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จดหมายนําส่งรายงาน 

วนัที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 

เร่ือง ขอส่งรายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา 

เรียน อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาภาพยนตร์ โทรทศัน์และส่ือดิจิทลั 

         อาจารยส์มเกียรติ  ศรีเพช็ร 

ตามท่ีผูจ้ ัดทาํนายเจตนันท์ ดวงกาญจนา นักศึกษาภาควิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์และส่ือ

ดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างว ันท่ี 17 

พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 ในตาํแหน่งการออกแบบส่ือสาํหรับเผยแพร่

ในเฟสบุ๊คเพจโฮมโซลูชัน่ ศูนยร์วมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์ ไดท้าํรายงานสหกิจหวัขอ้เร่ือง 

 “ การปฏิบติัติงานสหกิจศึกษาการออกแบบส่ือสาํหรับเผยแพร่ในเฟสบุ๊คเพจโฮมโซลูชัน่ ศูนยร์วม

ช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์  ” 

บดัน้ีการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดส้ิ้นสุดแลว้ ผูจ้ดัทาํจึงขอส่งโครงงานดงักล่าวมาพร้อม

กนัน้ีจาํนวน 1 เล่มเพ่ือขอรับคาํปรึกษาต่อไป       

          

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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บทคดัย่อ 

รายงานปฎิบติังานสหกิจศึกษาการออกแบบส่ือสาํหรับเผยแพร่เฟสบุ๊คเพจโฮมโซลูชั่น 

ศูนย์รวมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์ ของบริษัท  ทีแอลพีพี จ ํากัด มีว ัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

กระบวนการทาํงานของตาํแหน่งกราฟิก ดีไซด ์ศึกษากระบวนการออกแบบ เพ่ือใชใ้นการโฆษณา 

บริษทั ทีแอลพีพี จาํกดั เป็นบริษทัเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย ์บริษทัมีการทาํส่ือโฆษณาใหก้บัสถานท่ี

รับซ่อมหลงัคาและออกแบบภายในต่าง ๆ ทางบริษทั จึงรับหน้าท่ีผลิตส่ือให้กบัสถานท่ีรับซ่อม

หลงัคาและออกแบบภายลงบนเฟสบุ๊คเพจ ผูจ้ ัดทาํได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตาํแหน่ง 

กราฟิกดีไซด ์มีหนา้ท่ีผลิตภาพโฆษณาลงเฟสบุ๊คเพจ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ตลอดระยะเวลาการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สปัดาห์นั้นนอกจากจะไดพ้ฒันา

ความรู้ความสามารถและทกัษะทางวิชาชีพยงัไดค้วามรู้เพิ่มเติมนอกจากส่ิงท่ีเรียนมาและพฒันา

ทกัษะการปฎิบติังานตามสภาพจริงและยงัไดค้วามรู้จากการทาํงานในสถานประกอบบการซ่ึงเป็น

การเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การทาํงานอยา่งมืออาชีพ   
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Abstract 

This cooperative education report of TLPP Co. , Ltd.  aimed to study the work process of the graphic 

design position and study the design process for use in advertising TLPP Company Limited as a real estate 

company.  The company made advertising materials for roof repair facilities and interior designs and has been 

working on media production for roof repair locations and designs on its Facebook page.  The student was 

assigned to work in the position of Graphic Designer and responsible for producing advertisement images for 

Facebook pages. 

Throughout the period of the cooperative education of 16 weeks.  The student gained knowledge, 

competence and professional skills and developed practical skills and knowledge from working in the 

establishment, which is preparation before entering professional work. 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1ที่มาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงออนไลน์ต่าง ๆ เขา้มามีความสาํคญัและมีบทบาทอย่างมาก

ต่อธุรกิจและมีอิทธิพลในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมากข้ึน โฆษณาสามารถสอดแทรกขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผูซ้ื้อเกิดความรู้ความเขา้ใจ การออกแบบและสร้างส่ือโฆษณาท่ีซ่ึงบุคคลท่ี

สรรค์สร้างส่ือ คือ ช่างกราฟิกโดยช่างกราฟิก ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถใน

การคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นท่ีสะดุดตาและน่าจดจาํแก่ผูพ้บเห็นและแต่ละภาพท่ีนําเสนอ

ออกไปนั้นสามารถส่ือสารใหรู้้ถึงความรู้สึกหรือความเขา้ใจซ่ึงทาํใหเ้กิดการตอบสนองทั้งในดา้น

บวกและลบแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น   

ซ่ึงจากการปฎิบติังานท่ี บริษทั ทีแอลพีพี จาํกดั  บริษทัมีการผลิตส่ือกราฟิกดีไซน์ท่ีเก่ียวกบั

งานช่างรับซ่อมแซมร่ัวซึมและมีใหคิ้ดคอนเทนต ์(Content) ลงเพจ โฮมโซลูชัน่ ศูนยร์วมช่าง และ 

แบงค็อกเดคคอร์  อยู่ตลอดการสหกิจ หน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายคือการเป็นผูดู้แลเพจโฮมโซลูชัน่ 

ศูนยร์วมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกสาํหรับเผยแพร่ลง 

Facebook pages เพราะเพจจะตอ้งมีการเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลาโดยผลิตเน้ือหา (Content) ต่าง ๆ 

เพ่ือใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข่าวสาร  

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนการการปฏิบติัหนา้ท่ีหนา้ท่ีของผูดู้แลเพจ

และการออกแบบงานกราฟิกสาํหรับเผยแพร่ลง Facebook pages โฮมโซลูชัน่ ศูนยร์วมช่าง และ แบ

งค็อกเดคคอร์ 

 

1.2  วตัถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือศึกษาขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกสาํหรับเผยแพร่ลง Facebook pages โฮมโซลูชัน่ 

ศูนยร์วมช่าง และ แบงค็อกเดคคอร์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

ตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Photoshop , Adobe Illustrator 

Adobe After effect และ Adobe Premiere ไดดี้ยิง่ข้ึน 

            2. ไดป้ระสบการณ์การทาํงานจริง 

            3. ช่วยเพิ่มยอดการติดตามและยอดไลคใ์หก้บับริษทั จากการออกแบบกราฟิกและวิดีโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา การออกแบบส่ือ

สาํหรับเผยแพร่ใน Facebook Page” ใชแ้นวคิด ดงัน้ี 

  1. การผลิตภาพกราฟิกคอนเทนตเ์พ่ือการโฆษณา 

   - ทฤษฎีสี 

   - ทฤษฎีในการออกแบบการส่ือสาร 

  2. การผลิตวิดีโอคอนเทนตเ์พ่ือการโฆษณา 

   - ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 

   - ทฤษฎีการตดัต่อ 

 

2.1 ทฤษฎีสี 

 2.1.1 ทฤษฎีสี ( Theory of Colour ) 

มนุษยเ์ราไดมี้การศึกษาคน้ควา้ และทดลองเก่ียวกบัสีมานานแลว้ เพ่ือคน้หาคุณสมบติัท่ีแทจ้ริง เพ่ือ

นาํสีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เร่ิมตน้จาก เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1731 J.C. Le Blon ไดท้าํการศึกษา

วิเคราะห์ธรรมชาติหรือคุณลกัษณะเฉพาะของสี และไดก้าํหนดสีขั้นตน้เป็น แดง เหลือง และนํ้ าเงิน 

แลว้นาํสีทั้งสามมาจบัคู่ผสมซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้กิดสีต่าง ๆ อีกมากมาย (โกสุม สายใจ : 2540) การ

คน้พบคุณสมบติัเก่ียวกบัสีน้ี ไดถู้กกาํหนดเป็น "ทฤษฎีสี" ข้ึนมา และต่อมาไดมี้ผูน้าํหลกัทฤษฎีสี น้ี

ไปศึกษา ค้นควา้ต่อ และได้ค้นพบคุณสมบัติของสีอีกหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั

ทฤษฎีสี สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห ้เกิดประโยชน์ในงานดา้นต่าง ๆไดอี้กมากมายตามมา 

 2.1.2 วงจรสี (Colour Wheel) 

วงจรสี คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ เร่ิมตั้งแต่ แม่สี 3 สี แลว้เกิดเป็นสีใหม่ข้ึนมา จนครบวงจร 

