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บทคดัย่อ 
 รายงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการผลิตผลงานของบริษทั เดอะกอลฟ์ทาวน์บางกอก โครงการ เดอะ 

กอลฟ์ ทาวน์ กล่าววา่ “จุดเด่นของโครงการ เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ คือเป็นพื้นท่ีท่ีรวมเอา ทุกอยา่งท่ีจาํเป็นของกีฬา

กอล์ฟเขา้มาไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟแบบครบวงจร “Golfing Ground Performance Center” 

พร้อมสนามซ้อมกอลฟ์ในร่ม ท่ีเหมาะสาํหรับผูช่ื้นชอบกีฬากอลฟ์ทุกเพศทุกวยั ตั้งแต่ระดบั Beginner ไปจนถึง

ระดบั Advance พร้อมดว้ยโซนฝึกซ้อมปรับวงฟูลสวงิ และพื้นท่ีสําหรับพฒันาเกมลูกสั้น โดยนาํเอาเทคโนโลยี

สมยัใหม่เขา้มาใช”้ 

ผลการปฎิบติังาน คือ ผูร้ายงานรับคาํสั่งจากพนกังานท่ีปรึกษา ให้ผลิตผลงานออกมา ตามขั้นตอนท่ี 

พนกังานท่ีปรึกษามอบให้มา ซ่ึงการทาํงาน เร่ิมจากการคิดแบบงาน การออกแบบ การลงสีสันของผลงานนั้น ๆ

ให้มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ และ เม่ือผูร้ายงานคิดออกแบบผลงานเสร็จส้ินแล้ว นําไปเสนอผลงานให้กับ

พนกังานท่ีปรึกษา ชมผลงานวา่ถูกตอ้งครบถว้นดีหรือไม่  ก่อนท่ีพนกังานท่ีปรึกษาจะสั่งให้ ผูร้ายงานเร่ิมผลิต

ผลงาน ดงักล่าว 

ผูเ้ขียนได้รับมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนก Graphic content creator และ มีโอกาสได้ปฏิบติังาน
เก่ียวกบั การผลิตผลงานออกแบบโปรเตอร์ ใบปลิว ออกแบบงานรูปแบบอ่ืนๆ แตกต่างกนัออกไปในแต่ละวนั 
เป็นตน้ และทาํการแกไ้ขใหผ้ลงานการออกแบบท่ีผดิพลาด หรือ งานท่ีไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย นาํมาแกไ้ขให้
ตรงตามจุดท่ีกาํหนด และ มีกลุ่มเป้าหมายท่ีสนใจผลงานนั้น 
 
ค ำส ำคัญ: ออกแบบ, กราฟิก ,เดอะกอลฟ์ทาวน์บางกอก 
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บทที ่1 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สถานประกอบการบริษทั เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก เป็นศูนยร์วมการบริการดา้นกีฬากอล์ฟ

แบบครบวงจร ชูจุดเด่นความเป็นระดบัพร่ีเมียม และพร้อมสรรพไปดว้ยเทคโนโลยแีละส่ิงอาํนวยความ

สะดวก เพื่อตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตล์ความตอ้งการของนกักอล์ฟ ทางสถานประกอบการมีการนาํเสนอ 

ผา่นส่ือ 2 ช่องทาง คือ นาํเสนอแบบออฟไลน์ และ นาํเสนอแบบออนไลน์ เผยแพร่ทางเพจ ของ The 

Golf Town Bkk ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้หลกั คือกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ซ่ึงสถานประกอบการวิเคราะห์แล้วว่าใน

ปัจจุบนั คนสนใจโลกโซเซียลมากพอสมควร ทางสถานประกอบจึงมีความตอ้งการท่ีจะขยายส่ือของย

ริษทั โดยการเปิดช่องทางนาํเสนอส่ือ ทางออนไลน์ท่ีเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก 

จาํกดั อีกช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ทัว่ไป ท่ีอยูใ่นส่ือออนไลน์ต่าง ๆ กลุ่มลูกคา้ทัว่ไป และ ลูกคา้หลกั 

ท่ีไม่สามารถสั่ง-จองสินคา้ของในเพจ The Golf Town Bkk ได ้แต่ทางเพจ The Golf Town Bkk ตอ้งมี

การปรับเปล่ียนระบบใหมี้การ เปิดเพจการพดู-คุย(แอดมิน)  

เพื่อตอบสนองของ กลุ่มลูกคา้หลกั และ ลูกคา้ทัว่ไป เพื่ออาํนวยความสะดวกในการทราบ

ประชาสัมพนัธ์ และ การแจง้โปรโมทชัน่สินคา้อุปกรณ์ต่าง ๆ เม่ือขายสินคา้ทางออนไลน์ดงันั้นจาํเป็น

จะตอ้งมีการออกแบบภาพสินคา้ มีการประชาสัมพนัธ์ ใหลู้กคา้ในเพจรับทราบวา่ทาง บริษทัสินคา้ใหม่

เขา้มา และ แจง้เตือนต่าง ๆ ให้ลูกคา้มีความเช่ือถือ สนใจ ในการออกแบบสินคา้ให้เกิดความดึงดูด 

เน่ืองจากส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัน้ี มีมากมายหลากหลายรูปแบบทางเพจ The Golf Town Bkk จึงตอ้งมี

การทาํโปรเตอร์แจง้ โปรโมทชัน่ และ กิจกรรมต่างๆ ใหลู้กเพจทราบ 

 จากผลสาํรวจของทางสถานประกอบการพบวา่กลุ่มเป้าหมายของ เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก 

