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บทคดัย่อ 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรื=อง การออกแบบกราฟิกในภาพนิ=ง สําหรับเผยแพร่

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เพื=อ” ให้กบั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั มีวตัถุประสงค์เพื=อศึกษา

ขัXนตอนการทาํงานกราฟิกและการออกแบบสื=อในภาพนิ=ง ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังาน

ตาํแหน่งกราฟิกดีไซน์ โดยการออกแบบสื=อในภาพนิ=ง เพื=อเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขัXนตอนการ

ออกแบบสื=อในรูปแบบภาพนิ=ง โดยมีขัXนตอนดงันีX  1.ผูจ้ดัทาํได้หัวขอ้เนืXอหาจากทางบริษทั 2.

ผูจ้ดัทาํไดห้าเรฟเฟอเร้นการออกแบบกราฟิก 3.ผูจ้ดัทาํไดอ้อกแบบงานกราฟิก 4.ผูจ้ดัทาํไดน้าํเสนอ

งานออกแบบกราฟิกใหก้บับริษทั 5.นาํออกเผยแพร่ในเฟซบุก๊แฟนเพจ 

ผลจากการปฏิบติังานนัXน ทาํให้ไดป้ระโยชน์และประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง ใน

การออกแบบกราฟิกในภาพนิ=ง อีกทัXงผลงานยงัไดน้าํไปเผยแพร่ทางสื=อเฟซบุ๊ก  ไดพ้ฒันาทกัษะใน

การทาํงานร่วมกบัผูอื้=น และไดเ้รียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการใชง้านโปรแกรม อะโดบีX  โฟโตช้อป และ 

อะโดบีX  อิลลสัเตรเตอร์ อยา่งเป็นมืออาชีพ 

คาํสําคญั: กราฟิก , การออกแบบ , เฟซบุก๊แฟนเพจเพื=อ 
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บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ที$มาและความสําคญัของปัญหา 

บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกัด เป็นบริษทัที:ทาํเกี:ยวกับอุปกรณ์เครื: องเซิร์ฟเวอร์
เทคโนโลยเีป็นหลกั นอกจากนีCทางบริษทัมีดา้นที:บริษทัใหค้วามสนใจในดา้นผลิตงานกราฟิกเพื:อ
เผยแพร่ผ่านช่องทางสื:อเฟซบุ๊ก จึงทาํให้บริษทั เพชราวุธไดส้ร้างแฟนเพจในสื:อเฟซบุ๊กที:มีชื:อว่า 
“เพื:อ” ขึCนมา  

 
ภาพที: 1.1 ภาพเฟซบุก๊แฟนเพจ เพื:อ 

ซึ: งทาํใหผู้จ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในแฟนเพจนีC  โดยทางบริษทัทาํการผลิตสื:อกราฟิกเกี:ยวกบั 
การใหข่้าวสาร,ขอ้มูลของวนัสาํคญัและแง่คิดต่างๆ ที:สร้างกาํลงัใจ เพราะเนื:องจากในปัจจุบนัไดมี้
แฟนเพจที:ผลิตสื:อภาพนิ:งออกมาเป็นจาํนวนมาก ทาํใหบ้ริษทัตอ้งการจะผลิตสื:อกราฟิกออกมาใน
รูปแบบการนาํเสนอของแฟนเพจทางบริษทั แต่ตอ้งมีความโดดเด่น สวยงาม และ เขา้ใจไดง่้าย 
ขอ้มูลที:จะสื:อออกไปตอ้งมีความถูกตอ้งที:สุด เพื:อให้ผูรั้บสารเขา้ใจและเขา้ถึงได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนัCนที:ทางบริษทัไดเ้ลือกเผยแพร่ผา่นช่องทางสื:อเฟซบุ๊ก เพราะ ทางบริษทัอยากใหผู้รั้บสาร
ที:เล่นสื:อโซเชียลไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลที:เป็นประโยชน์จากทางเพจ และตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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โดยบริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั ให้ความสําคญัในการผลิตสื:อกราฟิกในรูปแบบ
ภาพนิ:งเพื:อเผยแพร่ในสื:อเฟซบุ๊ก ซึ: งเฟซบุ๊กเป็นสื:อออนไลน์ที:มีผูค้นเขา้ถึงและใชง้านเป็นจาํนวน
มาก ทางบริษทัจึงมีความตอ้งการที:จะเผยแพร่เนืCอหา ข่าวสารต่างๆ ในสื:อเฟซบุ๊ก เพื:อผูใ้ชที้:สะดวก
ต่อการรับชมทุกที:ทุกเวลา ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั จึงไดเ้ห็นถึงความสําคญัของ
นักศึกษาสหกิจภาควิชาสื:อดิจิทลั ที:มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบ
กราฟิกภาพนิ:ง จึงไดห้มอบหมายงานในการผลิตสื:อกราฟิกภาพนิ:งเพื:อเผยแพร่ทางสื:อเฟซบุ๊ก แฟน
เพจเพื:อ ใหก้บันกัศึกษาสหกิจ โดยนกัศึกษาสหกิจไดน้าํความรู้จากการศึกษาภายในมหาลยัมาปรับ
ใชใ้นการทาํงานออกแบบกราฟิกใหก้บัทางบริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

• เพื:อศึกษากระบวนการงานออกแบบกราฟิกเพื:อเผยแพร่ทางสื:อเฟซบุก๊ 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

รายการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เรื:อง การออกแบบกราฟิกในภาพนิ:ง สาํหรับเผยแพร่ในเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจเพื:อ ให้กับ บริษัท เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกัด ระยะเวลาศึกษาตัC งแต่วนัที:  11 
พฤษภาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563  ในตาํแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 
 
1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 
 

1. ไดศึ้กษาขัCนตอนการผลิตผลงานและสร้างสรรคง์านกราฟิกของทางบริษทั 
2. ไดเ้รียนรู้กระบวนการทาํงานจากทาง บริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 
3. ไดน้าํองคค์วามรู้ทัCงทฤษฎีและปฏิบติัมาใชป้ระโยชน์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
4. บริษทัไดรั้บผลงานจากนกัศึกษาสหกิจเป็นที:น่าพึงพอใจ



บทที$ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรื5อง “การออกแบบกราฟิกในภาพนิ5ง สาํหรับเผยแพร่

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื5อ ให้กบั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั” ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎี

ดงัต่อไปนีR  

1. ทฤษฎีหลกัการออกแบบ 

2. ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบ 

3. แนวคิดเรื5องความหมายเชิงกาํกบั 

1. ทฤษฎหีลกัการออกแบบ 

ความสําคญัของการออกแบบ 

การออกแบบ มีอิทธิพลและความสาํคญัต่อการประยกุตใ์ชใ้นชีวติประวนัของผูค้น

ในปัจจุบนั ซึ5 งการออกแบบก็เปรียบเสมือนการแต่งกายที5แต่ละคนจะเลือกสรรและเลือก

อยา่งรอบคอบให้กบับุคลิกหรือรสนิยม รวมไปถึงเครื5องประดบัต่างๆ เช่น นาฬิกา สร้อย 

แหวน เป็นตน้ ซึ5 งวตัถุเหล่านีR ลว้นตอ้งมีการออกแบบขึRน เพื5อให้ถูกใจและเหมาะสมกบั

ผูใ้ช้งานทัRงสิRน เห็นได้ว่า ผูค้นให้ความสําคญัและสนใจในด้านการออกแบบมาก การ

ออกแบบศิลปะนัRนเป็นสิ5งที5ควบคู่อยูก่บัความสุนทรียะของมนุษยต์ลอดมา 

การออกแบบ คือ กระบวนการสร้างสรรคป์ระเภทหนึ5งของมนุษย ์โดยมีทศันธาตุ

และลกัษณะของทศันธาตุเป็นองคป์ระกอบ ใชท้ฤษฎีต่างๆเป็นแนวทางและใชว้สัดุนานา

ชนิดเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค์ โดยที5นักออกแบบจะตอ้งมีขัRนตอนในกระบวนการ

