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บทคัดย่อ 
 

รายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ืองการผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กบับริษทั ไฟนอลไลฟ์
จ ากดัมีวตัถุประสงค์เพื่อเขา้ใจขั้นตอนการผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กบั บริษทัไฟนอลไลฟ์ จ ากดั
โดยมีขั้นตอน คือการรับทราบข้อมูลและรายละเอียดของผลงานการออกแบบ อาทิ ผลิตภณัฑ ์
ข้อความท่ีใช้จากนั้นท าการออกแบบผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท าการก าหนดขนาดของ
ผลงาน วางองคป์ระกอบต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายก่อนท าการผลิตช้ินงาน ส่งตรวจและน าส่งไป
ยงัฝ่ายการขายเพื่อน าผลงานไปใชต่้อไป 
  ผลงานจากการปฏิบัติงาน ผูเ้ขียนได้รับประสบการณ์การท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม การ
ร่วมมือกนัท างานเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีออกมามีประสิทธ์ภาพ การเรียนรู้แกไ้ขปัญหา ขอ้ผิดพลาดใน
งานแต่ผูเ้ขียนก็สามารถแกไ้ขปัญหาจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี นอกจากน้ีการท าโครงเป็นการไดใ้ช้
ความสามารถของผูเ้ขียนไดท้  าในส่ิงท่ีไม่ถนดั ไม่กลา้แสดงออก และเป็นการช่วยพฒันาฝีมือของ
ผูเ้ขียนท าใหมี้ศกัยภาพการท างานท่ีดีข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

บริษทั ไฟนอลไลท์ จ  ำกดั  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550 เป็นกำรขำยแบบหน้ำร้ำน และได้จด
ทะเบียนข้ึนเป็นบริษทัอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือ ปีพ.ศ.2555 ซ่ึงเป็นกำรขำยแบบออนไลน์ โดยออกแบบ
ภำพกรำฟิก แลว้ท ำกำรเผยแพร่โฆษณำทำง Facebook เป็นหลกั โดยมีคุณชยุต ศรีเฮือง เป็นผูร่้วม
ก่อตั้ง ซ่ึงเป็นเจำ้แรกในประเทศไทยท่ีท ำผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำดช ำระร่ำงกำย คือ สบู่ ท่ีช่วย
แกปั้ญหำส ำหรับคนท่ีมี กระเน้ือ ข้ึนตำมร่ำงกำย ไม่วำ่จะเป็นท่ีใบหน้ำ ล ำตวั เป็นตน้ เพรำะสบู่มี
สำรสกดัจำกธรรมชำติ ไม่ทดลองกบัสัตว ์ไม่มีส่วนผสมของสัตวเ์จือปน ลูกคำ้ท่ีมีปัญหำดงักล่ำว 
เม่ือไปสถำบนัเสริมควำมงำม ไม่กลำ้ท่ีจะจ่ำยแพง อำจเส่ียงเกิดปัญหำตำมมำทีหลงั เก่ียวกบัใบหนำ้
และล ำตวั จึงหันมำเลือกใชส้บู่ เป็นทำงเลือกใหม่ ใชไ้ดผ้ลดีเหมือนกนั แต่อำจจะใช้เวลำสักระยะ
หน่ึง ธุรกิจคำ้ส่งและคำ้ปลีก ในดำ้นกำรตลำดออนไลน์ โดยมีกำรซ้ือขำยผำ่นทำงอินเตอร์เป็นหลกั 
ส่วนใหญ่แลว้จะใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นหลกั ไม่วำ่จะซ้ือสินคำ้และบริกำรต่ำงๆ ซ่ึงกำรโฆษณำทำง 
Facebook จึงส ำคญัและจ ำเป็นมำก 

สถำนประกอบกำรของบริษทั ไฟนอล ไลฟ์ จ ำกดั ยงัขำดแคลนถึงทรัพยำกรบุคคลในกำร
ท ำหน้ำท่ีน้ี ซ่ึงธุรกิจดงักล่ำวตอ้งกำรบุคคลท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนออกแบบ 
รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆ เช่น 

เร่ืองกำรเดินทำง เร่ืองค่ำตอบแทน กำรหำตวัแทนจ ำหน่ำย เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวำ่ ยงัขำด
บุคลำกรในกำรท ำหนำ้ท่ีน้ี จึงอยำกมำเป็นส่วนหน่ึงของบริษทัจึงไดติ้ดต่อมำ กำรท ำงำนส่วนใหญ่
ในแผนกท่ีผูเ้ขียนมำฝึกสหกิจศึกษำคือ กำรออกแบบภำพกรำฟิกเพื่อกำรโฆษณำเผยแพร่ทำง 
Facebook และ โปรแกรม Line โดยจะมีลูกคำ้และลูกเพจเขำ้มำเลือกชมสินคำ้อยูต่ลอด หนำ้ท่ีหลกั
ของผูเ้ขียนคือ มีหนำ้ออกแบบภำพกรำฟิก และ คอยอพัเดทข่ำวสำรอยูเ่สมอ 

จำกผลส ำรวจของทำงสถำนประกอบกำร บริษัท ไฟนอล ไลฟ์ จ ำกัด พบว่ำ ลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ผูห้ญิงท่ีชอบของสวยๆงำมๆ และมกัตดัสินใจซ้ือสินคำ้จำกภำพ
ท่ีสวย สะดุดตำ มีกำรตกแต่งภำพให้ดูสวยเกินจริงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ดูน่ำสนใจ เพื่อช่วยกำร
กระตุน้กำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ กำรออกแบบภำพกรำฟิกและในกำรจดัวำงต ำแหน่งของภำพนั้นมี
ประโยชน์และเป็นตวัช่วยส ำคญัในกำรขำยออนไลน์ เพื่อให้ลูกคำ้เห็นภำพสินคำ้ตวัอย่ำงจริงท่ี
ชดัเจนและช่วยในกำรตดัสินใจซ้ือของทำงโซเช่ียลมีเดีย ไดง่้ำยข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ 
เพื่อเขำ้ใจขั้นตอนกำรผลิตผลงำนภำพกรำฟิกใหก้บับริษทั ไฟนอล ไลฟ์ จ ำกดั 
 

1.3.ขอบเขตของรำยงำน 
1.3.1 ศึกษำเฉพำะกำรออกแบบภำพกรำฟิกของ บริษทัไฟนอล ไลฟ์ จ ำกดั 
1.3.2 ระหวำ่งวนัท่ี 20 สิงหำคม 2562 – วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 เท่ำนั้น 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ทรำบถึงขั้นตอนในกำรออกแบบภำพกรำฟิก บริษทัไฟนอล ไลฟ์ จ ำกดั 
1.4.2 บริษทัไฟนอล ไลฟ์ จ ำกดั น ำผลงำนน้ีไปประกอบกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
รายงานสหกิจศึกษาเร่ือง การออกแบบกราฟิก ส าหรับโฆษณาภาพสินค้า ของบริษัท       

