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บทคัดย่อ 
 

รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง การคิดคอนเทนตเ์พื่องานโฆษณา อสังหาริมทรัพย ์บริษทั ที 

ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) โดย บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) พ.ศ. 2564”  มี

วตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 1. เพื่อศึกษากระบวนการท างานของต าแหน่ง คอนเทนตค์รีเอเตอร์ 2. เพื่อศึกษาการ

กระบวนออกแบบ Artwork เพื่อใชใ้นการโฆษณา โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ canva.com ใน

การแกไ้ขปรับปรุงช้ินงาน  

บริษัท ที ซินเนอร์จีก้รุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) เป็นบริษทัการซ้ือและการขายอสังหาริมทรัพย์

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์ ผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัท าคอนเทนต ์ 

มีหนา้ท่ีช่วยคิดงานโฆษณา และผลิตโฆษณาเพื่อเผยแพร่ทาง โซเชียลมีเดีย เป็นตน้ ผลจากการศึกษาไดรั้บ

ประโยชน์และประสบการดงัน้ี 1. ไดเ้รียนรู้ทกัษะการท างานจริงกบับุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่ง คอนเทนตค์รีเอ

เตอร์ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตงานโฆษณา  2. ไดเ้รียนรู้ทกัษะในการออกแบบและแกไ้ขงาน 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 14 สัปดาห์น้ี นอกจากจะไดรั้บประสบการณ์ในการ

ท างานดา้นวิชาชีพยงัไดค้วามรู้เพิ่มเติมนอกจากส่ิงท่ีเรียนมา และพฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง 

และยงัไดค้วามรู้จากการท างานในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การท างาน

อยา่งมืออาชีพต่อ  

ค าส าคัญ : ส่ือโฆษณา / คอนเทนตค์รีเอเตอร์     
ผู้ตรวจ 
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บทที่ 1 

บทน า 

  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คอนเทนต ์ครีเอเตอร์  (Content Creator) หมายถึง คนคิดเร่ืองราวหลงัจากรับบรีฟจากนกัวางแผนกล
ยทุธ์ สร้างสรรคง์านออกแบบต่างๆ เพื่อใชใ้นการส่ือสาร ไม่วา่จะเป็นการออกแบบภาพ โดยน าไปใชก้บั
งานดา้นต่างๆ อาทิเช่น งานส่ิงพิมพ ์งานโฆษณา งานออกแบบ เป็นตน้ 

 
การใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ canva.com เป็นพื้นฐานหลกัส าคญัท่ีจะใชใ้นการออกแบบ 

หรือการสร้างสรรคง์านท่ีมีความน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพอ์อนไลน์ งานโฆษณา หรือ
ภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 

 

แมว้า่การเป็น คอนเทนต ์ครีเอเตอร์  (Content Creator) ควรมีทกัษะเยอะๆ มีความสามารหลากหลาย 

มีรูปแบบการคิด และใชง้านเคร่ืองมือออกแบบต่างๆไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเช่ียวชาญ แต่ในการท างาน

จริงๆเราก็พบขอ้จ ากดัมากมายท่ีไม่เอ้ือให้เราไดค้ิดและใชเ้คร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆไดอ้ย่างประสิทธิภาพ

สูงสุด หลายๆคร้ังเราจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะเดิมๆ วิธีการเดิมๆ ในการสร้างงานใหส้ าเร็จใหไ้ดแ้ละตอ้งดี

ดว้ยอยา่งไรก็ตามไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายถา้เราจะใชเ้คร่ืองมือเดิมๆเพื่อออกแบบใหง้านออกมาไดท้นัก าหนด

ส่ง และมนัก็เป็นงานท่ีดีไดห้ากเราเพิ่มพูนความช านาญในทกัษะนั้นๆไดอ้ยา่งเช่ียวชาญจริงๆ  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการท างานของต าแหน่ง คอนเทนต ์ครีเอเตอร์  (Content Creator)  ของ

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
 
1.2.2 เพื่อศึกษาการออกแบบส่ือเพื่อใชใ้นการโฆษณาของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังาน

ใหญ่) 
 
1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 
การศึกษาขั้นตอนการออกเเบบส่ือ เพื่อใชใ้นการโฆษณา     โดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Adobe 

Photoshop และ canva.com ของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) โดยขอบเขตของ
การศึกษาอยูใ่นช่วงระยะเวลา 3 เดือนคร่ึง ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 - 28 สิงหาคม 2564 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 

1.4.1 ไดท้ราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานของต าแหน่ง คอนเทนต ์ครีเอเตอร์  (Content Creator) 
ของบริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

  
1.4.2 ไดเ้รียนรู้การออกแบบส่ือ เพื่อใชใ้นการโฆษณา ของบริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 
 
 

 
  
 

 

 
 



 
 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การคน้ควา้รายงานโครงงานสหกิจศึกษา เร่ือง การคิดคอนเทนตเ์พื่องานโฆษณา อสังหาริมทรัพย ์

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) มุ่งเนน้การน าเสนอคอนเทนทใ์นรูปแบบของ รูปภาพ และ

วิดีโอคลิป ใหมี้ความแปลกใหม่ถูกตอ้ง สร้างสรรค ์ เพื่อดึงดูดผูใ้ชง้านออนไลน์ให้เกิดความสนใจท่ีน าไปสู่

การติดตามของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงทั้งหมดน้ี คณะผูจ้ดัท าไดท้บทวนเอกสาร และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งมา

น าเสนอในหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ 

2.3 หลกัการการออกแบบกราฟิก 

2.4 องคป์ระกอบในการออกแบบ 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

2.1 ส่ือสังคมออนไลน์  

วิชิต วิจิตรบุญยรักษ ์(2563 : 99 - 100 ) กล่าววา่ส่ือสังคมออนไลน์คือ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึง

อยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารผา่นเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโตต้อบกนัระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บ

สาร หรือ ผูรั้บสารดว้ยกนัเอง ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ท่ีใชก้นับ่อยๆ คือ 

