาจกล่าวได้ว่า หน้าที5ในการกํากับความหมาย จึ งทําหน้าที5ในการเลือกสรร
ความหมายมาเป็ นที5เรี ยบร้อยแล้ว โดยเป็ นการอธิ บายที5เจาะจงใช้กบั สัญญะบางตัว
เท่านัRน ภาษาเขียนให้อาํ นาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การกํากับความหมาย
ของภาพด้วยภาษาเขียนจึงเป็ นการจํากัดศักยภาพในการสื5 อความหมายของภาพให้
เหลือเพียงส่ วนของภาพที5ตอ้ งการใช้
2. Relay เป็ นการเชื5 อมโยงทางความหมายหรื อการรั บช่ วงสื5 อความหมายต่อจากภาพ
โดยทําหน้าที5ประการดังกล่าวนีRมกั พบในงานประเภทการ์ตูน โดยตัวบทมักทําหน้าที5
เป็ นบทสนทนา ทําให้ความสัมพันธ์ของตัวบทและภาพมีลกั ษณะของความสําคัญ
แบบเสริ มและเกืRอกูลซึ5 งกันและกัน ในการนําเสนอความหมายที5ไม่มีภาพ สามารถใช้
ตัวบทเสริ มความหมายของภาพได้ เพื5อให้สารที5สื5อออกมามีความหมายสมบูรณ์
ในการศึกษาครัRงนีR จะใช้แนวคิดเรื5 องการกํากับความหมาย (anchorage) ในการ
ออกแบบกราฟิ กการสื5 อความหมายของภาพหรื อสัญญะที5ไม่ใช่ลายลักษณ์อกั ษรและ
ลายลักษณ์อกั ษรในชิRนงานออกแบบ ซึ5งได้นาํ แนวคิดข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในชิRนงาน
เช่น การใช้รูปภาพกํากับความหมาย และ การใช้ตวั อักษรกํากับความหมาย

บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 8งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ
3.1.2 ที#ต@ งั สถานประกอบการ

บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด
562 อาคารเพชราวุธ ชั@น 6
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2640-1621
FAX 0-2245-9339

รู ปที# 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด

รู ปที# 3.2 แผนที# บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด (Bejaravudh Technology Co.,Ltd) โดยดําเนิ นธุ รกิ จ
เกี# ยวกับการบริ การ ติ ดตั@งระบบและอุปกรณ์ สื#อสาร เทคโนโลยีต่างๆ และ นอกจากนั@นแล้ว เพ
ชราวุธ เทคโนโลยี บริ การเป็ นที#ปรึ กษาให้ความรู ้ดา้ นอุปกรณ์สื#อสารต่างๆอีกมากมาย โดยให้ความ
ช่ วยเหลือในการแนะนําข้อมูล และรับติดตั@งระบบสื# อสารต่างๆ อาทิ เช่ น ระบบเซิ ฟเวอร์ ข้อมูล
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น โดยทีมงานคุณภาพของทางเพชราวุธ เทคโนโลยี
ที#มีความรู ้ความเชียวชาญและประสบการณ์ที#ยาวนาน บริ การของทาง เพชราวุธ เทคโนโลยี นั@นแบ่ง
ออกได้ดงั นี@
3.2.1 บริ การติดตั@งระบบเซิร์ฟเวอร์
3.2.2 บริ การให้คาํ แนะนําทางด้านอุปกรณ์สื#อสารเทคโนโลยีต่างๆ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานในองค์ กร
ทางองค์กรณ์จะมีการบริ หารงานโดย ทางตัวบริ ษทั ต้องการจะแนะนําข้อมูลของอุปกรณ์
สื# อสารเทคโนโลยีชิ@นไหนก็จะสัง# ลงมาทางหัวหน้างาน จากนั@นหัวหน้างานจะนําข้อมูลที#ทางบริ ษทั
มี มาให้กบั พนักงานประจําและนักศึกษาฝึ กงานรับทราบ และให้เริ# มผลิตและสร้างสรรค์งานออกมา
ให้ทนั ตามระยะเวลาที#กาํ หนด ภายใน 1 วันหลังจากรับคําสัง# เว้นเสี ยแต่งานไหนที#ทางบริ ษทั ไม่รีบ
ในการนําเสนอข้อมูลก็จะละเว้นเรื# องระยะเวลาการส่ งได้
3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นายณัฐนันท์ ปั ญจมณี ตําแหน่ง กราฟิ กดีไซน์
3.4.2 ลักษณะงานที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ลัก ษณะที# ไ ด้รั บ หมอบหมายคื อ รั บ ผิ ด ชอบในการสร้ า งสรรค์แ ละผลิ ต งาน
ออกแบบกราฟิ กภาพนิ#งให้ขอ้ มูล และ เผยแพร่ ทางสื# อเฟซบุก๊ แฟนเพจเพื#อ
3.5 ชื$ อ สกุลและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื#อ-สกุล พนักงานที#ปรึ กษา นายณรงค์ชยั เขมวราภรณ์
3.5.2 ตําแหน่งงานของพนักงานที#ปรึ กษา หัวหน้างาน
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3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน วันที# 11 พฤษภาคม 2563 – 28 สิ งหาคม 2563
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.
3.7 ขั8นตอนและวิธีการดําเนินงาน
3.7.1 ขั@นตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
สั ปดาห์ ที$ 1 รับฟังการอธิบายรู ปแบบการทํางานของทางบริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด
สั ปดาห์ ที$ 2 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับวิธีป้องกันจากโควิด-19
สั ปดาห์ ที$ 3 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับการเข้าใช้บริ การห้างช่วงโควิด-19
สั ปดาห์ ที$ 4 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับวิธีออกกําลังกายในช่วงโควิด-19
สั ปดาห์ ที$ 5 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับการโปรโมทสถานที#ท่องเที#ยว
สั ปดาห์ ที$ 6 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับการคุมอาหารและลดนํ@าหนัก
สั ปดาห์ ที$ 7 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับวันสําคัญทัว# โลก
สั ปดาห์ ที$ 8 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับวันหยุดยาว
สั ปดาห์ ที$ 9 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับการใช้บริ การทางด่วนในช่วงวันหยุด
สั ปดาห์ ที$ 10 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับข่าวสารในสื# อโซเชียล
สั ปดาห์ ที$ 11 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับมุขคลายเคลียด
สั ปดาห์ ที$ 12 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กต่างๆตามที#ได้รับมอบหมายให้กบั ทางบริ ษทั
สั ปดาห์ ที$ 13 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับวันแม่
สั ปดาห์ ที$ 14 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับข่าวสารในสื# อโซเชียล
สั ปดาห์ ที$ 15 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับมุขคลายเคลียด
สั ปดาห์ ที$ 16 ผลิตสื# อออกแบบกราฟิ กเกี#ยวกับคําคมให้กาํ ลังใจ
ตารางที# 3.1 ขั@นตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
(1) Notebook Acer ของนักศึกษา 1 เครื# อง
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
(1) Adobe Photoshop 2020
(2) Adobe Illustrator 2020