ไฟนอล ไฟล์ จ  ากดั ผูเ้ขียนไดศึ้กษาเก่ียวกบัการออกแบบกราฟิก ส าหรับโฆษณาสินคา้ ของบริษทั 
ไฟนอล ไฟล์ จ  ากดั ซ่ึงการออกแบบกราฟิกสินคา้ลงเพจเฟสบุค๊ และโปรแกรมไลน์ เป็นการให้เห็น
ความโดดเด่นของตวัสินคา้ ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การออกแบบกราฟิก มา
ประยกุตใ์ชใ้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการท างานมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดในการออกแบบ 
2.2 แนวคิดองคป์ระกอบ 
2.3 แนวคิดสี และ วรรณะของสี 
2.4 แนวคิดทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก  

 
2.1 แนวคิดในการออกแบบ 

มาใชใ้นการออกแบบกราฟิก ใหพ้ิจารณาจากหลกัการดงัต่อไปน้ี 
  วรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ .2540 : 17-18 ได้กล่าวว่า รูปแบบการในสร้างนั้นตอ้ง 

สวยเรียบง่าย และ สะดุดตา 
    2.1.1 รูปแบบ/ขนาดตัวอกัษร การสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีแบบท่ีแปลกตา 
สวยงามจะช่วยเร่งความรู้สึกการตอบสนองไดอ้ย่างดีโดยเน้นความชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย และ
ต้องสอดคล้องกับการออกแบบนั้นๆด้วย นอกจากรูปแบบตวัษรแล้ว การก าหนดตวัอกัษรท่ีมี
ความส าคญัไม่น้อย ขนาดตวัอกัษรท่ีมีขนาดเล็กมากอาจเป็นอุปสรรคในการส่ือความหมายท่ีดี 
ความกวา้งและความสูงพอเหมาะก็จะช่วยใหรู้ปแบบดูง่ายข้ึน ไม่ควรใชต้วัอกัษรมากกวา่ 2 รูปแบบ
ในส่วนของพื้นท่ีเด่ียวกนั หรือ หนา้จอเดียวกนั 

  2.1.2 ระยะห่างและพื้นท่ีว่าง การจดัวางในการออกแบบกราฟิก มีวตัถุประสงค์
ตอ้งการจดัระเบียบของขอ้มูล ช่วยเน้นความชัดเจนและเป็นระเบียบมากข้ึน ท าให้อ่านง่าย และ
สบายตา 
    2.1.3 การก าหนดโครงสร้างสี สีมีบทบาทอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยเน้นความชดัเจน ท าให้
สะดุดตา สร้างสรรคค์วามสวยงาม การก าหนดโครงสีจะใช้วิธีการใดก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัลกัษณะและ
ประเภทของงานนั้นๆ ขอ้ค านึงส าคญัคือสีบนตวัภาพพื้นภาพและบนตวัอกัษรตอ้งมีความโดดเด่น 
ชัดเจน เหมาะกะบกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะมีความสนใจและความชอบแตกต่างกนัไป นักออกแบบ
จิตวทิยาการใชสี้ในการจดัโครงสีบนช้ินงาน เพื่อเป้าหมายการตอบสนองดีท่ีสุด 
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    2.1.4 การจดัวางต าแหน่งหมายถึงการออกแบบจดัโครงร่างทั้งหมดท่ีจะก าหนด
ต าแหน่งขนาดของภาพประกอบ ควรค านึงจุดเด่นท่ีควรเนน้ความสมดุลต่างๆตลอดจนความสบาย
ตาในการมองและให้ความส าคญัต่อสาระทุกส่วนท่ีปรากฎบนช้ินงานเท่ากนัหมด จะท าให้งาน
กราฟิกเป็นท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึน 
     ดงันั้นการผลิตงานกราฟิกการออกแบบงานนั้นยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ี
แตกต่างกันไปลักษณะเฉพาะของงานหรือเง่ือนไขต่างๆของงานและวิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคลอ้งกบัปัจจยัทุกดา้นในการสร้างงานออกแบบจึงควรศึกษาถึงองคป์ระกอบส าคญัๆหลายๆ
ด้านแนวทางในการคิดงานกราฟิกจะแปรเปล่ียนไปตามลักษณะของส่ือหรืองานแต่ละประเภท
เพราะฉะนั้น การรู้หลกัการจดัรูปแบบ โครงสร้างสี การจดัวางต าแหน่งจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการ
ผลิตช้ินงาน 
 
2.2 แนวคิดองค์ประกอบในการออกแบบ 

การออกแบบท่ีดี จึงควรค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆต่อไปน้ี 
     รสริน พิมลบรรยงก์. 2542 : 80-95  ไดก้ล่าวว่าการจดัองค์ประกอบภาพรวมนั้น
ตอ้งค านึงถึงจุดเด่นของสินคา้เป็นหลกัและคอนเทนต์ขอ้ความท่ีตอ้งใส่ ลงในเฟรมเดียวกนัตอ้งมี
ความคิดสร้างสรรค ์มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 

  2.2.1 ความง่าย ( Simplicity ) การออกแบบกราฟิกประเภทแผนภูมิ แผนภาพ หรือ 
แผนสถิติ ท่ีใช้ส าหรับประกอบในเอกสารส่ิงพิมพ์อาจไม่เหมาะสมต่อการน าไปใช้กบัเคร่ืองฉาย 
เพราะอาจมีขอ้ความมากเกินไป จนเกิดความสับสนได ้แต่อาจจะเหมาะสมกบัคอมพิวเตอร์ เพราะ
ช่วยท าให้ขอ้มูลให้เป็นรูปธรรมและง่ายต่อการท าความเขา้ใจ โดยมีส่ิงท่ีสนบัสนุนลกัษณะท่ีเป็น
ความง่ายเป็นงานออกแบบท่ีมีเป้าหมายเฉพาะตวั เนน้ผลงานทางดา้นอารมณ์สะเทือนใจ ความรู้สึก
สัมผสัในความงาม และคุณค่าทศันคติไดแ้ก่ จิตรกรรม ประติมากรรมสถาปัตยกรรม และภาพพิมพ ์
ซ่ึงเป็นงานวิจิตรศิลป์ ผูอ้อกแบบจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมีความเช่ือและลกัษณะเฉพาะตวั สามารถ
ออกแบบใหส้ัมพนัธ์ กนัทั้งรูปแบบและเน้ือหา 