บลอ็ก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบลอ็ก (Twitter and Micro blogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  

Networking) และการแบ่งปันส่ือทางออนไลน์ (Media Sharing )  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ 

การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิด จาก  

ผูส่้งสารโดยผานส่ือต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เวบ็ไซตท่ี์เช่ือโยงผูใ้ชบ้ริการเขา้ 

ดว้ยกนัเป็นสังคมอีกสังคมหน่ึงผา่นการเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ 
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ขอ้มูล หรือแลกเปล่ียนประสบการณ์ความสนใจร่วมกนั เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่

ท่ีผูใ้ชส้ามารถช่วยกนัสร้างเน้ือหาไดต้ามความสนใจของแต่ละบุคคลถือเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สากลท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัโดยใชม้าตรฐานการส่ือสารเดียวกนัเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารและสืบคน้ขอ้มูล

จากเครือข่ายต่างๆ ดงันั้นอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลกมาไวด้ว้ยกนั กล่าวคือการ

ส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ท่ีเช่ือมต่อกันโดยระบบอินเทอร์เน็ตโดยการส่ือสาร

นั้นเป็นไดท้ั้งภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ตวัอกัษรต่างๆ 

รัตนาวดี เกียรตินิยมศกัด์ิ(2539 : 192 – 193) ยงัไดอ้ธิบายลกัษณะของการส่ือสารผา่นส่ือ 

สังคมออนไลน์ผา่นองคป์ระกอบการส่ือสารคือผูส่้งสาร (Sender) สาร (Massage) ช่องทาง (Chanel)  

และผูรั้บสาร (Receiver) มาเปรียบเทียบกนัโดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

1. ผู้ส่งสาร(Sender) ส าหรับการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ผูส่้งสาร คือ 

ผูใ้ชง้านท่ี สามารถเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารไดเ้พราะดว้ยลกัษณะเฉพาะของส่ือท่ี

สามารถมีปฏิกิริยาใน การส่ือสารไดท้นัที (Interactive) ผูส่้งสารท่ีมีลกัษณะไม่เป็นทางการ 

และไม่ตอ้งมีพิธีรีตองในการ ส่ือสารเน่ืองจากเป็นการส่ือสารจากท่ีส่วนตวั (Private space) 

ไปยงัท่ีสาธารณะ (Public Space) ผูส่้งสารอาจจะเป็นผูท่ี้มีอาชีพในการส่ือสารมวลชนหรือ

ไม่ไดเ้ป็นก็ไดผู้ส่้งสารจะเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ในเร่ืองท่ีน าเสนอหรือไม่ไดเ้ป็นผูเ้ช่ียวชาญใน

เร่ืองน้นัก็ไดเ้พราะการส่ือสารผา่นส่ือกลาง คอมพิวเตอร์มีลกัษณะไม่ปรากฎอยา่ง

เฉพาะเจาะจงวา่ใครเป็นผูส่้งสารถือเป็นการส่ือสารแบบ 2ทาง (Two Way Communication) 

ผูส่้งสารยดึติดกบัส่ิงท่ีน าเสนอมีอคติ (Bias) ต่อเร่ืองท่ีน าเสนอ ผูส่้งสารและผูรั้บสารจะมี

อ านาจเท่าเทียมกนัอนัเป็นลกัษณะของการส่ือสารแบบแนวนอน

(Horizontal.Communication) ท่ีเปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านมีส่วนร่วมในการส่ือสารไดอ้ยา่งเสรี 

2. สาร (Massage) เน้ือหาท่ีเกิดขึ้นในการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ มีลกัษณะ 

แยกยอ่ย (Demassified) ตามความสนใจของผูใ้ชง้าน สารท่ีเกิดขึ้นไม่จ ากดัแหล่งขอ้มูล 

(Hyper Text) และมาจากหลาย ๆ ทางไม่จ าเป็นตอ้งมากจากผูมี้อาชีพเป็นส่ือมวลชนอยา่ง

เดียว เน้ือหาสารท่ีเกิดขึ้นไม่ไดเ้ป็นสินคา้ทางเศรษฐกิจแต่เป็นสินคา้ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน ผูใ้ชง้าน สามารถเลือกเปิดหรือปิดรับเน้ือหาท่ีตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ

ก็ไดเ้น้ือหาท่ีเกิดขึ้นในเวบ็บอร์ดจะเนน้ความสนใจเฉพาะกลุ่ม และมีลกัษณะท่ีไมเ่ป็น

ทางการเป็นการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูใ้ชง้าน สารท่ีเกิดขึ้นจึงตอบสนอง

ความตอ้งการเฉพาะกลุ่มคนมากกวา่ 
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3. ช่องทาง (Channel) การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์เป็นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Machine interactivity) โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีและเวลาผูใ้ชง้าน 

สามารถเลือกเปิดรับสารในเวลาและสถานท่ีใดก็ไดน้อกจากนั้นแลว้ผูใ้ชง้านมีกิจกรรม 

เคล่ือนไหวในการรับสารท่ี เกิดขึ้นตลอดเวลา เช่นการเขา้ไปตั้งกระทูห้รือการเขา้ไปแสดง 

ความคิดเห็นผูใ้ชง้านไม่เห็นหนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนัแต่ก็สามารถติดต่อกนัไดผ้า่น

ส่ือคอมพิวเตอร์ 

4.ผู้รับสาร.(Receiver).ผูรั้บสารมีลกัษณะเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกนั

ผูใ้ชง้าน สามารถมารวมกลุ่มกนัถึงแมว้า่จะไม่เห็นหนา้ซ่ึงกนัและกนัแต่ก็ท าความรู้จกักนั

ไดผ้า่น ส่ือคอมพิวเตอร์ มีเอกลกัษณ์ มีจุดประสงค ์ มีกิจกรรมประจ ากลุ่มและเลือกท่ีจะ