สร้างสรรคน์ัRนๆ (มาโนช กงกะนนัท ์:2538) 

 หลกัการออกแบบกราฟิก 

 ก่อนที5จะทาํการออกแบบจะตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคอ์ยา่งชดัเจนของงาน เพราะ

การออกแบบจาํเป็นตอ้งเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้ามช่วงวยั เพศ ดงันัRนจึงจาํเป็นตอ้งกาํหนด

วตัถุประสงคข์องงานอยา่งชดัเจนจะไดเ้ขา้ถึงความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายได ้

หลกัการดาํเนินงานและวางแผนขัCนต้นของการออกแบบกราฟิก 

1. วตัถุประสงค์เพื5ออะไร ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้ว่า จะสื5อเรื5 องราว ข่าวสารอะไร

ให้แก่ผูรั้บสารบา้ง เช่น ตอ้งการโฆษณาเพื5อเชิญชวนให้สนใจสินคา้ ตอ้งการเผยแพร่

ข่าวสาร ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้วิธีการนาํเสนอการออกแบบ เพื5อจุดประสงค์ใด เช่น เพื5อ

แนะนาํ เผยแพร่ เพื5อใหค้วามรู้ หรือความบนัเทิง 
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2. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งออกเป็นเพศ ชาย หญิง ช่วงอายุ ประเภทเนืRอหาข่าวสารที5

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ผูอ้อกแบบจาํเป็นตอ้งรู้และเขา้ใจเพื5อวางแผน และ นาํเสนอใหต้รงกบั

กลุ่มเป้าหมายที5ตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

3. สิ5งที5ตอ้งการบอกคืออะไร วิธีการที5จะสื5อความหมายกบักลุ่มเป้าหมาย ถา้ผูอ้อกแบบรู้

ช่วงวยั เพศ ของกลุ่มเป้าหมายชดัเจนกจ็ะทาํใหผู้อ้อกแบบมีความสะดวกในการที5จะบ่งบอกหรือสื5อ

ความหมายไดง่้ายขึRน ซึ5 งจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในข่าวสารนัRนๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วและจดจาํไวต้ลอด 

4. นาํเสนอข่าวสารดว้ยสื5อใด แบบใด ผูอ้อกแบบตอ้งมีความรู้เกี5ยวกบัประเภทของสื5อ

ศกัยภาพของสื5อชนิดต่างๆ คาํนึงถึงการเลือกใชสื้5อในการนาํเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะ

ไดผ้ลดีมีความเหมาะสมกบัข่าวสาร เพื5อที5สามารถโนม้นา้วจิตใจและสื5อความหมายต่อผูรั้บไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โทรทศัน์ ภาพยนตร์ โปสเตอร์  

 องค์ประกอบในการออกแบบ 

1. จุด (Point) จะเป็นจุดที5ชีR ใหเ้ห็น ตาํแหน่งหรือที5ต่างๆ ในที5วา่ง ไม่มีความกวา้ง 

ความลึก ความยาว จุดใหค้วามรู้สึกคงที5 ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพืRนที5 

 

 
 

ภาพที5 2.1 ภาพตวัอยา่งของจุดที5ใชใ้นงานกราฟิก 

ที5มา :https://sites.google.com/site/teeranat471522/art-elements-xngkh-prakxb-thasn-silp/1-cud-point-dot 

 

2. เส้น (Line) เส้นเกิดจากการนาํจุดหลายๆ จุดมาเรียงต่อกนั ไม่มีความกวา้งหรือ

ความหนามาก การกาํหนดทิศทางของเส้นให้อยูใ่นแนวที5ต่างกนั จะให้ความรู้สึกต่างกนั 

เช่น 

เส้นตัR ง (Vertical Line) ให้ความรู้สึกมั5นคง สูงสง่า แข็งแรง แต่ถ้าสูงมากๆ ก็จะให้

ความรู้สึกไม่ปลอดภยั  
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ภาพที5 2.2 ภาพตวัอยา่งของเส้นในรูปแบบต่างๆ ที5ใชใ้นงานกราฟิก 

ที5มา : http://www.graphictoday.com/line.html 

 

3.รูปร่าง รูปทรง (Shape , Form) รูปร่าง มีลกัษณะเป็น 2 มิติ ลอ้มรอบดว้ยเส้น มี

ความกวา้งและความยาว รูปทรง มีลกัษณะเป็น 3 มิติ มีความลึก มีความหนา จึงทาํใหว้ตัถุ

นัRนเห็นชดัเจนและ สมบูรณ์ยิ5งขึRน 

 

 
 

ภาพที5 2.3 ภาพตวัอยา่งรูปร่าง รูปทรงในรูปแบบต่างๆ ที5ใชใ้นงานกราฟิก 

ที5มา : https://sites.google.com/a/chaikasemwit.ac.th/thasn-thatu/home/rup-rang---rup-thrng 

  

2. ทฤษฎกีารจัดวางองค์ประกอบ 

อนนั วาโซะ (2558) กล่าวว่าการจดัวางองคป์ระกอบที5ดีนัRนจะช่วยให้งานออกแบบนัRนมี

จุดเด่นอยา่งชดัเจน สามารถดึงดูดสายตาผูพ้บเห็น และสามารถสื5อสารความหมายไดต้รงตามความ

ตอ้งการของนกัออกแบบ และยงัช่วยส่งเสริมภาพรวมของงานไปในทิศทางเดียวกนัอีกดว้ย 
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 2.1 อนนั วาโซะ (2558) กล่าววา่พืRนฐานการจดัองคป์ระกอบนัRนสามารถจาํแนกไดด้งันีR  

 1. จังหวะการวาง (Rhythm) 

เป็นการจดัวางแบบเป็นจงัหวะซํR าๆกนั หรือวางในระยะทางที5เท่ากนั วางให้เกิด

จงัหวะที5แตกต่างกนัเล็กนอ้ยตรงส่วนที5ตอ้งการให้เป็นจุดเด่น สามารถใชไ้ดก้บั

ทุกองคป์ระกอบไม่วา่จะเป็นตวัอกัษร รูปภาพ หรือสีกใ็ชไ้ดเ้ช่นกนั 

 

 
 

ภาพที5 2.4 ภาพงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของเส้นแบบจงัหวะการวาง (Rhythm) 

https://patsudabbcit58.files.wordpress.com/2015/08/pattern_variation_by_absurdwordpreferred-

d55auet.jpg 

สรุป 

ผูจ้ดัทาํไดน้าํความรู้ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบ และหลกัการใชม้าปรับใชเ้พื5อที5ทาํใหชิ้Rนงานดูเด่น

น่าสนใจ 

2. ความสอดคล้องและความขดัแย้งกนั (Harmony/Contrast) ขององค์ประกอบ 

 เป็นการสร้างจุดเด่นให้แยกออกจากภาพพืRนหลงั โดยการสร้างจุดเด่นให้ภาพหลกัยงัคง

ความกลมกลืมกนัอยูภ่ายในงานเรียกวา่ Harmony หรือสร้างใหภ้าพหลกันัRนมีการขดัแยง้กบัภาพพืRน

หลงัหรือองคป์ระกอบอื5นๆ เพื5อสร้างจุดเด่นใหก้บัภาพหลกัมากขึRนเรียกวา่ Contrast        
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ภาพที5 2.5 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพหลกัแบบความ

สอดคลอ้ง 

ที5มา : https://www.facebook.com/punpromotion/photos/a.899456753424012/3732042666832059 

 

 

ภาพที5 2.6 ภาพงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพหลกัแบบความขดัแยง้กนั 

ที5มา : https://www.facebook.com/punpromotion/photos/a.899456753424012/3732041746832151 

สรุป 

ผูจ้ ัดทาํได้ใช้ความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบแบบสอดคล้องและขัดแยง้ในงานของผูจ้ ัดทาํ

พอสมควรเพื5อที5จะทาํใหง้านของผูจ้ดัทาํโดดเด่นและดูน่าสนใจมากขึRน 
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3. การจัดเรียงตาํแหน่งขององค์ประกอบ (Alignment) 