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน

จากการศึ กษาการปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา เรื4 อง การออกแบบกราฟิ กในภาพนิ4 ง สําหรั บ
เผยแพร่ ในเฟซบุ๊กแฟนเฟจเพื4อ ของ บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด แสดงถึงการบูรณาการองค์
ความรู ้หลักของการออกแบบกราฟิ กตามที4ได้ศึกษา มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา โดย
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ผลของการปฏิบตั ิงาน แบ่งรายละเอียดเป็ นหมวดผลงานดังต่อไปนีU
1. หมวดงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ$ง เกีย$ วกับการให้ ข้อมูลต่ างๆ
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด ได้มอบหมายงานให้ผูจ้ ดั ทําออกแบบงานกราฟิ ก
โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลขององค์กรสถานรับบริ จาคต่างๆ ที4มีความน่าเชื4อถือ จึงได้รวมข้อมูลสถานที4
รับบริ จาคไว้ให้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดงานดังนีU
ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ สถานที4รับบริ จาค

ภาพที4 4.1 ภาพข้อมูลขององค์กรที4แยกย่อยเป็ นหัวข้อนําเสนอ
เตรี ยมข้อมูลที4น่าเชื4อถือ นํามาจัดองค์ประกอบในโปรแกรม Adobe Photoshop
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ภาพที4 4.2 ภาพขนาดชิUนงานที4จะออกแบบ
ขัUนตอนต่อมาเปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop ตัUงค่าหน้าขนาดชิUนงาน 1200 x 800 เพื4อที4
โพสต์จะได้ไม่เกินขนาดที4ตอ้ งการโพสต์ในสื4 อ Facebook

ภาพที4 4.3 ภาพเนืUอหาขององค์กรได้แยกย่อยเป็ นช่องนําเสนอ
จากนัUนนําข้อมู ลเบืU องต้นที4 ผูจ้ ดั ทําได้หามา จากแหล่งข้อมู ลต่ างๆที4 น่าเชื4 อถื อ โดยแบ่ ง
เนืUอหาที4นาํ มาแยกเป็ น layer ต่างๆประกอบด้วย ชื4อองค์กร , เนืUอหาช่องทางการติดต่อของสถานที4
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ภาพที4 4.4 ภาพการใส่ สีพUืนหลังของผลงาน
หลังจากที4จดั องค์ประกอบของตัวอักษรเนืUอหาข้อมูล ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ สีพUืนหลังเพิ4มเติม
โดยใช้โทนสี ฟ้า เพื4อที4จะได้ดึงตัวหนังสื อให้เด่นและอ่านออก

ภาพที4 4.5 ภาพการใส่ ช่องกรอบเนืUอหาเพิ4มเติม
ผูจ้ ดั ทําได้เห็นว่าตัวอักษรยังเด่นไม่พอ จึงใส่ กรอบเพื4อเน้นข้อมูลตัวอักษรให้เด่นขึUนและ
อ่านง่ายมากยิง4 ขึUน
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ภาพที4 4.6 ภาพหัวข้อเนืUอหาที4นาํ เสนอ
ขัUนตอนต่ อจากใส่ กรอบเน้นตัวอักษร ผูจ้ ดั ทําได้ใส่ หัวข้อเนืU อหาลงไปในชิU นงาน แล้ว
เลือกใช้สี Font ที4สีสนั ที4เด่น เพื4อที4เน้นหัวข้อที4จะนําเสนอ