จาํกดั คือ ลูกคา้หลกั60% ลูกคา้ทัว่ไป40% ไดท้ราบโปรโมทชัน่ ไดเ้ห็นการออกแบบสินคา้ใหม่ ๆ โดย

ชมผ่านจากเพจไดเ้ลย การออกแบบสินคา้ท่ีโดดเด่น จึงเป็นตวัช่วยและเป็นส่ิงสําคญัในการขายทาง

ออนไลน์ เพื่อใหลู้กคา้มีความสนใจและมีการตดัสินใจซ้ือของทางออนไลน์ 

 

 

 

https://www.facebook.com/thegolftownbkk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/thegolftownbkk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/thegolftownbkk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/thegolftownbkk/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/thegolftownbkk/?ref=br_rs
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1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อเขา้ใจการผลิตผลงานของ บริษทั เดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก  

1.3 ขอบเขตของงาน 

ศึกษางาน บริษทั เดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก จาํกดั ระหวา่งวนัท่ี 19 สิงหาคม 2562 ถึง วนัท่ี 6 

ธนัวาคม 2562 เท่านั้น 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนาํผลงาน ไปประกอบประโยชน์ ของ บริษทั 

เดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก  

 

 
 



 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานสหกิจศึกษาเร่ือง การออกแบบกราฟฟิก ส าหรับโฆษาอุปกรณ์กอล์ฟ ของบริษทั เดอะ 

กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเก่ียวกบัการออกแบบกราฟฟิก ส าหรับโฆษาอุปกรณ์กอลฟ์ ของ

บริษทั เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก ซ่ึงการออกแบบกราฟฟิกสินคา้ลงเพจ เป็นการให้เห็นความโดดเด่น

ของตวัสินคา้ ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดน้ าแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั การออกแบบกราฟฟิก มาประยุกต์ใช้ใน

การศึกษากระบวนการเรียนรู้ และ กระบวนการท างานมีแนวคิดดงัต่อไปน้ี 

 1.แนวคิดในการออกแบบ 

 2.แนวคิดสี 

 3.แนวคิดทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก  

2.1 แนวคิดในการออกแบบ  

 ปราโมทย ์พฒันา (2551) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสีไวว้า่ในการออกแบบ จะแสดงออกให้เห็นไดใ้น

ผลงานท่ีออกแบบ หากผูอ้อกแบบมีแนวคิดท่ีดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเอกลกัษณ์ของตน การ

ออกแบบนั้นก็จะไดผ้ลงานท่ีดี มีคุณค่า และมีเอกลกัษณ์ หากผูอ้อกแบบไม่มีแนวคิดท่ีดี ไม่มีความคิด

สร้างสรรค์ และไม่มีเอกลกัษณ์ของตน หรือว่าเพียงแต่เอางานท่ีมีอยู่เดิมแลว้ มาปรับเปล่ียนเล็กน้อย 

หรือ ลอกเลียนการออกแบบของผูอ่ื้น มาดดัแปลงเพียงเล็กน้อย ผลงานท่ีออกมาก็จะไม่มีคุณค่า ไม่มี

เอกลกัษณ์ เป็นเพียงผลงานการออกแบบท่ีพื้นๆ ธรรมดา  

นกัออกแบบท่ีดี อยา่งนอ้ยควรมีความรู้พื้นฐาน ในการแกไ้ขปัญหา เม่ือมีปัญหาก็สามารถรู้ว่า

ปัญหานั้นเคยไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไรมาก่อน นกัออกแบบท่ีดีควรให้ความสนใจกบัโครงสร้างงานนั้น 

ๆ  และมีความรู้พื้นฐาน ในโครงสร้างลกัษณะของการท างาน และลักษณะการใช้งานของส่ิงท่ีได้

ออกแบบ แนวคิดในการออกแบบท่ีดี ผูอ้อกแบบจะตอ้งไม่สนใจแต่ในความงามเพียงอยา่งเดียว 

ดงันั้นผูเ้ขียนจะน าแนวคิดในการออกแบบ มาใชก้บัผลงานในการออกแบบรูปโปรเตอร์ต่าง ๆ 

ให้ได้ มีเอกลกัษณ์ มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ ในผลงานท่ีน าเสนอลง แฟนเพจ เดอะกอล์ฟ ทาวน์ 

บางกอก ใหมี้จุดสนใจมากข้ึน 
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2.2 แนวคิดสี 

  สมเกียรติ ตั้งนโม (2552) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสีไวว้า่ ลกัษณะของวตัถุท่ีกระทบต่อสายตาใหเ้ห็น

เป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอานาจให้เกิดความเขม้ของแสงท่ีอารมณ์และความรู้สึกได ้การท่ีไดเ้ห็นสี

จากสายตา สายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองทาให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน 

ร้อน ต่ืนเตน้ เศร้า สีมีความหมายอยา่งมากเพราะศิลปินใชสี้เป็นส่ือสร้างความประทบัใจในผลงานของ

ศิลปะและสะทอ้นความประทบัใจนั้นให้บงัเกิดแก่ผูดู้ มนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัสีต่างๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะ

ทุกส่ิงท่ีอยู่รอบตวันั้นลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นส่ิงท่ีควรศึกษาเพื่อประโยชน์กบัตนเอง

และผูส้ร้างงานจิตรกรรม เพราะเร่ืองของสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์ จึงควรทาความเข้าใจ