  งานออกแบบโดยทัว่ไปแลว้ ประโยชน์และความงามยอ่มหมายถึงคุณค่าในทางดี
งาม แต่บางคร้ังงานออกแบบก็อาจกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ เกิดความฟุ้งเฟ้อเห็นแก่ตวั บิดเบือน
ความจริง ผิดศีลธรรมจรรยามารยาท อนัเป็นวิถีทางท่ีไม่ถูกไม่ควรในสังคมในทางตรงกนัขา้ม หาก
งานออกแบบชกัน าไปสู่ความดีงาม เช่น การช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผต่่อกนั เชิญชวนให้เกิดความ
รัก ความร่วมมือ แสดงเอกลกัษณ์ของชาติ งานออกแบบท่ีโน้มน าสังคมไปสู่ส่ิงดีงามเช่นนั้นย่อม
เป็นงานออกแบบท่ีมีคุณค่า  
    การออกแบบท่ีดี คือ การแสดงออกซ่ึงรูปแบบท่ีดีท่ีสุดจากสาระของส่ิงใดส่ิงหน่ึง
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเพื่อข่าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ การออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นนัก 
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ออกแบบจะตอ้งมองการณ์ไกลถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดทางดา้นรูปแบบ การผลิต การส่งหรือการส่ือสารการ
น าไปใช ้รวมทั้งความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม การสร้างสรรคต์อ้งไม่พิจารณาเพียงเฉพาะความงาม 
แต่จะตอ้งตระหนกัถึงประโยชน์และรสนิยมตามช่วงเวลาท่ีตอ้งการ  โดยวางแผนจดัส่วนประกอบ
ของการออกแบบ ให้สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใช้สอย วสัดุ และการผลิตส่ิงของท่ีตอ้งการออกแบบ
นั้น ไดส้รุปขอบเขตของการออกแบบตามแนวทางดงัน้ี 
    2.2.2 ง่านต่อการน าไปใช ้คือ ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป ง่ายต่อ
การแสดงภาพหนา้จอ 

  2.2.3 ง่ายต่อการอ่าน และ ท าความเขา้ใจง่ายจากขอ้ความสั้นๆ กะทดัรัด อ่านและ
เขา้ใจไดท้นัที 
    การออกแบบช้ินงานแต่ละช้ินตอ้งอาศยัความสมดุล ความสมดุล หมายถึง ความ
เท่ากันหรือการถ่วงเพื่อให้เกิดการเท่ากันความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน ( Nonsymmetry 
Balancing) คือมีลกัษณะสมดุลกนัในตวัเองไม่จ  าเป็นจะตอ้งเท่ากนัแต่ดูในดา้นความรู้สึกแลว้เกิด
ความสมดุลกันในตัวลักษณะการสมดุลแบบน้ีผูอ้อกแบบจะต้องมีการประลองดูให้แน่ใจใน
ความรู้สึกของผูพ้บเห็นดว้ยซ่ึงเป็นความสมดุลท่ีเกิดในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น ใชค้วามสมดุล
ดว้ยผวิ (Texture) ดว้ยแสง-เงา (Shade) หรือดว้ยสี (Colour) 
     มาโนช (2538: 143-144) กล่าวว่า ในทางศิลปะและการออกแบบ  จุดศูนยถ่์วง 
(Gravity Balance) การออกแบบใดๆท่ีเป็นวตัถุส่ิงของและจะต้องใช้งานการทรงตัวจ าเป็นท่ี
ผูอ้อกแบบจะตอ้งค านึงถึงจุดศูนยถ่์วงได้แก่ การไม่โยกเอียงหรือให้ความรู้สึกไม่มัน่คงแข็งแรง 
ดงันั้นส่ิงใดท่ีตอ้งการจุศูนยถ่์วงแลว้ผูอ้อกแบบจะตอ้งระมดัระวงัในส่ิงน้ีให้มาก ตวัอยา่งเช่น เกา้อ้ี
จะตอ้งตั้งตรงยึดมัน่ทั้งส่ีขาเท่าๆกนั การทรงตวัของคนถา้ยืน 2 ขา ก็จะตอ้งมีน ้ าหนกัลงท่ีเทา้ทั้ง 2 
ขา้งเท่าๆกนั ถา้ยนืเอียงหรือพิงฝา น ้ าหนกัตวัก็จะลงเทา้ขา้งหน่ึงและส่วนหน่ึงจะลงท่ีหลงัพิงฝา รูป
ป้ันคนในท่าวิ่งจุดศูนยถ่์วงจะอยูท่ี่ใด ผูอ้อกแบบจะตอ้งรู้และวางรูปไดถู้กตอ้งเร่ืองของจุดศูนยถ่์วง
จึงหมายถึงการทรงตวัของวตัถุส่ิงของนั่นเอง เช่น น ้ าหนกัเป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง หรือสี ซ่ึงเป็น
การรับรู้ไดท้างประสาทตา 
 
2.3 แนวคิดความหมายสี ( Meanings of color ) 

ณฐักร สงคราม. 2553 : 105 – 113 ไดก้ล่าววา่ สีต่างๆนั้นลว้นแลว้มีอิทธิพลต่อจิตใจเม่ือได้
พบเห็นไม่ว่าจะสีโทนร้อนหรือเยน็ ยอ่มมีผลต่อจิตใจทั้งส้ิน เช่น สีน ้ าเงิน บ่งบอกถึงอารมณ์เหงา 
เศร้าซึมเป็นตน้ 
  สีแต่ละสีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึก หรือ สีสันของเน้ือหาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงถ้า
พิจารณาความหมายของสีแต่สีละสีตามของสีตามลกัษณะของสีทั้งน้ีก็เพราะการสร้างความหมาย
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นั้น จ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ัมผสัทางสายตากบัความรู้สึกทางกายภาพ รวมทั้งความรู้สึก
ในระดบัจิตวทิยา หรือจิตใตส้ านึกตามธรรมชาติ 
  กระบวนการเหล่าน้ีท าให้เกิดหลักการเก่ียวกับสี และการส่ือความหมาย ซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากส าหรับ Graphics Designer เพราะในงานออกแบบ สีไม่ไดมี้หนา้ท่ี
แค่เฉพาะในเชิง Function (การท าหนา้ท่ีในเชิงกายภาพท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู)่ แต่ตอ้งรวมไป
ถึงหนา้ท่ีในเชิง Emotion  (เชิงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวกบัจิตวทิยาการรับรู้ของมนุษย)์ 

 ทั้งน้ีก็เพราะการสร้างความหมายนั้นจ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ัมผสัทางสายตา
กบัความรู้สึกทางกายภาพ รวมทั้งความรู้สึกในระดบัจิตวทิยา หรือจิตใตส้ านึกตามธรรมชาติ 
  กระบวนการเหล่าน้ีท าให้เกิดหลักการเก่ียวกับสี และการส่ือความหมาย ซ่ึงถือเป็น
องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากส าหรับ Graphics Designer เพราะในงานออกแบบ สีไม่ไดมี้หนา้ท่ี
แค่เฉพาะในเชิง Function (การท าหนา้ท่ีในเชิงกายภาพท่ีมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู)่ แต่ตอ้งรวมไป
ถึงหนา้ท่ีในเชิง Emotion (เชิงอารมณ์ความรู้สึกท่ีเก่ียวกบัจิตวทิยาการรับรู้ของมนุษย)์  สามารถแบ่ง
ออกออกไดด้งัน้ี 