 เป็นการจดัเรียงแบบง่ายเริ5มจากมุมบนซา้ยไปขวาและจากบนลงไปล่างทาํให้ดูเรียบง่าย 

อ่านได้ง่ายและสามารถรับรู้ของทิศทางของการเล่าเรื5 องหรือทิศทางของขอ้มูลได้ถูกตอ้ง โดย

หลกัการนีR ใชห้ลกัการเดี5ยวกบัลกัษณะการกวาดสายการอ่านหนงัสื5อของมนุษยน์ัRนเอง ซึ5 งทาํใหง่้าย

ต่อการสื5อสารและสื5อความหมายตามที5นกัออกแบบไดก้าํหนดไว ้

 

 

ภาพที5 2.7 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพแบบการจดัเรียง

ตาํแหน่ง 

ที5มา : https://www.sanook.com/movie/58427/ 

สรุป 

ผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้ในการจดัวางตาํแหน่งขององคป์ระกอบรูปภาพเพื5อสร้างงานออกมาใหเ้กิดความ

สมดุลและน่าสนใจใหก้บังาน 
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4. สัดส่วนขององค์ประกอบ (Proportion) 

 เป็นการจดัวางองคป์ระกอบโดยการนาํสิ5งที5เป็นจุดเด่นทาํใหมี้ขนาดใหญ่ และเห็นไดจ้ดั

ชดัและมีความแตกต่างจากสิ5งที5ไม่ใช่จุดเด่น และใชก้ารวางตามลาํดบัที5นกัออกแบบตอ้งให้ผูอ่้าน 

นัRนอ่านไปตามลาํดบัที5นกัออกแบบกาํหนดไว ้

 
 

ภาพที5 2.8 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพแบบสดัส่วนของ

องคป์ระกอบ 

ที5มา : https://www.dek-d.com/board/view/3844195/ 

สรุป   

ผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้ในดา้นการแบ่งสดัส่วนขององคป์ระกอบมาใชใ้นงาน เพื5อสร้างความเด่นใหก้บั

งานซึ5งเราจะเนน้ใหโ้ดดเด่นกวา่อีกองคป์ระกอบหนึ5ง 
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5. การรวมกลุ่มขององค์ประกอบ (Proximity)  

 การรวมกลุ่มขององค์ประกอบนัRนๆคือการที5นําองค์ประกอบอื5นๆในงานกราฟิกมา

รวมกนัทัRงหมดจดัวางใหดู้เป็นกลุ่มใกล้ๆ กนัโดยเรียงลาํดบัจากสิ5งที5มีจุดเด่นไปยงัสิ5งที5ไม่มีจุดเด่น 

ซึ5 งการจดัวางแบบนีRจะทาํใหง้านกราฟิกดูมีความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาไดดี้ขึRน 

 
ภาพที5 2.9 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกที5ใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพแบบการรวมกลุ่ม

ขององคป์ระกอบ 

 

ที5มา : https://www.facebook.com/iloveyumyum/photos/a.173562056002901/3127343163958094 

 

สรุป 

ผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้ดา้นการออกแบบการรวมกลุ่มมาใชใ้นงานของผูจ้ดัทาํค่อนขา้งนอ้ย ดว้ยโอกาศ

และการสร้างสรรคท์าํใหไ้ม่ไดใ้ชค้วามรู้ในดา้นนีR เท่าที5ควร คาดว่าในอนาคตจะไดน้าํความรู้ดา้นนีR

มาใช ้

 

 

 

 

 



11 
 
3.แนวคดิเรื$องความหมายเชิงกาํกบั 

 อารีรัตน์ แพทยนุ์เคราะห์ (2552) กล่าววา่แนวคิดเชิงกาํกบัจาํแนกได ้2 ลกัษณะดงัต่อไปนีR  

1. Anchorage ทาํหนา้ที5ในการกาํกบัหรือเป็นตวัควบคุมความหมาย โดยใชต้วับท(text) 

เป็นตวัชีRนาํความหมาย ทาํให้ผูอ่้านภาพมองขา้มความหมายบางอย่างและเลือกรับ

ความหมายบางอย่าง อนัเป็นการขจดัความหมายอื5นอย่างแนบเนียน การกาํกบัดว้ย

ภาษาอกัษรจะควบคุมผูรั้บสารให้คน้พบความหมายที5ไดรั้บการเตรียมไวล่้วงหน้า 

ดงันัRนอาจกล่าวไดว้่า หน้าที5ในการกาํกบัความหมาย จึงทาํหน้าที5ในการเลือกสรร

ความหมายมาเป็นที5เรียบร้อยแลว้ โดยเป็นการอธิบายที5เจาะจงใชก้บัสัญญะบางตวั

เท่านัRน ภาษาเขียนใหอ้าํนาจในการควบคุมภาพแก่คนสร้างภาพ การกาํกบัความหมาย

ของภาพดว้ยภาษาเขียนจึงเป็นการจาํกดัศกัยภาพในการสื5อความหมายของภาพให้

เหลือเพียงส่วนของภาพที5ตอ้งการใช ้

2. Relay เป็นการเชื5อมโยงทางความหมายหรือการรับช่วงสื5อความหมายต่อจากภาพ 

โดยทาํหนา้ที5ประการดงักล่าวนีRมกัพบในงานประเภทการ์ตูน โดยตวับทมกัทาํหนา้ที5

เป็นบทสนทนา ทาํให้ความสัมพนัธ์ของตวับทและภาพมีลกัษณะของความสําคญั

แบบเสริมและเกืRอกลูซึ5 งกนัและกนั ในการนาํเสนอความหมายที5ไม่มีภาพ สามารถใช้

ตวับทเสริมความหมายของภาพได ้เพื5อใหส้ารที5สื5อออกมามีความหมายสมบูรณ์ 

 ในการศึกษาครัR งนีR จะใชแ้นวคิดเรื5องการกาํกบัความหมาย (anchorage) ในการ

ออกแบบกราฟิกการสื5อความหมายของภาพหรือสัญญะที5ไม่ใช่ลายลกัษณ์อกัษรและ

ลายลกัษณ์อกัษรในชิRนงานออกแบบ ซึ5 งไดน้าํแนวคิดขา้งตน้มาประยกุตใ์ชใ้นชิRนงาน 

เช่น การใชรู้ปภาพกาํกบัความหมาย และ การใชต้วัอกัษรกาํกบัความหมาย 

 



บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ชื$อและที$ตั8งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ บริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 

 3.1.2 ที#ตั@งสถานประกอบการ 562 อาคารเพชราวธุ ชั@น 6 

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

หมายเลขโทรศพัท ์0-2640-1621 

FAX 0-2245-9339 

      

                          รูปที# 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที# 3.2 แผนที# บริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกัด (Bejaravudh Technology Co.,Ltd) โดยดาํเนินธุรกิจ

เกี#ยวกบัการบริการ ติดตั@งระบบและอุปกรณ์สื#อสาร เทคโนโลยีต่างๆ และ นอกจากนั@นแลว้ เพ

ชราวธุ เทคโนโลย ีบริการเป็นที#ปรึกษาใหค้วามรู้ดา้นอุปกรณ์สื#อสารต่างๆอีกมากมาย โดยใหค้วาม

ช่วยเหลือในการแนะนาํขอ้มูล และรับติดตั@งระบบสื#อสารต่างๆ อาทิ เช่น ระบบเซิฟเวอร์ ขอ้มูล

อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยทีมงานคุณภาพของทางเพชราวธุ เทคโนโลย ี

ที#มีความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ที#ยาวนาน บริการของทาง เพชราวธุ เทคโนโลย ีนั@นแบ่ง

ออกไดด้งันี@   

  3.2.1 บริการติดตั@งระบบเซิร์ฟเวอร์ 

 3.2.2 บริการใหค้าํแนะนาํทางดา้นอุปกรณ์สื#อสารเทคโนโลยต่ีางๆ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กร 