วิทยาศาสตร์ของสีจะบรรลุผลสาเร็จในงานมากข้ึน ถา้ไดศึ้กษาเร่ืองสีดีพอแลว้ งานศิลปะก็จะประสบ

ความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิง่ 

 ค าจ ากดัความของสี  

1. แสงท่ีมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษยส์ามารถรับสัมผสัได ้ 

2. แม่สีท่ีเป็นวตัถุ (Pigmentary Primary) ประกอบดว้ย แดง เหลือง นา้เงิน  

3. สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 

คุณลกัษณะของสี  

สีแท ้(Hue) คือ สีท่ียงัไม่ถูกสีอ่ืนเขา้ผสม เป็นลกัษณะของสีแทท่ี้มีความสะอาดสดใส เช่น แดง เหลือง 

นา้เงิน  

สีอ่อนหรือสีจาง (Tint) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา สีชมพ ู 

สีแก่ (Shade) ใชเ้รียกสีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีดา เช่น สีนา้ตาล  

สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1. สีธรรมชาติเป็นสีท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย ์สีของทอ้งฟ้ายามเชา้ เยน็ สี

ของรุ้งกินนา้ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม ้ตน้ไม ้พื้นดิน ทอ้งฟ้า นา้ทะเล  

2. สีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนหรือไดส้ังเคราะห์ข้ึน เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษยไ์ดท้ดลองจากแสงต่างๆ 

เช่น ไฟฟ้า นามาผสมโดยการทอแสงประสานกนั นามาใชป้ระโยชน์ในดา้นการละคร การจดัฉากเวที 

โทรทศัน์ การตกแต่งสถานท่ี 
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แม่สี (Primaries)  

สีต่างๆ นั้นมีอยูม่ากมาย แหล่งกาเนิดของสีและวธีิการผสมของสีตลอดจนรู้สึกท่ีมีต่อสีของ

มนุษยแ์ต่ละกลุ่มยอ่มไม่เหมือนกนั สีต่างๆ ท่ีปรากฏนั้นยอ่มเกิดข้ึนจากแม่สีในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั

ตามชนิดและประเภทของสีนั้น แม่สีมีอยู ่2 ชนิด คือ  

1. แม่สีของแสง เกิดจากการหกัเหของแสงผา่นแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสี

นา้เงิน อยูใ่นรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีสีคุณสมบติัของแสงสามารถนามาใช ้ในการ

ถ่ายภาพ ภาพโทรทศัน์ การจดัแสงสีในการแสดงต่างๆ เป็นตน้  

2. แม่สีวตัถุธาตุ เป็นสีท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมีมี 3 สี 

คือ สีแดง สีเหลือง และสีนา้เงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีนามาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง ในวงการศิลปะ  

วรรณะของสี  

วรรณะของสี คือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อน -เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี 

สีม่วงกบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ  

1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดง

และสีม่วง สีในวรรณะร้อนน้ีจะไม่ใช่สีสดๆ ดงัท่ีเห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติยอ่มมีสี

แตกต่างไปกวา่สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้หากวา่สีใด ค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีนา้

ตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน  

2. วรรณะสีเยน็ (Cool Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนา้เงิน สีนา้เงิน 

สีม่วงนา้เงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถา้หนกัไปทางสีนา้เงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเยน็ดงัเช่น สีเทา สี

ดา สีเขียวแก่ เป็นตน้ จะสังเกตไดว้า่สีเหลืองและสีม่วงอยูท่ ั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสี

วรรณะร้อนก็ใหค้วามรู้สึกร้อนและถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ใหค้วามรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลืองและสี

ม่วงจึงเป็นสีไดท้ั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ 
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ภาพท่ี 2.1 วรรณะของสี 

 ดงันั้นผูเ้ขียน จะน าแนวคิดสี มาใส่ในการสร้างสรรค์งานแต่งภาพโปรเตอร์แฟนเพจ เดอะ

กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก ดว้ยการแสดงผลออกจากสีภาพ ให้รู้สึกถึงอิทธิพลของสี ไดแ้ตกต่างกนัไป เช่น 

การใช้สีโทนร้อน สีโทนเยน็ แลว้แต่ผลงานในแต่ละช้ิน โดย ส่วนใหญ่ผูเ้ขียน จะใช้สีโทนเยน็เพื่อให้

โปรเตอร์ สบายตา หนา้มอง หนา้กดติดตาม  

2.3 แนวคิดทฤษฎคีอมพวิเตอร์กราฟิก  

กฤติยา พลหาญ (2558) ไดก้ล่าวถึงคอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphics) ไวว้า่ การสร้าง

การจดัการ การใช้คอมพิวเตอร์ในกาสร้างภาพกราฟิก โดยการนาขอ้มูลมาสร้างเป็นภาพ เส้นกราฟ 

แผนภาพ แผนภูมิ หรืออาจนาภาพมาจากส่ืออ่ืนๆ เช่น ภาพจากกล้องดิจิทลั จากวีดิทศัน์หรือจาก

ภาพยนตร์ มาทาการตัดต่อให้เป็นไปตามต้องการ หรือตกแต่งภาพให้ดีข้ึน ภาพกราฟิกเหล่าน้ีจะ

ประกอบดว้ย เส้น สี แสง และเงาต่างๆ สามารถแสดงออกมาทางจอภาพหรือพิมพอ์อกมาทางอุปกรณ์ 