สีแดง =  ความรัก ความเกลียด โกรธ อนัตราย 
สีเหลือง =  ความอบอุ่น ความสงบ ความเจริญเตม็ท่ี 
สีน ้าเงิน =  เยอืกเยน็ จิตใจเห่ียวแหง้ เศร้าซึม 
สีด า =  แขง็แรง ประณีต รวย เป็นการเป็นงาน 
สีเขียว = หนุ่ม อ่อนวยั สดช่ือ ความเจริญเติบโต 
สีขาว =  สะอาด ความ บริสุทธ์ิ 
สีส้ม =  พลงังาน ร่าเริง สดใส สนุกสนาน 
สีม่วง  =  สูงศกัด์ิ ร ่ ารวย หรูหรา 
สีชมพ ู=  อ่อนโยน น่ารัก น่าทะนุถนอม  เป็นตน้ 
ดงันั้นสีพื้นหลงักบัสีตวัอกัษรควรมีสีเขม้อ่อนตดักนัคือพื้นหลงัสีเขม้ตวัอกัษรควรมีสีอ่อน

และถา้สีพื้นหลงัอ่อนตวัอกัษรควรเขม้ หลีกเล่ียงการจบัคู่สีขอ้ความ/ภาพท่ีตดัหรือกลมกลืนกนัมา
กก เช่น แดงกบัเขียว น ้าเงินกบัเขียว 

ในกรณีสีพื้นและตวัอกัษรใกล้เคียงกนั อาจเพิ่มขอบตวัอกัษรท าเงา หรือท าสีฟุ้งรอบตวั
อกัษร ( Shadow ) หรือท าฟุ้งรอบตวัอกัษรก็ได ้ไม่ควรใช้สีหลายสีในค า/ประโยคเดียวกนั ยกเวน้
ตอ้งการเนน้ใหส้นใจ 
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วรรณะของสี 
1. วรรณะสีร้อน คือ สีท่ืให้ความรู้สึกร้อนแรง กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เช่น สีแดง สี

ส้ม สีเหลือง สีม่วงแดง  
2. วรรณะสีเยน็ คือ คือสีท่ีให้ความรู้สึกสดใส สบายตา อ่อนโยน เช่น สีฟ้า สีเขียว สีท่ีให้

ความรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ีสีม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นได ้
ทั้ง 2 วรรณะ สีตรงกันขา้มคือสีตดักนั หรือสีคู่ปฏิปักษ์ เป็นสีท่ีมีค่าความเขม้ของสีตดักันอย่าง
รุนแรง ในทางปฏิบติัไม่นิยมน ามาใชร่้วมกนั เพราะจะท าใหแ้ต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร 
  การออกแบบนั้นในปัจจุบันนิยมใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 
เป็นโปรแกรมท่ีใชว้าดภาพท่ีมีช่ือเสียงมาก และเป็นท่ีนิยมใชใ้นการวาดภาพกราฟิก แบบ Vector ท่ี
จะพบไดม้ากก็พวกวาดการ์ตูน หรือวาดภาพตามใบปริวแผน่พบัต่างรวมถึงภาพในนิตยสารต่างถือ
วา่เป็นโปรแกรมท่ีมีความนิยมมากโปรแกรมหน่ึงในงานออกแบบกราฟิก โปรแกรม ตระกลู Adobe 
นับว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากในเร่ืองของงานดังกล่าว นักออกแบบทุกหน่วยงานท่ีมกัจะหา
โปรแกรมเหล่าน้ีมาใช้เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีใช้ไดง่้ายสีสันสวยงามเหมาะแก่การผลิตช้ินงาน
ต่างๆ รวมทั้งยงัมีบรรดา Plug-in ต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และสามารถหา
ดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตท์ัว่ไปท าให้ผูอ้อกแบบสามารถพฒันางานกราฟิกออกมาไดห้ลากหลาย
และสวยงามแปลกตามากยิง่ข้ึน 
 
2.4 แนวคิดโปรแกรม Adobe Photoshop 
  วรรณ์นงอร วริศนิรันตรกลู (2554) ไดก้ล่าววา่ Photoshop   หมายถึง โปรแกรมท่ีใชส้ าหรับ
การจดัการภาพหรืองานกราฟฟิกท่ีตอ้งการความละเอียดสูง  เพื่อสร้างสรรคเ์เละตกเเต่งภาพให้เกิด
ความสวยงามมีการจดัระบบความละเอียดของงานเป็นแบบ Rester Graphic   ภาพท่ีอยูใ่นโปรแกรม
นั้น จะแบ่งความละเอียดของภาพออกเป็นตารางส่ีเหล่ียม  ซ่ึงในแต่ละช่องหรือ   Pixel  จะแน่นอน 
หากท าการยอ่หรือขยายภาพจะท าใหค้วามละเอียดของภาพเปล่ียนไปโดยเฉพาะการขยายขนาดของ
ภาพจะท าให้ความละเอียด หรือความคมชดัของภาพลดลงเน่ืองจากอตัราความละเอียดของแต่ละ
ช่องจะเท่าเดิม  แต่เน้ือท่ีกลบัถูกขยายใหใ้หญ่ข้ึน 

Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการตกแต่งภาพ ปรับแต่งรูปภาพ ความคมชดัลึกของภาพ 
การปรับภาพใหค้มชดัหรือพร่ามวั การปรับแต่งสีภายในภาพ การใชป้ระโยชน์จากเลเยอร์ การสร้าง
ภาพพื้นผิวแบบต่างๆ รวมไปถึงการใช้ฟิลเตอร์เพื่อปรับแต่งภาพหรือปรับขนาดภาพไดต้ามความ
ตอ้งการเพื่อดูสวยงาม 

