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ภาพท่ี 4.22 (MSI GT76 Titan)  34 
ภาพท่ี 4.23 (Acer Swift 5)  34 
ภาพท่ี 4.24 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน OnePlus 8 Pro 35 
ภาพท่ี 4.25 ภาพขอ้มูลท่ีไดแ้ยกยอ่ยเป็นหวัขอ้น าเสนอไวแ้ลว้ 35 
ภาพท่ี 4.26 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 1 36 
ภาพท่ี 4.27 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2 36 



สารบัญภาพ (ต่อ) 
  หนา้ 
ภาพท่ี 4.28 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 3 37 
ภาพท่ี 4.29 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4 37 
ภาพท่ี 4.30 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 5 38 
ภาพท่ี 4.31  ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 1 38 
ภาพท่ี 4.32 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2/1 39 
ภาพท่ี 4.33 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2/2 39 
ภาพท่ี 4.34 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 3 40 
ภาพท่ี 4.35 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4/1 40 
ภาพท่ี 4.36 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4/2 41 
ภาพท่ี 4.37 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 5 41 
ภาพท่ี 4.38 ภาพการรวม Composition ของ OnePlus 8 Pro ในการรอ Render 42 
ภาพท่ี 4.39 (iPhone 12)  42 
ภาพท่ี 4.40 (Realme XT)  43 
ภาพท่ี 4.41 (SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite)  43 
ภาพท่ี 4.42 (SAMSUNG Galaxy Note 20)  43 
ภาพท่ี 4.43 (XiaoMi Mi 10 Pro)  44 
ภาพท่ี 4.44 (XiaoMi Mi Band 5)  44 
ภาพท่ี 4.45 (Playstation 5)  44 
ภาพท่ี 4.46 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน MacBook Pro 2020 และ MacBook Air 
2020  45 
ภาพท่ี 4.47 ภาพขอ้มูลท่ีไดแ้ยกยอ่ยเป็นหวัขอ้น าเสนอไวแ้ลว้ 45 
ภาพท่ี 4.48 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 1 46 
ภาพท่ี 4.49 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/1 46 
ภาพท่ี 4.50 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/2 47 
ภาพท่ี 4.51 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/3 47 
ภาพท่ี 4.52 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 3 48 
ภาพท่ี 4.53 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 1 48 
ภาพท่ี 4.54 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2 49 
ภาพท่ี 4.55 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 3 49 
ภาพท่ี 4.56 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 4 50 



สารบัญภาพ (ต่อ) 
หนา้ 

ภาพท่ี 4.57 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 5 51 
ภาพท่ี 4.58 ภาพรวม Composition ของ MacBook Pro 2020 Vs MacBook Air 2020 ในการรอ 
Render  51 
ภาพท่ี 4.59 (Huawei MatePad Pro VS SAMSUNG Galaxy Tap S6) 52 
ภาพท่ี 4.60 (XiaoMi Mi Band 4 VS XiaoMi Mi Band 5) 52 
ภาพท่ี 4.61 (Raspberry Pi 4 Model B VS Raspberry Pi 3 Model B) 52 
ภาพท่ี 4.62 (Microsoft Surface Go 2 VS Microsoft Surface Go) 53 
ภาพท่ี 4.63 (Microsoft Surface Pro X VS Microsoft Surface Pro 7) 53 
ภาพท่ี 4.64 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตผลงาน“5ประเทศดังไม่มีข้อจ ากัดการบินช่วง 
Covid-19”  54 
ภาพท่ี 4.65 ท่ีมาในการหาแหล่งอา้งอิงขอ้มูล  54 
ภาพท่ี 4.66 ในการท า ArtWork “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 1 55 
ภาพท่ี 4.67 ในการท า ArtWork “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 2 55 
ภาพท่ี 4.68 ในการท า ArtWork “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 3 56 
ภาพท่ี 4.69 ในการท า ArtWork “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 4 56 
ภาพท่ี 4.70 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 2 57 
ภาพท่ี 4.71 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 3 57 
ภาพท่ี 4.72 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 4 58 
ภาพท่ี 4.73 ภาพรวม Compositionของ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” ในการรอ 
Render  59 
ภาพท่ี 4.74 ภาพตวัอยา่งงาน Covid-19  59 
ภาพท่ี 4.75 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตผลงาน“จงอย่าหมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป 

สรงกระสินธ์” 60 

ภาพท่ี 4.76 ภาพการน าวลีของ ชนาธิปมาแต่งและเล่าเร่ืองผา่นทางแนวคิดของนกัศึกษา 60 

ภาพท่ี 4.77 ภาพเสียงท่ีท าการอดัมาตามบทท่ีเขียนไว ้ 61 

ภาพท่ี 4.78 ภาพในการท า ArtWork“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” 61 

 

 



สารบัญภาพ (ต่อ) 
หนา้ 

ภาพท่ี 4.79 ภาพในการขยบัโมชัน่ “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene 
ท่ี 1  62 
ภาพท่ี 4.80 ภาพในการขยบัโมชัน่ “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene 
ท่ี 2  62 
ภาพท่ี 4.81 ภาพในการขยบัโมชัน่ “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene 
ท่ี 2  63 
ภาพท่ี 4.82 ภาพในการขยบัโมชัน่ “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene 
ท่ี 3  63 
ภาพท่ี 4.83 ภาพในการขยบัโมชัน่ “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene 
ท่ี 4  64 
ภาพท่ี 4.84 เราตอ้งกา้วต่อไป ไม่ใช่หยดุอยูก่บัท่ี - กวินทร์ ธรรมสัจจานนัท์ 64 
ภาพท่ี 4.85 จงอยา่กลวัท่ีจะควา้โอกาส - ธีรศิลป์ แดงดา 65 
ภาพท่ี 4.86 ท่ีของเรา เราตอ้งสร้างขึ้นมาเอง – ธีราทร บุญมาทนั 65 
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 บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีท าเก่ียวกบัอุปกรณ์ส่ือสาร เทคโนโลยี ท า
ให้ทางบริษทัตอ้งการจะท าช่องยูทูป และผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกท่ีน าเสนอขอ้มูลอินโฟกราฟิกของ
อุปกรณ์ส่ือสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีเป็นท่ีสนใจหรือยอดนิยมในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษทั
ตอ้งการจะท าส่ือโมชัน่ท่ีมีความยาวไม่นานมากเพื่อให้ผูท่ี้รับชมสามารถรับขอ้มูลไดร้วดเร็วท่ีสุด 
เพราะเน่ืองจากในปัจจุบนัไดมี้ส่ือหลายๆส่ือผลิตส่ือท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัอุปกรณ์ส่ือสารออกมาเป็น
จ านวนมากท าให้ทางบริษทัตอ้งการจะผลิตส่ือเป็นโมชัน่กราฟิกออกมาบา้งแต่ตอ้งมีความรวดเร็ว
ทนัสมยัและมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพื่อให้ผูรั้บสารได้รับขอ้มูลท่ีรวดเร็วและรับขอ้มูลท่ีถูกต้อง
เก่ียวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี นอกจากนั้นท่ีเลือกเผยแพร่ทางส่ือยูทูปเพราะสามารถเผยแพร่ส่ือ
ภาพน่ิงและส่ือภาพเคล่ือนไหวรวมถึงเน้ือหาข่าวสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้ความรู้ 
ข่าวสาร หรือแมก้ระทั้งใช้ในการแสวงหาก าไรหรือการคา้ และทางบริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี 
จ ากดั เป็นหน่ึงในองค์กรธุรกิจท่ีมีความรู้ความเชียวชาญในดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆมากมาย 
โดยบริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้ความรู้ทางดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยี ติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยต่ีางๆ และตอ้งการจะเผยแพร่ขอ้มูลน้ีออกไปใหผู้ค้นไดรั้บรู้ขอ้มูลมากขึ้น 

โดยบริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากัด ให้ความส าคญัในการผลิตส่ือโมชั่นกราฟิกใน
รูปแบบภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวเพื่อเผยแพร่ในส่ือยทููปเป็นหลกั เน่ืองจากยทููปเป็นส่ือออนไลน์
ท่ีมีผูค้นใชง้านเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากลูกคา้ของทางบริษทัมีความตอ้งการรับชมเน้ือหาท่ีเผยแพร่
ในส่ือยทููป ท่ีสะดวกต่อการรับชมทุกท่ีทุกเวลา ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั จึงไดเ้ห็นถึง
ความส าคญัของนักศึกษาสหกิจภาควิชาส่ือดิจิทลั ท่ีมีความสามารถในการใชโ้ปรแกรมต่าง  ๆ ใน
การออกแบบและผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกภาพน่ิงและเคล่ือนไหว จึงไดห้มอบหมายงานในการผลิตส่ือ
โมชั่นกราฟิกภาพน่ิงและเคล่ือนไหวเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยูทูป ช่องเพื่อวีเอส ให้กับผูจ้ดัท า โดย
ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้จากการศึกษาภายในมหาลยัมาปรับใชใ้นการท างานออกแบบกราฟิกใหก้บัทาง
บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผูจ้ดัท ารายงานไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีของการออกแบบโมชัน่กราฟิก  โดย
รับผิดชอบในการสร้างสรรค์การออกแบบโมชั่นภาพน่ิงและเคล่ือนไหวในการให้ข้อมูล และ
เผยแพร่ทางส่ือยูทูป ช่อง เพื่อวีเอส จึงจดัท ารายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาการออกแบบโมชัน่กรา
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ฟิกเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยูทูปให้กบั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั ขึ้นมาเพื่อการออกแบบงาน
โมชัน่กราฟิกและผลิตส่ือใหก้บัทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบงานโมชัน่กราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยทููป ชาแนล 

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

รายการปฏิบติังานสหกิจศึกษา เร่ือง การออกแบบงานโมชัน่กราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยู
ทูป ชาแนลใหก้บั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
– 28 สิงหาคม 2563  ในต าแหน่ง กราฟิกดีไซน์ 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ไดเ้รียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการออกแบบส่ืออินโฟกราฟิกให้ขอ้มูลของทาง บริษทั เพ
ชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.4.2 ได้เรียนรู้ลักษณะการบรีฟงานจากทางบริษัทและลูกค้าของ บริษัท เพชราวุธ 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

1.4.3 ไดศึ้กษาขั้นตอนในการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกภาพน่ิงและเคล่ือนไหวในดา้นเทคนิค
การจดัองค์ประกอบภาพ หลกัการเคล่ือนไหวในการขยบัโมชั่น และเทคนิคพิเศษต่างๆและการ
เลือกใชโ้ทนสีใหเ้หมาะกบังานโมชัน่กราฟิก 

1.4.4 ทางบริษทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลความรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมายไดต้รงตามความตอ้งการของ
ทางบริษทัท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
 

 

 



บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 รายงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การปฏิบติังานสหกิจศึกษาการออกแบบ โมชัน่กราฟิก ส าหรับ
เผยแพร่ใน ยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ให้กบั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั” ไดท้ าการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ และผลงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาในแนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี  

1. แนวคิดองคป์ระกอบงานกราฟิก 
2. ทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบ 
3. แนวคิดเร่ืองความหมายเชิงก ากบั 

1. แนวคิดองค์ประกอบงานกราฟิก 
อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่างานกราฟิกเกิดจากองค์ประกอบต่างๆมาประกอบกัน และ

สามารถส่ือความหมายและการรับรู้ทางความรู้สึกท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไป นกัออกแบบจึง
ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ในการเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของงานนั้นๆ องค์ประกอบหลกัๆในงานกราฟิกนั้นจะแบ่งเป็น 8 ชนิดคือ เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, 
น ้าหนกั, พื้นผิว, ท่ีวา่ง, สี, และตวัอกัษร 

 

  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นงานกราฟิกทั้ง 8 ชนิด 

ท่ีมา: https://www.amazon.com/Cars-Rolled-Movie-Poster-27x40/dp/B07SZ22ZTH 

สรุป 

ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้ดา้นองคป์ระกอบดา้นงานกราฟิก 8 ชนิดมาช่วยในการออกแบบหนา้ปกคลิป
ต่างๆเพื่อช่วยใหง้านกราฟิกนั้นมีความสมดุลและเป็นท่ีน่าสนใจ 
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 1.1 เส้น (Line)  

   เส้นเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความยาว เกิดจากน าจุดมาเรียงติดต่อกนัจากจุดเร่ิมตน้
ไปยงัจุดส้ินสุดจนเกิดเป็นเส้นท่ีมีขนาดและความยาวในแบบต่างๆขึ้นมา โดยมีคุณสมบติั
ใหค้วามรู้สึกไปในทางดา้นยาว และสามารถน าสายตาไปในแนวทางของเส้น ชว้ยก าหนด
ทิศทางและสร้างความต่อเน่ือง สามารถใช้เป็นลกัษณะลวดลา้ยในแบบต่างๆเพื่อสร้าง
ความสนใจใหก้บังานกราฟิก  

 

 

                 

  
ภาพท่ี 2.2 ภาพตวัอยา่งของเส้นในแบบต่างๆท่ีใชใ้นงานกราฟิก 

ท่ีมา: www.tups.ac.th/ps/cp01.html 

 ลกัษณะของเส้นและการส่ืออารมณ์ เส้นจะอยู่ดว้ยกนัในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั โดยในแต่
ลกัษณะจะบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกท่ีส่ือสารออกมาของเส้นแต่ละแบบได ้