เช่น เคร่ืองพิมพ์ได้ นอกจากน้ียงัใช้ในความหมายอ่ืน เช่น คอมพิวเตอร์วาดภาพ ซ่ึงหมายถึงการใช้

ซอฟตแ์วร์เก่ียวกบัการวาดภาพสาหรับวาดภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 

หลกัการออกแบบกราฟิก  

การออกแบบกราฟิกและส่ือเป็นขั้นตอนหน่ึงของการสร้างสรรค์งานท่ีเ ก่ียวข้องกับ

กระบวนการงานกราฟิก งานทางด้านส่ิงพิมพ์ โดยมีหลักการคิดและวิธีการดาเนินการท่ีต้องอาศยั

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการส่ือความหมาย หลกัการทางศิลปะประยุกตแ์ละทฤษฎีการรับรู้ทางจิตวทิยา 

การออกแบบงานกราฟิกจึงตอ้งกระทาอยูบ่นพื้นฐานขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  
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การออกแบบงานกราฟิกและส่ือ ควรจะต้องคานึงถึงหลกัการ ดังนี ้ 

1. ความมีเอกภาพ (unity)  

2. ความกลมกลืน (harmony)  

3. ความมีสัดส่วนท่ีสวยงาม (propertion)  

4. ความมีสมดุล (balance)  

5. ความมีจุดเด่น (emphasis)  

องค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกส่วนสาคญัท่ีจะสร้างสรรค์ความสุนทรียบ์นงาน

ออกแบบ มีองคป์ระกอบอยู ่2 ส่วน คือ  

1. อกัษรและตัวพมิพ์  

ตวัอกัษรจะทาหน้าท่ีเป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของข้อมูล สาระท่ีตอ้งการนาเสนอด้วย

รูปแบบและการจดัวางตาแหน่งอยา่งสวยงาม มีความชดัเจน การออกแบบ การเลือกแบบตลอดจนการ

กาหนดรูปแบบของตวัอกัษรท่ีจะนามาใช้ ตอ้งมีลักษณะเด่น อ่านง่าย สวยงาม น่าสนใจ ลกัษณะท่ี

แตกต่างของตวัอกัษร จึงตอ้งกาหนดตามสภาวะการนาไปใช ้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็น

หัวเร่ือง หรือช่ือสินคา้ จะตอ้งเน้นความโดดเด่นของรูปแบบมากท่ีสุดและส่วนท่ีเป็นขอ้ความหรือ

เน้ือหา ท่ีตอ้งการแสดงรายละเอียดต่างๆ นิยมใชต้วัอกัษรท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายสะดวกในการอ่านมาก

ท่ีสุด  

ในการเลือกใชต้วัอกัษรให้มีความเหมาะสมกบังานท่ีออกแบบ ผูอ้อกแบบควรไดพ้ิจารณาถึง

รูปแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษร รูปร่างลกัษณะของตวัอกัษร การกาหนดระยะห่างและพื้นท่ีวา่ง การกา

หนดสี และการจดัวางต าแหน่งใหมี้ความสมดุลเหมาะสมพอดี  

2. ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ  

ภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพ ท่ีตอ้งการเนน้ใหเ้กิดคุณค่าทางความงาม ซ่ึงจะทาหนา้ท่ีใน

การถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบ และน าเสนอแนวคิดให้เป็นรูปธรรมดาตามความคิดของตน 

เพื่อตอ้งการให้เกิดประสิทธิผลในการส่ือสารมากท่ีสุด งานออกแบบท่ีดีควรนาภาพมาใชใ้ห้เหมาะสม

กบัโอกาสและหนา้ท่ีอยา่งกลมกลืน  

2.1 เม่ือตอ้งการดึงดูดความสนใจ  

2.2 เม่ือตอ้งการใชป้ระกอบการอธิบายความรู้  
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2.3 เม่ือตอ้งการค าอธิบายความคิดรวบยอด  

2.4 เม่ือตอ้งการอา้งอิงส่ิงท่ีปรากฏข้ึนจริง  

2.5 เม่ือตอ้งการใชป้ระกอบขอ้มูลทางสถิติ  

คุณค่าและความสาคัญของการออกแบบงานกราฟิก  

งานกราฟิกท่ีดีจะตอ้งท าให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบเป็นเลิศ มีคุณค่าและความสาคญัใน

ตวัเองท่ีแสดงออกได ้ดงัน้ี  

1. เป็นส่ือกลางในการส่ือความหมายใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ถูกตอ้งและชดัเจน  

2. สามารถทาหนา้ท่ีเป็นส่ือเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. ช่วยทาใหง้านเกิดความน่าสนใจ ประทบัใจ และน่าเช่ือถือแก่ผูพ้บเห็น  

4. ช่วยใหเ้กิดการกระตุน้ทางความคิด และการตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

5. ช่วยสร้างสรรค์งานสัญลกัษณ์ทางสังคม และพฒันาระบบการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน  

การวางแผนการผลิตและขั้นตอนในการออกแบบงานกราฟิกและส่ือ  

ในการออกแบบงานกราฟิก ควรมีการวางแผนและกาหนดขั้นตอนการทางานให้เป็นระบบ 

เพื่อจะท าใหง้านท่ีผลิตข้ึนมีคุณภาพดี โดยคานึงถึงขั้นตอนท่ีใชใ้นการผลิตและการออกแบบ ดงัน้ี  