 ทางองคก์รณ์จะมีการบริหารงานโดย ทางตวับริษทัตอ้งการจะแนะนาํขอ้มูลของอุปกรณ์

สื#อสารเทคโนโลยชิี@นไหนกจ็ะสั#งลงมาทางหวัหนา้งาน จากนั@นหวัหนา้งานจะนาํขอ้มูลที#ทางบริษทั

มี มาใหก้บัพนกังานประจาํและนกัศึกษาฝึกงานรับทราบ และใหเ้ริ#มผลิตและสร้างสรรคง์านออกมา

ใหท้นัตามระยะเวลาที#กาํหนด ภายใน 1 วนัหลงัจากรับคาํสั#ง เวน้เสียแต่งานไหนที#ทางบริษทัไม่รีบ

ในการนาํเสนอขอ้มูลกจ็ะละเวน้เรื#องระยะเวลาการส่งได ้

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นายณฐันนัท ์ปัญจมณี    ตาํแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 

3.4.2 ลกัษณะงานที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 ลักษณะที#ได้รับหมอบหมายคือ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์และผลิตงาน

ออกแบบกราฟิกภาพนิ#งใหข้อ้มูล และ เผยแพร่ทางสื#อเฟซบุ๊ก แฟนเพจเพื#อ 

 

3.5 ชื$อ สกลุและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

 3.5.1 ชื#อ-สกลุ พนกังานที#ปรึกษา นายณรงคช์ยั เขมวราภรณ์  

 3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานที#ปรึกษา หวัหนา้งาน 
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3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัที# 11 พฤษภาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น. 

3.7 ขั8นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

           3.7.1 ขั@นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิ 

สัปดาห์ที$ 1 รับฟังการอธิบายรูปแบบการทาํงานของทางบริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั 

สัปดาห์ที$ 2 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัวธีิป้องกนัจากโควดิ-19  

สัปดาห์ที$ 3 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัการเขา้ใชบ้ริการหา้งช่วงโควดิ-19 

สัปดาห์ที$ 4 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัวธีิออกกาํลงักายในช่วงโควดิ-19 

สัปดาห์ที$ 5 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัการโปรโมทสถานที#ท่องเที#ยว 

สัปดาห์ที$ 6 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัการคุมอาหารและลดนํ@าหนกั 

สัปดาห์ที$ 7 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัวนัสาํคญัทั#วโลก 

สัปดาห์ที$ 8 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัวนัหยดุยาว 

สัปดาห์ที$ 9 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัการใชบ้ริการทางด่วนในช่วงวนัหยดุ 

สัปดาห์ที$ 10 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัข่าวสารในสื#อโซเชียล 

สัปดาห์ที$ 11 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัมุขคลายเคลียด 

สัปดาห์ที$ 12 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกต่างๆตามที#ไดรั้บมอบหมายใหก้บัทางบริษทั 

สัปดาห์ที$ 13 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัวนัแม่ 

สัปดาห์ที$ 14 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัข่าวสารในสื#อโซเชียล 

สัปดาห์ที$ 15 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัมุขคลายเคลียด 

สัปดาห์ที$ 16 ผลิตสื#อออกแบบกราฟิกเกี#ยวกบัคาํคมใหก้าํลงัใจ 

 ตารางที# 3.1 ขั@นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  (1) Notebook Acer ของนกัศึกษา 1 เครื#อง 

 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

(1)  Adobe Photoshop 2020 

(2)  Adobe Illustrator 2020 



บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

 

จากการศึกษาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เรื4 อง การออกแบบกราฟิกในภาพนิ4ง สําหรับ

เผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเฟจเพื4อ ของ บริษทั เพชราวธุ เทคโนโลย ีจาํกดั แสดงถึงการบูรณาการองค์

ความรู้หลกัของการออกแบบกราฟิกตามที4ไดศึ้กษา มาปรับใชใ้นการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดย

ผูจ้ดัทาํไดน้าํผลของการปฏิบติังาน แบ่งรายละเอียดเป็นหมวดผลงานดงัต่อไปนีU  

1. หมวดงานออกแบบกราฟิกภาพนิ$ง เกี$ยวกบัการให้ข้อมูลต่างๆ  

 ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั ไดม้อบหมายงานให้ผูจ้ดัทาํออกแบบงานกราฟิก 

โดยเป็นการใหข้อ้มูลขององคก์รสถานรับบริจาคต่างๆ ที4มีความน่าเชื4อถือ จึงไดร้วมขอ้มูลสถานที4

รับบริจาคไวใ้หท้ราบกนั โดยมีรายละเอียดงานดงันีU    

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ สถานที4รับบริจาค 

 

ภาพที4 4.1 ภาพขอ้มูลขององคก์รที4แยกยอ่ยเป็นหวัขอ้นาํเสนอ 

 เตรียมขอ้มูลที4น่าเชื4อถือ นาํมาจดัองคป์ระกอบในโปรแกรม Adobe Photoshop 
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ภาพที4 4.2 ภาพขนาดชิUนงานที4จะออกแบบ 

 ขัUนตอนต่อมาเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ตัUงค่าหนา้ขนาดชิUนงาน 1200 x 800 เพื4อที4

โพสตจ์ะไดไ้ม่เกินขนาดที4ตอ้งการโพสตใ์นสื4อ Facebook 

 

ภาพที4 4.3 ภาพเนืUอหาขององคก์รไดแ้ยกยอ่ยเป็นช่องนาํเสนอ 

 จากนัUนนาํขอ้มูลเบืUองตน้ที4ผูจ้ดัทาํไดห้ามา จากแหล่งขอ้มูลต่างๆที4น่าเชื4อถือ โดยแบ่ง

เนืUอหาที4นาํมาแยกเป็น layer ต่างๆประกอบดว้ย ชื4อองคก์ร , เนืUอหาช่องทางการติดต่อของสถานที4  
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ภาพที4 4.4 ภาพการใส่สีพืUนหลงัของผลงาน 

 หลงัจากที4จดัองคป์ระกอบของตวัอกัษรเนืUอหาขอ้มูล ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่สีพืUนหลงัเพิ4มเติม 

โดยใชโ้ทนสีฟ้า เพื4อที4จะไดดึ้งตวัหนงัสือใหเ้ด่นและอ่านออก 

 

ภาพที4 4.5 ภาพการใส่ช่องกรอบเนืUอหาเพิ4มเติม 

 ผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นว่าตวัอกัษรยงัเด่นไม่พอ จึงใส่กรอบเพื4อเนน้ขอ้มูลตวัอกัษรให้เด่นขึUนและ

อ่านง่ายมากยิ4งขึUน 
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ภาพที4 4.6 ภาพหวัขอ้เนืUอหาที4นาํเสนอ 

 ขัUนตอนต่อจากใส่กรอบเน้นตวัอกัษร ผูจ้ดัทาํได้ใส่หัวขอ้เนืUอหาลงไปในชิUนงาน แลว้

เลือกใชสี้ Font ที4สีสนัที4เด่น เพื4อที4เนน้หวัขอ้ที4จะนาํเสนอ 

 

ภาพที4 4.7 ภาพ Logo ขององคก์รต่างๆ ที4เพิ4มอยูใ่นเนืUอหา 

 หลงัจากที4ใส่ชื4อหวัขอ้ลงไปแลว้ ผูจ้ดัทาํจึงนาํ Logo ขององคก์รต่างๆ ไปทาํการไดคทัโดย

ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการไดคทั พอทาํการไดคทัเสร็จจึงนาํ Logo ที4ไดใ้ส่ลงไปใน

ชิUนงาน 
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ภาพที4 4.8 ภาพคาแรคเตอร์และ Logo ของแฟนเพจ 

 ขัUนตอนสุดทา้ย ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่ Logo และ คาแรคเตอร์ แฟนเพจเพื4อจากทางบริษทัที4

เตรียมไวใ้หใ้ส่ลงไปในชิUนงาน เพื4อที4จะบ่งบอกเอกลกัษณ์ในงานนัUนๆ  

 

 