กลบัเขา้มาในกลุ่ม หรือไม่กลบัเขา้มาก็ไดผู้ใ้ชง้านในการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ยงั

มีลกัษณะกระตือรือร้น (Active) แสวงหาข่าวสารตามความสนใจ ท าใหค้าดการณ์ปฏิกิริยา

โตต้อบท่ีแน่นอนไม่ไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาตอบกลบั ท่ีเกิดขึ้นโดยทนัที 

ทั้งน้ีโดยทัว่ไปการส่ือสารผา่นส่ือกลางคอมพิวเตอร์หรือการส่ือสารในรูปแบบ

ใหม่ ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยจีะเนน้และใหค้วามส าคญัต่อการโตต้อบ (Interactive) หรือมี

ลกัษณะของการส่ือสารแบบสองทาง (Two Way Communication) จนกลายเป็นคุณลกัษณะ

ส าคญัของส่ือ (New Media) ไป โดยปริยาย จะเห็นไดว้่าการโพสตข์อ้ความในกระทูก้็ถือ

เป็นลกัษณะหน่ึงของการส่ือสารแบบสองทาง การส่ือสารแบบสองทาง (Two Way 

Communication) ก็คือกระบวนการส่ือสารท่ีผูรั้บสาร สามารถหรือมีโอกาสส่งถ่ายทอด

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารท่ีไดรั้บจากผูส่้งสาร อาทิ ความรู้สึก ความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ข่าวสาร การซกัถามเพื่อความเขา้ใจ ฯลฯ ดงัแสดงไดจ้ากแบบจ าลองการส่ือสารในลกัษณะ

สองทาง (Two Way Communication) 

จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารผา่นส่ือสังคม

ออนไลน์เป็นการน าเอาแนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารมาประยกุตป์รับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี ซ่ึงผูว้ิจยัจึงน าเอาแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวมาบูรณา

การใชใ้น งานวิจยัใหมี้ความร่วมสมยัมากขึ้น 
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2.2.1 พฤติกรรมการใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ของคนไทย  

Marketingoops (2562) ไดเ้ผยวา่ การส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์เป็นท่ีนิยมไปทัว่โลกและ 

มีแนวโนมก้ารเติบโตขึ้นอยา่งไม่หยดยั้งโดยเวบ็ไซตไ์ดใ้หข้อ้มูลการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ของคน 

ไทยในปี 2019 ไวด้งันั้นประเทศไทย มีประชากร 69.24 ลา้นคน แบ่งเป็น ผูห้ญิง 51.3% และ ผูช้าย 48.7%  

โดย 50% ของจ านวนประชากรทั้งหมด มีเบอร์โทรศพัทมื์อถือ 92.33 ลา้นเลขหมาย ซ่ึงมากกวา่ 

ประชากรไทยทั้งประเทศ นั้นหมายความวา่หลายคนถือมากกวา่ 1 หมายเลขโดยระยะเวลาในการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์เฉล่ีย 9 ชัว่โมง 11 นาทีต่อวนั Google.com เป็นเวบ็ไซตอ์นัดบั 1 ท่ีคนไทยใชม้ากสุด  

ตามมาดว้ย Google.co.th, Facebook.com, YouTube.com 

 

2.3 หลกัการการออกแบบกราฟิก 

หลกัการทางศิลปะ 

1. รูปแบบ/ขนาดตวัอกัษร การสร้างรูปแบบตวัอกัษรให้มีรูปแบบท่ีแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่งความรู้สึก

ตอบสนองไดอ้ยา่งดี โดยจะเนน้เร่ืองความชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย และสอดคลอ้งกบัการออกแบบนั้น ๆ 

ดว้ย นอกจากรูปแบบตวัอกัษรแลว้ การก าหนดขนาดตวัอกัษรท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยเลย ขนาดตวัอกัษรทุก

ส่วนบนช้ินงานตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีท่ีจะท าใหอ่้านง่าย ตวัอกัษรท่ีมีขนาดเลก็มากอาจเป็น

อุปสรรคในการส่ือความหมายท่ีดี ความกวา้งและความสูงพอเหมาะก็จะช่วยใหรู้ปแบบดูง่ายขึ้น ไม่ควรใช้

ตวัอกัษรมากกวา่ 2 รูปแบบในส่วนของพื้นท่ีเดียวกนั หรือหนา้จอเดียวกนั 

2. ระยะห่างและพื้นท่ีวา่ง การจดัพื้นท่ีวา่งในการออกแบบกราฟิก มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการจดัระเบียบของ

ขอ้มูล ช่วยการเนน้ความชดัเจนและความเป็นระเบียบมากขึ้น ระยะห่างหรือพื้นท่ีว่างจะช่วยพกัสายตาใน

การอ่าน ท าใหดู้สบายตา สร้างจงัหวะลีลาขององคป์ระกอบภาพใหเ้หมาะสมและสวยงาม การจดัต าแหน่ง

ของตวัอกัษร เช่น ชิดซา้ย ชิดขวา ก่ึงกลาง หรือชิดซา้ยและขวา ควรพิจารณาการวางขอ้ความ ความสมดุล 

และวตัถุประสงคใ์นการเนน้ 

3. การก าหนดโครงสร้างสี สีมีบทบาทอยา่งยิง่ท่ีจะช่วยเนน้ความชดัเจน ท าใหส้ะดุดตา สร้างสรรคค์วาม

สวยงาม การก าหนดโครงสีจะใชวิ้ธีการใดก็ตอ้งขึ้นอยูก่บัลกัษณะและประเภทของงานนั้น ๆ ขอ้ค านึงส าคญั

คือสีบนตวัภาพพื้นภาพและบนตวัอกัษรตอ้งมีความโดดเด่น ชดัเจน เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะมีความ
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สนใจและความชอบท่ีแตกต่างกนัไป นกัออกแบบอาจใชห้ลกัการทางทฤษฎีผสมผสานกบัหลกัจิตวิทยาการ