1. ขั้นการคิด ตอ้งคิดวา่ จะท าอะไร ท าเพื่อใคร ท าอยา่งไร และการออกแบบอยา่งไร  

2. ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล เป็นการเสาะหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหม้ากท่ีสุดรวมถึงวสัดุอุปกรณ์

ดว้ย  

3. ขั้นการร่างหรือสร้างหุ่นจาลอง โดยการเขียนภาพคร่าวๆ หลายๆ ภาพแลว้เลือกเอาภาพท่ีดี

ท่ีสุด  

4. ขั้นการลงมือสร้างงาน เป็นการขยายผลงานดว้ยวสัดุและวธีิการท่ีเตรียมไว ้

 ดงันั้น ผูเ้ขียนจะน าแนวคิดทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก งานกราฟิกช่วยท าใหเ้กิดความน่าสนใจ 

ประทบัใจ และสร้างความเช่ือถือใหก้บัผูท่ี้เขา้มา กดติดตามข่าวสาร แฟนเพจ เดอะกอล์ฟทาวน์ 

บางกอก ใหต้ดัสินใจซ้ือสินคา้ หรือ รับรู้ข่าวสาร ผลงาน ภาพต่าง ๆ ไดอ้ยา่งครบถว้น 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทัเดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก จ ากดั  

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ 50, 25 ซอย ประดิษฐม์นูธรรม แขวง นวมินทร์ เขต บึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 10230 

 

 

   

 

 

  

  

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทัเดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทัเดอะ กอลฟ์ ทาวน์ บางกอก จ ากดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 
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 เปิดตวัโครงการ “เดอะ กอล์ฟ ทาวน์” (THE GOLF TOWN) ศูนยร์วมการบริการดา้นกีฬา

กอล์ฟแบบครบวงจร ชูจุดเด่นความเป็นระดับพร่ีเมียม และพร้อมสรรพไปด้วยเทคโนโลยีและส่ิง

อ านวยความสะดวก เพื่อตอบโจทยทุ์กไลฟ์สไตลค์วามตอ้งการของนกักอลฟ์ 

นอกจากน้ียงัมี Fitting Studio แบบครบวงจรท่ีเอาใจคนรักกีฬากอล์ฟ ใหไ้ดล้องอุปกรณ์กอล์ฟ
ต่างๆ อยา่งเต็มท่ี ไปจนถึงพื้นท่ีส าหรับซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ โครงการจะยงัเป็นเหมือนศูนย์
รวมอุปกรณ์กีฬากอล์ฟระดบัพรีเม่ียม ทั้งมือ 1 และมือ 2 ท่ีดูแลและให้ค  าแนะน า พร้อมแลกเปล่ียน
ความรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

รวมถึงภายในพื้นท่ีส่วนของลานกิจกรรม ซ่ึงเหมาะส าหรับใช้เป็นส่วน จดัแสดงอีเวนต ์หรือ
สันทนาการ จดัเต็มทั้งแสงสีเสียง พร้อมมอบความสุข ให้กบัทุกคน แบบ 360 องศา โดยทางโครงการ
จะมีการจดักิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบักอล์ฟหมุนเวียนกนัไป ท าให้นกักอลฟ์ไดม้าพบปะสังสรรค ์พูดคุย 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัในบรรยากาศสบายๆ 

“เดอะ กอล์ฟ ทาวน์” ถูกวางคอนเซ็ปตใ์ห้เป็นคอมมูนิต้ีมอลลท่ี์สมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด 
ตั้ง อย่างโดดเด่นด้วยดีไซน์อาคารท่ีสวยสะดุดตา ในซอยประดิษฐ์มนูญธรรม 25 เลียบทางด่วนราม
อินทรา-อาจณรงค ์ซ่ึงเดินทางสะดวกสบาย พร้อมท่ีจอดรถแบบมีหลงัคา ดูแลโดยพนกังานรักษาความ
ปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิดเพื่อความปลอดภยัของลูกคา้ 

  

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 3.3 บริษทั เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก จ ากดั 
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 รูปแบบการจดัการองคก์าร 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. ต าแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 นางสาว จิตรลดา เกิดคุม้ Graphic content creator 

2.ลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ไดรั้บมอบงานไฟลภ์าพแต่ละงาน และ ตกแต่งโปรเตอร์เชิญชวนและเผยแพร่ทางส่ือ

ออนไลน์ 

3.5 ช่ือ – นามสกุลและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 

นาย วโิรจน์ เพง็พุก ต าแหน่งงาน ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

 

  

  

  

  

  

ภาพท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา 

กรรมการผูจ้ดัการของ

โครงการ 
 ผูจ้ดัการธุรการ 
 

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 

ผูจ้ดัการการตลาด 
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3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 19 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562   

3.7 ขั้นตอนและวธีิด าเนินงาน 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

สัปดาห์ท่ี1 เรียนรู้การท างานของหน่วยงาน 

สัปดาห์ท่ี2 เรียนรู้การตกแต่งภาพ 

สัปดาห์ท่ี3 ภาพถ่ายและตดัแต่ง 

สัปดาห์ท่ี4 ออกแบบภาพสินคา้ช้ินท่ี1 

สัปดาห์ท่ี6 ออกแบบงานแนะน ากิจกรรมท่ี1  

สัปดาห์ท่ี7 ออกแบบภาพสินคา้ช้ินท่ี3 

สัปดาห์ท่ี9 ออกแบบงานแนะน ากิจกรรมท่ี2 

สัปดาห์ท่ี10 ออกแบบภาพสินคา้ช้ินท่ี2 

สัปดาห์ท่ี12 ออกแบบงานแนะน ากิจกรรท่ี3 

สัปดาห์ท่ี13 ออกแบบงานแนะน ากิจกรรท่ี4 

สัปดาห์ท่ี14 ออกแบบงานแนะน ากิจกรรท่ี5 

สัปดาห์ท่ี15 ภาพถ่ายและตดัแต่ง 

สัปดาห์ท่ี16 ออกแบบช้ินงานเพิ่มเติม 

ตารางท่ี 3.1 ตารางรายละเอียดการปฏิบติังาน 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1. อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