Adobe  Photoshop  เป็นโปรแกรมสร้างและแกไ้ขรูปภาพอย่างมืออาชีพ ประกอบไปดว้ย
เคร่ืองมือมากมาย  เพื่อสนับสนุนการสร้างงานประเภทส่ิงพิมพ์ งานวิดิทัศน์ งานน าเสนองาน
มลัติมีเดีย  ตลอดจนงานออกแบบ 
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   2.4.1 แนวคิดโปรแกรม Adobe Illustrator 
    Illustrator คือ  โปรแกรมท่ีใช้ในการวาดภาพ ท่ี มีลักษณะเป็นลายเส้นหรือ
เวกเตอร์ และยงัสามารถรวมภาพกราฟิกท่ีแตกต่างกนัระหว่างเวกเตอร์และบิตแม็พ ให้เป็นงาน
กราฟิกท่ีมีทั้งภาพเป็นเส้นท่ีคมชดัและมีเอฟเฟกต์สีสันสวยงามหรือมีความแปลกใหม่ร่วมกนัได ้
Illustrator ให้เราสามารถสร้างภาพโดยเร่ิมตน้จากหน้ากระดาษเปล่าเหมือนจิตรกรท่ีเขียนภาพลง
บนผืนผา้ใบ ซ่ึงใน Illustrator จะมีทั้งพู่กนั ดินสอ และอุปกรณ์การวาดอ่ืน ๆ ท่ีสามารถท าได้บน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Illustrator สามารถสร้างงานไดม้ากมาย ดงัต่อไปน้ี 

 งานส่ิงพิมพ์   ไดแ้ก่  งานโฆษณา โบร์ชวัร์ นามบตัร หนังสือ หรือนิตยสาร   ซ่ึงถือได้ว่า
เกือบทุกส่ิงพิมพท่ี์ตอ้งการความคมชดัเลยทีเดียว 
    - งานออกแบบทางกราฟิก   การสร้างภาพสามมิติ การออกแบบปกหนังสือ การ
ออกแบบสกรีน CD-ROM และการออกแบบการ์ดอวยพร ฯลฯ 
    - งานทางด้านการ์ตูน   ในการสร้างภาพการ์ตูนต่าง ๆ นั้น Illustrator ได้เขา้มามี
บทบาทและช่วยในการวาดรูปไดเ้ป็นอยา่งดี 
    - งาน เว็บ ไซต์บน อิน เตอ ร์ เน็ ต  ใช้ส ร้ างภ าพตกแ ต่ ง เว็บ ไซต์  ไม่ ว่ าจะ
เป็น Backgroundหรือปุ่มตอบโต ้แถบหวัเร่ือง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนหนา้เวบ็ 
 ดังนั้ นเทคโนโลยีในปัจจุบนัก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากในการ
เผยแพร่ผลงานทางส่ือออนไลน์ โดยเฉพาะ การท างานของบริษทั ไฟนอล ไฟล์ จ  ากัด ท่ีมีการ
ท างานท างานแบบออนไลน์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการพฒันาของซอฟตแ์วร์ไดช่้วยอ านวยความ
สะดวกให้องค์กร สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลลูกค้าได้อย่างมีระบบ และน ามาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเห็นไดอ้ย่างชัดเจนคือ ระบบการท างานท่ีมีการน าเทคโนโลยีเขา้มา
สนบัสนุน ซ่ึงมีความเท่ียงตรงกว่าการบริหารโดยคน และยงัสามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางและ
แนวโน้มในเร่ืองต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น อัตราการเติบโตของลูกค้า ความจ าเป็นท่ีจะต้องหา
พนกังานใหม่ และการฝึกฝนทีมงานไดอี้กดว้ย 



บทที3่ 
รายละเอยีดของการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีอ่ยู่ของสถานประกอบการ    

3.1.1ช่ือสถานประกอบการ     บริษทั ไฟนอลไลท ์จ ำกดั 
3.1.2 ทีต่ั้งของสถานประกอบการ            2/122 หมู่บำ้น ปริลกัษณ์ ซ.บำงขนุเทียน16 

แขวงแสมด ำ เขตบำง ขนุเทียน กทม.10150 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 ตรำสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ไฟนอลไลท ์จ ำกดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.2 ท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
บริษทั ไฟนอลไลท์ จ  ำกดั เป็นบริษทั ท่ีเก่ียวกบัธุกิจคำ้ส่งและคำ้ปลีก ในดำ้นกำรตลำด

ออนไลน์ โดยมีกำรซ้ือขำยผ่ำนทำงอินเตอร์เป็นหลกั บริษทั ไฟนอลไลท์ จ  ำกดั  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2550 เป็นกำรขำยแบบหนำ้ร้ำน และไดจ้ดทะเบียนข้ึนเป็นบริษทัอยำ่งเป็นทำงกำรเม่ือ ปีพ.ศ.2555 
โดยมีคุณชยตุ ศรีเฮือง เป็นผูร่้วมก่อตั้ง ซ่ึงเป็นเจำ้แรกในประเทศไทยท่ีท ำผลิตภณัฑ์ท ำควำมสะอำด
ช ำระร่ำงกำย คือ สบู่ ท่ีช่วยแกปั้ญหำส ำหรับคนท่ีมี กระเน้ือ ข้ึนตำมร่ำงกำย ไม่วำ่จะเป็นท่ีใบหน้ำ 
ล ำตวั เป็นตน้ 
 
3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงาน 
 
 

ผูช่้วยประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 
 
 
 

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่อำวโุสฝ่ำยปฏิบติักำรร้ำนคำ้ 
 
 
 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำรกรำฟิก 
 
 
 

ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำรกรำฟิกและกำรตลำด 
 
 
 

นกัศึกษำสหกิจศึกษำ 
 
 

รูปท่ี 3.3 รูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำน 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย   

นำงสำว มุจรินทร์ ศรีบุระ  ต ำแหน่ง Graphic Design 
3.4.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมายจากพนักงานทีป่รึกษา  
  ออกแบบภำพกรำฟิกเพื่อเผยแพร่ทำงโซเช่ียลมีเดีย 

 

 
 

รูปท่ี 3.4 นำงสำว มุจรินทร์ ศรีบุระ  ต ำแหน่ง Graphic Design 
 

3.5 ช่ือ – นามสกลุกและ ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
คุณ ชญำนนัท ์บุดดำรวม ต ำแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำยปฏิบติักำรกรำฟิกและกำรตลำด 

 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิ 

1.ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน วนัท่ี 20 สิงหำคม 2562 ถึง วนัท่ี 6 ธนัวำคม 2562 
(รวม 16 สัปดำห์ ) 

2. วนัและเวลำในกำรปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลำ 10:00-18:00 น. 
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3.7 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตำรำงท่ี 3.1 ตำรำงขั้นตอนกำรท ำงำน 
 

 
3.8 เคร่ืองมืออุปกรณ์ 

Hardware                         Software 
- คอมพิวเตอร์ 1 ตวั                -โปรแกรม Illustrator 

ระยะเวลา รายละเอยีดของการปฏิอบัติงาน 
สัปดำห์ท่ี 1 เรียนรู้ท ำงำนของบริษทั 
สัปดำห์ท่ี 2 เรียนรู้กำรคิดคอนเทนตต่์ำงๆเพื่อประกอบในช้ินงำน 
สัปดำห์ท่ี 3 เรียนรู้กำรคิดคำแรคเตอร์ 
สัปดำห์ท่ี 4 อบรม ISO 14001 คือ มำตรฐำนระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
สัปดำห์ท่ี 5 กำรไดคทัภำพสินคำ้  