ใชสี้ในการจดัโครงสีบนช้ินงาน เพื่อเป้าหมายการตอบสนองดีท่ีสุด 

4. การจดัวางต าแหน่ง หมายถึง การออกแบบจดัโครงร่างทั้งหมดท่ีจะก าหนดต าแหน่งขนาดของ

ภาพประกอบ ต าแหน่งของขอ้ความทั้งหมดและส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีปรากฏ ควรค านึงจุดเด่นท่ีควรเนน้

ความสมดุลต่าง ๆ ตลอดจนความสบายตาในการมอง และใหค้วามส าคญัต่อสาระทุกส่วนท่ีปรากฏบน

ช้ินงานเท่ากนัหมด ความเหมาะพอดีขององคป์ระกอบต าแหน่งต่าง ๆ จะท าใหง้านกราฟิกเป็นท่ีน่าสนใจ

ยิง่ขึ้น 

2.4 องค์ประกอบในการออกแบบ 

1. ความง่าย ( Simplicity )การออกแบบกราฟิกในการใชเ้พื่อจุดประสงคต์่างๆ กนั ควรจะค านึงถึงการ

น าไปใช ้ในกรณีน้ีกราฟิกประเภทแผนภูมิ แผนภาพ หรือแผนสถิติ ท่ีใชส้ าหรับประกอบในเอกสารส่ิงพิมพ ์

อาจไม่เหมาะต่อการน าไปใชก้บัเคร่ืองฉาย เพราะอาจมีขอ้ความมากเกินไป จนท าให้เกิดความสับสน แต่อาจ

เหมาะต่อการออกแบบหนา้จอคอมพิวเตอร์เพราะช่วยท าใหข้อ้มูลใหเ้ป็นรูปธรรมและง่ายต่อการท าความ

เขา้ใจ ดงันั้นควรพิจารณาองคป์ระกอบภายในแต่ละภาพวา่ ควรจะมีความคิดเพียงความคิดเดียว โดยมีส่ิง

สนบัสนุนลกัษณะท่ีเป็นความง่าย ดงัน้ี 

1.1 ง่ายต่อการน าไปใช ้ คือใหมี้ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินไปหรือเลก็เกินไป ท าดว้ยวสัดุคงทน ไม่เปรอะ

เป้ือนง่าย หรือง่ายต่อการเรียกภาพมาแสดงหนา้จอ 

1.2 ง่ายต่อการน าไปท าวสัดุฉาย คือให้มีสัดส่วนต่อการน าไปดดัแปลงใชใ้นการท าเป็นงานศิลป์  ( art work ) 

เพื่อการจดัท าแม่แบบส าหรับการผลิตส่ือรูปแบบอ่ืนๆ 

1.3 ง่ายต่อการอ่าน เนน้ลกัษณะขององคป์ระกอบในดา้นการใชต้วัหนงัสือ จะตอ้งมีรูปแบบท่ีอ่านง่าย ขนาด

ใหญ่พอเหมาะกบัเน้ือท่ี และระยะการอ่าน 

1.4 ง่ายต่อความเขา้ใจ เป็นการใชข้อ้ความสั้นๆ กะทดัรัด ความยาวไม่ควรเกินกวา่ 20 ค า อ่านและเขา้ใจได้

ทนัที ส่วนภาพประกอบ ควรเนน้ภาพท่ีมีลกัษณะท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน ดูแลว้เขา้ใจไดโ้ดยไม่ตอ้ง

มีขอ้ความอธิบายมากนกั 

2. ความเป็นเอกภาพ (Unity) ลกัษณะท่ีเป็นเอกภาพ ก็คือ การแสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบ

ในภาพท่ีแสดงออกเป็นหน่ึงอนัเดียวกนั การสร้างความเป็นเอกภาพอาจใชเ้คร่ืองช่วย โดยการ 

-   ซอ้นภาพ 



8 
 

-   ใชลู้กศรช้ีเช่ือมโยง หรือเคร่ืองช้ีภาพ 

-   ใชอ้งคป์ระกอบอ่ืนๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง ช่องวา่วและพื้นผิว 

         ลกัษณะของความเป็นเอกภาพ ก็คือ การผสมผสานองคป์ระกอบต่างๆ ของงานกราฟิกเขา้ดว้ยกนัใน

รูปแบบของภาพ 2 มิติ องคป์ระกอบต่างๆ เหล่าน้ีจะตอ้งมีความหมายรวมกนัเพียง “หน่ึงอยา่ง” เท่านั้น หรือ

มีความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั การจดัภาพและขอ้ความประกอบจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั และมีล าดบั

ต่อเน่ืองท่ีจะอยูภ่ายในองคป์ระกอบเดียวเท่านั้น 

3. การเนน้ ( Emphasis ) การเนน้เป็นเร่ืองจ าเป็นในการออกแบบ เพื่อช่วยเป็นจุดสนใจของภาพ การเนน้อาจ

ท าโดยใชข้นาดความใกลไ้กลของวสัดุและความลึกของภาพหรือทศันะมิติ( perspective ) นอกจากน้ีก็ยงัใชสี้ 

หรือระยะห่างเพื่อช่วยในการเนน้ก็ได ้

4. ความสมดุล ( Balance ) การจดัภาพหรือการออกแบบเพื่อใหเ้กิดความสมดุล ก็คือ จดัใหน้ ้าหนกัของภาพ

ทั้ง 2 ซึก คือ ซีกซา้ยและซีกขวาเท่ากนั ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการจดัภาพ ท าได ้2 ลกัษณะคือ 

4.1 สมดุลแบบเท่ากนั ( formal balance ) คือการวางภาพโดยใหเ้กิดท่ีวา่งเท่ากนัทั้งสองดา้น โดยองคป์ระกอบ

ทั้ง 2 ดา้น มีลกัษณะเหมือนกนั 

4.2 สมดุลแบบไม่เท่ากนั ( informal balance ) เป็นความสมดุลท่ีเกิดจากการใหน้ ้าหนกัทางสายตา 