ภาพที4 4.9 ภาพชิUนงานที4เสร็จสมบูรณ์แลว้ 

จากนัUนผูจ้ดัทาํได้ทาํการ Export File เป็น Png เพื4อที4จะได้คุณภาพของชิUนงานเป็นภาพ

ละเอียดมากที4สุด 
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ภาพที4 4.10 ภาพแฟนเพจที4มีผลงานที4โพสต ์

 

 

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ อีโมจิที4คนนิยมใชม้ากที4สุด 

 

ภาพที4 4.11 ภาพขอ้มูลเนืUอหาเพื4อนาํมาประกอบชิUนงานนาํเสนอ 

หาขอ้มูลเกี4ยวกบัอีโมจิที4ผูค้นสนใจมากที4สุด เพื4อที4จะนาํมาจดัองคป์ระกอบนาํเสนอในสื4อ

Facebook แฟนเพจเพื4อ ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ในการจดัองคป์ระกอบการทาํงาน 
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ภาพที4 4.12 ภาพขนาดขิUนงานที4จะโพสตใ์นเฟซบุก๊ 

ขัUนตอนต่อมาเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ตัUงค่าหนา้ขนาดชิUนงาน 1200 x 800 เพื4อที4

โพสตจ์ะไดไ้ม่เกินขนาดที4ตอ้งการโพสตใ์นสื4อ Facebook 

 

 

ภาพที4 4.13 ภาพตวัอกัษรหวัขอ้เนืUอหาที4เกี4ยวขอ้งในชิUนงาน 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่ตวัอกัษรหัวขอ้ลงไปในชิUนงาน เพื4อที4จะไดรู้้ถึงจุดประสงค์ในการ

ทาํงานชิUนนีU และทาํการใส่สีตวัอกัษร โทนสีที4ใชผู้จ้ดัทาํเลือกใชสี้ฟ้า เพื4อที4จะไดอิ้ง Concept ของ

ทางเพจ 
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ภาพที4 4.14 ภาพตวัอกัษรเพิ4มเติมลวดลายใหก้บัตวัอกัษร 

ผูจ้ดัทาํคิดว่าตวัอกัษรยงัไม่เด่นพอ จึงเพิ4มลวดลายเขา้ไปในตวัอกัษรเพื4อทาํให้มีจุดดึงดูด

สายตา 

 

 

 

ภาพที4 4.15 ภาพเพิ4มเติมตวัอีโมจิเขา้ไปในงานนาํเสนอ 

หลงัจากใส่ตวัอกัษรเขา้ไป ผูจ้ดัทาํไดท้าํการหารูปจากแหล่งขอ้มูลและเลือกอีโมจิที4จะ

นาํเสนอมาทาํการไดคทั เพื4อที4จะไดส้ดัส่วนเท่ากนัหรือไกลเ้คียงกนัมากที4สุด 
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ภาพที4 4.16 ภาพแหล่งขอ้มูลที4ผูจ้ดัทาํไดท้าํการหารูปอีโมจิจากเวบ็ไซต ์

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการหารูปภาพอีโมจิจากแหล่งขอ้มูลเวบ็ไซต ์ซึ4 งจะนาํรูปภาพที4ไดม้าไดคทั ใน

โปรแกรม Adobe Photoshop พอเสร็จกจ็ะนาํมาใส่ชิUนงานมานาํเสนอ 

 

 

 

ภาพที4 4.17 ภาพเพิ4มเติมสีพืUนหลงัของชิUนงาน 

หลงัจากที4หารูปภาพอีโมจิมาทาํการไดคทัแลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่สีพืUนหลงัเพื4อใหมี้สีสัน

มากกว่าเดิม ซึ4 งโทนสีที4ผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกมาใส่ เป็นโทนสีฟ้า ซึ4 งเป็นสีประจาํของทางเพจ เพื4อจะได้

ไม่หลุดTheme ของทางเพจ 
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ภาพที4 4.18 ภาพปรับเปลี4ยนสีพืUนหลงัของชิUนงานที4จะนาํเสนอ 

 ผูจ้ดัทาํไดเ้ห็นสีพืUนหลงักลมกลืนกบัตวัอกัษร จึงไดท้าํการเปลี4ยนสีพืUนหลงัโดยใชเ้ทคนิคสี

ของ Gradient Overlay เพื4อที4ใหต้วัอกัษรเด่นและรูปภาพอีโมจิดูน่าสนใจมากที4สุด 

 

 

ภาพที4 4.19 ภาพการใส่ตวัอกัษรประกอบรูปภาพอีโมจิเพื4อนาํเสนอ 

 จากที4ไดป้รับเปลี4ยนสีพืUนหลงัผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่ตวัอกัษรกบัรูปภาพอีโมจิ เพื4อใหสื้4อสาร

รูปภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาพที4 4.20 ภาพการเพิ4มมิติของตวัอกัษรใหเ้ด่นยิ4งขึUน 

 หลงัจากที4ไดจ้ดัองคป์ระกอบของชิUนงานแลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการเพิ4มเติมชัUนสีของตวัอกัษร

เพื4อที4ทาํใหต้วัอกัษรดูเด่นมากกวา่เดิม  

 

 

 

ภาพที4 4.21 ภาพการนาํ Logo ของทางเพจมาใส่ในชิUนงาน 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่ Logo และคาแรคเตอร์ ของทางเพจ ซึ4 งบริษทัไดท้าํการเตรียมไวใ้ห้ 

เพื4อที4บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของทางเพจ 
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ภาพที4 4.22 ภาพชิUนงานอีโมจิที4เสร็จสมบูรณ์ 

 หลงัจากผา่นขัUนตอนขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ Export File เป็น Png เพื4อจะไดรู้ปภาพที4

มีความละเอียดสูง ซึ4 งจะไดน้าํไปโพสตใ์นสื4อ Facebook ของทางเพจจะไดสี้สันสดใส รูปภาพไม่

เบลอ 

 

 

ภาพที4 4.23 ภาพผลงานที4โพสตล์งในเฟซบุ๊ก 

ซึ4 งหลงัจากที4ได ้Export File เป็น Png ก็ไดท้าํการส่งชิUนงานให้กบัทางบริษทั เพื4อที4บริษทั

จะไดน้าํชิUนงานลงไปโพสตใ์นเฟซบุ๊ก 
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2. หมวดงานออกแบบกราฟิกภาพนิ$ง เกี$ยวกบัวนัสําคญั 

 ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั ไดม้อบหมายงานให้ผูจ้ดัทาํออกแบบงานกราฟิก 

โดยเป็นการใหข้อ้มูลของวนัสาํคญัต่างๆ ที4มีความน่าสนใจ จึงไดร้วบรวมขอ้มูลวนัสาํคญัทั4วโลกไว้

ใหท้ราบกนั โดยมีรายละเอียดงานดงันีU    

 

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ วนัสาํคญั 

 

 

ภาพที4 4.24 ภาพเวบ็ไซตข์อ้มูลวนัสาํคญัทั4วโลก 

 

 ทางบริษทัไดใ้หแ้หล่งขอ้มูลของวนัสาํคญัในแต่ละวนั เพื4อที4จะใหผู้จ้ดัทาํไดเ้ลือกวนัสาํคญั

ในแต่ละช่วงของเดือน จดัทาํลงในแฟนเพจ ซึ4 งทางบริษทัจดัทาํวนัสาํคญัขึUนเพื4อจะแจง้ข่าวสารใน

แต่ละวนัวา่วนันัUนเป็นวนัสาํคญัอะไรบา้ง จึงแจง้ใหผู้จ้ดัทาํไดท้ราบถึงวตัถุประสงคใ์นการทาํขึUนมา 

ทางบริษทักจ็ะนาํผลงานที4ผูจ้ดัทาํไดท้าํมาโพสตล์งในสื4อออนไลน์ Facebook 
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ภาพที4 4.25 ภาพเนืUอหาขอ้มูลที4ผูจ้ดัทาํไดร้วบรวมไวใ้นแต่ละวนั 