ภาพที4 4.7 ภาพ Logo ขององค์กรต่างๆ ที4เพิ4มอยูใ่ นเนืUอหา
หลังจากที4ใส่ ชื4อหัวข้อลงไปแล้ว ผูจ้ ดั ทําจึงนํา Logo ขององค์กรต่างๆ ไปทําการไดคัทโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการไดคัท พอทําการไดคัทเสร็ จจึ งนํา Logo ที4 ได้ใส่ ลงไปใน
ชิUนงาน
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ภาพที4 4.8 ภาพคาแรคเตอร์และ Logo ของแฟนเพจ
ขัUนตอนสุ ดท้าย ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ Logo และ คาแรคเตอร์ แฟนเพจเพื4อจากทางบริ ษทั ที4
เตรี ยมไว้ให้ใส่ ลงไปในชิUนงาน เพื4อที4จะบ่งบอกเอกลักษณ์ในงานนัUนๆ

ภาพที4 4.9 ภาพชิUนงานที4เสร็ จสมบูรณ์แล้ว
จากนัUนผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ Export File เป็ น Png เพื4อที4 จะได้คุณภาพของชิU นงานเป็ นภาพ
ละเอียดมากที4สุด

20

ภาพที4 4.10 ภาพแฟนเพจที4มีผลงานที4โพสต์

ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ อีโมจิที4คนนิยมใช้มากที4สุด

ภาพที4 4.11 ภาพข้อมูลเนืUอหาเพื4อนํามาประกอบชิUนงานนําเสนอ
หาข้อมูลเกี4ยวกับอีโมจิที4ผคู ้ นสนใจมากที4สุด เพื4อที4จะนํามาจัดองค์ประกอบนําเสนอในสื4 อ
Facebook แฟนเพจเพื4อ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการจัดองค์ประกอบการทํางาน
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ภาพที4 4.12 ภาพขนาดขิUนงานที4จะโพสต์ในเฟซบุก๊
ขัUนตอนต่อมาเปิ ดโปรแกรม Adobe Photoshop ตัUงค่าหน้าขนาดชิUนงาน 1200 x 800 เพื4อที4
โพสต์จะได้ไม่เกินขนาดที4ตอ้ งการโพสต์ในสื4 อ Facebook

ภาพที4 4.13 ภาพตัวอักษรหัวข้อเนืUอหาที4เกี4ยวข้องในชิUนงาน
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ ตวั อักษรหัวข้อลงไปในชิU นงาน เพื4อที4 จะได้รู้ถึงจุ ดประสงค์ในการ
ทํางานชิUนนีU และทําการใส่ สีตวั อักษร โทนสี ที4ใช้ผูจ้ ดั ทําเลือกใช้สีฟ้า เพื4อที4จะได้อิง Concept ของ
ทางเพจ
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ภาพที4 4.14 ภาพตัวอักษรเพิ4มเติมลวดลายให้กบั ตัวอักษร
ผูจ้ ดั ทําคิดว่าตัวอักษรยังไม่เด่นพอ จึงเพิ4มลวดลายเข้าไปในตัวอักษรเพื4อทําให้มีจุดดึงดูด
สายตา

ภาพที4 4.15 ภาพเพิ4มเติมตัวอีโมจิเข้าไปในงานนําเสนอ
หลังจากใส่ ตวั อักษรเข้าไป ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การหารู ปจากแหล่งข้อมูลและเลื อกอี โมจิ ที4จะ
นําเสนอมาทําการไดคัท เพื4อที4จะได้สดั ส่ วนเท่ากันหรื อไกล้เคียงกันมากที4สุด
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ภาพที4 4.16 ภาพแหล่งข้อมูลที4ผจู ้ ดั ทําได้ทาํ การหารู ปอีโมจิจากเว็บไซต์
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การหารู ปภาพอีโมจิจากแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ ซึ4งจะนํารู ปภาพที4ได้มาไดคัท ใน
โปรแกรม Adobe Photoshop พอเสร็ จก็จะนํามาใส่ ชิUนงานมานําเสนอ

ภาพที4 4.17 ภาพเพิ4มเติมสี พUนื หลังของชิUนงาน
หลังจากที4หารู ปภาพอีโมจิมาทําการไดคัทแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ สีพUืนหลังเพื4อให้มีสีสัน
มากกว่าเดิม ซึ4 งโทนสี ที4ผจู ้ ดั ทําได้เลือกมาใส่ เป็ นโทนสี ฟ้า ซึ4 งเป็ นสี ประจําของทางเพจ เพื4อจะได้
ไม่หลุดTheme ของทางเพจ
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ภาพที4 4.18 ภาพปรับเปลี4ยนสี พUืนหลังของชิUนงานที4จะนําเสนอ
ผูจ้ ดั ทําได้เห็นสี พUืนหลังกลมกลืนกับตัวอักษร จึงได้ทาํ การเปลี4ยนสี พUืนหลังโดยใช้เทคนิคสี
ของ Gradient Overlay เพื4อที4ให้ตวั อักษรเด่นและรู ปภาพอีโมจิดูน่าสนใจมากที4สุด