เอำภำพมำรวมกนัและใส่สีใส่เงำใหว้ตัถุและท ำกำรเผยแพร่ภำพ ทำงโซเช่ียลมีเดีย 
สัปดำห์ท่ี 6 กำรไดคทัภำพสินคำ้ เอำภำพมำรวมกนัและใส่สีใส่เงำให้วตัถุและท ำกำรเผยแพร่

ภำพ ทำงโซเช่ียลมีเดีย 
สัปดำห์ท่ี 7 เรียนรู้กำรยงิแอด ทำง Facebook 

สัปดำห์ท่ี 8 ออกบูธ ท่ีไบเทคบำงนำ 

สัปดำห์ท่ี 9 ออกบูธท่ี ศูนยศิ์ลปำชีพบำงไทร ศูนยฝึ์กอำชีพ 

สัปดำห์ท่ี 10 ส่งสินคำ้ ท่ี จงัหวดัสมุทรสำคร 

สัปดำห์ท่ี 11 กำรไดคทัภำพสินคำ้  
เอำภำพมำรวมกนัและใส่สีใส่เงำใหว้ตัถุและท ำกำรเผยแพร่ภำพ ทำงโซเช่ียลมีเดีย 

สัปดำห์ท่ี 12 กำรไดคทัภำพสินคำ้  
เอำภำพมำรวมกนัและใส่สีใส่เงำใหว้ตัถุและท ำกำรเผยแพร่ภำพ ทำงโซเช่ียลมีเดีย 

สัปดำห์ท่ี 13 แพค็สินคำ้ ส่งสินคำ้ เตรียมออกบูธวนัถดัไป 

สัปดำห์ท่ี 14 ออกบูธ ไบเทคบำงนำ ฮอลล ์106 

สัปดำห์ท่ี 15 ออกบูธ เดอะมอลลบ์ำงแค ชั้น G 

สัปดำห์ท่ี 16 อบรมสัมมนำ เปิดตวัพรีเซนเตอร์ จำก สปป .ลำว 



บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
ในบทน้ี ผูเ้ขียนจะรายงานถึงขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยมีขั้นตอนในภาพรวมดังน้ี 

พนักงานท่ีปรึกษาได้มอบไฟล์งานให้ และอธิบายขั้นตอนการท างานการผลิตผลงานโดยมี
รายละเอียดคือ  

พนักงานท่ีปรึกษาไดม้อบไฟลง์านให้คือรูปสินคา้ และ ก าหนดค่าสีให้ภาพสินคา้ ไดแ้ก่ 
สบู่และครีมกนัแดด โลโก ้ภาพพื้นหลงั (Background) เลขท่ีจดแจง้ของ อย. (หรือรหสัสินคา้) ภาพ
ถว้ยรางวลัการันตีของแบรนด ์แสดงถึงสินคา้ท่ีไดม้าตราฐานและมีคุณภาพ 

โดยผูเ้ขียนตอ้งท าการคิดคอนเทนตห์รือขอ้ความท่ีใชป้ระกอบผลงานท่ีน่าสนใจ โดยมีภาพ 
มีสีสันท่ีดึงดูดให้น่าสนใจ และสีท่ีเป็นสีประจ าตวัของแบรนด์สินคา้ คือ สีน ้ าตาล สีทอง สีแดง
เลือดหมู สีชมพูเขม้ ในแต่ละวนัจะไดรั้บมอบหมายงานท่ีคลา้ยๆกนั ซ่ึงพนกังานท่ีปรึกษาจะให้
ผูเ้ขียนท าการคิดคอนเทนต์ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติังาน จากนั้นพนักงานท่ีปรึกษาจะให้ภาพ และ 
ขอ้มูลอีกส่วนหน่ึงท่ีเป็นส่วนผสมในตวัของผลิตภณัฑ ์และใหผู้เ้ขียนท าการออกแบบ เม่ือไดข้อ้มูล
ต่างๆครบถว้นแลว้ผูเ้ขียนจึงไดแ้บ่งขั้นตอนการท างานเป็น 3 ตอนหลกัๆดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนก่อนการผลติ (Pre-Production) 

สืบคน้ขอ้มูล 
เน่ืองจากทางบริษทั ไฟนอล ไลท ์จ ากดัมีการท างานแบบออนไลน์โดยมีองคป์ระกอบใน

การท างานดงัน้ีพนกังานท่ีปรึกษาจะมอบงานเป็นใหไ้ฟลภ์าพสินคา้ผลิตภณัท ์(ดูภาพเพิ่มเติม4.1) ท่ี
มีจ  าหน่ายและก าหนดค่าสีมาให้และโลโกภ้าพพื้นหลงั (Background) มีเลขท่ีจดแจง้ (เลขท่ี อ.ย) 
โดยเน้นการออกแบบกราฟิก เป็นภาพ Vector ออกเผยแพร่และท าการโฆษณาสินค้าทางส่ือ
ออนไลน์โดยผูเ้ขียนตอ้งท าการออกแบบให้สอดคลอ้ง กบักลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้
ผูห้ญิง เลือกโทนสีท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการออกแบบดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ผลิตภณัฑส์บู่และครีมกนัแดด 
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4.2 ขั้นตอนการผลติ (Pro-Production) 
ขั้นตอนแรก พนกังานท่ีปรึกษาใหผู้เ้ขียนไดคิ้ด Character  และมีกลุ่มเป้าหมายชดัเจน คือ 

ผูห้ญิงอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปใชโ้ทนสีท่ีก าหนดใหใ้ชสี้ชมพแูละไล่สีใหอ้ยูใ่นโทนเดียวกนั ใหมี้โทน
สีท่ีอ่อนกวา่โทนสีหลกัของผลิตภณัฑ ์เพื่อไม่ใหสี้พื้นหลงันั้นกลืนกนั เม่ืออยูใ่นเฟรมเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  4.2 Character ใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator 
 

ต่อไปน้ีผูเ้ขียนจะท าการโหลดภาพกราฟิกจาก เวบ็ไซต ์www. Freepik .com  เช่น รูปใบไม ้ 
น ามาตกแต่ง จากนั้นน าไฟลท่ี์ไดม้าเปิดในโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop เพื่อ
เลือกภาพมา ตกแต่งตามท่ีไดอ้อกแบบไวก่้อนหนา้น้ี ซ่ึงตวัคาแรคเตอร์อาจปรากฎในผลงานบางช้ิน
เท่านั้น 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 Character ท่ีปรากฎในช้ินงานบางช้ิน 
 