ส่วนประกอบในภาพของทั้งสองดา้นซา้ยและขวาของภาพไม่จ าเป็นตอ้งมีขนาดเหมือนกนัและเท่ากนัดว้ย

น ้าหนกั 

5. รูปร่าง ( Shapes ) รูปร่างท่ีผิดปกติหรือแปลกไปจากท่ีเป็นจะช่วยท าใหภ้าพน่าสนใจ 

6. ช่องวา่ง ( Space ) การเวน้ท่ีวา่งรอบๆ ภาพและค าท่ีปรากฏในงานออกแบบจะช่วยท าใหผู้ดู้รู้สึกผอ่นคลาย

ความอึดอดัและความแน่นในภาพใหล้ดลง อนัจะเป็นผลดีต่องาน 

7. เส้น ( Lines ) การใชเ้ส้นจะช่วยเช่ือมต่อองคป์ระกอบภายในภาพ และก าหนดทิศทางเพื่อใหผู้ดู้ล  าดบั

ความคิดและเน้ือหาได ้

8. พื้นผิว ( Texture ) เป็นส่วนท่ีใหค้วามรู้สึกในดา้นการสัมผสั เช่นเดียวกนักบัการใชสี้ ลกัษณะของพื้นผิว 

เช่นผิวเปลือกไม ้ การดาษหนงัชา้ง กระดาษตะกัว่ หรือเยือ่บุชั้นในของกระดาษลงั เป็นตน้ พื้นผิวจะช่วยใน

การเนน้หรือแยกแยะหรือช่วยเสริมความเป็นเอกภาพไดดี้ขึ้น 

9. สี ( Color ) สีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัส าหรับการผลิตงานกราฟิกทุกประเภท แต่ก็ควรจะรู้จกัน ามาใช้

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากการใชสี้จะช่วยในเร่ืองการเนน้ การแยกแยะหรือเสริมความเป็น
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เอกภาพของกราฟิกนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีการออกแบบกราฟิกโดยใชคุ้ณสมบติัของสีพิจารณาไดจ้ากงวงลอ้สี 

เพื่อเลือกใชแ้ละน ามาช่วยให้ผูดู้เกิดการรับรู้เน้ือหาหรือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

9.1 ความหมายของสี ( Meanings of color ) สีแต่ละสีสามารถสร้างอารมณ์ความรู้สึกหรือสีสันของงเน้ือหา

ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงถา้พิจารณาความหมายของสีแต่ละสีตามลกัษณะของสีก็พอแยกแยะออกไดด้งัน้ี 

                           สีแดง               =   ความรัก ความเกลียด โกรธ อนัตราย 

                           สีเหลือง            =   ความอบอุ่น ความสงบ ความเจริญเตม็ท่ี ( สุก) 

                           สีน ้าเงิน             =   เยอืกเยน็ จิตใจเห่ียวแหง้ เศร้าซึม 

                           สีด า                 =   แขง็แรง ประณีต รวย เป็นการเป็นงาน 

          สีเขียว               =   หนุ่ม อ่อนวยั สดช่ืน ความเจริญเติบโต 

                           สีขาว               =    สะอาด ประณีต ความบริสุทธ์ิ 

                           สีส้ม                =    พลงังาน ร่าเริง สดใส สนุกสนาน 

                           สีม่วง               =    สูงศกัด์ิ ร ่ารวย หรูหรา 

ความรู้ในเร่ืองความหมายของสี และการใชสี้เป็นสัญลกัษณ์น้ี ส่วนใหญ่จะเห็นไดจ้ากการน าไปใชใ้น

ชีวิตประจ าวนั เช่น การออกแบบผลิตภณัฑ ์หรือเคร่ืองแต่งกาย เป็นตน้ 

9.2 การผสมผสานสี ( color combination ) การผลิตภาพโฆษณา ป้าย หรือ วสัดุการฟิก   ป้ายประกาศ การใช้

สีท่ีมีความสัมพนัธ์กนัหลายสีจะท าใหน่้าสนใจขึ้น วิธีการใชสี้อยา่งผสมผสานกนั มีขอ้เสนอแนะในการ

น าไปใชด้งัต่อไปน้ี 

9.2.1 สีอ่อนกบัแก่ จะมีความตดักนัดีมาก 

9.2.2 ตวัหนงัสือสีขาวบนพื้นหนงัสีเขม้ จะมองเห็นไดช้ดั แมก้ารน าเสนอจะอยูใ่นระยะไกลๆ 

9.2.3 สีแก่หรือสีมืด ไม่ควรใชก้บัสีท่ีมีความหนกัมืดเหมือนกนั 

9.2.4 อยา่ใชสี้มากกวา่ 2 หรือ 3 สี และจะตอ้งมีสีเด่นอยู ่1 สีเท่านั้น การใชสี้หลายๆ สีในเวลาเดียวกนั ในยดึ

หลกัท่ีวา่ ใชสี้สวา่งพื้นท่ีเลก็ๆ และใชสี้เขม้กบัพื้นท่ีขนาดใหญ่ 

10. สัดส่วน (proportion)  การออกแบบท่ีดีควรค านึงถึงการใชส้ัดส่วนของวสัดุกราฟฟิกของแต่ละชนิดอยา่ง

เหมาะสมเน่ืองจากขนาดของงานท่ีผลิตจะแตกต่างกนั   ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารน าไปใชง้่ายขึ้นนอกจากน้ีในการจดั
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องคป์ระกอบภายในการท าเลยเ์อาท ์หรือการออกแบบ ก็จะสะดวกยิง่ขึ้นความสัมพนัธร์ะหวา่งความกวา้งกบั

ความยาวของงานกราฟิกแต่ละชนิดหรือท่ีเรียกวา่ Aspect Ratio ซ่ึงสัดส่วนระหวา่งความสูงและความกวา้ง

ของกรอบช้ินงานท่ีน าไปใชเ้พื่องานถ่ายท า 

11. การรวบรวมจดัวาง (organize) การวางภาพและขอ้ความควรเรียงล าดบัเพื่อไม่ให้ผูดู้เกิดความสับสน  ซ่ึง