ภาพที4 4.19 ภาพการใส่ ตวั อักษรประกอบรู ปภาพอีโมจิเพื4อนําเสนอ
จากที4ได้ปรับเปลี4ยนสี พUืนหลังผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ ตวั อักษรกับรู ปภาพอีโมจิ เพื4อให้สื4อสาร
รู ปภาพได้อย่างชัดเจน
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ภาพที4 4.20 ภาพการเพิ4มมิติของตัวอักษรให้เด่นยิง4 ขึUน
หลังจากที4ได้จดั องค์ประกอบของชิUนงานแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การเพิ4มเติมชัUนสี ของตัวอักษร
เพื4อที4ทาํ ให้ตวั อักษรดูเด่นมากกว่าเดิม

ภาพที4 4.21 ภาพการนํา Logo ของทางเพจมาใส่ ในชิUนงาน
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ Logo และคาแรคเตอร์ ของทางเพจ ซึ4 งบริ ษทั ได้ทาํ การเตรี ยมไว้ให้
เพื4อที4บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของทางเพจ

26

ภาพที4 4.22 ภาพชิUนงานอีโมจิที4เสร็ จสมบูรณ์
หลังจากผ่านขัUนตอนข้างต้นแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ Export File เป็ น Png เพื4อจะได้รูปภาพที4
มีความละเอียดสู ง ซึ4 งจะได้นาํ ไปโพสต์ในสื4 อ Facebook ของทางเพจจะได้สีสันสดใส รู ปภาพไม่
เบลอ

ภาพที4 4.23 ภาพผลงานที4โพสต์ลงในเฟซบุก๊
ซึ4 งหลังจากที4ได้ Export File เป็ น Png ก็ได้ทาํ การส่ งชิUนงานให้กบั ทางบริ ษทั เพื4อที4บริ ษทั
จะได้นาํ ชิUนงานลงไปโพสต์ในเฟซบุก๊
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2. หมวดงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ$ง เกีย$ วกับวันสํ าคัญ
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด ได้มอบหมายงานให้ผูจ้ ดั ทําออกแบบงานกราฟิ ก
โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลของวันสําคัญต่างๆ ที4มีความน่าสนใจ จึงได้รวบรวมข้อมูลวันสําคัญทัว4 โลกไว้
ให้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดงานดังนีU

ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ วันสําคัญ

ภาพที4 4.24 ภาพเว็บไซต์ขอ้ มูลวันสําคัญทัว4 โลก
ทางบริ ษทั ได้ให้แหล่งข้อมูลของวันสําคัญในแต่ละวัน เพื4อที4จะให้ผจู ้ ดั ทําได้เลือกวันสําคัญ
ในแต่ละช่วงของเดือน จัดทําลงในแฟนเพจ ซึ4 งทางบริ ษทั จัดทําวันสําคัญขึUนเพื4อจะแจ้งข่าวสารใน
แต่ละวันว่าวันนัUนเป็ นวันสําคัญอะไรบ้าง จึงแจ้งให้ผจู ้ ดั ทําได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการทําขึUนมา
ทางบริ ษทั ก็จะนําผลงานที4ผจู ้ ดั ทําได้ทาํ มาโพสต์ลงในสื4 อออนไลน์ Facebook
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ภาพที4 4.25 ภาพเนืUอหาข้อมูลที4ผจู ้ ดั ทําได้รวบรวมไว้ในแต่ละวัน
หลังหาข้อมูลจากแหล่งเว็บไซต์ที4ทางบริ ษทั ได้เสนอไว้ให้ ผูจ้ ดั ทําได้นาํ ข้อมูลเหล่านัUนไป
จัดองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการทํางาน

ภาพที4 4.26 ภาพหน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop ในการทํางาน
ผูจ้ ดั ทําได้สร้ างขนาดของชิU นงานในการทํางานเป็ นขนาด 1000 x 1000 ซึ4 งทางบริ ษทั ได้
กําหนดขนาดในชิUนงานไว้
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ภาพที4 4.27 ภาพหัวข้อเนืUอหาของวันสําคัญ
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การพิมพ์หวั ข้อเนืUอหาและเลือกใช้ Font ให้เหมาะสมเป็ นทางการ และเลือกใช้
สี Font เป็ นสี ฟ้า ซึ4งเป็ นสี ที4ใช้หลักๆ ของทางแฟนเพจเพื4อ

ภาพที4 4.28 ภาพเพิ4มเติมกรอบของชิUนงาน
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสร้างกรอบครอบชิUนงานเป็ นชัUนๆ เพื4อให้เน้นข้อความข้างในกรอบ และ
ได้เลือกใช้สีของกรอบเป็ นสี เดียวกันกับ Font
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ภาพที4 4.29 ภาพ Logo องค์กรที4เกี4ยวข้องกับวันสําคัญ
ผูจ้ ดั ทําได้นาํ Logo องค์กรไปทําการไดคัทในโปรแกรม Adobe Photoshop เสร็ จแล้วจึงนํา
Logo มาใส่ ลงในชิUนงาน จัดองค์ประกอบให้เหมาะสม

ภาพที4 4.30 ภาพพืUนหลังเพิ4มเติมลงในชิUนงาน
หลังจากจัดองค์ประกอบต่างๆ เหมาะสมแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ รูปภาพเพิ4มเติม เพื4อจะ
สื4 อข้อความให้เห็นเด่นชัดขึUน
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ภาพที4 4.31 ภาพการใช้ Logo แฟนเพจเพื4อใส่ ลงไปในชิUนงาน
ขัUนตอนสุ ดท้ายของผลงาน ผูจ้ ดั ทําได้นาํ Logo แฟนเพจเพื4อใส่ ลงไป ซึ4 งเป็ น Logo ของ
ทางบริ ษทั จากนัUนผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ Export ผลงานเป็ น Png