• เส้นตรง   ความสูงความมัน่คงเป็นระเบียบ 

• เส้นนอน  สงบน่ิง ความเรียบร้อย ความน่ิงเฉย 

• เส้นเฉียง  ความเร็ว เคล่ือนไหว ไม่หยดุน่ิง มีพลงั ไม่มัน่คง 

• เส้นตดักนั แขง็แกร่ง หนาแน่น ประสาน 

• เส้นโคง้ พลิ้วไหว น่ิมนวล 

• เส้นโคง้กน้หอย  เคล่ือนไหว มึนงง ไม่ส้ินสุด  

• เส้นประ ไม่สมบูรณ์ โปร่ง 

• เส้นโคง้ลูกคลื่น  นุ่มนวล เคล่ือนไหว 
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• เส้นหยกั ซกัแซก สับสน ไม่เป็นระเบียบ อิสระ ไม่อยูใ่นกรอบ น่ากลวั 

• เส้นเลก็และบาง เฉียบคม เบา   

• เส้นหนา น าสายตา หนกัแน่น แขง็แรง  

  นักออกแบบต้องค านึกถึงการเลือกใช้เส้นเป็นอันดับแรกในการออกแบบ
กราฟิก งานกราฟิกนั้นจะมีเส้นเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได ้เพราะเส้นเป็นส่วนค าคญัในการ
ส่ือสารของอารมณ์ในงานกราฟิกไปยงัผูรั้บชม 

 

 

 

  

 

 

 
ภาพท่ี 2.3 ภาพตวัอยา่งภาพโปสเตอร์ท่ีใชเ้ส้นในการออกแบบ 

ท่ีมา: https://posterspy.com/posters/captain-america-civil-war-poster/ 
 
สรุป 
ผูจ้ดัท าไดค้วามรู้เร่ืองใช้เส้นในงานกราฟิกหลากหลายงาน ไดรู้้ความหมายของการส่ือความหมาย
แต่ละเส้นจึงช่วยใหผู้จ้ดัท าสามารถน าความรู้มาใชใ้นงานโมชัน่กราฟิกของผูจ้ดัท าได ้
 

1.2 รูปร่าง (Shape)  
 

   รูปร่างนั้นเกิดจากการท่ีน าเส้นต่างๆมาเรียงต่อกนัจนเกิดเป็นรูปร่างในลกัษณะ 2มิติ 
ต่างๆเช่น รูปวงกลม รูปส่ีเหล่ียม รูปสามเหลียม เป็นต้นและรูปร่างแต่ละชนิดจะให้
ความหมายและอารมร์ความร็สึกท่ีแตกต่างกนัออกไป 

•   วงกลม (Circle)  ศูนยร์วมความสนใจ ศูนยก์ลาง การปกป้อง
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•   ส่ีเหล่ียม (Square)  มัน่คง ความสงบ เป็นระเบียบ การตั้งฉาก 

•   สามเหล่ียม (Triangle)  ความเฉียบคม ความฉลาด มัน่คง ความหยุด
น่ิง 

•   หกเหล่ียม (Hexagon)   ความลึกลบั ความเช่ือมโยง  

   

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 ภาพตวัอยา่งรูปร่างในแบบต่างๆท่ีสามารถใชใ้นงานกราฟิกได้ 
ท่ีมา: http://alldimensions.wikia.com/wiki/The_shape_challange 

  การใชรู้ปร่างนั้นจะมีผลกบังานกราฟิกมากโดยในดา้นของอารมณ์และความชดัเจน
ในงานกราฟิก เช่น หากงานกราฟิกตอ้งการความเป็นระเบียบมัน่คงกใ็ชรู้ปร่าง ส่ีเหล่ียม
หรือสามเหล่ียมในงานกราฟิกก็จะท าใหง้านกราฟิกนั้นสามารถส่ือความรู้สึกและอารมณ์
ตามท่ีตอ้งการออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.5 ภาพตวัอยา่งรูปร่างส่ีเหล่ียมในงานกราฟิกบริเวณขอบโปสเตอร์ 

ท่ีมา: https://screenrant.com/ant-man-wasp-imax-poster-art/ 
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สรุป 

ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้ในดา้นการจดัวา่งรูปร่างต่างๆมาใชใ้นงานของผูจ้ดัท า เช่นการตีกรอบ การสร้าง
กรอบรูปต่างๆทั้งหกเหล่ียมและหา้เหล่ียม 

1.3 รูปทรง (From) 

 รูปท่ีลกัษณะท่ีมี ความลึก ความกวา้ง ความยาว หรือความนูน โดยเป็นรูป 3 มิติ เช่น
รูปทรงกลม รูปทรงส่ีเหลียม รูปทรงสามเหล่ียม รูปทรงกระบอก เป็นตน้ ซ่ึงจะสามารถท าใหง้าน
กราฟิกนั้นดูมีรูปทรงท่ีมีมิติและดึงดูดสายตาส่ือสารไดดี้ยิง่ขึ้น 

  

  

 

 
ภาพท่ี 2.6 ภาพตวัอยา่งรูปทรงในลกัษณะต่างๆ 

ท่ีมา: http://www. patsudabbcit58.wordpress.com 
 

สรุป 
ในส่วนของรูปทรง ผูจ้ดัท าไม่ค่อยไดน้ าความรู้ทางดา้นน้ีมาใชใ้นงานกราฟิกมากเท่าท่ีควร แต่ถือวา่
ผูจ้ดัท าไดค้วามรู้จากการใชรู้ปทรงในการออกแบบมาพอประมาณและคาดวา่จะไดน้ ามาใชใ้น
อนาคต 
 

1.4 น ้าหนัก (Value) 

 น ้าหนกัของภาพหรือรูปทรงนั้นเกิดจากการเติมสี แสงลงไปท าตวัรูปทรงนั้น ท าใหดู้มีมิติ
มากขึ้นและให้ความรู้สึกท่ีเกิดจาก มวล ความหนาแน่น ท าให้การมองรูปทรงนั้นรู้สึกถึงความหนกั 
เบา ทึบแสงและโปร่งแสง 
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ภาพท่ี 2.7 ภาพตวัอยา่งการเปรียบเทียบรูปทรงท่ีมีน าหนกัและไม่มีน ้าหนกั 

                                               ท่ีมา: http:// www.safaribooksonline.com 

สรุป 

เช่นกนักบัรูปทรงท่ีผูจ้ดัท าไม่ไดน้ าความรู้ส่วนน้ีมาใชใ้นงานของผูจ้ดัท ามากนกั แต่จะน าความรู้ใน
ดา้นการใชน้ าหนกัมาประยกุตใ์ชใ้นอนาคตต่อไป 

1.5 พื้นผิว (Texture) 

 พื้นผิวในงานกราฟิกนั้นถือเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการส่ืออารมณ์ของงานกราฟิกได้
อย่างชัดเจน เช่น พื้นผิวท่ีดูเรียบและมนัวาวจะท าให้รู้สึกถึงความหรูหรามีระดับของงานกราฟิก
นั้นๆท่ีใช้พื้นผิวดังกล่าว หรือการใช้พื้นผิวท่ีมีรอยขีดข่วน ขรุขระ จะท าให้งานกราฟิกนั้นๆส่ือ
อารมณ์ออกในความรู้สึกถึงความเก่า ความแขง็แรง และความยาวนาน นกัออกแบบกราฟิกจึงไม่ควร
มองขา้มการเลือกใช้พื้นผิวในการออกแบบกราฟิก เพราะถือเป็นองค์ประกอบส าคญัในการส่ือ
อารมณ์ของงานกราฟิกนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.8 ภาพตวัอยา่งการใชพ้ื้นผิวในงานกราฟิกบริเวณมือสีเขียว 

ท่ีมา: https://moviesmeterblog.wordpress.com/2017/12/26/antman-takes-on-thanos-in-avengers-infinitywar-fan-poster/ 
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สรุป 

ส าหรับดา้นพื้นผิว ผูจ้ดัท าไม่ไดใ้ชค้วามรู้ดา้นน้ีในการออกแบบงานเลยหรืออาจจะมีแต่คาดว่าใช้
งานนอ้ยมาก จึงคาดวา่จะน าความรู้น้ีมาใชง้านในอนาคต  

1.6 ที่ว่าง (space) 

 ท่ีว่างนั้นจดัเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีท าให้งานกราฟิกนั้นไม่ดูหนักไปและท าให้ดู
สะบายตามากขึ้นโดยท่ีว่างจะเป็นการช่วยเสริมจุดเด่นให้กบัตวัวตัถุหรือ องคป์ระกอบอ่ืนๆในงาน
กราฟิกให้ดูเด่นมากขึ้นโดยท่ี ท่ีว่างนั้นอาจจะมีเป็นภาพื้นหลงัท่ีมีแต่สีขาวหรือด าก็ได ้และสามารถ
ใช้การท าการเบลอแบบเคล่ือนไหว (motion blur) ให้กบัภาพพื้นหลงั (background) เพื่อท าให้ภาพ
พื้นหลงั (background) นั้นดูเป็นท่ีว่างเพิ่มขึ้นมา ในงานออกแบบกราฟิกนั้นควรมีท่ีว่างอย่างน้อย 
30% เพื่อใหง้านนั้นไม่ดูแน่นหรือ อึดอดั จนเกินไป 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.9 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชท่ี้วา่งในการเพิ่มความเด่นใหก้บัสินคา้ 

ท่ีมา: https://www.iphone-droid.net/oppo-reno3-pro-5g-poster/ 

สรุป 

ในดา้นท่ีว่าง ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้ดา้นน้ีมาใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะว่าตรงตามการออกแบบท่ี
ผูจ้ดัท าตอ้งการ เช่นการวางรูปโทรศพัทใ์นตวัสินคา้เด่นและน่าสนใจ  

1.7 สี (Color)  

เป็นองคป์ระกอบส าคญัภายในงานเน่ืองจากสีนั้น สามารถส่ืออารมณ์ของงานกราฟิกนั้นๆ
ไดเ้ป็นอยากดีและการเลือกใช้สี ยงัสามารถส่ือความหมายให้กบักลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้โดยการมอง
โดยท่ี สีนั้นจะเป็นตวับ่งบอกถึงความรู้สึกได้อย่างชัดเจนทนัทีเม่ือพบเห็นงานกราฟิกนั้นๆ งาน
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กราฟิกสวยๆนั้นอาจจะส่ือสารไดผ้ิด หากนักออกแบบเลือกใช้สีไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและ
ความหมายของสีนั้นเอง เช่น การออกแบบโปสเตอร์หนงัผีนั้น ควรจะออกแบบโดยการเลือกใช้สี
ด า สีเขียวโทนมืด สีน ้ าเงินโทนมืด  และสีเทา เป็นหลกัเพราะสามารถส่ือความรู้สึกถึงความน่ากลวั 
ความลึกลบั ความเสียใจ ไดใ้นทนัทีท่ีพบเห็นโปสเตอร์ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.10 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกใชสี้ในการส่ือความรู้สึกและอารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ท่ีมา: https://www.amazon.com/Trends-International-Pennywise-Poster-22-375/dp/B075TKC6QK 

สรุป  

การใชสี้ในการส่ือความรู้สึกดา้นงานกราฟิกผูจ้ดัท าไดเ้นน้เร่ืองการใชสี้มาใชใ้นงานเทา่ท่ีควรแต่
ไม่ไดเ้นน้ในดา้นส่ือความรู้สึก จึงไม่ไดน้ าความรู้ดา้นน้ีมาใชเ้ยอะเท่าท่ีควร คาดวา่ในอนาตคจะ
น ามาใชง้านใหม้ากท่ีสุด 

 

1.8 ตัวอกัษร (Type) 

 งานออกแบบทุกๆงานนั้นจะมีตวัอกัษรเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ การเลือกตวัอกัษรท่ีเหมาะสมจึง
เป็นส่วนส าคัญในการส่ือสาร ความสวยงาม และความลงตัวในการจัดองค์ประกอบของงาน
ออกแบบเป็นอย่างมาก ดงันั้นการเลือกตวัอกัษรให้เหมาะสมกบังานกราฟิกนั้นจะสามารถช่วยใหผู้ ้
พบเห็นทราบถึงอารมณ์ของงานกราฟิกนั้นๆไดอ้ยา่งชดัเจนมากขึ้นและยงัเป็นการช่วยในการส่ือสาร
ได้มากขึ้นอีกด้วย นักออกแบบจึงจ าเป็นต้องใส่ใจในการเลือกใช้ตัวอกัษรในการออกแบบงาน
กราฟิก 
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ภาพท่ี 2.11 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกในการเลือกใชต้วัอกัษรท่ีสามารถส่ืออารมณ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ท่ีมา : https://pantip.com/topic/38450014 

สรุป 
ในการปฏิบติังานสหกิจนกัศึกษาไดใ้ช้แนวคิดองคป์ระกอบงานกราฟิกในการออกแบบภาพกราฟิก
เพื่อเผยแพร่ทางส่ือสังคมออนไลน์ให้กับทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั โดยน าแนวคิด
องค์ประกอบงานกราฟิกเก่ียวกบั เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, น ้ าหนัก, พื้นผิว, ท่ีว่าง, สี, และตวัอกัษร 
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบภาพกราฟิกใหก้บัทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 
 
2. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบ  

 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่าการจดัวางองค์ประกอบท่ีดีนั้นจะช่วยให้งานออกแบบนั้นมี
จุดเด่นอย่างชัดเจน สามารถดึงดูดใจผูพ้บเห็น และสามารถส่ือสารความหมายได้ตรงตามความ
ตอ้งการของนกัออกแบบ และยงัช่วยส่งเสริมภาพรวมของงานไปในทิศทางเด่ียวกนัอีกดว้ย 
 