ในบางคร้ังตอ้งค านึงถึงพื้นฐานทางวฒันธรรมของผูดู้ดว้ยเช่น การดูภาพจากซา้ยไปขวา การอ่านตวัหนงัสือ

เป็นคอลมัน์ หรืออ่านจากดา้นหลงัมาดา้นหนา้ เป็นตน้ 

12. การอ่านไดง้่าย(legibility)  องคป์ระกอบต่างๆในเน้ือหาการน าเสนอไม่วา่จะเป็นภาพตวั  อกัษร  ควรเป็น

แบบง่าย  อ่านง่าย  และมีขนาดใหญ่เห็นไดช้ดัเจน  การท าใหก้ราฟิกมองเห็นไดช้ดัเจน   การท าการใชข้นาด

ของใหก้ราฟิกมองเห็นไดช้ดัเจน  เขา้ใจง่ายนั้น นอกจากจะค านึงถึงลกัษณะง่ายๆของภาพและตวัอกัษรแลว้  

การใชข้นาดของตกัอกัษรและการวางลงบนพื้นผิวท่ีมีสีต่างๆ  กนั  ก็มีผลต่อความง่ายในการอ่านดว้ย

เหมือนกนั  นอกจากน้ีการจดัช่องไฟของตวัอกัษร  และการเวน้บรรทดัก็มีผลในดา้นการอ่านไดง้่าย  เช่นกนั   

หลกัการใชสี้เพื่อช่วยใหอ่้านง่าย  มีดงัน้ี 

12.1 สีพื้นหลงักบัสีตวัอกัษรควรมีสีเขม็อ่อนตดักนัคือ  พื้นสีเขม็ดว้ยอกัษรควรมีสีอ่อน  และถา้พื้นหลงัสี

อ่อนตวัอกัษรควรมีสีเขม็ เช่น ตวัอกัษรสีขาว/เหลืองบนพื้นสีน ้าเงิน อกัษรด า บนพื้นสีเหลือง เป็นตน้ 

12.2 หลีกเล่ียงการจบัคู่สีขอ้ความ/ภาพท่ีตดัหรือกลมกลืนกนัมาก เช่น แดงกบัเขียว น ้าเงินกบัเขียว 

12.3 ในกรณีท่ีสีพื้นและตวัอกัษรใกลเ้คียงกนั   อาจเพิ่มเส้นขอบตวัอกัษร ท าเงา  หรือท าสีฟุ้งรอบตวัอกัษร( 

Shadow ) หรือท าสีฟุ้งรอบตวัอกัษรก็ได ้

12.4 ไม่ควรใชสี้หลายสีในค า/ประโยคเดียวกนั ยกเวน้ตอ้งการเนน้ใหส้นใจ และไม่ควรใชเ้กินกวา่  3สี (รวม

สีพื้น ) 

อา้งอิงจาก คุณนภสัวรรณ  ด ารงธรรม, คุณสโรชา อินทรากอง, คุณอนุสรา  มนกลาง  

เร่ือง หลกัการการออกแบบกราฟิก 

สรุปไดว้า่ การออกแบบกราฟิก 

คือ การน าทกัษะของศิลปะและองคป์ระกอบ มาใชส้ร้างช้ินงานท่ีมีความน่าสนใจและน่าดึงดูดเพื่อให้

ผูบ้ริโภคจดจ าช้ินงานได ้การท าโฆษณาออนไลน์ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ราฟิกท่ีสวยงาม 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการคิดคอนเทนตเ์พื่องานโฆษณา อสังหาริมทรัพย ์ ยงัไม่มี

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกนัขา้พเจา้ไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีมีแนวคิดท่ีใกลเ้คียงหรือเก่ียวขอ้งกับการใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ไวด้งัน้ี 

น ้าทิพย ์ส าเภาประเสริฐ (2543) ศึกษา “การใชอิ้นเตอร์เน็ตของผูใ้ชใ้นระยะเร่ิมตน้ในเขต 

กรุงเทพมหานครกบัผลกระทบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการส่ือสาร” ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อาย ุ ระดบั

รายไดร้ะดบัการศึกษา อาชีพ และการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช ้อินเตอร์เน็ต 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเปิดรับ ส่ือสารมวลชน และการท่ีเป็น

เจา้ของคอมพิวเตอร์มีผลท าใหค้วามถี่ในการส่ือสารระหว่างบุคคลในครอบครัวลดลงในขณะท่ีลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวส าหรับผูท่ี้มีความถี่

ในการใชอิ้นเตอร์เน็ตระดบัมาก มีความถี่ในการชมโทรทศัน์ ฟังวิทย ุและอ่านหนงัสือพิมพไ์ม่ลดลงส่วนผูท่ี้

มีระยะเวลาในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในระดบัมากมีความถี่และระยะเวลาในการอ่านหนงัสือพิมพล์ดลงใน

ขณะท่ีความถี่และระยะเวลาในการชมโทรทศัน์และฟังวิทยไุม่ลดลงและผูท่ี้มีความถี่และระยะเวลาในการใช้

อินเตอร์เน็ตในระดบัมากมีพฤติกรรมการส่ือสารระหวา่งบุคคลภายในครอบครัวไม่ลดลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  

 
3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
     T Synergy Group Company Limited (Head Office) 

       

  

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 2823/3 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอ

แหลม กรุงเทพฯ 10120 

 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
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ภาพประกอบท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ประกอบกิจการซ้ือขาย จดัสรรท่ีดิน และ
ส่ิงปลูกสร้างอาคารท่ีพกัอาศยั เพื่อจ าหน่ายหรือให้เช่า หรือเช่าซ้ือ จดัตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 
จนถึงปัจจุบนั 
 

                         

                                                          
ภาพประกอบท่ี 3.3 ตวัอยา่งภายในของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
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ภาพประกอบท่ี 3.4 ตวัอยา่งภายในของ บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพประกอบท่ี 3.5  แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) 

 