 หลงัหาขอ้มูลจากแหล่งเวบ็ไซตที์4ทางบริษทัไดเ้สนอไวใ้ห ้ผูจ้ดัทาํไดน้าํขอ้มูลเหล่านัUนไป

จดัองคป์ระกอบต่างๆ ใหเ้หมาะสม โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ในการทาํงาน 

 

ภาพที4 4.26 ภาพหนา้ต่างโปรแกรม Adobe Photoshop ในการทาํงาน 

 ผูจ้ดัทาํไดส้ร้างขนาดของชิUนงานในการทาํงานเป็นขนาด 1000 x 1000 ซึ4 งทางบริษทัได้

กาํหนดขนาดในชิUนงานไว ้
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ภาพที4 4.27 ภาพหวัขอ้เนืUอหาของวนัสาํคญั 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการพิมพห์วัขอ้เนืUอหาและเลือกใช ้Font ใหเ้หมาะสมเป็นทางการ และเลือกใช้

สี Font เป็นสีฟ้า ซึ4 งเป็นสีที4ใชห้ลกัๆ ของทางแฟนเพจเพื4อ 

 

 

ภาพที4 4.28 ภาพเพิ4มเติมกรอบของชิUนงาน 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการสร้างกรอบครอบชิUนงานเป็นชัUนๆ เพื4อให้เนน้ขอ้ความขา้งในกรอบ และ

ไดเ้ลือกใชสี้ของกรอบเป็นสีเดียวกนักบั Font  
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ภาพที4 4.29 ภาพ Logo องคก์รที4เกี4ยวขอ้งกบัวนัสาํคญั 

 ผูจ้ดัทาํไดน้าํ Logo องคก์รไปทาํการไดคทัในโปรแกรม Adobe Photoshop เสร็จแลว้จึงนาํ 

Logo มาใส่ลงในชิUนงาน จดัองคป์ระกอบใหเ้หมาะสม  

 

 

ภาพที4 4.30 ภาพพืUนหลงัเพิ4มเติมลงในชิUนงาน 

 หลงัจากจดัองคป์ระกอบต่างๆ เหมาะสมแลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่รูปภาพเพิ4มเติม เพื4อจะ

สื4อขอ้ความใหเ้ห็นเด่นชดัขึUน 
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ภาพที4 4.31 ภาพการใช ้Logo แฟนเพจเพื4อใส่ลงไปในชิUนงาน 

 ขัUนตอนสุดทา้ยของผลงาน  ผูจ้ดัทาํไดน้าํ Logo แฟนเพจเพื4อใส่ลงไป ซึ4 งเป็น Logo ของ

ทางบริษทั จากนัUนผูจ้ดัทาํไดท้าํการ Export ผลงานเป็น Png  

 

 

ภาพที4 4.32 ภาพผลงานวนัสาํคญัที4เสร็จสมบูรณ์ 

หลงัจากที4ไดรู้ปภาพเป็น File Png แลว้ ทางบริษทัไดน้าํผลงานของผูจ้ดัทาํไปโพสตบ์นสื4อ 

Facebook แฟนเพจ เพื4อที4จะแจง้วนัสาํคญัใหก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ราบ 



32 
 

 

ภาพที4 4.33 ภาพชิUนงานที4โพสตล์งในเฟซบุ๊ก 

หลงัจากที4ไดท้าํการ Export File เป็น Png แลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการส่งชิUนงานใหก้บัทางบริษทั 

ซึ4 งทางบริษทัจะนาํไปโพสตล์งเฟซบุก๊ 

 

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ วนัสาํคญั 

 

 

ภาพที4 4.34 ภาพแหล่งขอ้มูลของวนัสาํคญัทั4วโลกที4รวบรวมไว ้

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการคน้แหล่งขอ้มูลที4มาที4ไปของวนัสาํคญัต่างๆ บนเวบ็ไซตเ์พื4อที4นาํขอ้มูลมา

จดัองค์ประกอบในโปรแกรม Photoshop ซึ4 งทางบริษทัจะรวบรวมผลงานของผูจ้ดัทาํลงบนสื4อ 

Facebook แฟนเพจ ของทางบริษทัช 
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ภาพที4 4.35 ภาพขนาดชิUนงานที4จะนาํเสนอ 

 หลังจากที4ได้รวบรวมหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลพร้อมแล้ว ได้ทาํการเปิดโปรแกรม 

Photoshop ตัUงค่าขนาดของชิUนงาน 1500x1500 เพื4อที4จาํนาํขอ้มูลเหล่านัUนมาจดัองคป์ระกอบให้ดู

น่าสนใจมากยิ4งขึUน 

 

 

ภาพที4 4.36 ภาพการใส่ตวัอกัษรหวัขอ้ที4จะนาํเสนอ 

 หลงัจากที4ตัUงค่าขนาดของชิUนงานแลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่ขอ้ความตวัอกัษรลงไปเพื4อจะได้

บ่งบอกถึงวนัสาํคญัที4กาํลงัจะทาํ และเลือกใชโ้ทนสีนํU าเงินหรือฟ้าเขม้ จะไดไ้ม่หลุด concept ของ

ทางเพจ 
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ภาพที4 4.37 ภาพการนาํตวัอกัษรภาษาองักฤษเขา้มาใส่ในการนาํเสนอของชิUนงาน 

 จากที4ได้ใส่หัวข้อตัวอักษรภาษาไทยไปแล้ว  ผู ้จัดทําได้ทําการหาข้อมูลตัวอักษร

ภาษาองักฤษเพิ4มเติม เพื4อที4จะไดสื้4อให้คนต่างชาติไดรั้บรู้เช่นกนั ซึ4 งจะใชข้นาดของตวัอกัษรที4

ต่างกนั เพราะ ตวัอกัษรภาษาไทยจะเป็นคาํที4กระชบัและสัUนกว่าตวัอกัษรภาษาองักฤษ จึงทาํให้

ตวัอกัษรภาษาองักฤษตวัเลก็กวา่ตวัอกัษรภาษาไทย 

 

 

ภาพที4 4.38 ภาพขัUนตอนในการใส่กรอบของชิUนงาน 

 หลงัจากที4จดัองค์ประกอบของขอ้ความ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่กรอบลงไปในชิUนงาน ซึ4 ง

ผูจ้ดัทาํไดท้าํกรอบชิUนงานขึUนมา เพื4อที4ชิUนงานไม่หลุด Theme ของทางเพจ 
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ภาพที4 4.39 ภาพพืUนหลงัเพิ4มเติมที4จะนาํเสนอ 

 ขัUนตอนต่อมา ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่รูปภาพที4หาจากแหล่งขอ้มูลนาํมาประกอบ เพื4อที4จะให้

สื4อใหเ้ห็นรูปภาพชดัเจนและเขา้ใจมากยิ4งขึUน 

 

 

ภาพที4 4.40 ภาพวนัสาํคญัเกี4ยวกบัความรุนแรงทางเพศ 

 หลงัจากที4เสร็จขัUนตอนขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ Export File เป็น Png เพื4อที4จะไดรู้ปภาพที4

มีความละเอียดสูง ทางบริษทัไดน้าํรูปชิUนงานของผูจ้ดัทาํไปโพสตล์งสื4อ Facebook แฟนเพจ  

 



36 
 

3. หมวดงานออกแบบกราฟิกภาพนิ$ง เกี$ยวกบัคาํคมให้กาํลงัใจ 

 ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั ไดม้อบหมายงานให้ผูจ้ดัทาํออกแบบงานกราฟิก 

โดยเป็นการให้ขอ้มูลของคาํคมช่วยให้กาํลงัใจ ที4มีความเห็นอกเห็นใจ เป็นคาํคมที4ช่วยสร้างแรง

บนัดาลใจ จึงไดร้วบรวมขอ้มูลคาํคมไวใ้หท้ราบกนั โดยมีรายละเอียดงานดงันีU    

 

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ คาํคมใหก้าํลงัใจ 

 