ภาพที4 4.32 ภาพผลงานวันสําคัญที4เสร็ จสมบูรณ์
หลังจากที4ได้รูปภาพเป็ น File Png แล้ว ทางบริ ษทั ได้นาํ ผลงานของผูจ้ ดั ทําไปโพสต์บนสื4 อ
Facebook แฟนเพจ เพื4อที4จะแจ้งวันสําคัญให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ
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ภาพที4 4.33 ภาพชิUนงานที4โพสต์ลงในเฟซบุก๊
หลังจากที4ได้ทาํ การ Export File เป็ น Png แล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การส่ งชิUนงานให้กบั ทางบริ ษทั
ซึ4 งทางบริ ษทั จะนําไปโพสต์ลงเฟซบุก๊

ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ วันสําคัญ

ภาพที4 4.34 ภาพแหล่งข้อมูลของวันสําคัญทัว4 โลกที4รวบรวมไว้
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การค้นแหล่งข้อมูลที4มาที4ไปของวันสําคัญต่างๆ บนเว็บไซต์เพื4อที4นาํ ข้อมูลมา
จัดองค์ประกอบในโปรแกรม Photoshop ซึ4 งทางบริ ษทั จะรวบรวมผลงานของผูจ้ ดั ทําลงบนสื4 อ
Facebook แฟนเพจ ของทางบริ ษทั ช
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ภาพที4 4.35 ภาพขนาดชิUนงานที4จะนําเสนอ
หลัง จากที4 ไ ด้ร วบรวมหาข้อ มู ล จากแหล่ ง ข้อ มู ล พร้ อ มแล้ว ได้ท าํ การเปิ ดโปรแกรม
Photoshop ตัUงค่าขนาดของชิUนงาน 1500x1500 เพื4อที4จาํ นําข้อมูลเหล่านัUนมาจัดองค์ประกอบให้ดู
น่าสนใจมากยิง4 ขึUน

ภาพที4 4.36 ภาพการใส่ ตวั อักษรหัวข้อที4จะนําเสนอ
หลังจากที4ตU งั ค่าขนาดของชิUนงานแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ ขอ้ ความตัวอักษรลงไปเพื4อจะได้
บ่งบอกถึงวันสําคัญที4กาํ ลังจะทํา และเลือกใช้โทนสี นU าํ เงินหรื อฟ้ าเข้ม จะได้ไม่หลุด concept ของ
ทางเพจ
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ภาพที4 4.37 ภาพการนําตัวอักษรภาษาอังกฤษเข้ามาใส่ ในการนําเสนอของชิUนงาน
จากที4 ไ ด้ใ ส่ หั ว ข้อ ตัว อัก ษรภาษาไทยไปแล้ว ผู ้จัด ทํา ได้ท ํา การหาข้อ มู ล ตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษเพิ4มเติ ม เพื4อที4 จะได้สื4อให้คนต่างชาติ ได้รับรู ้ เช่ นกัน ซึ4 งจะใช้ขนาดของตัวอักษรที4
ต่างกัน เพราะ ตัวอักษรภาษาไทยจะเป็ นคําที4กระชับและสัUนกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ จึ งทําให้
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กกว่าตัวอักษรภาษาไทย

ภาพที4 4.38 ภาพขัUนตอนในการใส่ กรอบของชิUนงาน
หลังจากที4 จดั องค์ประกอบของข้อความ ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ กรอบลงไปในชิU นงาน ซึ4 ง
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ กรอบชิUนงานขึUนมา เพื4อที4ชิUนงานไม่หลุด Theme ของทางเพจ
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ภาพที4 4.39 ภาพพืUนหลังเพิ4มเติมที4จะนําเสนอ
ขัUนตอนต่อมา ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ รูปภาพที4หาจากแหล่งข้อมูลนํามาประกอบ เพื4อที4จะให้
สื4 อให้เห็นรู ปภาพชัดเจนและเข้าใจมากยิง4 ขึUน

ภาพที4 4.40 ภาพวันสําคัญเกี4ยวกับความรุ นแรงทางเพศ
หลังจากที4เสร็ จขัUนตอนข้างต้น ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ Export File เป็ น Png เพื4อที4จะได้รูปภาพที4
มีความละเอียดสู ง ทางบริ ษทั ได้นาํ รู ปชิUนงานของผูจ้ ดั ทําไปโพสต์ลงสื4 อ Facebook แฟนเพจ
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3. หมวดงานออกแบบกราฟิ กภาพนิ$ง เกีย$ วกับคําคมให้ กาํ ลังใจ
ทาง บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด ได้มอบหมายงานให้ผูจ้ ดั ทําออกแบบงานกราฟิ ก
โดยเป็ นการให้ขอ้ มูลของคําคมช่วยให้กาํ ลังใจ ที4มีความเห็นอกเห็นใจ เป็ นคําคมที4ช่วยสร้างแรง
บันดาลใจ จึงได้รวบรวมข้อมูลคําคมไว้ให้ทราบกัน โดยมีรายละเอียดงานดังนีU

ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ คําคมให้กาํ ลังใจ

ภาพที4 4.41 ภาพหาคําคมจากแหล่งข้อมูลเพื4อเป็ นเนืUอหานําเสนอ
นําข้อมูลเบืUองต้นที4นาํ มาจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาคัดคําคมที4น่าสนใจโดยจะนํามาจัดเรี ยง
องค์ประกอบต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshopให้เหมาะสม
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ภาพที4 4.42 ภาพขนาดชิUนงานที4จะนําเสนอ
ผูจ้ ดั ทําได้สร้างขนาดของชิUนงาน 1500 x 1500 โดยทางบริ ษทั ได้กาํ หนดขนาดของผลงาน
ไว้ เพื4อที4จะได้นาํ ผลงานตามขนาดที4จะลงโพสต์ใน Facebook แฟนเพจเพื4อ

ภาพที4 4.43 ภาพการใส่ ตวั อักษรลงไปในชิUนงาน
หลังจากที4 สร้ างขนาดชิU นงาน ได้ทาํ การใส่ Font ข้อความลงไปในชิU นงาน ซึ4 งข้อความ
เบืUองต้นได้นาํ มาจากแหล่งข้อมูลที4ผจู ้ ดั ทําได้ทาํ การหาไว้แล้ว
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ภาพที4 4.44 ภาพการลงสี Background ลงในชิUนงาน
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การลงสี พUืนหลังของชิUนงาน ซึ4งใช้โทนสี นU าํ เงินเข้ม โค้ดสี #233c75
ซึ4 งผูจ้ ดั ทําได้คาํ นึงถึงสี ของเพจเป็ นหลักเพื4อที4จะไม่หลุด Theme ของทางบริ ษทั

ภาพที4 4.45 ภาพชิUนงานที4เพิ4มเติมกรอบรอบข้างให้เข้ากับงาน
หลังจากที4จดั องค์ประกอบของ Font เสร็ จแล้ว ได้ทาํ การใส่ กรอบในชิUนงานและ Logo ของ
ทางเพจ ที4ทางบริ ษทั กําหนดไว้ให้
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ภาพที4 4.46 ภาพชิUนงานที4ผจู ้ ดั ทําได้ทาํ การเปลี4ยนสี Font
ผูจ้ ดั ทําได้เปลี4ยนสี Font เพื4อที4ตวั อักษรจะได้อ่านออกและไม่จมไปกับพืUนหลัง

ภาพที4 4.47 ภาพชิUนงานที4ผจู ้ ดั ทําได้ใส่ พUืนหลังให้เข้ากับคําคม
หลังจากผ่านขัUนตอนข้างต้นแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ งานหารู ปมาใส่ ในชิUนงาน เพื4อที4ให้สัมพันธ์
กับคําคมที4ใส่ ลงไปในชิUนงาน

40

ภาพที4 4.48 ภาพชิUนงานคําคมให้กาํ ลังเสร็ จสมบูรณ์
หลังจากที4 จดั องค์ประกอบของรู ปภาพกับข้อความเบืU องต้นเสร็ จแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ
Export ผลงานเป็ น PNG เพื4อที4ภาพของชิUนงานมีความละเอียดสู ง

ภาพที4 4.49 ภาพชิUนงานที4โพสต์ลงเฟซบุก๊
หลังจากที4ได้ File เป็ น Png ผูจ้ ดั ทํานําชิUนงานให้บริ ษทั ทําการโพสต์ในเฟซบุก๊
ขัUนตอนการปฏิบตั ิงาน การผลิตงานออกแบบกราฟิ ก ของ คําคมให้กาํ ลังใจ
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ภาพที4 4.50 ภาพแหล่งข้อมูลเพื4อเป็ นเนืUอหานําเสนอ
ผูจ้ ดั ทําได้หาแหล่งข้อมูลของคําคมต่างๆ เพื4อนํามาจัดองค์ประกอบนําเสนอ ให้ดูน่าสนใจ
มากยิง4 ขึUน ในลักษณะของทางบริ ษทั เพื4อที4จะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที4สุด

ภาพที4 4.51 ภาพขนาดชิUนงานที4จาํ นําเสนอ
หลังจากที4 ทาํ การหาข้อมูล ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การนําข้อมูลมาจัดองค์ประกอบของชิU นงานใน
โปรแกรม Photoshop และได้ทาํ การตัUงค่าขนาดของชิUนงานที4จะนําเสนอขนาด 1500 x 1500 เพื4อที4
ชิUนงานจะได้ตรงตามสัดส่ วนที4ทางบริ ษทั ต้องการ
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ภาพที4 4.52 ภาพการใส่ สีพUืนหลัง โทนสี ที4ใช้ให้เข้ากับชิUนงานที4จะนําเสนอ
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การลงสี พUืนหลังเป็ นสี นาํ เงิน เพราะเป็ นสี ประจําของทางเพจ เพื4อที4จะได้บ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ของทางเพจ