 2.1 อนนั วาโซะ (2558) กล่าววา่พื้นฐานการจดัองคป์ระกอบนั้นสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
1. จังหวะการวาง (Rhythm)  

เป็นการจดัวางแบบเป็นจงัหวะซ ้ าๆกนั หรือวางในระยะทางท่ีเท่ากนั วางให้เกิดจงัหวะท่ี
แตกต่างกนัเลก็นอ้ยตรงส่วนท่ีตอ้งการให้เป็นจุดเด่น สามารถใชไ้ดก้บัทุกองคป์ระกอบไม่วา่จะเป็น
ตวัอกัษร รูปภาพ หรือสีก็ใชไ้ดเ้ช่นกนั  
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ภาพท่ี 2.12 งานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของเส้นแบบจงัหวะการวาง (Rhythm) 

                           ท่ีมา : https://voodoorhythm.myshopify.com/products/news-poster-voodoo-rhythm-super-8 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพแบบจงัหวะการวาง 

                           ท่ีมา : https://aigauno.org/blog/feeling-the-rhythm-thesis-project/ 

สรุป   

ผูจ้ดัท าไดใ้ชค้วามรู้ดา้นน้ีพอประมาณในการสร้างงานโมชัน่กราฟิก ไดรู้้ถึงความหมายและหลกัการ
ใชง้านท่ีถูกตอ้ง 

 

2. ความสอดคล้องและความขัดแย้งกนั (Harmony/Contrast) ขององค์ประกอบ 

 เป็นการสร้างจุดเด่นให้แยกออกจากภาพพื้นหลงัโดยการสร้างจุดเด่นใหแ้ละภาพหลกัยงัคง
ความกลืมกนัอยูภ่ายในงานเรียกวา่ Harmony หรือสร้างใหภ้าพหลกันั้นมีการขดัแยง้กบัภาพพื้นหลงั
หรือองคป์ระกอบอ่ืนๆเพื่อสร้างจุดเด่นใหก้บัภาพหลกัมากขึ้นเรียกวา่ Contrast        
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ภาพท่ี 2.14 ตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพหลกัแบบความ

สอดคลอ้ง 
ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/238057530275338001 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.15 งานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพหลกัแบบความขดัแยง้กนั 

ท่ีมา : http://nuggettheatre.com/coming-attractions/captain-america-civil-war-movie-poster/ 

สรุป 

ผูจ้ดัไดใ้ชค้วามรู้ดา้นการจดัองคป์ระกอบแบบสอดคลอ้งและขดัแยง้ในงานของผูจ้ดัท าพอสมควร
เพื่อท่ีจะท าใหง้านของผูจ้ดัท าโดดเด่นและน่าสนใจมากขึ้น 

 

3. การจัดเรียงต าแหน่งขององค์ประกอบ (Alignment) 

 เป็นการจดัเรียงแบบง่ายเร่ิมจากมุมบนซ้ายไปขวาและจากบนลงไปล่างท าให้ดูเรียบง่าย 
อ่านได้ง่ายและสามารถรับรู้ของทิศทางของการเล่าเร่ืองหรือทิศทางของข้อมูลได้ถูกต้อง โดย
หลกัการน้ีใชห้ลกัการเด่ียวกบัลกัษณะการกวาดสายการอ่านหนงัส่ือของมนุษยน์ั้นเอง ซ่ึงท าใหง้่าย
ต่อการส่ือสารและส่ือความหมายตามท่ีนกัออกแบบไดก้ าหนดไว ้
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ภาพท่ี 2.16 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพแบบการจดัเรียง

ต าแหน่ง 
ท่ีมา : https://avengers-4endgame.blogspot.com/2018/07/avengers-endgame-poster-wallpaper.html 

สรุป 

ผูจ้ดัท าไดใ้ช้ความรู้ในการจดัวางต าแหน่งขององค์ประกอบรุปเพื่อสร้างงานออกมาให้เกิดความ
สมดุลและสร้างความต่ืนตาต่ืนใจใหก้บังาน 

4. สัดส่วนขององค์ประกอบ (Proportion) 

 เป็นการจดัวางองคป์ระกอบโดยการน าส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นท าให้มีขนาดใหญ่ และเห็นไดจ้ดั
ชดัและมีความแตกต่างจากส่ิงท่ีไม่ใช่จุดเด่น และใช้การวางตามล าดบัท่ีนักออกแบบตอ้งให้ผูอ่้าน 
นั้นอ่านไปตามล าดบัท่ีนกัออกแบบก าหนดไว ้

                 
 
 
 
 
 
                ภาพท่ี 2.17 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพ 
              แบบสัดส่วนขององคป์ระกอบ 

ท่ีมา : https://www.aliexpress.com/item/32872168969.html 
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สรุป   

ผูจ้ดัไดใ้ชค้วามรู้ดา้นการแบ่งสัดส่วนขององคป์ระกอบมาใชใ้นงานเพื่อสร้างความเด่นให้กบังานท่ี
เราจะเนน้ใหโ้ดดเด่นกวา่อีกองคป์ระกอบหน่ึง 

 

5. การรวมกลุ่มขององค์ประกอบ (Proximity)  

 การรวมกลุ่มขององค์ประกอบนั้นๆคือการท่ีน าองค์ประกอบอ่ืนๆในงานกราฟิกมา
รวมกนัทั้งหมดจดัวางให้ดูเป็นกลุ่มใกล้ๆ กนัโดยเรียงล าดบัจากส่ิงท่ีมีจุดเด่นไปยงัส่ิงท่ีไม่มีจุดเด่น 
ซ่ึงการจดัวางแบบน้ีจะท าใหง้านกราฟิกดูมีความน่าสนใจ และดึงดูดสายตาไดดี้ขึ้น 

           

 

              

 

 

 

 
                 ภาพท่ี 2.18 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชห้ลกัการจดัวางองคป์ระกอบของรูปภาพ 
               แบบการรวมกลุ่มขององคป์ระกอบ 

ท่ีมา : https://www.businessinsider.com/avengers-age-of-ultron-poster-teases-vision-2015-2 

สรุป 

ผูจ้ดัท าไดใ้ชค้วามรู้ดา้นการออกแบบการรวมกลุ่มมาใชใ้นงานของผูจ้ดัท าค่อนขา้งนอ้ย ดว้ยโอกาศ
และการสร้างสรรคท์ าให้ไม่ไดใ้ชค้วามรู้ดา้นน้ีเท่าท่ีควร คาดว่าในอนาคตจะไดน้ าความรู้ดา้นน้ีมา
ใช ้
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 2.2 อนัน วาโซะ (2558) กล่าวว่ารูปแบบการจดัองค์ประกอบหลกัๆนั้นจะมีอยู่ด้วยกนั 3 
แบบดงัน้ี 

1. การจัดองค์ประกอบแบบทางเดี่ยว (Unity)   
 การเลือกใชอ้งค์ประกอบท่ีสามารถส่ือความหมายไปทิศทางไม่ว่าจะเป็นภาพ ตวัอกัษร 
สีสันต่างๆ ควรออกแบบและเลือกใชใ้หไ้ปในทิศทางเด่ียวกนั 

 
                 
             
               
 
 
 

 

 

 

          ภาพท่ี 2.19 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชรู้ปแบบการจดัองคป์ระกอบแบบทางเด่ียว (Unity)   
ท่ีมา : https://www.amazon.com/Captain-America-Soldier-Original-Sebastian/dp/B00JMNIKJ4 

สรุป 

ผูจ้ดัท าใชค้วามรู้ในดา้นการจดัองคป์ระกอบแบบทางเด่ียวค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากงานไม่เอ่ือต่อการ
ใชง้าน คาดวา่จะน าความรู้น้ีมาใชใ้นงานของผูจ้ดัท าในอนาคต 

 

2. จัดองค์ประกอบแบบสมดุล (Balance) สามารถแบ่งออกได้ 2 แบบดังนี้  

 2.1 การจดัองค์ประกอบแบบความสมดุลตามองค์ประกอบทั้งซ้ายและขวา ให้มีขนาดรูป
หรือตวัอกัษรท่ีเท่ากนัทั้งหมดเพื่อท าให้งานกราฟิกนั้นมีความสมดุลไม่หนกัไปทางใดทางหน่ึงและ
สามารถสร้างจุดเด่นดว้ยตวัเองได ้ 

 2.2 การจดัองคป์ระกอบให้ดูมีน ้าหนกัและสมดุลโดยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งมีภาพหรือตวัอกัษร
ทั้ งซ้ายและขวา แต่จะเลือกการจัดต าแหน่งโดยเกาะกลุ่มไม่จ าเป็นต้องเป็น รูปหรือตัวอักษร
เหมือนกนั แต่ใชจ้ดัวางไม่ใหข้า้งใดขา้งหน่ึงวา่งจนเกินไป จนเสียสมดุล 
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 ภาพท่ี 2.20 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชรู้ปแบบการจดัองคแ์บบสมดุล  

ท่ีมา : https://www.amazon.com/Captain-America-Winter-Soldier-LITHOGRAPH/dp/B0196P3D44 
สรุป 
ผู้จัดท าใช้ความรู้การจัดองค์ประกอบแบบสมดุลค่อนข้างเยอะ เพราะว่าผู้จัดต้องการจะสร้างสมดุล
ให้กบังานของผู้จัดเองจึงต้องน าความรู้ด้านนีม้าใช้เยอะเป็นพเิศษ 
 
 
3. จัดองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจ (Point of interest)  

 การจดัองค์ประกอบแบบเน้นจุดสนใจนั้นจะเป็นการจดัองค์ประกอบโดยการน า
ภาพหรือตวัอกัษรมาวางลงยงัจุดสนใจ (Point of interest) ซ่ึงจุดเน้นความสนใจคือจุดตดั 9 ช่อง
นั้นเองโดยการน าวตัถุท่ีเราตอ้งการให้เป็นจุดเด่นนั้นไปวางลงในต าแหน่งใด ต าแหน่งหน่ึงท่ีไดท้ า
การเลือกเอาไวภ้ายในจุดตดั 9 ช่องเพื่อใหเ้กิดการเวน้ท่ีว่างระหวา่งจุดเด่น และจุดท่ีไม่เด่น โดยวิธีน้ี
จะสามารถท าให้วตัถุท่ีเราตอ้งการเนน้ความเด่น สามารถเห็นไดง้่ายขึ้นและมีความน่าสนใจภายใน
ตวัเองไม่ควรน าวตัถุท่ีตอ้งการเนน้ความเด่นวางลงมากกวา่ 1 จุด ในจุดตดั 9 ช่องเพราะจะท าใหง้าน
กราฟิกนั้นมีจุดสนใจมากกว่า 1 จุดจนท าให้งานกราฟิกนั้นเกิดความเด่นน้อยลง และการเน้นจุด
สนใจนั้นขึ้นอยู่กับนักออกแบบว่าต้องการให้จุดเด่นในงานกราฟิกนั้น ออกมาในจุดใดจุดหน่ึง
ภายในงาน และการใชก้ารจดัองคป์ระกอบแบบเนน้จุดสนใจนั้นสามารถสร้างความโดดเด่นภายใน
งานกราฟิกไดม้ากขึ้น 
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ภาพท่ี 2.21 ภาพตวัอยา่งงานกราฟิกท่ีใชรู้ปแบบการจดัองคแ์บบจุดสนใจ (Point of interest) 
ท่ีมา : https://www.ebay.com/itm/Ant-man-and-the-Wasp-original-DS-movie-poster-27x40-Advance-Antman-Avengers-

/372450904359 

 
           
         
 

 

 

 

                       
ภาพท่ี 2.22 ภาพตวัอยา่งจุดตดั 9 ช่องหรือองคป์รกอบแบบสุดสนใจ (Point of interest) 