ภาพที4 4.41 ภาพหาคาํคมจากแหล่งขอ้มูลเพื4อเป็นเนืUอหานาํเสนอ 

 นาํขอ้มูลเบืUองตน้ที4นาํมาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆมาคดัคาํคมที4น่าสนใจโดยจะนาํมาจดัเรียง

องคป์ระกอบต่างๆ ในโปรแกรม Adobe Photoshopใหเ้หมาะสม 
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ภาพที4 4.42 ภาพขนาดชิUนงานที4จะนาํเสนอ 

 ผูจ้ดัทาํไดส้ร้างขนาดของชิUนงาน 1500 x 1500 โดยทางบริษทัไดก้าํหนดขนาดของผลงาน

ไว ้เพื4อที4จะไดน้าํผลงานตามขนาดที4จะลงโพสตใ์น Facebook แฟนเพจเพื4อ 

 

 

ภาพที4 4.43 ภาพการใส่ตวัอกัษรลงไปในชิUนงาน 

 หลงัจากที4สร้างขนาดชิUนงาน ได้ทาํการใส่ Font ขอ้ความลงไปในชิUนงาน ซึ4 งขอ้ความ

เบืUองตน้ไดน้าํมาจากแหล่งขอ้มูลที4ผูจ้ดัทาํไดท้าํการหาไวแ้ลว้ 
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ภาพที4 4.44 ภาพการลงสี Background ลงในชิUนงาน 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการลงสีพืUนหลงัของชิUนงาน ซึ4 งใชโ้ทนสีนํUาเงินเขม้ โคด้สี #233c75 

ซึ4 งผูจ้ดัทาํไดค้าํนึงถึงสีของเพจเป็นหลกัเพื4อที4จะไม่หลุด Theme ของทางบริษทั 

 

 

ภาพที4 4.45 ภาพชิUนงานที4เพิ4มเติมกรอบรอบขา้งใหเ้ขา้กบังาน 

 หลงัจากที4จดัองคป์ระกอบของ Font เสร็จแลว้ ไดท้าํการใส่กรอบในชิUนงานและ Logo ของ

ทางเพจ ที4ทางบริษทักาํหนดไวใ้ห ้
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ภาพที4 4.46 ภาพชิUนงานที4ผูจ้ดัทาํไดท้าํการเปลี4ยนสี Font 

 ผูจ้ดัทาํไดเ้ปลี4ยนสี Font เพื4อที4ตวัอกัษรจะไดอ่้านออกและไม่จมไปกบัพืUนหลงั 

 

 

ภาพที4 4.47 ภาพชิUนงานที4ผูจ้ดัทาํไดใ้ส่พืUนหลงัใหเ้ขา้กบัคาํคม 

 หลงัจากผา่นขัUนตอนขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํงานหารูปมาใส่ในชิUนงาน เพื4อที4ใหส้ัมพนัธ์

กบัคาํคมที4ใส่ลงไปในชิUนงาน 
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ภาพที4 4.48 ภาพชิUนงานคาํคมใหก้าํลงัเสร็จสมบูรณ์ 

 หลงัจากที4จดัองค์ประกอบของรูปภาพกบัขอ้ความเบืUองตน้เสร็จแลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ 

Export ผลงานเป็น PNG เพื4อที4ภาพของชิUนงานมีความละเอียดสูง 

 

 

ภาพที4 4.49 ภาพชิUนงานที4โพสตล์งเฟซบุ๊ก 

 หลงัจากที4ได ้File เป็น Png ผูจ้ดัทาํนาํชิUนงานใหบ้ริษทัทาํการโพสตใ์นเฟซบุก๊ 

ขัUนตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานออกแบบกราฟิก ของ คาํคมใหก้าํลงัใจ 
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ภาพที4 4.50 ภาพแหล่งขอ้มูลเพื4อเป็นเนืUอหานาํเสนอ 

 ผูจ้ดัทาํไดห้าแหล่งขอ้มูลของคาํคมต่างๆ เพื4อนาํมาจดัองคป์ระกอบนาํเสนอ ใหดู้น่าสนใจ

มากยิ4งขึUน ในลกัษณะของทางบริษทั เพื4อที4จะไดต้รงกลุ่มเป้าหมายมากที4สุด 

 

 

ภาพที4 4.51 ภาพขนาดชิUนงานที4จาํนาํเสนอ 

 หลงัจากที4ทาํการหาขอ้มูล ผูจ้ดัทาํไดท้าํการนาํขอ้มูลมาจดัองค์ประกอบของชิUนงานใน

โปรแกรม Photoshop และไดท้าํการตัUงค่าขนาดของชิUนงานที4จะนาํเสนอขนาด 1500 x 1500 เพื4อที4

ชิUนงานจะไดต้รงตามสดัส่วนที4ทางบริษทัตอ้งการ 
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ภาพที4 4.52 ภาพการใส่สีพืUนหลงั โทนสีที4ใชใ้หเ้ขา้กบัชิUนงานที4จะนาํเสนอ 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการลงสีพืUนหลงัเป็นสีนาํเงิน เพราะเป็นสีประจาํของทางเพจ เพื4อที4จะไดบ่้ง

บอกถึงเอกลกัษณ์ของทางเพจ  

 

 

ภาพที4 4.53 ภาพการนาํขอ้ความตวัอกัษรมาใส่ในการนาํเสนอ 

 หลงัจากที4ใส่สีพืUนหลงัแลว้ ผูจ้ดัทาํไดใ้ส่ตวัอกัษรเขา้ไป เพื4อเป็นสื4อในการที4จะส่งสาร

ออกไปยงัผูรั้บ ที4ไดม้าอ่าน และไดเ้ลือกใชโ้ทนสีตวัอกัษร สีขาว เพื4อที4ตวัอกัษรจะไดไ้ม่จมไปกบั

พืUนหลงั 
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ภาพที4 4.54 ภาพเพิ4มเติมกรอบรอบขอ้ความ 

 หลงัจากที4จดัองคป์ระกอบขา้งตน้แลว้ ผูจ้ดัทาํไดท้าํการใส่กรอบเพื4อดึงดูดสายตาในการ

อ่านมากขึUน และทาํการใส่ Logo ของทางเพจเขา้ไป ซึ4 งจะบ่งบอกถึงชื4อ เพจที4ทาํ 

 

 

ภาพที4 4.55 ภาพขัUนตอนการใส่รูปภาพประกอบชิUนงานนาํเสนอ 

 หลงัจากได้จัดองค์ประกอบของกรอบและใส่ Logo แล้ว ผูจ้ ัดทาํได้ทาํการใส่รูปภาพ

ประกอบและใส่เครดิตคาํคมใตภ้าพจากแหล่งขอ้มูลหามาได ้
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ภาพที4 4.56 ภาพชิUนงานคาํคมใหก้าํลงัเสร็จสมบูรณ์ 

 ผูจ้ดัทาํไดท้าํการ Export File เป็น Png เพื4อจะไดรู้ปภาพที4มีความละเอียดสูง ซึ4 งจะไดน้าํไป

โพสตใ์นสื4อ Facebook ของทางเพจจะไดสี้สนัสดใส รูปภาพไม่แตก 

 

สามารถรับชมผลงานเพิ4มเติมไดท้าง 

 

 

 

 

 



45 
 

สรุป 

ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา นักศึกษาสหกิจศึกษาไดศึ้กษากระบวนการขัUนตอนการออกแบบ

กราฟิกภาพนิ4ง สาํหรับเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเฟจ “เพื4อ” ในขัUนตอนการปฏิบติังานจากทางบริษทั

และพนกังานที4ปรึกษาถือเป็นขัUนตอนการดาํเนินงานขัUนตอนแรกและที4มีความสําคญัมาก ซึ4 งใน

ขัUนตอนนีU จะเป็นขัUนตอนในการรับรายละเอียดเกี4ยวกบังานที4จะตอ้งทาํและออกแบบกราฟิกให้สื4อ

ออกมาตรงตามความตอ้งการของบริษทั และเป็นขัUนตอนในการคน้หาขอ้มูล เนืUอหา และรูปแบบ

ลกัษณะของสื4อใหก้บันกัศึกษาสหกิจไดน้าํไปดาํเนินการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทัUงไดพ้ฒันาทกัษะ