ต่อไปน้ีผูเ้ขียนจะอธิบายวิธีการผลิตผลงานช้ินต่อไป โดยจะมีรายละเอียดและขั้นตอน
ดงัต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 4.4 การออกแบบผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดและสบู่ 
 

เม่ือผูเ้ขียนไดภ้าพสบู่และครีมกนัแดดมาแลว้เปิดภาพใน Illustrator เพื่อให้มีการเลือก
เกิดข้ึนจากนั้นจะท าการตดัภาพโดยจะเลือกส่วนท่ีเป็นเฉพาะรูปผลิตภณัฑ ์และวิธีตดัภาพส่วนเกิน
ออกหรือตดัภาพส่วนท่ีตอ้งการผูเ้ขียนใชเ้คร่ืองมือ Pen Tool   (ดูภาพเพิ่มเติมรูปท่ี 4.5 ภาพ
เคร่ืองมือ)ในการเลือกส่วนท่ีตอ้งการภาพท่ีเราตอ้งการให้บรรจบกนัและชิดกนัผูเ้ขียนจะท าการ
เลือกวตัถุทั้งสอง แลว้คลิกขวาเลือก Make Clipping Mask ซ้ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าการเลือกส่วนท่ี
เราตอ้งการตามท่ีวาด แลว้ตั้งขนาดของภาพ ดงัน้ี คือ  W 1280px  H 1024px   X640px   Y-512px  
เป็นขนาดพอเหมาะเวลาลูกคา้ท าการเขา้ไปดูสินคา้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาทโฟน น า
ภาพท่ีตดัแต่ง ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพ ตวัอกัษร ต่างๆ มารวมเพื่อดูความสวยงามความเรียบร้อย
ของงาน ใหพ้นกังานท่ีปรึกษาเห็นผลงานงาน เพื่อเสร็จส้ิน น าไปเผยแพร่ไดเ้ลยได ้

 

 
 

รูปท่ี 4.5 การใส่เงาใหว้ตัถุ 
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วิธีใส่เงาใหว้ตัถุ เลือกวตัถุท่ีตอ้งการ ใส่เพื่อใหดู้สะดุดและสวยงามมากยิง่ข้ึน 
1. ไปท่ีเมนูบาร์ เลือกEffect > Stylize > Drop Shadow 
2. Opacity ค่าโปร่งแสงของเงา 
3. X Offset ทิศทางซา้ย-ขวาของเงา 
4. Y Offset ทิศทางบน-ล่างของเงา 
5. Blur ความฟุ้ งของขอบเงา / Color สีของเงา 

 

 
 

รูปท่ี 4.6 การใส่เงาให ้Text 
 

เม่ือกดค าสั่ง selection tool รวมมาแลว้ มาประกอบในเลเยอร์น้ี จดัเรียงตามรูปแบบ ความ
สวยงามของช้ินงาน ใส่เงาให ้Text เลือกวตัถุท่ีตอ้งการ ใหดู้มีมิติและสวยงามมากยิง่ข้ึน ซ่ึงหลกัการ
ท างานจะท าในลกัษณะเดียวกนัเลือก เพียงแต่ใส่สีและเงาเพิ่มเติม  
 

 
 

รูปท่ี 4.7 การท าสีและแสง 
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วิธีท าสีและแสง 
1. เลือก Rounded Rectangle Tool วาดใหเ้ป็นรูปแสงตามตอ้งการ 
2. เลือกประเภทสี Gradient > Type Radial เพื่อใหแ้สงกระจายจากจุดก่ึงกลางไปดา้น

นอก 
3. ปรับแต่งไล่สีจากสี ขาว - ทอง - ด า 
4. เลือกโหมด Transparency > Screen เพื่อใหพ้ื้นสีด าโปร่งแสงเม่ืออยูบ่นช้ินงาน 

 

 
 

รูปท่ี 4.8 ผลงานท่ีเสร็จส้ินแลว้ 
 

ต่อไปน้ีผูเ้ขียนจะอธิบายถึงขั้นตอนการผลิตผลงานช้ินต่อไปท่ีมีรูปภาพและเน้ือหาโทนสีท่ี
คลา้ยๆกนั แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีมีภาพนางแบบน ามาประกอบในช้ินงานดงักล่าวดว้ย 

วิธีตดัภาพส่วนเกินออก หรือตดัภาพส่วนท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองมือ Pen Tool ในการเลือกส่วน
ท่ีตอ้งการให้บรรจบกนัและชิดกนัผูเ้ขียนจะท าการเลือกวตัถุทั้งสอง แลว้คลิกขวาเลือก Make 
Clipping Mask ซ้ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าการเลือกส่วนท่ีเราตอ้งการท่ีจะวาด (ดูภาพเพิ่มเติมรูปท่ี     
4. 9 ) แลว้ตั้งขนาดเป็นดงัน้ีคือ W 1280px   H 1024px   X640px   Y-512px  จากนั้นผูเ้ขียนไดท้ า
การหาภาพจาก  www.Google.com ซ้ึงเป็นภาพนางแบบผูห้ญิงเพื่อส่ือความหมายถึงความงามและ
ได้ท าการตดัภาพผลิตภัณฑ์ส่วนท่ีตอ้งการและน าภาพผลิตภัณฑ์มาบรรจบและชิดกัน (ดูภาพ
เพิ่มเติมรูปท่ี 4.10 และ 4.11)  และผูเ้ขียนจะท าการใส่ขอ้ความและไล่สีตวัอกัษรผูเ้ขียนจะเลือกสี
ประเภท Gradient และท าการเลือกสี ไล่จากเขม้ไปอ่อน ซ่ึงหลกัการท างานจะเป็นในลกัษณะ
เดียวกนั 

http://www.google.com/
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รูปท่ี 4.9 ภาพเคร่ืองมือ Make Clipping Mask 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 การตดัภาพส่วนท่ีตอ้งการโดยใชเ้คร่ืองมือ Pen Tool คือ ภาพนางแบบ 
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รูปท่ี 4.11 ตดัภาพส่วนท่ีตอ้งการใชเ้คร่ืองมือ Pen Tool  
 

  คือภาพสบู่เม่ือมีการสร้าง Selection ค าสั่งส่วนใหญ่ เช่น การปรับสี แสงเงา และการใช้
ฟิลเตอร์ จะมีผลเฉพาะพื้นท่ีท่ีเลือกไวเ้ท่านั้น นอกจากน้ี Selection ยงัใชใ้นการตดัต่อภาพดว้ย เพื่อ
คดัลอกหรือตดัแยกเฉพาะวตัถุท่ีตอ้งการออกมาจากภาพเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.12 ขั้นตอนบนัทึกงาน 
 

เม่ือใส่ขอ้ความและสีเสร็จเรียบร้อยแลว้ผูเ้ขียนจะท าการบนัทึกงาน ไปท่ีเมนูแถบเคร่ืองมือ 
File > Export / Color Model (เพราะเป็นงานท่ีแสดงบนหนา้จอ) Resolution : High 300 ppi 