ท่ีมา : https://www.goldposter.com/278721/ 

สรุป  

จากการท่ีไดป้ฏิบติังานใน บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั นั้นนกัศึกษาสหกิจไดน้ าทฤษฎีการจดั
องคป์ระกอบ มาประยุกตใ์ชใ้นการท างานจริงโดยการจดัองค์ประกอบภายในภาพงานกราฟิกตาม
ทฤษฎีฯ เช่น การจดัองค์ประกอบของภาพหน้าปกคลิปโมชั่นแบบเน้นจุดสนใจ โดยการน าวตัถุ
หรือภาพมาวางลงบริเวณจุดสนใจตามท่ีเราตอ้งการ เพื่อใหผู้พ้บเห็นเกิดความสนใจในภาพปกคลิป
ไดม้ากขึ้นและอีกทั้งยงัให้เพิ่มความสวยงามภายในภาพกราฟิกอีกดว้ย เพราะการจดัองคป์ระกอบ
ภาพตามทฤษฎีการจดัองคป์ระกอบนั้นจะท าใหภ้าพดูมีมิติและเพิ่มความเด่นชดัของภาพกราฟิกอีก
ดว้ย 
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3.แนวคิดเร่ืองความหมายเชิงก ากบั 
 อารีรัตน์ แพทยนุ์เคราะห์ (2552) กล่าวว่าแนวคิดเชิงก ากบัจ าแนกได ้2 ลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
 1.Anchorage ท าหน้าท่ีในการก ากบัหรือเป็นตวัควบคุมความหมาย โดยใช้ตวั
บท(text) เป็นตวัช้ีน าความหมาย ท าให้ผูอ่้านภาพมองขา้มความหมายบางอย่างและเลือกรับ
ความหมายบางอยา่ง อนัเป็นการขจดัความหมายอ่ืนอยา่งแนบเนียน การก ากบัดว้ยภาษาอกัษร
จะควบคุมผูรั้บสารให้คน้พบความหมายท่ีไดรั้บการเตรียมไวล้่วงหนา้ ดงันั้นอาจกล่าวได้ว่า 
หนา้ท่ีในการก ากบัความหมาย จึงท าหนา้ท่ีในการเลือกสรรความหมายมาเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
โดยเป็นการอธิบายท่ีเจาะจงใช้กบัสัญญะบางตวัเท่านั้น ภาษาเขียนให้อ านาจในการควบคุม
ภาพแก่คนสร้างภาพ การก ากบัความหมายของภาพดว้ยภาษาเขียนจึงเป็นการจ ากดัศกัยภาพใน
การส่ือความหมายของภาพใหเ้หลือเพียงส่วนของภาพท่ีตอ้งการใช ้
 2.Relay เป็นการเช่ือมโยงทางความหมายหรือการรับช่วงส่ือความหมายต่อจาก
ภาพ โดยท าหนา้ท่ีประการดงักล่าวน้ีมกัพบในงานประเภทการ์ตูน โดยตวับทมกัท าหนา้ท่ีเป็น
บทสนทนา ท าให้ความสัมพนัธ์ของตวับทและภาพมีลกัษณะของความส าคญัแบบเสริมและ
เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั ในการน าเสนอความหมายท่ีไม่มีภาพ สามารถใชต้วับทเสริมความหมาย
ของภาพได ้เพื่อใหส้ารท่ีส่ือออกมามีความหมายสมบูรณ์ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้แนวคิดเร่ืองการก ากบัความหมาย (anchorage) ในการ
ออกแบบกราฟิกการส่ือความหมายของภาพหรือสัญญะท่ีไม่ใช่ลายลกัษณ์อักษรและลาย
ลกัษณ์อกัษรในช้ินงานออกแบบ ซ่ึงไดน้ าแนวคิดขา้งตน้มาประยกุตใ์ชใ้นช้ินงาน เช่น การใช้
รูปภาพก ากบัความหมาย และ การใชต้วัอกัษรก ากบัความหมาย 

 



 
 

 บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 562 อาคารเพชราวุธ ชั้น 6 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
หมายเลขโทรศพัท ์0-2640-1621 
FAX 0-2245-9339 

      
                          ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ี บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากัด  (Bejaravudh Technology Co.,Ltd) โดยด าเนินธุรกิจ
เก่ียวกับการบริการ ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ส่ือสาร เทคโนโลยีต่างๆ และ นอกจากนั้นแลว้ เพ
ชราวุธ เทคโนโลย ีบริการเป็นท่ีปรึกษาให้ความรู้ดา้นอุปกรณ์ส่ือสารต่างๆอีกมากมาย โดยใหค้วาม
ช่วยเหลือในการแนะน าขอ้มูล และรับติดตั้งระบบส่ือสารต่างๆ อาทิ เช่น ระบบเซิฟเวอร์ ขอ้มูล
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศพัท ์คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ โดยทีมงานคุณภาพของทางเพชราวุธ เทคโนโลยี 
ท่ีมีความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ท่ียาวนาน บริการของทาง เพชราวุธ เทคโนโลย ีนั้นแบ่ง
ออกไดด้งัน้ี  
  3.2.1บริการติดตั้งระบบเซิฟเวอร์ 

 3.2.2 บริการใหค้  าแนะน าทางดา้นอุปกรณ์ส่ือสารเทคโนโลยตี่างๆ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานในองค์กรณ์ 

 ทางองคก์รณ์จะมีการบริหารงานโดย ทางตวับริษทัตอ้งการจะแนะน าขอ้มูลของอุปกรณ์

ส่ือสารเทคโนโลยช้ิีนไหนก็จะสั้งลงมาทางหวัหนา้งาน จากนั้นหวัหนา้งานจะน าขอ้มูลท่ีทางบริษทั

มี มาใหก้บัพนกังานประจ าและนกัศึกษาฝึกงานรับทราบ และใหเ้ร่ิมผลิตและสร้างสรรคง์านออกมา

ใหท้นัตามระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใน 1 วนัหลงัจากรับค าสั่ง เวน้เสียแต่งานไหนท่ีทางบริษทัไม่รีบ

ในการน าเสนอขอ้มูลก็จะละเวน้เร่ืองระยะเวลาการส่งได ้

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นายสุวฒัน์ เกตุมอญ    ต าแหน่ง โมชัน่ กราฟิกดีไซน์ 
3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 ลักษณะท่ีได้รับหมอบหมายคือ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์และผลิตงาน
ออกแบบโมชัน่ภาพน่ิงและเคล่ือนไหวในการให้ขอ้มูล และ เผยแพร่ทางส่ือยูทูป ช่อง เพื่อ
วีเอส 
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3.5 ช่ือ สกุลและต าแหน่งงานของพนักงานท่ีปรึกษา 
 3.5.1 ช่ือ-สกุล พนกังานท่ีปรึกษา นายณรงคช์ยั เขมวราภรณ์  
 3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา หวัหนา้งาน 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 – 28 สิงหาคม 2563 
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น. 

 
3.7 ขั้นนตอนและวิธีการด าเนินงาน 
           3.7.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 
สัปดาห์ที่ 1 รับฟังการอธิบายรูปแบบการท างานของทางบริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั 
สัปดาห์ที่ 2 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกCovid-19ประจ าวนัตลอดสัปดาห์  
สัปดาห์ที่ 3 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกCovid-19ประจ าวนัตลอดสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ 4 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดเปรียบเทียบระหวา่งโทรศพัท ์(เพื่อVS) 
สัปดาห์ที่ 5 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดรีวิวใหข้อ้มูลโทรศพัท ์(เพื่อVS) 
สัปดาห์ที่ 6 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกCovid-19ประจ าวนัตลอดสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ 7 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกCovid-19ประจ าวนัตลอดสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ 8 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดเปรียบเทียบระหวา่งอุปกรณ์เทคโนโลย ี(เพื่อVS) 
สัปดาห์ที่ 9 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดเปรียบเทียบระหวา่งคอมพิวเตอร์ (เพื่อVS) 
สัปดาห์ที่ 10 คิดบทและร่วมแสดงในงานVDOของทางบริษทั 
สัปดาห์ที่ 11 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกCovid-19ประจ าวนัตลอดสัปดาห์ 
สัปดาห์ที่ 12 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Acer 
สัปดาห์ที่ 13 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Asus 
สัปดาห์ที่ 14 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series Msi 
สัปดาห์ที่ 15 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกหมวดคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค Series ROG 
สัปดาห์ที่ 16 ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกแนวให้ก าลงัใจของเพจ ห้องสีฟ้า ในเครือบริษทั 
 ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 
  (1)  Computer AMD Ryzen 7/Nvidia GTX 1060 1 เคร่ือง 
 3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

(1)  Adobe Photoshop 2020 
(2)  Adobe Premiere Pro 2020 
(3)  Adobe After Effect 2020 
(4)  Adobe Illustrator 2020 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เร่ือง “การออกแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยูทูป 
ชาแนล เพื่อวีเอส ให้กบั บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั” โดยแสดงถึงการบูรณาการองคค์วามรู้
หลกัของการออกแบบโมชัน่กราฟิกตามท่ีไดศึ้กษา มาปรับใช้ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษา โดย
ผูจ้ดัท าไดน้ าผลของการปฏิบติังาน แบ่งรายละเอียดเป็นหมวดหมู่ผลงานต่างๆ ดงัน้ี  
 
          1 หมวดหมู่งานโมช่ันกราฟิก เกีย่วกบัการให้ข้อมูลของคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ค 
 ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั ไดม้อบหมายงานให้นกัศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิก โดยเป็นการให้ขอ้มูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ควา่มีรุ่นอะไรบา้งท่ีเป็นท่ีนิยมในเวลา
นั้น มีสเปคขอ้มูลเป็นอยา่งไร ท าไมถึงแนะน าขอ้มูลคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊คตวัน้ีใหไ้ดท้ราบกนั โดยมี
รายละเอียดงานดงัน้ี  
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานโมชัน่กราฟิก ของ ROG Starix G15/17 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน ROG Starix G15/17 
 

น าFootageต่างๆ มารวมใน Folder เดียวกนัเพื่อง่ายต่อการใชง้านและหาไฟลต์่างๆ 
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ภาพท่ี 4.2 ภาพขอ้มูลท่ีไดแ้ยกยอ่ยเป็นหวัขอ้น าเสนอไวแ้ลว้ 
 

 น าข้อมูลของเบ้ืองต้นของ ROG Starix G15/17 จากทางบริษทัและแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
น่าเช่ือถือ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบดว้ย ช่ือรุ่น , Performance , ขนาดจอ , คียบ์อร์ด ,
พอร์ตเช่ือมต่อ และราคาสินคา้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 1 
 

 น าไฟล์ Footage ต่างๆ และFontตวัอกัษรมาจดัเรียงองค์ประกอบใน Adobe Illustrator ใช้
ลูกเล่นสีซ้อนกนัม่วงและชมพูโดยเอาไวห้ลงัสีขาวเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กบัตวัอกัษร จากนั้น
แบ่งออกเป็น Scene แรก ท่ีใชเ้ป็นหนา้ปกของคลิปและฉากแรกในคลิป จากนั้นท าการแยก Layer 
แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
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ภาพท่ี 4.4 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 2 
 

 มาใน Scene ท่ีสองเก่ียวกบั Performance ของตวัโนต้บุ๊ค โดยการน าไฟล ์Footage ต่างๆ มา
จดัองคป์ระกอบเช่นเดิม การจดัวาง Layout เป็นหัวขอ้ CPU, GPU, LAM&ROM, และ Os จากนั้น
ท าการแยก Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 3 
 

 ต่อด้วย Scene ท่ีสามเก่ียวกับจอของตัวโน้ตบุ๊ค โดยการน าไฟล์  Footage ต่างๆ มาจัด
องคป์ระกอบเช่นเดิม และจดัวาง Layout เป็นหัวขอ้ขนาดจอและความละเอียด จากนั้นท าการแยก 
Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
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ภาพท่ี 4.6 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 4 
 

 ฉาก Scene ท่ีส่ีเก่ียวกับคีย์บอร์ดของตัวโน้ตบุ๊ค โดยการน าไฟล์  Footage ต่างๆ มาจัด
องค์ประกอบ การจดัวาง Layout เป็นหัวขอ้ตามลูกเล่นต่างๆ ของคียบ์อร์ดว่ามีลูกเล่นอะไรบา้ง 
จากนั้นท าการแยก Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชั่นใน Adobe After Effects 
ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 5 
 

 ฉาก Scene ท่ีห้าเก่ียวกบัพอร์ตเช่ือมต่อของตวัโน้ตบุ๊ค โดยการน าไฟล์ Footage ต่างๆ มา
จดัองคป์ระกอบ การจดัวาง Layout ตามจุดต่างๆ ท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อของโน้ตบุ๊ค จากนั้นท าการแยก 
Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
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ภาพท่ี 4.8 ภาพในการท า ArtWork ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 6 
 

 Scene ท่ีสุดท้ายเก่ียวกับราคาของตัวโน้ตบุ๊ค โดยการน าไฟล์  Footage ต่างๆ มาจัด
องคป์ระกอบ การจดัวาง Layout แสดงถึงราคาของโน้ตบุ๊ค จากนั้นท าการแยก Layer แต่ละ Layer 
ไวเ้พื่อสะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 1 
 

 หลงัจากแยกไฟล์ AI แต่ละไฟล์เรียบร้อยก็จะน าไฟล์พวกนั้นเขา้โปรแกรม AE โดยแยก
เป็นแต่ละ Composition ท่ีไดเ้รียบเรียงเป็นแต่ละ Scene ไว ้โดยจะท าการเคล่ือนไหวและขยบัตามท่ี
เหมาะสมกบัการวาง Layout ไวใ้นขา้งตน้ 
 ในฉากแรกจะ Zoom ไปท่ีตว้พื้นหลงัท่ีเป็น Footage VDO เคล่ือนไหว จากนั้นจะ Zoom 
Out ออกมาแลว้เป็นโน๊ตบุ๊ค2เคร่ืองว่ิงเขา้หากนั และโลโก ้ROG จะค่อยๆชดัขึ้นมาตามดว้ยช่ือของ
รุ่น และปิดทา้ยดว้ย Pop Up Logo “เพื่อVS” และจะแช่ทิ้งไว ้และใช ้Transition มาเปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 4.10 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 2 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีสอง คือหัวขอ้ Performance หลงัจากเปล่ียน Transition ฉากแรกแลว้
จะเป็น Footage VDO พื้นหลัง และเราจะขยับโน๊ตบุ๊คเล่ือนเข้ามาทางขวา ตามด้วยหัวข้อ 
Performance  จากนั้นกลางจอโน็ตบุ๊คเป็น PopUp ขึ้นมา ตามดว้ย Logo ต่างๆ ตามหัวขอ้ย่อยของ
โน็ตบุ๊ค พร้อมกบัขอ้ย่อยขึ้นมา ประกอบดว้ย CPU, GPU, RAM&ROM และ OS:Windows10 เป็น 
PopUp ขึ้นมาคา้งไวป้ระมาณ4-5วิและหายไป พอจบหัวขอ้สุดทา้ยจะเขา้ Transition เปล่ียนฉาก
ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.11 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 3 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีสาม คือหัวขอ้จอ หลงัจากเปล่ียน Transition มาแลว้ ก็จะใชแ้บบเดิม
คือ Footage VDO และ โน็ตบุ๊คจะเล่ือนเขา้มาจากทางขวา และขึ้นหวัขอ้จอ จากนั้นรูปภาพในจอจะ
ขึ้นมาและขึ้นหัวขอ้ย่อยต่างๆ ทางซ้ายคา้งไวจ้ากนั้นจะเปล่ียนหัวขอ้ไปเร่ือยๆ โดยในส่วนของ
หัวขอ้น้ีจะใช้เส้นมาแบ่งตรงกลางถึงความแตกต่าง หลงัจากนั้นจะคา้งไวแ้ละตดัเขา้ Transition 
เปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 4.12 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 4 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีส่ี คือหัวขอ้คียบ์อร์ด หลงัจากเปล่ียน Transition จากฉากสอง จะใช้
เป็นแบบเดิม และ ตวัคียบ์อร์ดจะเล่ือนเขา้มาทางซา้ย ตามดว้ย PopUp ช่ือรุ่น,ประเทภคียบ์อร์ดและ 
Logo คียบ์อร์ดตามล าดบั จากนั้นจะใชเ้ทคนิคคือการน าตวั VDO ลูกเล่นของคียบ์อร์ดวางทบัให้ตรง
กบัรูป Footage ท่ีเรา Die Cut มา ต่อดว้ยการท า Alpha Inverted Matte ระหวา่งตวั Footage VDO กบั
ตวั Footage รูป ให้ตดัพื้นหลงัของ VDO ออกให้เหลือแค่ส่วนของคียบ์อร์ดท่ีตรงกนั จากนั้น VDO 
จะเล่นลูกเล่นต่างๆ ไปเร่ือยๆ และจะมีช่ือของหัวขอ้ลูกเล่นขึ้นมาและหายไปตามลูกเล่นนั้นๆ จน
จบ ก็จะเล่ือนหายไป และเขา้ Transition เปล่ียนฉากต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.13 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 5 
 