1. โน๊ตบุค๊ 

2. กลอ้งถ่ายรูป 

2. ซอฟตแ์วร์  

1. โปรแกรม Adobe Photoshop 

2. โปรแกรม Adobe Illustrator 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

ในบทน้ี จะรายงานถึงรายละเอียดของการท างาน ซ่ึงการท างานจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภท

ท่ี1 คือการออกแบบภาพสินคา้ เช่น ผลิตภณัฑลู์กกอลฟ์ 3 ช้ิน และ ประเภทท่ี 2 คืองานออกแบบแนะน า

กิจกรรม บริษทั  

ในการออกแบบภาพผลิตภณัฑ์นั้นจะไดรั้บขอ้มูลจาก พนกังานท่ีปรึกษาโดยจะให้ไฟล์ รูปภาพ.PNG 

มาให้ ตวัอย่างภาพท่ี 4.1 ออกแบบโดยก าหนดขนาดของภาพพื้นหลงัมาให้ 560x560 พิกเซล โดยให้

ผูร้ายงานออกแบบงานไดต้ามความเหมาะสมของงานมีขั้นตอน โดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี  

 

 

ภาพท่ี 4.1 ไดรั้บภาพสินคา้จากพนกังานท่ีปรึกษา 

4.1 ขั้นตอนการท างาน 

พนกังานท่ีปรึกษา จะให้ภาพสินคา้ ไดแ้ก่ ภาพผลิตภณัท์ ก าหนดภาพพื้นหลงั (Background) โดย

ผูร้ายงานตอ้งท าการออกแบบงาน ให้เขา้กบัผลงานแต่ละเพื่อน าไปลง Facebook Fan Page The Gofl 

Town Bkk  จากการสร้างกล่องอุปกรณ์กอล์ฟ ขั้นตอนภาพท่ี 4.1 ท่ีไดรั้บจากพนกังานท่ีปรึกษา แล้ว 

ต่อไปคือขั้นตอนการผลิต ในแนวคิดของกล่องน้ี จะเป็นสีชมพู ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยใ์ห้กบักลุ่ม
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ลูกคา้ผูห้ญิง ดูดุ อ่อนโยน สินคา้จะมีน ้ าหนกัเบากวา่รุ่นอ่ืน เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ผูห้ญิงจะใชสี้ชมพ ูเพื่อ

คงความอ่อนโยนและดูดุในเวลาเดียวกนั ซ่ึงจะมีขั้นตอนในการออกแบบต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 4.2 สร้างขนาดของงาน ขนาด 560 x 560 

จะก าหนดขนาดพื้นหลงั ขนาด 560 x 560 พิกเซลโดนใช ้Paint Bucket Tool เทพื้นหลงั ท่ี

พนกังานท่ีปรึกษาก าหนดสี 

 

ภาพท่ี 4.3 สร้างขอ้ความ 

ปรับแต่ง เพิ่มตวัอกัษรและสีของตวัอกัษรโดยใชค้  าสั่ง Typem Tool เลือกอกัษร สีชมพู 
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ภาพท่ี 4.4 สร้างเส้นแต่งดว้ย Linesegment tool 

เลือกค าสั่ง Linesegment tool เพื่อสร้าง รูปร่างท่ีออกแบบช้ินงานน้ี โดยใชค้  าสั่ง Linesegment 

tool เพื่อก าหนด เส้นตรง เส้นโคง้ ไดต้ามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ  

ภาพท่ี 4.5 แต่งดว้ย Linesegment tool เสร็จเรียบร้อย 

 เม่ือ สร้างเส้นโดยใชค้  าสั่ง Linesegment tool เสร็จเรียบร้อบ กดเช็คความละเอียดของงาน 

สอบถามพนกังานท่ีปรึกษาวา่ผา่นรึไหม ผา่นแลว้จึงไปขั้นตอนต่อไปได ้
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ภาพท่ี 4.6 เลือก selection tool 

กดเลือกค าสั่ง selection tool เพื่อลากไปประกอบในเลเยอร์ ต่อไปเพื่อเป็นการรวมงาน 1 ช้ิน 

 

 
ภาพท่ี 4.7 เลือก กดค าสั่ง selection tool 

เม่ือกดค าสั่ง selection tool รวมมาแลว้ มาประกอบในเลเยอร์น้ี จดัเรียงตามรูปแบบ ความ

สวยงามของช้ินงาน 
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ภาพท่ี 4.8 น ามาประกอบรวมกนัดงัภาพ 

น าภาพท่ีตดัแต่ง ทั้งหมดไม่วา่จะเป็นภาพ ตวัอกัษร ต่างๆ มารวมเพื่อดูความสวยงามความ