 
 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 ผลงานท่ีเสร็จแลว้ 
 

รูปภาพต่อไปน้ีท่ีผูเ้ขียนน ามาแสดง คือ ผลงานท่ีท าในลกัษณะเดียวกนัทั้งเน้ือหา โทนสีน้ี 
มีอีก 4 ภาพท่ีใชโ้ปรแกรมและขั้นตอนเดียวกนั 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.14 ผลงานสุดยอดสบู่ท่ีเสร็จแลว้ 
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รูปท่ี 4.15 ผลงานสบู่สมุนไพรท่ีเสร็จแลว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.16 ผลงานต านานสบู่ท่ีเสร็จแลว้ 
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รูปท่ี 4.17 ผลงานสบู่ท่ีเสร็จแลว้ 

 
4.3 ขั้นตอนหลงัการผลติ (Post-Production) 

หลงัจากผลงานท่ีได้เสร็จส้ินไปแลว้บางส่วน ภาพน้ีได้ท าการยิงแอดโฆษณา ซ้ึงทาง
พนกังานท่ีปรึกษาไดท้ าการเผยแพร่ ทางเพจ Facebook และ ในโปรแกรม Line โดยมีลูกเพจและ
ลูกคา้ท่ีติดตามเพจ ไดเ้ขา้มาเพื่อรับชม งานท่ีผูเ้ขียนไดรั้บมอบหมายนั้นเม่ือท าเสร็จแลว้ก่อนท่ีจะได้
เผยแพร่ ผูเ้ขียนต้องให้พนักงานท่ีปรึกษาตรวจก่อน หากภาพไหนน าไปยิงแอดโฆษณาทาง 
Facebook ก็ถือว่าผา่น แต่ถา้ภาพไหนไม่สามารถยิงแอดโฆษณาทาง Facebook พนกังานท่ีปรึกษา 
จะน าไปเผยแพร่ทางโปรแกรม Line อีกที ทั้ งน้ีก็ถือว่าผ่านเหมือนกัน เน้ือหาและภาพตอ้ง
สอดคลอ้งกนั และตอ้งนอ้ยกวา่ 20 % ของทั้งหมด เน่ืองจากเป็นกฎของทาง Facebook  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.18 เผยแพร่ภาพทางเพจ Facebook 
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รูปท่ี 4.19 เผยแพร่ทางโปรแกรม Line 
 

ผลงานท่ีผูเ้ขียนไดท้ าการผลิตนั้นเป็นภาพเวกเตอร์ท่ีมีรูปโฆษณาสินคา้มีทั้งหมด 6 ช้ินงาน
ซ่ึงไดท้  าการเผยแพร่ผลงานทั้งหมดผา่นช่องทางในเพจเฟสบุ๊คและโปรแกรมไลน์เป็นการจดัแสดง
ภาพผลงานท่ีผลิตข้ึนมา เพื่อใหก้ลุ่มลูกคา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดา้นสรรพคุณสินคา้ต่างๆได ้
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานสหกิจท่ี บริษทั ไฟนอล ไลฟ์ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2561 ถึง 
วนัท่ี 6 ธันวาคม 2561 รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ผูเ้ขียนไดฝึ้กสหกิจศึกษาเก่ียวกบัการ
ออกแบบกราฟิกโดยมีภาพสินคา้มาประกอบดว้ยไดเ้รียนรู้กบัการท างานท่ีมีระเบียบมีขั้นตอนของ
สถานประกอบการทราบถึงขั้นตอนของการออกแบบคิดขอ้ความต่างๆเพื่อให้เกิดความเขา้ใจได้
เรียนรู้หลกัการท างานร่วมกบักบัผูอ่ื้นไดรู้้ท างานเป็นทีม กลา้คิด กลา้พูด โดยปกติ ผูเ้ขียนจะเป็นคน
ไม่กลา้แสดงออก และไดศึ้กษาเก่ียวกบัการ ยิงแอดโฆษณาทาง Facebook  ท  าให้มีความรู้มากข้ึน 
รู้จกัการท างานอย่างตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยมากข้ึน นอกจากน้ียงัน าความรู้ท่ีได้เรียนมาไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในชีวติการท างานจริงต่อไป 
 
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 การท างานส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เป็นหลกัหากสัปดาห์ใดไม่มีอีเวน้ทก์็ท  างานใน 
ออฟฟิศทั้งสัปดาห์หากมีอีเวน้ทก์็ตอ้งออกบูธทั้งสัปดาห์เช่นเดียวกนั งานออกแบบท่ีคา้งอยูก่็ท  าส่ง
ไม่ทนัตามเป้าหมายท่ีพนงังานท่ีปรึกษาก าหนดไว ้

 เพราะฉะนั้นการไปก่อนเวลาจึงดีท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมการไวก่้อนถึงเวลาท างานจริง และ 
การฝึกฝนการใชโ้ปรแกรมใหดี้กวา่น้ี ควรฝึกเป็นประจ าเพื่อความช านาญในการใชโ้ปรแกรม 
 
 



บรรณานุกรม 
 
ณฐักร สงคราม. (2553). ความหมายของสี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   
มาโนช กงกะนนัทน์. (2538). ศิลปะการออกแบบ. กรุงเทพฯ: บริษทัโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิชย์
 จ ากดั. 
รสริน พิมลบรรยงก.์ (2542). แนวคิดองค์ประกอบในการออกแบบ. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์

ศิลปาบรรณาคาร. 
วรพงศ ์ วรชาติอุดมพงศ.์ (2540). แนวคิดในการออกแบบ. (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ ์

ศิลปาบรรณาคาร. 
วรรณ์นงอร วริศนิรันตรกลู. (2554). แนวคิดทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพบ์า้น

หนงัสือ. 
หลกัการออกแบบ. (ม.ป.ป). เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/karxxkbaebngansilpa/   

home/4-hlak-kar-xxkbaeb. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ภาพการปฏบัตงาน 
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ภ พท  ง น ปดตวพร ซน ต ร์ น ง บบจ ก ปป ล ว 

 

 

 

 

 

 

 

ภ พท  ง น ปดง น ปดตวภ พผลตภณฑ์ บ่ 
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ภ พท  ง น มมน  

 

 

 

 

 

 

 

ภ พท  ง น มมน ข งผบ้ร รร ดบ ง  

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ พท   กบธท บ ทค บ งน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ พท   พค นค้  ป ่งทขน ่ง กชน 
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ภ พท  กบธ ทศนยฝ์ก ชพ บ ง ทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภ พท  กบธ ด ม ลล์บ ง ค ชน G 
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ภ พท  ผลตภณฑข์ งบร ท ฟน ล ลฟ์จ กด 
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บบบันทกการทางานประจาวนั 
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