    เป็นการขยบั Scene ท่ีห้า หลงัจากเปล่ียน Transition จากฉากสอง จะใชเ้ป็นแบบเดิมคือ Footage 
VDO พื้นหลงั และตวัโน็ตบุ๊ตจะเล่ือนเขา้มาทางขวา และขึ้น PopUp ช่ือรุ่นกบัหัวขอ้ Ports จากนั้น
จะใช ้Path Tool ในการลากเส้นจากจุดเช่ือมต่อของโน็ตบุ๊คมาจุดช่ือเรียกต่างๆ โดยใช ้Trim Paths 
มาช่วยให้เส้นว่ิงจากจุดแรกมาจุดสุดทา้ยและขึ้นช่ือเรียก ท าจนครบทุกอนั จากนั้นช่ือทุกอนัจะ
หายไปและเส้นจะว่ิงกลบัไปจุดเร่ิมตน้ และโน็ตบุ๊คเล่ือนออก ตดัเขา้ Transition เปล่ียนฉากต่อไป 
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ภาพท่ี 4.14 ภาพในการขยบัโมชัน่ ROG Starix G15/17 Scene ท่ี 6 
 

 เป็นการขยบั Scene สุดทา้ย คือหัวขอ้ราคา หลงัเปล่ียน Transition ฉากสอง ก็จะใช้เป็น
แบบเดิมคือ Footage VDO พื้นหลงั จะเป็นช่ือรุ่นขึ้นมาก่อน จากนั้นโน็ตบุ๊ค จะเล่ือนเขา้มาทางขวา 
และ PopUp  ราคาโดยประมาณเดง้ขึ้นมา และจางลงนิดน่ึง ตามดว้ย PopUp ตวัเลขราคาขึ้นมาคา้ง
ไว ้4-5 วิ จากนั้น โน้ตบุ๊คจะเล่ือนออกทางซ้ายและหัวขอ้จะหายไปก่อนเขา้ Transitions เขา้ End 
Credit เป็น Scene จบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15 ภาพการรวม Composition ของ ROG Starix G15/17 ในการรอ Render 
 

 หลังจากท่ีขยับทุก Composition เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะท าการพรีวิวให้ทางบริษัท
ตรวจเช็คทนัท่ีเป็นการเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งเหมาะสมและแกไ้ขก่อนการ Render คร้ังสุดทา้ยเป็น
การจบขั้นตอนการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิก ROG Starix G15/17 
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ทั้งน้ีสามารถรับชมตวั VDO Motions Graphic ไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 

 
ตวัอยา่งผลงานเบ้ืองตน้ ยงัมีผลงานท่ีคลา้ยลกัษณะน้ีอีกประกอบดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 4.16 (Acer Nitro 5) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.17 (ASUS TUF GAMING FX505) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.18 (MSI ALPHA 15) 
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ภาพท่ี 4.19 (MSI GE66 Raider) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.20 (MSI GE75 Raider) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.21 (MSI GS66 Stealth) 
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ภาพท่ี 4.22 (MSI GT76 Titan) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.23 (Acer Swift 5) 
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2 หมวดหมู่งานโมช่ันกราฟิก เกีย่วกบัการรีวิวข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่นโทรศัพท์ นาฬิกา
ดิจิทัล และ PlayStations 
 

ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั ไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิก โดยเป็นการใหข้อ้มูลของอุปกรณ์เทคโนโลยตี่างๆ เป็นการพรีวิวขอ้มูลอุปกรณ์เทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเป็นท่ีนิยมและกระแสก าลงัมาแรง  โดยมีรายการดงัน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานโมชัน่กราฟิก ของ OnePlus 8 Pro Preview 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน OnePlus 8 Pro 
 

น ำ Footage ต่ำงๆ มำรวมใน Folder เดยีวกนัเพือ่งำ่ยต่อกำรใชง้ำนและหำไฟลต์่ำงๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.25 ภาพขอ้มูลท่ีไดแ้ยกยอ่ยเป็นหวัขอ้น าเสนอไวแ้ลว้ 
 

 น าขอ้มูลของเบ้ืองตน้ของ OnePlus 8 Pro จากทางบริษทัและแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบดว้ย ช่ือรุ่น , ขนาดจอ , กลอ้งหนา้/กลอ้งหลงั , Performance , 
และราคาสินคา้ 
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ภาพท่ี 4.26 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 1 
 

 น าไฟล์ Footage ต่างๆ และ Logo ช่ือรุ่นมาจดัเรียงองค์ประกอบในAdobe Illustrator ใช้ 
Appearance สร้าง Effect Distort&Transform ในการเพิ่มลูกเล่นพื้นหลงัของFontเป็นสีแบบมุมเฉียง
เพื่อสร้างมิติให้กบั Logo และ Font จากนั้นแบ่งออกเป็น Scene ต่างๆ โดย Scene แรก จะใช้เป็น
หนา้ปกของคลิปและฉากแรกในคลิป ต่อจากนั้นท าการแยก Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อสะดวกต่อ
การขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.27 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2 
 

 มาใน Scene ท่ีสองเก่ียวกบัประเภทของจอภาพ ความละเอียด อตัราตดัต่อ ความแข็งแกร่ง 
และกลอ้งหน้า (ขอ้มูลในส่วนด้านหน้า)ของตัวโทรศพัท์ โดยการน าไฟล์ Footage ต่างๆ มาจัด
องค์ประกอบเช่นเดิม มีการใช้ลูกเล่นน ารูปท่ีแตกต่างกนัมาว่าซ้อนกนัแต่ละ Layer เพื่อจะน าไป
ขยบัใน Adobe After Effects 
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ภาพท่ี 4.28 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 3 
 

 มาใน Scene ท่ีสามเก่ียวกบักลอ้งหลงัของตวัโทรศพัท ์โดยการน าไฟล์ Footage ต่างๆ และ 
Font ตวัอกัษรมาจดัองคป์ระกอบเช่นเดิม และท าการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe 
After Effects 
 

 
 

ภาพท่ี 4.29 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4 
 

 มาใน Scene ท่ีส่ีเก่ียวกบั Performance ของตวัโทรศพัท ์โดยการน าไฟล ์Footage ต่างๆ และ 
Font ตวัอกัษรมาจดัองคป์ระกอบเช่นเดิม มีการใช ้Logo Icon ในการช่วยส่ือสารเช่น Logo Android, 
RAM, ROM มาใชใ้น ArtWork ดว้ย และท าการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After 
Effects 
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ภาพท่ี 4.30 ภาพในการท า ArtWork OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 5 
 

 มาใน Scene ท่ีห้าเป็น Scene สุดท้ายเก่ียวกับราคา ของตัวโทรศัพท์ โดยการน าไฟล์  
Footage และ Font ตวัอกัษรมาจดัองคป์ระกอบง่ายๆ โดยฉากน้ีไม่มีการวางองคป์ระกอบอะไรเยอะ
เพราะทางบริษทัตอ้งการให้แสดงราคาตวัเลขอยา่งเดียวเพื่อให้เขา้ใจง่ายๆ จากนั้นท าการแยกแต่ละ 
Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After Effects 
 

 
 

ภาพท่ี 4.31  ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 1 
 

 หลงัจากแยกไฟล์ AI แต่ละไฟล์เรียบร้อยก็จะน าไฟล์พวกนั้นเขา้โปรแกรม AE โดยแยก
เป็นแต่ละ Composition ท่ีไดเ้รียบเรียงเป็นแต่ละ Scene ไว ้โดยจะท าการเคล่ือนไหวและขยบัตามท่ี
เหมาะสมกบัการวาง Layout ไวใ้นขา้งตน้ 
 ในฉากแรกจะเป็นตวัโทรศพัทท์างขวาเล่ือนขึ้นมาตามดว้ยทางซา้ย เล่ือนขึ้นมาแบบตดักนั
จากนั้นตัว Logo รุ่นโทรศัพท์จะพุ่งขึ้นมาทางมุมซ้ายล่างและปิดท้ายด้วย Logo “เพื่อVS” เป็น 
PopUp หมุนเดง้ขึ้นมา พอทุกอยา่งขึ้นมาครบจะคา้งไวป้ระมาณ4-5วินาทีและยอ้น Reverse กลบัไป
พร้อมกบั Transition มาเปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 4.32 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2/1 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีสอง คือขอ้มูลส่วนดา้นหนา้โทรศพัท ์หลงัจากเปล่ียน Transition จาก
ฉากแรกแลว้จะเป็นฉากขาวจากนั้น Logo รุ่นเล่ือนออกมามุมบน จากนั้นตามดว้ยตวัโทรศพัท์จะ
เล่ือนเข้ามาทางขวา ต่อมาน า Layer รูปโทรศัพท์ท่ีต่างกันมาปรับ Opacity สลับกันเป็นจังหวะ
กระพริบเพแสดงถึงความแตกต่างของขอ้มูลและหัวขอ้ย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยจอภาพ,ความละเอียด
และความแขง็แกร่งท่ีมีรูปมาสลบัใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง โดยหวัขอ้ยอ่ยนั้นๆ จะ PopUp ขึ้นมาและ
สลบักนัหายไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.33 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 2/2 
 ยงัอยู่กับการขยบั Scene ท่ีสอง ในส่วนน้ีคือส่วนของกล้องหน้า โดยต่อจากฉากท่ีแลว้
หลงัจากจบหัวขอ้ย่อยสุดทา้ยโทรศพัท์เคร่ืองเดิมจะเล่ือนออกและโทรศพัท์เคร่ืองใหญ่จะเล่ือน
ขึ้นมาให้เห็นแค่หน้าจอ จากนั้นจะใช้Pen Toolสร้างเส้นสีเขียวขึ้นมาโดยใช้ Effect Trim Paths มา
ใช้ในการท าเส้นว่ิงจากจุดกลอ้งมาหัวขอ้ จากนั้นขอ้มูลจะเป็น PopUp เดง้ขึ้นมาคา้งไว4้-5วินาที 
จากนั้นจะยอ้น Reverse กลบัไปพร้อมกบั Transition มาเปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 4.34 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 3 
 

 เป็นการขยับ Scene ท่ีสาม คือข้อมูลส่วนกล้องหลังของโทรศัพท์ หลังจากเปล่ียน 
Transition จากฉากสองแลว้จะเป็นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นจะเป็น Logo รุ่นเล่ือนออกมามุมบน 
จากนั้นตามดว้ยตวัโทรศพัทจ์ะเล่ือนขึ้นมาทางล่างซ้าย จากนั้นจะขึ้นหัวขอ้กลอ้งหลงั ก่อนท่ีจะใช้ 
Pen Tool สร้างเส้นเหมือนเดิมในการสร้างเส้นว่ิงจากจุดต่างๆของกลอ้งออกมาถึงขอ้มูล พอครบทุก
ขอ้มูลจะคา้งไว4้-5วินาทีจากนั้นจะตดัเขา้ Transition มาเปล่ียนฉาก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.35 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4/1 
 

 เป็นการขยับ Scene ท่ี ส่ี  คือข้อมูลส่วน Performance ของโทรศัพท์ หลังจากเปล่ียน 
Transitionจากฉากสามแลว้จะเป็นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นตวัโทรศพัท์จะเล่ือนขึ้นโดยมีการ
หมุนเขา้มาทางซา้ยจากนั้นเคร่ืองท่ีสองจะเล่ือนออกมาจากเคร่ืองแรก จากนั้นจะขึ้นหวัขอ้ชิป โดยมี
เส้น Paths ลากออกมาจากตรง Logo ของ OnePlus จากนั้นหัวขอ้ย่อยจะเป็น PopUp เด้งออกมา
ตามล าดบั CPU และ GPU 
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ภาพท่ี 4.36 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 4/2 
 