เรียบร้อยของงาน ใหพ้นกังานท่ีปรึกษาเห็นผลงานงาน เพื่อเสร็จส้ิน น าไปเผยแพร่ไดเ้ลย ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพท่ื 4.9 ภาพเสร็จสมบูรณ์ 1 

ภาพเสร็จส้ิน สามรถน าไปเผยแพร่ลงเพจ Facebook Fan Page The Gofl Town Bkk 
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ต่อไปน้ีเป็นภาพการออกแบบ ผลิตภณัทก์ลุ่มเดียวกนัใน รุ่นอ่ืน ๆ ซ่ึงมีขั้นตอนการออกแบบ

คลา้ยกบัภาพผลิตภณัทก่์อนหนา้ โดยจะน าเสนอ ดงัภาพต่อปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ภาพท่ี 4.10 ภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ 2 

ภาพน้ีมีรายละเอียด ขั้นตอนการท าซ่ึงเหมือนกบัวธีิท าจากภาพท่ี 4.1 แต่จะแตกต่างกนัตรงสี

พื้นหลงั และโทนสีเป็นสีส้ม ซ่ึงท าใหเ้ห็นแลว้สะดุดตา โทนสีน ้าตาลส้มเหมาะกบัผูช้าย ซ่ึงสินคา้มี

น ้าหนกัมากกวา่ กล่องสีชมพ ู

 

 

 

 

 

  

  

  

ภาพท่ี 4.11 ภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ 3 
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ภาพน้ีมีรายละเอียด ขั้นตอนการท าซ่ึงเหมือนกบัวิธีท าจากภาพ 4.1 แต่จะแตกต่างกนัตรงสีพื้น

หลงั และโทนสีเป็นเทาด าแดง ซ่ึงท าให้เห็นแลว้ดึงดูดน่าสนใจ  เหมาะกบัทุกเพศ ซ่ึงสินคา้มีน ้ าหนกั

ปานกลางไม่หนกัไม่เบา 

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธิบาย การท าโปรเตอร์ การชกัชวนมาร่วมกิจกรรม หรือเสนอภาพสินคา้

เพื่อเผยแพร่ให้ลูกคา้ทราบ การท างานจะท างานควบคู่ไปกบัค าปรึกษาจากพนกังานท่ีปรึกษา โดยมี

ขั้นตอนการท างานดงัต่อไปน้ี 

4.2 ขั้นตอนการท างาน 

พนกังานท่ีปรึกษา จะให้ขอ้ความมา เช่น ชกัชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ณ สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีแต่

ละกิจกรรมนั้นสร้างข้ึน หรือ โปรเตอร์แสดงรูปภาพสินคา้อุปกรณ์ เป็นภาพโปรเตอร์ เพื่อแจง้ให้ลูกคา้

ทราบว่ามีสินคา้ใหม่เปิดตวัแจง้ให้ลูกคา้ทราบ และก าหนดสีภาพ (Background) มาให้ โดยผูร้ายงาน 

ตอ้งท าการคิดออกแบบงาน ให้เขา้และมีความเหมาะสม เพื่อน าไปลง Facebook และ เสนอผลงานผา่น

กรุ๊ป Line เพื่อให้มีประกาศให้ทราบว่ามี โปรโมชั่นอะไรบา้ง หรือชักชวนให้มาร่วมกิจกรรม มีวิธี

ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 สร้างขนาด 960 X 1440 พื้นหลงัเสร็จส้ิน 

เลือก Paint Bucket Tool เพื่อเทสีพื้นหลงั ลงในพื้นหลงัท่ีสร้างเอาไวเ้พื่อท่ีจะลงอกัษรตามท่ี

พนกังานท่ีปรึกษาก าหนดมาให ้
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ภาพท่ี 4.13 เลือกอกัษร Type Tool 

เลือก Type Tool พิมพอ์กัษรลงไป ปรับขนาดยอ่ หรือ ขยายใหเ้ขา้กนักบังานท่ีคิดออกแบบ 

พิมพเ์น้ือหา ลงไปในงานท่ีสร้าง 

 
ภาพท่ี 4.14 ภาพท่ีเสร็จส้ิน 

ปรับขนาด ขยบัขอ้ความให้อยูใ่นมุมท่ีเหมาะสม ปรับใหทุ้กขอ้ความสมบูรณ์ เป็นภาพท่ีเสร็จ

ส้ืน น าลงเผยแพร่ไดเ้ลย 
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ภาพท่ี 4.15 รูปโปร เตอร์เสร็จสมบูรณ์ 1 

 
ภาพท่ี 4.16 รูปโปรเตอร์เสร็จสมบูรณ์ 2 

ภาพน้ีมีรายละเอียด ขั้นตอนการท าซ่ึงเหมือนกบัวธีิท าจากภาพท่ี 4.18  แต่จะแตกต่างกนัตรงสี

พื้นหลงั และโทนสี ซ่ึงท าใหเ้ห็นแลว้ดึงดูดลูกคา้ท่ีสนใจโปรโมชัน่หรือสนใจกิจกรรม โทนสีขอ้ความ

จะแตกต่างกนัไป 
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4.3 ขั้นตอนหลงัการผลติ (Post-Production) 

หลงัจากผลงานท่ีผูร้ายงานได้ท าผลงานเสร็จส้ินไปแลว้ โดยการเสนอให้พนักงานท่ีปรึกษา

ตรวจสอบเน้ือหาเหมาะสมแลว้ ทางพนกังานท่ีปรึกษาจึงไดท้  าการเผยแพร่ ทางเพจ Facebook โดยมี