ผูจ้ดัการ

คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย์

นกัศึกษาฝึกงาน

พิศาล ศศิวิมลกลุ
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นาย  พิศาล ศศิวิมลกุล  ต าแหน่ง  คิดและจดัท า Content 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงานนอกเหนือจาก

โครงงานคือ  

• ตดัต่อวิดิโอ   • ท า Artwork 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 คุณ ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย ์

3.5.2 ต าแหน่ง ผูจ้ดัการ                                                                                 

3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564  – 28 สิงหาคม 2564  

 (รวม 16 สัปดาห์) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  
             วนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 08:30 น. –17:30 น. 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอการปฏิบัติงานสหกจิศึกษาท้ัง 16 สัปดาห์ และรายงาน
พฒันาการของนักศึกษา 
  

ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจ 
สัปดาห์ท่ี 1  เรียนรู้งานขั้นเบ้ืองตน้ และรับมอบงานท่ีตอ้งดูแล (เพจ facebook)   
สัปดาห์ท่ี 2  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design 
สัปดาห์ท่ี 3  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design 
สัปดาห์ท่ี 4  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design 
สัปดาห์ท่ี 5  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design 
สัปดาห์ท่ี 6  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 7  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 8  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 9  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 10  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 11  คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 12 คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 13 คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 14 คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 15 คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 
สัปดาห์ท่ี 16 คิดและจดัท า Content ออกแบบ Artwork Design , ออกแบบและตดัต่อวิดิโอ 

 

ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานส าหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1. คอมพิวเตอร์ 

  2. Ipad Air 3 

 3.8.2  อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  1. โปรแกรม Adobe photoshop 

  2. โปรแกรม Microsoft word 

3. แอพพลิเคชัน่ Kinemaster 

4. เวบ็ซอฟตแ์วร์ Canva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

 

จากการศึกษาเร่ือง การคิดคอนเทนตเ์พื่องานโฆษณา อสังหาริมทรัพย ์ ประเภทโรงแรม ห้องพกั  
บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) พ.ศ. 2564 ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนการออกแบบ Artwork Design  
และ การคิดคอนเทนตส์ าหรับงานในเพจ Facebook , ออกแบบ VDO และการบรีฟงานจากพี่เล้ียง  
 
 

4.1 ยกตัวอย่างการออกแบบ Artwortk 
 

พี่เล้ียงไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาออกแบบ Artwortk และผลิตงานช้ินน้ีโดยท่ีไดใ้ห้รูปภาพสินคา้ 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
 

 
                                                  

                   ภาพประกอบท่ี 4.1 ตวัอยา่งรูปภาพของโรงแรม 
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4.2 ตัวอย่างการออกแบบและแก้ไขงาน 

 นกัศึกษาไดอ้อกแบบงานโดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Photoshop ก่อนท่ีนกัศึกษาจะออกแบบงานตอ้งไป

หา Reference ต่างๆ ของ การโปรโมทโรงแรม แลว้น ามาคิดรูปแบบใหม่ในการจดัวางองคป์ระกอบ 

 
ภาพประกอบท่ี 4.2 การจดัวางองคป์ระกอบงาน 

 

4.3 การออกแบบและแก้ไขงาน 

การจดัวางท่ีนกัศึกษาไดท้ า ตรงตามท่ีพี่เล้ียงตอ้งการแลว้พี่เล้ียงจึงให ้ คิดขอ้ความท่ีจะใส่ในช้ินงาน
โดยมีขอ้มูลเก่ียวกบั โปรโมชัน่ ราคา ขอ้ความเชิญชวน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.3 การใส่ขอ้ความ 

 



20 
 

4.4 ตัวอย่างท่ีงานออกแบบเสร็จแล้ว 

  พกัผ่อนแบบสบายๆกบั Day Use ตรงตามที่พี่เลีย้งตอ้งการแต่ยงัมีสีท่ียงัไม่ดีพอ พี่เลีย้งเลยใหน้กัศกึษาไปแก ้ 

สีของภาพ แลว้น ามาใหพ้ี่เลีย้งตรวจจงึออกมาเป็นงาน 

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 ตวัอยา่งงานท่ีเสร็จแลว้ 
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4.5 ยกตัวอย่างการออกแบบ Artwortk ชิ้นท่ี 2 
 

พี่เล้ียงไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาออกแบบ Artwortk และผลิตงานช้ินน้ีโดยท่ีไดใ้หรู้ปภาพงาน
ของเพจท่ีเคยลงไปแลว้ และใหส้ร้างสรรคง์านท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบังานท่ีเป็นตวัอยา่ง 
 

 
                                                  

                 ภาพประกอบท่ี 4.5 งานตวัอยา่งท่ีไดรั้บมาเป็นแบบ 
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4.6 ตัวอย่างการออกแบบและแก้ไขงาน 

 นกัศึกษาไดอ้อกแบบงานโดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Photoshop ก่อนท่ีนกัศึกษาจะออกแบบงานตอ้งไป

หา Reference ต่างๆ ของ การโปรโมทห้องพกั แลว้น ามาคิดรูปแบบใหม่ในการจดัวางองคป์ระกอบ 

 
ภาพประกอบท่ี 4.6 การจดัวางองคป์ระกอบงาน 
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4.7 ตัวอย่างท่ีงานออกแบบเสร็จแล้ว 

  มาตรการดแูลลกูคา้จากโควิด-19 ตรงตามที่พี่เลีย้งตอ้งการ แต่ art logo ของเพจใส่ลงไปแลว้ดไูมเ่ขา้กนัพ่ีเลีย้ง

เลยใหน้กัศกึษาน าออกและแกไ้ขเป็นรูปแบบขอ้ความแทน 

 

ภาพประกอบท่ี 4.7 ตวัอยา่งงานท่ีเสร็จแลว้ 
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4.8 ยกตัวอย่างการออกแบบ Artwortk ชิ้นท่ี 3 
 