 ยงัอยู่กบัการขยบั Sceneท่ี ส่ี คือขอ้มูลส่วน Performance ของโทรศพัท ์โดยในหัวขอ้ RAM, ROM 
และระบบปฏิบัติการจะมีการใช้  Icon เข้าด้วยโดยจะซ้อนอยู่บนกรอบส่ีเหล่ียมสีขาวจางๆ
เปรียบเสมือนจอโทรศพัท์ท่ีมีการแสดงผลขึ้นมา จากนั้นตามดว้ยหัวขอ้ทั้งหมดจนครบตามล าดบั
คา้งไว4้-5วินาที จากนั้นจะยอ้น Reverse กลบัพร้อมกบั Transition มาเปล่ียนฉาก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.37 ภาพในการขยบัโมชัน่ OnePlus 8 Pro Scene ท่ี 5 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีสุดทา้ย คือขอ้มูลส่วนราคาของโทรศพัท ์หลงัจากเปล่ียน Transition 
จากฉากส่ีแลว้จะเป็นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นจะขึ้น PopUp ราคา ตามดว้ยตวัโทรศพัทจ์ะเล่ือน
ขึ้นโดยมีการหมุนเขา้มาดว้ยทางซ้ายจากนั้นเคร่ืองท่ีสองท่ีซ้อนอยู่จะเล่ือนออกมาจากเคร่ืองแรก
เหมือนเดิมกบัฉากท่ีส่ี จากนั้นจะขึ้นหัวขอ้ เร่ิมตน้ท่ี และตามดว้ย PopUp ราคาเดง้ขึ้นมาคา้งไว ้4-5
วินาที จากนั้นจะตดัเขา้ Transitions เขา้ End Credit เป็น Scene จบ 
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ภาพท่ี 4.38 ภาพการรวม Composition ของ OnePlus 8 Pro ในการรอ Render 
 

 หลังจากท่ีขยับทุก Composition เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะท าการพรีวิวให้ทางบริษัท
ตรวจเช็คทนัท่ีเป็นการเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งเหมาะสมและแกไ้ขก่อนการ Render คร้ังสุดทา้ยเป็น
การจบขั้นตอนการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิก Preview OnePlus 8 Pro 
 

ทั้งน้ีสามารถรับชมตวั VDO Motions Graphic ไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 

 
 

ตวัอยา่งผลงานเบ้ืองตน้ ยงัมีผลงานท่ีคลา้ยลกัษณะน้ีอีกประกอบดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 4.39 (iPhone 12) 
 



43 
 

 
 

ภาพท่ี 4.40 (Realme XT) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.41 (SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.42 (SAMSUNG Galaxy Note 20) 
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ภาพท่ี 4.43 (XiaoMi Mi 10 Pro) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.44 (XiaoMi Mi Band 5) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.45 (Playstation 5) 
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3 หมวดหมู่งานโมช่ันกราฟิก เกีย่วกบัการเปรียบเทียบข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ท้ังโทรศัพท์ 
คอมพวิเตอร์ เป็นต้น 

ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั ไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาออกแบบงานโมชัน่
กราฟิก โดยเป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลของอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอุปกรณ์นั้นมีความแตกต่างกนัมาก
เพียงใดเป็นตวัช่วยในการหาขอ้ดีขอ้ดอ้ยช่วยในการตดัสินใจเลือกสินคา้ โดยมีรายการดงัน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานโมชัน่กราฟิกของ MacBookPro 2020 VS MacBookAir 2020 
 

 
 
ภาพท่ี 4.46 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 
 

น า Footage ต่างๆ มารวมใน Folder เดียวกนัเพื่อง่ายต่อการใชง้านและหาไฟลต์่างๆ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4.47 ภาพขอ้มูลท่ีไดแ้ยกยอ่ยเป็นหวัขอ้น าเสนอไวแ้ลว้ 
 

 น าขอ้มูลของเบ้ืองตน้ของ MacBook Pro 2020 และ MacBook Air 2020 จากทางบริษทัและ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ  ท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้
ประกอบดว้ย Performance , ประเภทจอ , ตวัเคร่ือง , และราคาสินคา้ 
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ภาพท่ี 4.48 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 1 
 

 น าไฟล ์Footage ต่างๆ และLogoช่ือรุ่นมาจดัเรียงองคป์ระกอบใน Adobe Illustrator โดยได้
สร้างขนาดของ ArtWork ใหมี้ขนาดใหญ่เพื่อนให้เป็นลูกเล่นในการขยบัใน AE โดย Scene แรก จะ
ใช้เป็นหน้าปกของคลิปและฉากแรกในคลิป  ต่อจากนั้นท าการแยก Layer แต่ละ Layer ไวเ้พื่อ
สะดวกต่อการขยบัโมชัน่ใน Adobe After Effects ต่อไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.49 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/1 
 

 มาใน Scene ท่ีสองเก่ียวกับ Performance ของ MacBook Pro และ MacBook Air โดยการ
น าไฟล ์Footage ต่างๆ มาจดัองคป์ระกอบต่างๆ และออกแบบหมวดหัวขอ้ของการเปรียบเทียบให้
เขา้ใจง่ายๆโดยใชรู้ปหกเหล่ียมเป็นกรอบหัวขอ้และมีกรอบส่ีเหล่ียมออกมาทางซ้ายขวาเป็นขอ้มูล
ย่อยในการเปรียบเทียบ โดยในฉากของ Performance จะมีหัวขอ้ประกอบด้วย CPU, GPU, RAM 
และ ROM  จากนั้นจะท าการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After Effects 
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ภาพท่ี 4.50 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/2 
 

 ยงัอยู่ใน Scene ท่ีสองแต่เป็นหัวขอ้เก่ียวกบัจอ ของ MacBook Pro และ MacBook Air ใช้
องค์ประกอบต่อจากหัวขอ้ท่ีแลว้แต่เปล่ียนหมวดย่อยเป็นจอภาพ โดยในฉากของจอ จะมีหัวขอ้
ประกอบดว้ย จอภาพ,ความละเอียด,ความสว่างและเทคโนโลยี จากนั้นจะท าการแยกแต่ละ Layer 
เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After Effects 
 

 
 

ภาพท่ี 4.51 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2/3 
 

 ยงัอยูใ่น Scene ท่ีสองแต่เป็นหวัขอ้เก่ียวกบัตวัเคร่ือง ของ MacBook Pro และ MacBook 
Air จะมีการเปล่ียน Footage เป็นรูปตวัเคร่ืองแทนเพื่อง่ายต่อการระบุจุดต่างๆ ของตวัขอ้มูลท่ีจะ
เปรียบเทียบ โดยในฉากของตวัเคร่ือง จะมีหวัขอ้ประกอบดว้ย น ้าหนกั,คียบ์อร์ด,Touch ID,Touch 
Bar,การเช่ือมต่อ,การเช่ือมต่อดว้ยสาย,ระบบเสียง,แบตเตอร่ีและสีของทั้งหมดของ MacBook Pro 
และ MacBook Air จากนั้นจะท าการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After Effects 
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ภาพท่ี 4.52 ภาพในการท า ArtWork MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 3 
 

 มาใน Scene ท่ีสามเป็น Scene สุดทา้ยเก่ียวกบัราคาโดยประมาณ ของ MacBook Pro และ  
MacBook Air โดยการน าไฟล์ Footage ของทั้งสองตวัมาจดัองค์ประกอบโดยน า Footageนั้  นมาก
ลบัหัวและปรับค่าความชดัลงให้เสมือนกบัสะทอ้นกระจกอยู่ จากนั้นก็จดัเรียงตวัอกัษรต่างๆใ ห้
เหมาะสมและอ่านง่าย จากนั้นจะท าการแยกแต่ละ Layer เพื่อจะน าไปขยบัใน Adobe After Effects 
 

 
 

ภาพท่ี 4.53 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 1 
 

 หลงัจากแยกไฟล์ AI เรียบร้อยก็จะน าไฟล์เขา้โปรแกรม AE แยกเป็นแต่ละ Composition 
แต่ละScene ไว ้โดยจะท าการเคล่ือนไหวและขยบัตามท่ีเหมาะสมกบัการวาง Layout ไวใ้นขา้งตน้ 
 ในฉากแรกจะเป็นฉากขาว จากนั้นตวั MacBook Pro และ MacBook Air ค่อยๆชดัและใหญ่
ขึ้นโดยหมุนเขา้มาตรงกลาง จากนั้นจะขึ้นช่ือของ MacBook Air 2020 ก่อน ทางซ้ายและจะหมุน
พลิกอีกรอบสลบัให ้MacBook Pro มาอยูท่างซา้ยแทนจากขวา จากนั้นจะขึ้นช่ือ MacBook Pro 2020 
จากนั้นจะปิดทา้ยดว้ย Logo “เพื่อVS” เป็น PopUp หมุนเดง้ขึ้นมาตรงกลาง พอทุกอย่างขึ้นมาครบ
จะคา้งไวป้ระมาณ4-5วินาทีและยอ้น Reverse กลบัไปพร้อมกบั Transition มาเปล่ียนฉาก 
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ภาพท่ี 4.54 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 2 
 

 เ ป็นการขยับ  Scene ท่ีสอง คือข้อมูลส่วน Performance ของทั้ ง  MacBook Pro และ 
MacBook Air หลงัจากเปล่ียน Transition จากฉากแรกแลว้จะเป็นหัวขอ้ Performance ขึ้นมาพร้อม
กบัองคป์ระกอบของช่ือรุ่นและ Logo Apple จากนั้นตามดว้ยรูปของ MacBook Pro และ MacBook 
Air เล่ือนเขา้มาพร้อมกนัทางซ้ายและขวา แลว้ขึ้น Logo “เพื่อVS” เล็กๆตรงกลาง ตามดว้ย รูปหก
เหล่ียมเด้งขึ้นมาและส่ีเหล่ียมยื่นออกมาพร้อมกันจากทางซ้ายและขวา ต่อด้วยท่ีจอของทั้งสอง
เคร่ืองจะมี กรอบส่ีเหล่ียมจางๆขึ้ นมาพร้อมกับ Logo Icon ของ หัวข้อย่อยนั้ นๆ โดยในฉาก 
Performance จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ CPU, GPU, RAM และ ROM ถือเป็นการจบ Scene สอง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.55 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 3 
 

     เป็นการขยบั Scene ท่ีสาม แต่ยงัใช่ฉากเดิมของ Scene ท่ีสอง แต่เปลี่ยนขอ้มูลส่วน Performance 
เป็นจอแทน จากนั้นจะขึ้นหวัขอ้ยอ่ยในหมวดน้ีแทน โดยในฉากน้ีจะมีการใชลู้กเล่นการซอ้นรูปท่ี
ต่างกนัและปรับ Opacity ในการสลบัไปมา แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของตวั จอภาพ, ความ
ละเอียด, ความสวา่ง และ เทคโนโลย ีTrue Tone โดยในฉากจอ จะประกอบไปดว้ยหวัขอ้ จอภาพ, 
ความละเอียด, ความสวา่ง และเทคโนโลย ีถือเป็นการจบ Scene สาม 
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ภาพท่ี 4.56 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 4 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีส่ี แต่ยงัใช่ฉากเดิมของ Scene ท่ีสองแต่เปล่ียนข้อมูลส่วนจอเป็น
ตวัเคร่ืองแทนและยงัเปล่ียนรูปทั้ง MacBook Pro และ MacBook Air โดยเล่ือนอนัเก่าออกและน ารูป
ใหม่เล่ือนเขา้มาแทนท่ี จากนั้นจะขึ้นหัวขอ้ย่อยในหมวดน้ีแทน โดยในฉากน้ีจะมีการใชลู้กเล่นบาง
หัวขอ้ย่อย เป็นการท ากรอบกระพริบๆ เป็นการระบุจุดต่างๆ  ว่าจุดๆ นั้นคือตรงไหน โดยจะมีการตี
กรอบ ประกอบดว้ย คียบ์อร์ด, Touch ID และ Touch Bar และในส่วนของ หัวขอ้ย่อย การเช่ือมต่อ
จะมีการใช้ Icon มาด้วยในการส่ือความหมายด้วย เช่น Icon Wifi และ Icon Bluetooth ส่วนการ
เช่ือมต่อด้วยสายจะมีการลากเส้น Pen Tool ออกมาจากจุดเช่ือมต่อด้วย โดยในฉากตวัเคร่ือง จะ
ประกอบไปด้วยหัวขอ้ น ้ าหนัก, คียบ์อร์ด, Touch ID, Touch Bar ,การเช่ือมต่อ, การเช่ือมต่อด้วย
สาย, ระบบเสียง, แบตเตอร่ีและ สี โดยในฉากของสีจะเปล่ียนเอารูปทั้งสองรูปออก และน ารูปสี
ต่างๆ ของ MacBook Pro และ Mac Book Air เขา้มาแทนจากนั้นคา้งไว ้และตดัเขา้ Transition ถือ
เป็นการจบ Scene ส่ี 
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ภาพท่ี 4.57 ภาพในการขยบัโมชัน่ MacBookPro 2020 และ MacBookAir 2020 Scene ท่ี 5 
 