ลูกคา้เก่า และ ลูกคา้ใหม่ ท่ีติดตามเพจ ไดเ้ขา้มาเพื่อสนใจข่าวสาร ขอ้มูลท่ีน าเสนอ ลงเพจไป  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

ภาพท่ี 4.17 ภาพการเผยแพร่ผลงานเพจ Facebook Fan Pang The Gofl Towe Bkk 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

ภาพท่ี 4.18 ภาพการเผยแพร่ผลงาน ลงในกรุ๊ปไลน์ 
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ผลงานทั้งหมดท่ีไดท้  ามาพนกังานท่ีปรึกษาจะน าไปลงเผยแพร่ในเพจ Facebook Fan Pang The 

Gofl Towe Bkk  และลงแจง้ ในกรุ๊ป Line ของทางบริษทัเพื่อ น าไปเผยแพร่แจง้ให้ลูกคา้สนใจใน

ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และการเชิญชวนการร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ ของทางบริษทั The Gofl Towe Bkk   

 

สรุปการปฏิบัติงาน 

การออกแบบภาพผลิตภณัฑ์กล่องใส่ลูกกอลฟ์ของบริษทัท่ีก าหนดมาให้ และ ผลิตโปรเตอร์

ชกัชวนการมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ของงาน รวมทั้งส้ิน จ านวน 6 ช้ินงาน การออกแบบภาพผลิตภณัฑ์

กล่องจะมีขั้นตอน วิธีท าซบัซ้อนหลายขั้นตอนตั้งแต่มีการสร้างภาพพื้นหลงั ตดัแต่งภาพ และ การคิด

กระบวนการออกแบบจดัวาง กว่าจะเสร็จส้ินแต่ละช้ินงานใช้เวลาเกือบ 2 สัปดาห์ และ งานผลิตโปร

เตอร์ชกัชวนการมาร่วมกิจกรรม จะเป็นขั้นตอนไม่ยุ่งยากนกั จะเป็นการสร้างรูปแบบ จดัวางได ้ตาม

ความเหมาะสม เน้ือหาขอ้ความในการชกัชวนร่วมกิจกรรม ทางพนกังานท่ีปรึกษา จะเป็นคนก าหนดมา

ให ้ซ่ึงใชเ้วลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ก็สามารถเผยแพร่งานไดท้นัที  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที5่ 

สรุป และ ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปการท างาน 

จากการปฏิบติังาน สหกิจศึกษาศึกษา ท่ีบริษทั เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก จ ากดั ระยะเวลาใน

การด าเนินงาน วนัท่ี 19 สิงหาคม ถึงวนัท่ี 6 ธันวาคม 2562 ผูจ้ดัท าได้ฝึกงานเก่ียวกบั การออกแบบ

ผลงาน ท าให้ได้รับประสบการณ์ การออกแบบภาพสินคา้ ได้เรียนรู้ ระบบการท างานท่ีเป็น ระบบ

ระเบียบขั้นตอนของสถานประกอบการ ทราบถึงขั้นตอน การออกแบบภาพสินคา้ เพื่อเผยแพร่ทาง

เวบ็ไซต ์เดอะ กอล์ฟ ทาวน์ บางกอก ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมร่วมกบั ผูอ่ื้น อีกทั้งยงัไดศึ้กษา งานใน

รูปแบบต่างจาก ท่ีศึกษามาฝึกความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท าให้มีความระเอียดรอบคอบ 

เพื่อให้งานออกมา มีความระเอียด และ ฝึกให้รู้จกัตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินยั นอกจากน้ี ยงัใชท้กัษะท่ี

ไดเ้รียนรู้น ามาประยกุตใ์ช ้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในชีวติการท างานจริง  

 

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาท่ีพบในการท างาน โดยส่วนมากจะเป็นเร่ืองความรู้ท่ีมีไม่เพียงพอ เพราะท่ีท านั้น มี

ความเก่ียวข้องกับด้านการออกแบบผลิตส่ือ ท่ีหลากหลายท าให้ต้องมี การค้นควา้ด้วยตัวเองอยู่

ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัพบปัญหาด้านการใช้โปรแกรมท่ีอาจไม่สมบูรณ์ หรือ มีการใช้ ภาษาท่ีไม่

เหมาะสมในการน าเสนองานออกไป ดงันั้น ขอ้เสนอแนะ ส าหรับนกัศึกษา สหกิจศึกษา ในรุ่นต่อไปคือ 

ควรท่ีจะฝึกฝนทกัษะท่ีจ าเป็น ไม่วา่จะเป็น การคิดออกแบบผลงาน ท่ีจะน าเสนอต่อการท างาน ซ่ึงอาจ

ช่วยยน่ ระยะเวลาในการศึกษาขอ้มูล และ สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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งานเปิดตวัสินคา้ใหม่ 
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ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีได้เรียนรู้มาและการศึกษาหาขอ้มูลด้วยตวัเอง เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงใน

ผลงานท่ีมีการวางแผนการท างานเพื่อเผยแพร่ผา่นช่องทางส่ือสังคม จากผลตอบรับท าใหรู้้สึกประทบัใจ

เป็นอย่างมากท่ีมีผูช่ื้นชอบสนใจในผลงาน นอกจากน้ีส่ิงท่ีไดรั้บคือการเรียนกระบวนการ ท างานทีม

เวร์ิค พร้อมท่ีจะลงพื้นท่ีเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพื่อการสร้างสรรคผ์ลงานของโครงงานน้ี 
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