ภาพที4 4.53 ภาพการนําข้อความตัวอักษรมาใส่ ในการนําเสนอ
หลังจากที4 ใส่ สีพUืนหลังแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ใส่ ตวั อักษรเข้าไป เพื4อเป็ นสื4 อในการที4 จะส่ งสาร
ออกไปยังผูร้ ับ ที4ได้มาอ่าน และได้เลือกใช้โทนสี ตวั อักษร สี ขาว เพื4อที4ตวั อักษรจะได้ไม่จมไปกับ
พืUนหลัง
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ภาพที4 4.54 ภาพเพิ4มเติมกรอบรอบข้อความ
หลังจากที4จดั องค์ประกอบข้างต้นแล้ว ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การใส่ กรอบเพื4อดึงดูดสายตาในการ
อ่านมากขึUน และทําการใส่ Logo ของทางเพจเข้าไป ซึ4งจะบ่งบอกถึงชื4อ เพจที4ทาํ

ภาพที4 4.55 ภาพขัUนตอนการใส่ รูปภาพประกอบชิUนงานนําเสนอ
หลัง จากได้จัด องค์ป ระกอบของกรอบและใส่ Logo แล้ว ผูจ้ ัด ทํา ได้ท าํ การใส่ รู ป ภาพ
ประกอบและใส่ เครดิตคําคมใต้ภาพจากแหล่งข้อมูลหามาได้
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ภาพที4 4.56 ภาพชิUนงานคําคมให้กาํ ลังเสร็ จสมบูรณ์
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ Export File เป็ น Png เพื4อจะได้รูปภาพที4มีความละเอียดสู ง ซึ4 งจะได้นาํ ไป
โพสต์ในสื4 อ Facebook ของทางเพจจะได้สีสนั สดใส รู ปภาพไม่แตก

สามารถรับชมผลงานเพิ4มเติมได้ทาง
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สรุป
ผลการปฏิบตั ิ งานสหกิ จศึกษา นักศึกษาสหกิ จศึกษาได้ศึกษากระบวนการขัUนตอนการออกแบบ
กราฟิ กภาพนิ4 ง สําหรับเผยแพร่ ในเฟซบุ๊กแฟนเฟจ “เพื4อ” ในขัUนตอนการปฏิบตั ิงานจากทางบริ ษทั
และพนักงานที4ปรึ กษาถือเป็ นขัUนตอนการดําเนิ นงานขัUนตอนแรกและที4มีความสําคัญมาก ซึ4 งใน
ขัUนตอนนีU จะเป็ นขัUนตอนในการรับรายละเอียดเกี4ยวกับงานที4จะต้องทําและออกแบบกราฟิ กให้สื4อ
ออกมาตรงตามความต้องการของบริ ษทั และเป็ นขัUนตอนในการค้นหาข้อมูล เนืU อหา และรู ปแบบ
ลักษณะของสื4 อให้กบั นักศึกษาสหกิจได้นาํ ไปดําเนินการผลิตได้อย่างถูกต้อง อีกทัUงได้พฒั นาทักษะ
ในการออกแบบงานกราฟิ ก การจัดวางองค์ประกอบ การเลือกใช้สี การเลือกใช้ตวั อักษร และยังต้อง
ใช้ท ัก ษะความรู ้ ที4 ไ ด้ศึ ก ษามาประยุก ต์ใ ช้กับ การผลิ ต งานออกแบบกราฟิ กให้ต รงกับ แนวคิ ด
ของสัญญะ เพื4อให้ตอบสนองความต้องการสู งสุ ดของกลุ่มเป้ าหมาย สําหรับขัUนตอนการแก้ไขนัUน
จะเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที4กาํ หนดไว้ในขัUนตอนแรกและ
ขัUนตอนหลังการผลิตนัUนจะทําการส่ งไฟล์งานรู ปภาพ ให้กบั ทางบริ ษทั เพื4อทําการตรวจสอบก่อน
การนําไปเผยแพร่ หากผลงานที4 ทาํ การออกแบบไม่ ผ่านในขัUนตอนนีU จะถู กส่ งแก้ไขอี กครัU ง ใน
ขัUนตอนแก้ไขผ่านการตรวจสอบก็จะทําการโพสต์ลงในสื4 อเฟซบุ๊กของทางบริ ษทั การปฏิบตั ิงาน
สหกิ จครัU งนีU ได้ก่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในด้านการเรี ยนรู ้ การออกแบบกราฟิ กเพื4อเผยแพร่ ใน
ช่องทางสื4 อเฟซบุก๊