 เป็นการขยบั Scene สุดท้าย คือข้อมูลส่วนราคาของ  MacBook Pro และ MacBook Air 
หลงัจากเปล่ียน Transition จากฉากส่ีแลว้จะเป็นฉากขาวเหมือนเดิมจากนั้นจะขึ้น PopUp Logo  
Apple ตามดว้ย ราคาโดยประมาณ และเป็นตวัเคร่ืองทั้งสองตวัเล่ือนเขา้มาพร้อมกันทางซ้ายขวา
ตามด้วยช่ือของทั้งคู่และ PopUp ราคาจะเด้งขึ้นมาตามล าดับ คา้งไว ้4-5วินาที จากนั้นจะตดัเขา้ 
Transitions เขา้ End Credit เป็น Scene จบ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.58 ภาพรวม Composition ของ MacBookPro 2020 Vs MacBookAir 2020 ในการรอ 
Render 

 
 หลังจากท่ีขยับทุก  Composition เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะท าการพรีวิวให้ทางบริษัท
ตรวจเช็คทนัท่ีเป็นการเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งเหมาะสมและแกไ้ขก่อนการ Render คร้ังสุดทา้ยเป็น
การจบขั้นตอนการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิก MacBook Pro 2020 VS MacBook Air 2020 
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ทั้งน้ีสามารถรับชมตวั VDO Motions Graphic ไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 

 
ตวัอยา่งผลงานเบ้ืองตน้ ยงัมีผลงานท่ีคลา้ยลกัษณะน้ีอีกประกอบดว้ย 

 
 

ภาพท่ี 4.59 (Huawei MatePad Pro VS SAMSUNG Galaxy Tap S6) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.60 (XiaoMi Mi Band 4 VS XiaoMi Mi Band 5) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.61 (Raspberry Pi 4 Model B VS Raspberry Pi 3 Model B) 
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ภาพท่ี 4.62 (Microsoft Surface Go 2 VS Microsoft Surface Go) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.63 (Microsoft Surface Pro X VS Microsoft Surface Pro 7) 
 

4 หมวดหมู่งานโมช่ันกราฟิก เกีย่วกบัข้อมูลของโคโรน่าไวรัส(โควิด-19) แบบรายวัน 
ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั ไดม้อบหมายงานให้นกัศึกษาออกแบบงานโมชัน่

กราฟิก โดยเห็นถึงปัญหาของโคโรน่าไวรัส ทางบริษทัเลย อยากจะเพิ่มขอ้มูลรายวนัของไวรัสน้ีไป
ดว้ยโดยเป็นInfo ตวัเลขสถิติง่ายๆ โดยมีรายการดงัน้ี 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การผลิตงานโมชั่นกราฟิกของ “5ประเทศดังไม่มีข้อจ ากัดการบินช่วง 
Covid-19” 
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ภาพท่ี 4.64 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน 
“5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” 

 
น า Footage ต่างๆมารวมใน Folder เดียวกนัเพื่อง่ายต่อการใชง้านและหาไฟลต์่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.65 ท่ีมาในการหาแหล่งอา้งอิงขอ้มูล 
 

หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชอ้า้งอิง เก่ียวกบั5ประเทศท่ีไม่มีขอ้จ ากดัทางการบินร่วมไป
ถึง ขอ้มูลสถิติตวัเลขต่างๆ ท่ีมีความน่าเช่ือถือจากเวบ็ท่ีมีการยอมรับ โดยอา้งอิงขอ้มูลทางการบิน
จากเวบ็Kayak และอา้งอิงขอ้มูลสถิติโควิด-19จาก Worldometers เป็นตน้ โดยเราจะเอาเวบ็พวกน้ี
มาท าเป็นฉากอา้งอิงใส่ตอนทา้ยของคลิป 
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ภาพท่ี 4.66 ภาพในการท า ArtWork  
“5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 1 

 
หลงัจากไดข้อ้มูลท่ีตอ้งการแลว้ ก็จะเร่ิมสร้าง ArtWork ท่ีละส่วน โดยค านึงถึงความ

ตอ้งการของบริษทัท่ีตอ้งการท าอะไรง่ายๆ และรวดเร็ว โดยเร่ิมสร้างหนา้ปกคลิป และ Scene แรก 
โดยการน า Footage สถานท่ีมาจดัองคป์ระกอบจากนั้นสร้างกรอบหกเหล่ียมตรงกลางจดัเรียงค าให้
สวยงาม 

 

 
 

ภาพท่ี 4.67 ภาพในการท า ArtWork  
“5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 2 

 
เป็นการสร้าง ArtWork Scene ท่ีสอง โดยไดน้ า Icon ของ 5 ประเทศมาจดัเรียงแบ่งเป็น

ช่องๆ 5 ช่อง โดย Scene น้ีเป็นการบอกใหท้ราบวา่มีประเทศอะไรบา้ง จากนั้นจะแยก Layer เพื่อเอา
ไปขยบัต่อใน AE 
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ภาพท่ี 4.68 ภาพในการท า ArtWork  
“5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 3 

 
เป็นการสร้าง ArtWork Scene ท่ีสาม จะท าเป็นการเรียงอนัดบัง่ายๆ และท าหวัขอ้แต่ละ

หวัขอ้อยูข่า้งบน และใชก้ราฟแท่งส่ีเหล่ียมเป็นตวัเปรียบเทียบความต่างของตวัเลข โดยในฉากน้ีจะ
มีขอ้มูลในส่วนของ ผูติ้ดเช่ือ, ผูเ้สียชีวิต, รักษาหาย และ รักษาอยูใ่นโรงพยาบาล จากนั้น แยง่ Layer 
เอาไว ้ในการขยบัต่อใน AE 

 

 
 

ภาพท่ี 4.69 ภาพในการท า ArtWork  
“5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 4 

 
เป็นการสร้าง ArtWork Scene ท่ีส่ี เป็นขอ้มูลในส่วยผูติ้ดเช่ือเพิ่มขึ้นประจ าวนั โดยจะใช้

กราฟของทาง Worldometers มาใชใ้นการอา้งอิงดว้ย ท าลกัษณะน้ี ทั้ง 5 ประเทศ จากนั้นแยง่ Layer 
และน าไปขยบัต่อใน AE 
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ภาพท่ี 4.70 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 2 
 

 หลังจากแยกไฟล์ AI เ รียบร้อยก็จะน าไฟล์เข้าโปรแกรม  AE โดยแยกเป็นแต่ละ 
Composition แต่ละ Scene ไว ้โดยจะท าการเคล่ือนไหวและขยบัตามท่ีเหมาะสมกบัการวาง  Layout 
ไวใ้นขา้งตน้ 
 เราจะเร่ิมในฉากท่ีสองก่อน โดยจะเป็นการรับ Transition มาจากฉากแรก จากนั้นจะเป็น 
PopUp  Logo “เพื่อVS” เล็กๆ เดง้หมุนขึ้นมา ตามดว้ยวนัท่ี จากนั้นจะเป็น Icon ประเทศ เดง้ขึ้นมา 
และช่ือค่อยๆชัดเป็นล าดับจนครบทั้ง 5 ประเทศ จากนั้นคา้งไวป้ระมาณ4-5 วินาท่ี และตดัเข้า 
Transition เปล่ียนฉากต่อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 4.71 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 3 

 
 เป็นการขยบั Scene ท่ีสาม หลงัจาก Transiton มาจากฉากท่ีสองแลว้ จะเป็น PopUp Logo 
“เพื่อVS” ขึ้นมา ตามด้วย หัวขอ้แต่ละหัวขอ้ ต่อด้วยประเทศขึ้นมา และกราฟแท่งค่อยๆยืดยาว
ออกไปจนสุดตามตวัเลขท่ี ส่วนตวัเลข ไดใ้ช ้Effect Slider Control มาใชท้ าตวัเลขว่ิงจาก 0-100 ท า
ตามหัวขอ้ ประกอบดว้ย ผูติ้ดเช่ือ, เสียชีวิต, รักษาหาย และ รักษาอยู่ในโรงพยาบาล โดยทุกๆ การ
เปล่ียนหวัขอ้จะมี Transition มาคัน่ฉากเสมอ 
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ภาพท่ี 4.72 ภาพในการขยบัโมชัน่ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” Scene ท่ี 4 
 

 เป็นการขยบั Scene ท่ีส่ี หลงัจาก Transition มาจากฉากท่ีสามแลว้ จะเป็น PopUp Logo 
“เพื่อVS” ขึ้นมาเหมือนเดิม จากนั้นตามดว้ย หวัขอ้แต่ละหัวขอ้ ตามดว้ย ช่ือประเทศค่อยๆชดัขึ้นมา 
และเป็นPopUp กราฟเส้นเดง้ขึ้นมาคา้งไว4้-5วินาท่ีและเดง้ออกเปล่ียนเป็นประเทศอ่ืนๆ จนครบทั้ง 
5ประเทศ จากนั้นตดัเขา้ Transition เขา้อา้งอิงท่ีไดท้ าไว ้และตดัเขา้ End Credit จบฉากสุดทา้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.73 ภาพรวม Compositionของ “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” ในการรอ 
Render  

 
 หลงัจากท่ีขยบัทุก Composition เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะน าทุกๆ Scene มาประกอบกนัโดย
เอาปกอนัแรกท่ีไดท้ าไวม้าวางไวข้า้งหน้าจากนั้นจะท าการพรีวิวให้ทางบริษทัตรวจเช็คทนัท่ีเป็น
การเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งเหมาะสมและแกไ้ขก่อนการ Render คร้ังสุดทา้ยเป็นการจบขั้นตอนการ
ผลิตส่ือโมชัน่กราฟิก “5ประเทศดงัไม่มีขอ้จ ากดัการบินช่วง Covid-19” 
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ทั้งน้ีสามารถรับชมตวั VDO Motions Graphic ไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 

 
 

ตวัอยา่งผลงานเบ้ืองตน้ ยงัมีผลงานท่ีคลา้ยลกัษณะน้ีอีกประกอบดว้ย 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.74 ภาพตวัอยา่งงาน Covid-19 
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5 หมวดหมู่งานโมช่ันกราฟิก ส่วนเพิม่เติมของยูทูปชาแนล ห้องสีฟ้า ในเครือ ของบริษัท 
 ทาง บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลย ีจ ากดั ไดม้อบหมายงานเพิ่มเติมให้นกัศึกษาออกแบบงาน
โมชัน่กราฟิก ในการใหแ้ง่คิดและก าลงัใจของทางยทููปในเครือของบริษทั โดยการน าค าคมต่างๆมา
ท าเป็นรูปน่ิง เคล่ือนไหวผา่นการเล่าเร่ือง ทั้งแง่คิด ขอ้คิดต่างๆ การใหก้ าลงัใจ โดยมีรายการดงัน้ี 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน การผลิตงานโมชัน่กราฟิกของ “จงอย่าหมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป 
สรงกระสินธ์” 
 

 
 

ภาพท่ี 4.75 ภาพ Footage ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิตผลงาน 
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” 

 
น า Footage ต่างๆมารวมใน Folder เดียวกนัเพื่อง่ายต่อการใชง้านและหาไฟลต์่างๆ 

 
 

 
 

ภาพท่ี 4.76 ภาพการน าวลีของ ชนาธิปมาแต่งและเล่าเร่ืองผา่นทางแนวคิดของนกัศึกษา 
 

น ามาปรับให้เป็นการให้ก าลังใจตามจุดประสงค์ของทางเพจ ห้องสีฟ้า เพื่อใช้ในการ
บรรยายประกอบการเล่าเร่ือง 
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ภาพท่ี 4.77 ภาพเสียงท่ีท าการอดัมาตามบทท่ีเขียนไว ้
 

ท าการอดัเสียงมาใชป้ระกอบในการเล่าเร่ือง เป็นหน่ึงใน Footage 
 

 
 

ภาพท่ี 4.78 ภาพในการท า ArtWork 
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” 

 
สร้าง ArtWork ทั้งหมด โดยการจดัวางให้เรียบร้อยและแยก Layer ออกแบ่งเป็น Scene 

ต่างๆตามท่ีไดว้างแผนไว ้เอาไปขยบัต่อใน AE 
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ภาพท่ี 4.79 ภาพในการขยบัโมชัน่  
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene ท่ี 1 

 
 หลงัจากสร้าง ArtWork ใน AI เสร็จแลว้ จะน าไฟลน์ั้นเขา้โปรแกรม AE  สร้าง 
Composition ท่ีตอ้งการขึ้นมา จากนั้นน าเสียงท่ีอดัมารวมกบัไฟลเ์พลงประกอบ จากนั้นเร่ิมท าการ
เคล่ือนไหวและขยบัตามท่ีเหมาะสมกบัการวาง Layout ไวใ้นขา้งตน้ 
 มาในฉากแรกเราจะเปิดดว้ยฉากสีเทา และ  Logo “For Real Hero” ค่อยๆชดัและใหญ่ขึ้น 
จากนั้นจางหายไป 
 

 
 

ภาพท่ี 4.80 ภาพในการขยบัโมชัน่  
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene ท่ี 2 

 
หลังจากฉากแรกแล้ว จะขึ้ นเป็นค าพูดท่ีละประโยคชัดขึ้ นมาตามเสียงท่ีนักศึกษาได้

บรรยาย พร้อมกบัรูป ชนาธิป ค่อยๆชดัและใหญ่ ขึ้นมา จากนั้น ทุกอยา่งจางหายไป 
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ภาพท่ี 4.81 ภาพในการขยบัโมชัน่  
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene ท่ี 2 

 
หลังจากฉากท่ีสองแล้ว จากนั้นจะเป็นก่ึงๆสไลด์โชว์ โดยจะท าการน า Footage ของ

ชนาธิปมาท าให้ค่อยๆชัดและใหญ่ขึ้นจากตรงกลาง และจางหายไป และเรียงเป็นรูปแต่ละรูป
ตามล าดบั  