ในการออกแบบงานกราฟิก การจดัวางองคป์ระกอบ การเลือกใชสี้ การเลือกใชต้วัอกัษร และยงัตอ้ง

ใช้ทักษะความรู้ที4ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการผลิตงานออกแบบกราฟิกให้ตรงกับแนวคิด

ของสัญญะ เพื4อให้ตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย สาํหรับขัUนตอนการแกไ้ขนัUน

จะเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งในขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ ที4กาํหนดไวใ้นขัUนตอนแรกและ

ขัUนตอนหลงัการผลิตนัUนจะทาํการส่งไฟลง์านรูปภาพ ให้กบัทางบริษทัเพื4อทาํการตรวจสอบก่อน

การนาํไปเผยแพร่ หากผลงานที4ทาํการออกแบบไม่ผ่านในขัUนตอนนีU จะถูกส่งแก้ไขอีกครัU ง ใน

ขัUนตอนแกไ้ขผ่านการตรวจสอบก็จะทาํการโพสตล์งในสื4อเฟซบุ๊กของทางบริษทั การปฏิบติังาน

สหกิจครัU งนีU ไดก่้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการเรียนรู้การออกแบบกราฟิกเพื4อเผยแพร่ใน

ช่องทางสื4อเฟซบุ๊ก 

 

 



บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานที/ บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จาํกดั เป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ ตัDงแต่

ตัD งแต่วนัที/ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที/ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เสร็จสิDนแล้วนัDนทาํให้

นกัศึกษาสหกิจไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงานจริง ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เมื/อเกิด

ปัญหาขึDน และไดท้าํงานร่วมกบัพนกังานคนอื/นๆอีกทัDงทาํใหน้กัศึกษาสหกิจมีระเบียบวินยัในการ

ทาํงานมากขึDน และไดเ้รียนรู้เทคนิคต่างๆในการใช้โปรแกรมผลิตงานออกแบบกราฟิก และยงั

สามารถนาํความรู้และเทคนิคการออกแบบงานกราฟิกที/ไดจ้ากการปฏิบติังานไปใชก้บัการทาํงาน

ในอนาคตได ้

จากที/นักศึกษาไดรั้บมอบหมายในตาํแหน่งออกแบบกราฟิก นักศึกษาไดเ้รียนรู้ในการ

ทาํงานในเชิงลึก ไดล้องคิดอยา่งสร้างสรรคใ์นเรื/องของสี และองคป์ระกอบต่าง ๆ ซึ/ งกระบวนการ

ทัDงหมดทาํใหเ้กิดความเขา้ใจการทาํงานกราฟิกในระดบัมืออาชีพไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถนาํไป

ปรับใชใ้นการทาํงานจริงไดใ้นอนาคต 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 การทาํงานผลิตสื/อแบบกราฟิกภาพนิ/ง ตอ้งอาศยัความชาํนาญและเทคนิคในการใช้

โปรแกรมค่อนขา้งมาก เพื/อผลิตสื/อใหอ้อกมามีคุณภาพ งานที/ทาํอาจมีขอ้ผิดพลาดในเรื/อง

ของระยะเวลาในการผลิตที/ไม่เป็นไปตามกาํหนด ดัDงนัDนควรศึกษาเทคนิคการใชโ้ปรแกรม 

ใหเ้กิดความชาํนาญและคล่องแคล่วใหม้ากขึDน 

5.2.2 การจดัวางองคป์ระกอบและเลือกโทนสีในแต่ละงาน ควรจดัวาวองคป์ระกอบและ

เลือกโทนสีที/เหมาะสม เพื/อสื/อความหมาย หากจดัวางองคป์ระกอบไม่ดีและเลือกใชโ้ทนสี

ที/ผิดอาจจะทาํให้สื/อที/ผลิตนัDนเกิดการสื/อความหมายที/ผิดพลาด ดัDงนัDนควรศึกษาในเรื/อง

ของการจดัองคป์ระกอบ การใชโ้ทนสี และความหมายของสีใหม้ากขึDน 

5.2.3 การเลือกตวัอกัษร (Font) ประกอบคาํอธิบายขอ้มูลควรเลือกใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะ

ขององคป์ระกอบ เพื/อให้เกิดความง่ายในการอ่าน หากใช ้ตวัอกัษร (Font) ที/อ่านยากจน

เกินไปอาจทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายนัDนไม่สามารถอ่านใหเ้ขา้ใจได ้ดงันัDนควรศึกษาเพิ/มเติมใน

ดา้นการเลือกใชต้วัอกัษร (Font) ใหเ้หมาะสม 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 1 : ออกแบบกราฟิก 5 สถานที+ รับบริจาคสิ+งของ 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 2 : ออกแบบกราฟิกอโีมจิที+คนนิยมใช้ 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 3 : ออกแบบกราฟิกวนัสําคญั 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 4 : ออกแบบกราฟิกวนัสําคญั 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 5 : ออกแบบกราฟิกคาํคมให้กาํลงัใจ 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 6 : ออกแบบกราฟิกคาํคมให้กาํลงัใจ 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 7 : ออกแบบกราฟิกมุขตลกคลายเคลยีด 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 8 : ออกแบบกราฟิกมุขตลกคลายเคลยีด 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 9 : ออกแบบกราฟิกมุขตลกคลายเคลยีด 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 10 : ออกแบบกราฟิกรัฐปลดลอ็คแล้วไปเที+ยวไหนกนัด ี

 

 

ผลงานชิ(นที+ 11 : ออกแบบกราฟิกวธีิพบัดาวกระจาย 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 12 : ออกแบบกราฟิกสิทธิประโยชน์พนัธบัตรรัฐบาล 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 13 : ออกแบบกราฟิกวธีิเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้า 

 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 14 : ออกแบบกราฟิกคาํคมสร้างแรงบันดาลใจ 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 15 : ออกแบบกราฟิกคาํคมสร้างแรงบันดาลใจ 

 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 16 : ออกแบบกราฟิกคาํคมสร้างแรงบันดาลใจ 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 17 : ออกแบบกราฟิกคาํคมสร้างแรงบันดาลใจ 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 18 : งานเสริมอดัเสียงและทาํคลปิ “เพื+อเรดโิอ” 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 19 : งานเสริมร่วมแสดงคลปิ “วธีิหาเลขเดด็ให้ถูกหวยแบบฮา” 

 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 20 : งานเสริมร่วมแสดงคลปิ “สะอกึทาํยงัไงด”ี 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 21 : งานเสริมร่วมแสดงคลปิ “Gag มุกเมื+อมาหาหมอ” 

 

 



 
 

ผลงานชิ(นที+ 22 : งานเสริมร่วมแสดงคลปิ “Reaction tikkok” 

 

 

ผลงานชิ(นที+ 23 : งานเสริมร่วมแสดงคลปิ “Challenge” 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 





ประวตัผู้ิจัดทาํ 

 

 

ชื2อ   นาย ณฐันนัท ์ปัญจมณี 

รหัสนักศึกษา 6004640017 

เบอร์ตดิต่อ  098-252-9198 

Email  nuttanat.pun@siam.edu 

เกดิวนัที2   12 ธนัวาคม 2537 

ที2อยู่ปัจจุบัน      บา้นเลขที8 107/161 หมู่บา้น ศุภาลยัเบลล่า 

หมู่ที8 3 ตาํบล ศาลากลาง อาํเภอ บางกรวย 

จงัหวดั นนทบุรี 11130 

 

 

ประวติัการศึกษา 

2552 สาํเร็จการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนตรีมิตรวทิยา 

2555 สาํเร็จการศึกษามธัยมปลาย โรงเรียนมหรรณพาราม 

ปัจจุบัน  กาํลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีที8มหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ 

วชิาเอก สื8อดิจิทลั 

 

ทกัษะและความสามารถพเิศษ 

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง  ๆ  ได้ เช่น  Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe premiere pro, Microsoft Excel,  Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, 
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