บทที$ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานที/ บริ ษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จํากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตัDงแต่
ตัDง แต่ ว นั ที/ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึ ง วัน ที/ 28 สิ ง หาคม พ.ศ. 2563 เสร็ จ สิD น แล้ว นัDน ทํา ให้
นักศึกษาสหกิจได้รับประสบการณ์ในการทํางานจริ ง ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าเมื/อเกิด
ปั ญหาขึDน และได้ทาํ งานร่ วมกับพนักงานคนอื/นๆอีกทัDงทําให้นกั ศึกษาสหกิจมีระเบียบวินยั ในการ
ทํางานมากขึD น และได้เรี ยนรู ้ เทคนิ คต่างๆในการใช้โปรแกรมผลิ ตงานออกแบบกราฟิ ก และยัง
สามารถนําความรู ้และเทคนิ คการออกแบบงานกราฟิ กที/ได้จากการปฏิบตั ิงานไปใช้กบั การทํางาน
ในอนาคตได้
จากที/ นักศึ กษาได้รับมอบหมายในตําแหน่ งออกแบบกราฟิ ก นักศึ กษาได้เรี ยนรู ้ ในการ
ทํางานในเชิงลึก ได้ลองคิดอย่างสร้างสรรค์ในเรื/ องของสี และองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ/ งกระบวนการ
ทัDงหมดทําให้เกิดความเข้าใจการทํางานกราฟิ กในระดับมืออาชีพได้อย่างชัดเจน และสามารถนําไป
ปรับใช้ในการทํางานจริ งได้ในอนาคต
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 การทํางานผลิตสื/ อแบบกราฟิ กภาพนิ/ ง ต้องอาศัยความชํานาญและเทคนิ คในการใช้
โปรแกรมค่อนข้างมาก เพื/อผลิตสื/ อให้ออกมามีคุณภาพ งานที/ทาํ อาจมีขอ้ ผิดพลาดในเรื/ อง
ของระยะเวลาในการผลิตที/ไม่เป็ นไปตามกําหนด ดัDงนัDนควรศึกษาเทคนิคการใช้โปรแกรม
ให้เกิดความชํานาญและคล่องแคล่วให้มากขึDน
5.2.2 การจัดวางองค์ประกอบและเลือกโทนสี ในแต่ละงาน ควรจัดวาวองค์ประกอบและ
เลือกโทนสี ที/เหมาะสม เพื/อสื/ อความหมาย หากจัดวางองค์ประกอบไม่ดีและเลือกใช้โทนสี
ที/ผิดอาจจะทําให้สื/อที/ผลิตนัDนเกิดการสื/ อความหมายที/ผิดพลาด ดัDงนัDนควรศึกษาในเรื/ อง
ของการจัดองค์ประกอบ การใช้โทนสี และความหมายของสี ให้มากขึDน
5.2.3 การเลือกตัวอักษร (Font) ประกอบคําอธิ บายข้อมูลควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะ
ขององค์ประกอบ เพื/อให้เกิดความง่ายในการอ่าน หากใช้ ตัวอักษร (Font) ที/อ่านยากจน
เกินไปอาจทําให้กลุ่มเป้ าหมายนัDนไม่สามารถอ่านให้เข้าใจได้ ดังนัDนควรศึกษาเพิ/มเติมใน
ด้านการเลือกใช้ตวั อักษร (Font) ให้เหมาะสม
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ภาคผนวก ก

ผลงานชิ(นที+ 1 : ออกแบบกราฟิ ก 5 สถานที+ รับบริจาคสิ+ งของ

ผลงานชิ(นที+ 2 : ออกแบบกราฟิ กอีโมจิทคี+ นนิยมใช้

ผลงานชิ(นที+ 3 : ออกแบบกราฟิ กวันสํ าคัญ

ผลงานชิ(นที+ 4 : ออกแบบกราฟิ กวันสํ าคัญ

ผลงานชิ(นที+ 5 : ออกแบบกราฟิ กคําคมให้ กาํ ลังใจ

ผลงานชิ(นที+ 6 : ออกแบบกราฟิ กคําคมให้ กาํ ลังใจ

ผลงานชิ(นที+ 7 : ออกแบบกราฟิ กมุขตลกคลายเคลียด

ผลงานชิ(นที+ 8 : ออกแบบกราฟิ กมุขตลกคลายเคลียด

ผลงานชิ(นที+ 9 : ออกแบบกราฟิ กมุขตลกคลายเคลียด

ผลงานชิ(นที+ 10 : ออกแบบกราฟิ กรัฐปลดล็อคแล้ วไปเทีย+ วไหนกันดี

ผลงานชิ(นที+ 11 : ออกแบบกราฟิ กวิธีพบั ดาวกระจาย

ผลงานชิ(นที+ 12 : ออกแบบกราฟิ กสิ ทธิประโยชน์ พนั ธบัตรรัฐบาล

ผลงานชิ(นที+ 13 : ออกแบบกราฟิ กวิธีเข้ าใช้ บริการห้ างสรรพสิ นค้ า

ผลงานชิ(นที+ 14 : ออกแบบกราฟิ กคําคมสร้ างแรงบันดาลใจ

ผลงานชิ(นที+ 15 : ออกแบบกราฟิ กคําคมสร้ างแรงบันดาลใจ

ผลงานชิ(นที+ 16 : ออกแบบกราฟิ กคําคมสร้ างแรงบันดาลใจ

ผลงานชิ(นที+ 17 : ออกแบบกราฟิ กคําคมสร้ างแรงบันดาลใจ

ผลงานชิ(นที+ 18 : งานเสริมอัดเสี ยงและทําคลิป “เพื+อเรดิโอ”

ผลงานชิ(นที+ 19 : งานเสริมร่ วมแสดงคลิป “วิธีหาเลขเด็ดให้ ถูกหวยแบบฮา”

ผลงานชิ(นที+ 20 : งานเสริมร่ วมแสดงคลิป “สะอึกทํายังไงดี”

ผลงานชิ(นที+ 21 : งานเสริมร่ วมแสดงคลิป “Gag มุกเมื+อมาหาหมอ”

ผลงานชิ(นที+ 22 : งานเสริมร่ วมแสดงคลิป “Reaction tikkok”

ผลงานชิ(นที+ 23 : งานเสริมร่ วมแสดงคลิป “Challenge”
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ทักษะและความสามารถพิเศษ
สามารถใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต่ า ง ๆ ได้ เช่ น Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Adobe premiere pro, Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft
Power Point,