 

 
 

ภาพท่ี 4.82 ภาพในการขยบัโมชัน่  
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene ท่ี 3 

 
 โดยในการท าสไลดโ์ชวน้ี์จะมีการใชเ้ทคนิคการเคล่ือนกลอ้งใน AE ท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนมา 
น ามาใชใ้นการเพิ่มลูกเล่นให้มีมิติเพิ่มความน่าสนใจใหก้บัตวังานอีก 
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ภาพท่ี 4.83 ภาพในการขยบัโมชัน่  
“จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” Scene ท่ี 4 

 
หลงัจากจบการบรรยายสไลด์โชวแ์ลว้จะขึ้นประโยคเดิมขา้งตน้ ขึ้นมาท่ีละประโยคพร้อม

รูปของชนาธิป และ End Credit ของทางเพจ ห้องสีฟ้าขึ้นมาคา้งไวป้ระมาณ5-6วินาท่ีจนจบเพลง
จากนั้นหลงัจากท่ีเคล่ือนไหวทุกอย่างเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะท าการพรีวิวให้ทางบริษทัตรวจเช็ค
ทนัท่ีเป็นการเช็คขอ้มูลความถูกตอ้งเหมาะสมและแกไ้ขก่อนการ Render คร้ังสุดทา้ยเป็นการจบ
ขั้นตอนการผลิตส่ือโมชัน่กราฟิก “จงอยา่หมดศรัทธาในตวัเราเอง - ชนาธิป สรงกระสินธ์” 

 
ทั้งน้ีสามารถรับชมตวั VDO Motions Graphic ไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 

 
 

ตวัอยา่งผลงานเบ้ืองตน้ ยงัมีผลงานท่ีคลา้ยลกัษณะน้ีอีกประกอบดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 4.84 เราตอ้งกา้วต่อไป ไม่ใช่หยดุอยูก่บัท่ี - กวินทร์ ธรรมสัจจานนัท์ 
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ภาพท่ี 4.85 จงอยา่กลวัท่ีจะควา้โอกาส - ธีรศิลป์ แดงดา 
 

 
 

ภาพท่ี 4.86 ท่ีของเรา เราตอ้งสร้างขึ้นมาเอง - ธีราทร บุญมาทนั 
 

ทั้งน้ีสามารถรับชมผลงานทั้งหมดไดท้าง QR Code ดา้นล่าง 
 

      
             (Youtube: เพื่อVS)                                                                          (Youtube: InBlueRoom) 
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สรุป 
ผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้น นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการออกแบบงานโมชัน่
กราฟิกเผยแพร่ทางส่ือยูทูป ชาแนล ช่องเพื่อวีเอส ในขั้นตอนการรับรายละเอียดงานจากทางบริษทั
และพนักงานท่ีปรึกษาถือเป็นขั้นตอนแรกและท่ีมีความส าคญัมาก เน่ืองจากในขั้นตอนน้ีจะเป็น
ขั้นตอนในการรับรายละเอียดเก่ียวกบังานท่ีนักศึกษาจะตอ้งท าและออกแบบตวัส่ือออกมาให้ตรง
ตามความตอ้งการของทางบริษทัมากท่ีสุด และเป็นขั้นตอนในการคน้หาขอ้มูลส าคญั เน้ือหา และ
รูปแบบลกัษณะของส่ือ ให้กบัทางนักศึกษาสหกิจได้น าไปด าเนินการผลิตได้อย่างถูกตอ้งตามท่ี
บริษทัตอ้งการ อีกทั้งไดพ้ฒันาทกัษะในการออกแบบงานโมชัน่กราฟิก การวางองคป์ระกอบ การ
เลือกใชสี้ การเลือกใชต้วัอกัษร (Font) แนวทางเทคนิคพิเศษในการเคล่ือนไหว จากพี่ท่ีท างาน เอฟ
เฟค โทนสีและยงัตอ้งใช้ทกัษะความรู้ท่ีไดศึ้กษามาประยุกต์ใช้กบัการผลิตส่ือให้ตรงกบัแนวคิด
ของสัญญะเพื่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการสูงสุดของกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับขั้นตอนการ
แก้ไขนั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนแรกและขั้นตอนหลังการผลิตนั้ นจะท าการส่งไฟล์งาน ให้กับทางบริษัทเพื่อท าการ
ตรวจสอบก่อนการเผยแพร่หากส่ือท่ีท าการผลิตไม่ผ่านในขั้นตอนน้ีจะถูกส่งแก้ไขอีกคร้ัง ใน
ขั้นตอนแกไ้ขหากผ่านการตรวจสอบก็จะท าการเผยแพร่โดยบริษทั การปฏิบติังานสหกิจคร้ังน้ีได้
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในดา้นการเรียนรู้การออกแบบงานโมชัน่กราฟิกเพื่อเผยแพร่ทางส่ือยทููป 



      บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั เพชราวุธ เทคโนโลยี จ ากดั เป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ ตั้งแต่

ตั้ งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เสร็จส้ินแล้วนั้นท าให้
นกัศึกษาสหกิจไดรั้บประสบการณ์ในการท างานจริง ไดเ้รียนรู้การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิด
ปัญหาขึ้น และไดท้ างานร่วมกบัพนกังานคนอ่ืนๆอีกทั้งท าให้นกัศึกษาสหกิจมีระเบียบวินยัในการ
ท างานมากขึ้น และไดเ้รียนรู้เทคนิคต่างๆในการใชโ้ปรแกรมผลิตงานออกแบบโมชัน่กราฟิก และ
ยงัสามารถน าความรู้และเทคนิคการออกแบบงานโมชัน่กราฟิกท่ีไ ดจ้ากการปฏิบติังานไปใช้กบั
การท างานในอนาคตได ้

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 การท างานผลิตส่ือโมชัน่กราฟิกทั้งแบบภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวนั้น ตอ้งอาศยั
ความช านาญและเทคนิดพิเศษในการใช้โปรแกรมค่อนขา้งมากเพื่อผลิตส่ือให้ออกมามี
คุณภาพ งานท่ีท าอาจมีข้อผิดพลาดในเร่ืองของระยะเวลาในการผลิตท่ีไม่เป็นไปตาม
ก าหนด ดั้งนั้นควรศึกษาเทคนิคการใชโ้ปรแกรม ให้เกิดความช านาญและคล่องแคล่วมาก
ขึ้น 

5.2.2 การวางองคป์ระกอบและเลือกโทนสีในแต่ละงาน ควรจดัวางองคป์ระกอบและเลือก
โทนสีท่ีเหมาะสมตรงต่อการส่ือความหมาย หากจดัวางองคป์ระกอบไม่ดีและเลือกใช้โทน
สีท่ีผิดอาจจะท าให้ส่ือท่ีผลิตนั้นเกิดการส่ือความหมายท่ีผิดพลาด ดั้งนั้นควรศึกษาในเร่ือง
ของการจดัองคป์ระกอบ การใชโ้ทนสี และความหมายของสีใหม้ากขึ้น  

5.2.3 การเลือกตวัอกัษร (Font) ประกอบค าอธิบายขอ้มูลควรเลือกให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
ขององค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความง่ายในการอ่าน หากใช้ ตวัอกัษร (Font) ท่ีอ่านยากจน
เกินไปอาจท าให้กลุ่มเป้าหมายนั้นไม่สามารถอ่านให้เขา้ใจได ้จึงเกิดเป็นการส่ือสารท่ีไม่
สมบูรณ์ได้ ดังนั้นควรศึกษาเพิ่มเติมในด้านการเลือกใช้ตัวอักษร (Font) ให้เหมาะกับ
องคป์ระกอบของส่ือท่ีท าการผลิต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดความเขา้ใจและอ่านง่ายใน
สารท่ีไดรั้บจากผูส่้งสาร 
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ภาคผนวก ก 

 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 1 : โมช่ันกราฟิก ROG STARIX G15/17 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 2 : โมช่ันกราฟิก MSI GT76 Titan

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 3 : โมช่ันกราฟิก MSI GS66 Stealth 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 4 : โมช่ันกราฟิก MSI GE75 Raider 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 5 : โมช่ันกราฟิก MSI GE66 Raider 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 6 : โมช่ันกราฟิก MSI Alpha 15 

 



ผลงานชิ้นท่ี 7 : โมช่ันกราฟิก ASUS TUF GAMING FX505 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 8 : โมช่ันกราฟิก Acer Nitro 5 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 9 : โมช่ันกราฟิก Acer Swift 5 

 



ผลงานชิ้นท่ี 10 : โมช่ันกราฟิก OnePlus 8 Pro 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 11 : โมช่ันกราฟิก SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 12 : โมช่ันกราฟิก SAMSUNG Galaxy Note 20 

 



ผลงานชิ้นท่ี 13 : โมช่ันกราฟิก Xiaomi Mi 10 Pro 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 14 : โมช่ันกราฟิก Realme XT 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 15 : โมช่ันกราฟิก iPhone 12 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 16 : โมช่ันกราฟิก Xiaomi Mi Band 5 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 17 : โมช่ันกราฟิก Playstation 5 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 18 : โมช่ันกราฟิก MacBook Pro 2020 VS MacBook Air 2020 

 



ผลงานชิ้นท่ี 19 : โมช่ันกราฟิก Huawei MatePad Pro VS Samsung Galaxy Tab S6 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 20 : โมช่ันกราฟิก Raspberry Pi 4 Model B VS Raspberry Pi 3 Model B 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 21 : โมช่ันกราฟิก Xiaomi Mi Band 5 VS Xiaomi Mi Band 4 

 



ผลงานชิ้นท่ี 22 : โมช่ันกราฟิก Microsoft Surface Go 2 VS Microsoft Surface Go 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 23 : โมช่ันกราฟิก Microsoft Surface Pro X VS Microsoft Surface Pro 7 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 24 : โมช่ันกราฟิก 5 ประเทศดัง ไม่มีข้อจ ากดัทางการบิน ช่วงCovid-19 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 25 : โมช่ันกราฟิก 5 สถานท่ีน่าเท่ียวท่ีสุดในโลก กบัสถานการณ์ Covid-19 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 26 : โมช่ันกราฟิก 5เมืองท่ีมีผู้ติดเช้ือCovid-19มากท่ีสุด

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 27 : โมช่ันกราฟิก 5เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมJapan 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 28 : โมช่ันกราฟิก 5อนัดับของยุโรป โควิด-19 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 29 : โมช่ันกราฟิก 5อนัดับของอเมริกา เหนือ โควิด-19 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 30 : โมช่ันกราฟิก 5อนัดับของอเมริกา ใต้ โควิด-19 

 



ผลงานชิ้นท่ี 31 : โมช่ันกราฟิก 5อนัดับของแอฟริกา โควิด-19 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 32 : โมช่ันกราฟิก 5อนัดับของเอเชีย โควิด-19 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 33 : โมช่ันกราฟิก 5ประเทศระบบสุขภาพดีท่ีสุดในโลก 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 34 : โมช่ันกราฟิก 5ประเทศท่ีมียอดผู้ติดเช้ือCOVID-19สูงสุด 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 35 : โมช่ันกราฟิก วิกฤติการเงินโลก2007-2008 VS วิกฤติโคโรน่าไวรัส2020 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 36 : โมช่ันกราฟิก จงอย่าหมดศรัทธาในตัวเอง-ชนาธิป สรงกระสินธ์ 

 



ผลงานชิ้นท่ี 37 : โมช่ันกราฟิก เราต้องก้าวต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่กบัท่ี-กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์ 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 38 : โมช่ันกราฟิก จงอย่ากลวัที่จะคว้าโอกาส-ธีรศิลป์ แดงดา 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 39 : โมช่ันกราฟิก ที่ของเรา เราต้องสร้างขึน้มาเอง-ธีราทร บุญมาทัน 

 

 



ผลงานชิ้นท่ี 40 : งานเสริม คิดบทแลร่วมแสดงคลปิ “สัมภาษณ์งานท่ีดี หรอ” 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 41 : งานเสริม คิดบทแลร่วมแสดงคลปิ “Gag มุกเม่ือมาหาหมอ ep : 5” 

 

 

ผลงานชิ้นท่ี 42 : งานเสริม คิดบทแลร่วมแสดงคลปิ “วิธีหาเลขเด็ดให้ถูกหวยแบบฮา:Win Lotto” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ภาคผนวก ข 

 











 

 

 

ภาคผนวก ค 

 





 
 

ประวัติผู้จัดท ำ 
 

 
  ช่ือ   นาย สุวฒัน์ เกตุมอญ 
 รหัสนักศึกษำ  6004640008 
 เบอร์ติดต่อ  090-813-8728 
 Email   suwat.k165118@gmail.com 
        เกดิวันท่ี    22 พฤษภาคม 2541 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน      บ้านเลขท่ี 30 ทีเอ็ม แมนชั่น ห้อง 112 ซอย
บรมราชชนนี 30 แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพ 10170 

 
ประวัติกำรศึกษำ 
  2556 ส าเร็จการศึกษามธัยมตน้ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) 
                            ในพระราชูปถมัภ ์
  2559 ส าเร็จการศึกษามธัยมปลาย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (วดันอ้ยใน) 
                            ในพระราชูปถมัภ ์
ปัจจุบัน  ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ 
  สาขา ภาพยนตร์ โทรทศัน์และส่ือดิจิทลั 
 
ทักษะและควำมสำมำรถพเิศษอ่ืนๆ 

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เ ช่น Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Microsoft Office, Microsoft 
Power Point,  
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