พี่เล้ียงไดม้อบหมายงานใหน้กัศึกษาออกแบบ Artwortk และผลิตงานช้ินน้ีโดยท่ีไดใ้ห้รูปภาพสินคา้ 
และขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการ 
 

 
                                                  

                 ภาพประกอบท่ี 4.8 ตวัอยา่งรูปภาพของหอ้งพกั 
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4.9 ตัวอย่างการออกแบบและแก้ไขงาน 

 นกัศึกษาไดอ้อกแบบงานโดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อ Photoshop ก่อนท่ีนกัศึกษาจะออกแบบงานตอ้งไป

หา Reference ต่างๆ ของ การโปรโมทห้องพกั แลว้น ามาคิดรูปแบบใหม่ในการจดัวางองคป์ระกอบ 

 
ภาพประกอบท่ี 4.9 การจดัวางองคป์ระกอบงาน 

 

4.10 การออกแบบและแก้ไขงาน 

การจดัวางท่ีนกัศึกษาไดท้ า ตรงตามท่ีพี่เล้ียงตอ้งการแลว้จึงไดท้ าการใส่ Logo ขอ้มูลติดต่อ และคิด
ขอ้ความเชิญชวนท่ีจะใส่ในช้ินงาน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.10 การใส่ขอ้ความ 
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4.11 ตัวอย่างท่ีงานออกแบบเสร็จแล้ว 

  Promotion คุม้สดุแห่งปี ตรงตามที่พี่เลีย้งตอ้งการ งานชิน้นีเ้มื่อท าเสรจ็ไดร้บัค าชมที่ดี ไม่มีการปรบัแกใ้ดๆอกี 

สามารถน ามาใชง้านไดท้นัที 

 

ภาพประกอบท่ี 4.11 ตวัอยา่งงานท่ีเสร็จแลว้ 

 
 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

 
การปฏิบติังานท่ี บริษทั ที ซินเนอร์จ้ีกรุ๊ป จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤษภาคม 2564  ถึง 28 สิงหาคม 2564 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของการผลิตช้ินงานโฆษณา คือ การ
ออกแบบส่ือโฆษณา และ งาน Art work ต่างๆ ของบริษทั เช่น งานออกแบบ Artwork Design และการคิด
คอนเทนต ์ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆในการท างานมีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บและไดรู้้ระบบการ
ท างานขององคก์ร ไดรู้้จกัการท างานเป็นทีมโดยการท างานเป็นทีมนั้น เราตอ้งรู้จกัรับฟังความเห็นของคน
ในทีมแลว้น ามาปรับใชแ้ละตอ้งหาความรู้ใหม่ๆมาสร้างสรรคง์านเพื่อใหง้านออกมามีคุณภาพมาขึ้น 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ในการออกแบบ ไดฝึ้กทกัษะการตดัต่อโดยใชโ้ปรแกรม 
Adobe Photoshop, Canva , Kinemaster ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยใชค้วามรู้จากประสบการณ์ท่ีไดศึ้กษามาน ามาใช้
ปฏิบติังานจริง ซ่ึงในการปฏิบติังานนั้นอาจจะมีบางคร้ังท่ีการออกแบบงานไม่ตรงกบัความตอ้งการ จึงท าให้
เราตอ้งน าช้ินงานมาแกไ้ขและปรับปรุงเพื่อพฒันาทกัษะในการออกแบบต่อไป 
 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  
 

5.2.1 ในการท างานนั้นการพฒันาทกัษะและเทคนิคในการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Canva , 
Kinemaster ซ่ึงท าใหก้ารท างานของเรามีคุณภาพและรวดเร็วขึ้น 

5.2.2 ในการท างานนั้นมีอุปสรรคเร่ืองการรับรู้ค าศพัทเ์ฉพาะต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท าใหก้าร
ส่ือสารไม่ครบถว้น 

5.2.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมายมาถูกน าไปใชจ้ริง จึงตอ้งด าเนินงานอยา่งละเอียดมีการวางแผน รวมไป
ถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบช้ินงาน 
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ภาพการปฏิบัติงานอ่ืนๆ 
 
 

1. การรีวิว google map ใหก้บับริษทั 
2. การแชร์โพสของงานท่ีเสร็จแลว้ไปยงักลุ่มต่างๆใน Facebook 
3. การน างานท่ีเสร็จแลว้ไปโพสตามเวบ็ไซตห์าห้องพกัต่างๆใน Internet 
4. การติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลเพจ Facebook 48Ville 
5. การติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลเพจ Facebook ตน้รักรีสอร์ทคลอง 15 
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ภาพประกอบท่ี 1 การรีวิว google map ใหก้บับริษทั 48Ville 

 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 การรีวิว google map ใหก้บับริษทั ตน้รักรีสอร์ทคลอง 15 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 3 การแชร์โพสของงานท่ีเสร็จแลว้ไปยงักลุ่มต่างๆใน Facebook 
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ภาพประกอบท่ี 4 การแชร์โพสของงานท่ีเสร็จแลว้ไปยงักลุ่มต่างๆใน Facebook 

 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี 5 การแชร์โพสของงานท่ีเสร็จแลว้ไปยงักลุ่มต่างๆใน Facebook 
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ภาพประกอบท่ี 6 การน างานท่ีเสร็จแลว้ไปโพสตามเวบ็ไซตห์าหอ้งพกัต่างๆใน Internet 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 7 การน างานท่ีเสร็จแลว้ไปโพสตามเวบ็ไซตห์าหอ้งพกัต่างๆใน Internet 
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ภาพประกอบท่ี 8 การน างานท่ีเสร็จแลว้ไปโพสตามเวบ็ไซตห์าหอ้งพกัต่างๆใน Internet 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 9 การน างานท่ีเสร็จแลว้ไปโพสตามเวบ็ไซตห์าหอ้งพกัต่างๆใน Internet 
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ภาพประกอบท่ี 10 การติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลเพจ Facebook 48Ville 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี 11 การติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลเพจ Facebook ตน้รักรีสอร์ทคลอง 15 
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