จะไดสี้ทั้งหมด 12 สี ซ่ึงแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 

สีขั้นท่ี 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ไดแ้ก่ สีแดง เหลือง และนํ้ าเงิน 

สีขั้นท่ี 2 (Secondary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี จะไดสี้เพ่ิมข้ึน

อีก 3 สี  

สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็นคู่ ๆ  ระหว่างแม่สี 3 สี กบัสีขั้นท่ี 2 จะได้

สีเพ่ิมข้ึนอีก 6 สี 
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สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีท่ีเกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3สี ผสมกนั จะไดสี้เทาแก่ 

สีทั้ง 3ขั้นเม่ือนาํมาจดัอยูเ่ป็นวงจรจะไดล้กัษณะเป็นวงลอ้สี 

 2.1.3 วรรณะของสี (Tone of Colour) 

วรรณะสี คือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบ่งตามความรู้สึกดา้นอุณหภูมิ โดยแบ่ง

ออกเป็น  

2 วรรณะ คือ 

 1. สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ยสีเหลือง, สม้เหลือง, สม้, สม้แดง, แดง และม่วงแดง  

 2. สีวรรณะเยน็ (Cool Tone) ประกอบดว้ยสีม่วง, ม่วงนํ้ าเงิน, นํ้ าเงิน, เขียวนํ้ าเงิน, เขียวและเขียว

เหลือง 

 2.1.4 สีตรงขา้ม (Comprementary Colour) 

สีตรงขา้ม หมายถึง สีท่ีอยู่ในตาํแหน่งตรงขา้มกนัในวงจรสี และมีการตดักนัอย่างเด่นชดัซ่ึงจะให้

ความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั หากนาํมาผสมกนัจะไดสี้กลาง (เทา) ซ่ึงมีทั้งหมด 6 คู่ ไดแ้ก่ 

สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 

สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 

สีนํ้ าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้ 

สีเขียวเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วงแดง 

สีสม้แดง ตรงขา้มกบั สีเขียวนํ้ าเงิน 

สีม่วงนํ้ าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้เหลือง 

 

ผูจ้ ัดทาํได้นําแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองสี มาประยุกต์ใช้ ให้เข้ากับงานโดยการ ใช้สีโทน

เดียวกนัเพ่ือใหเ้ขา้กบัสญัลกัษณ์ (Logo) เพ่ือบ่งบอกว่าเป็นธุรกิจของแบรนด ์ และยงัสามารถทาํให้

ผูค้นจดจาํไดม้ากข้ึนกว่าเดิม 

 

2.2 ทฤษฎีในการออกแบบการส่ือสาร 

 2.2.1 จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลัป่วนและกา้วกระโดด (technology 

disruption) ส่งผลต่อการผลิกผนัทางดิจิทลั (digital disruption) โดยเฉพาะส่ือดิจิทลัทาํให้เกิดส่ือ

สังคมออนไลน์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา เพ่ือเป็นส่ือกลางสนองตอบต่อการส่ือสารของมนุษยท่ี์

ตอ้งการเป็นทั้งผูผ้ลิตสารไม่ใช่แค่เพียงผูรั้บสาร สภาวะการณ์เช่นน้ีทาํใหเ้กิดการออกแบบและผลิต

สารมากมายมหาศาล หลัง่ไหล กระจดักระจาย แมส้ารนั้นจะออกแบบสารมาเพ่ือมุ่งประโยชน์ แต่
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หากผูอ้อกแบบสารไม่เขา้ใจกลยทุธ ์ กลวิธีการออกแบบสารในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ท่ีแปรเปล่ียนไป 

สารเหล่านั้ นย่อมกลายเป็น “ขยะออนไลน์” ท่ีไม่อาจตอบสนองความต้องการหรือเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได ้

 

สาร ตามแนวคิดของ David K. Berlo องค์ประกอบตามแบบจาํลองการส่ือสาร ประกอบดว้ย ผูส่้ง

สาร (sender) สาร (message) ช่องทางการส่ือสาร (channel) และ ผูรั้บสาร (receiver) หากพินิจตาม

องคป์ระกอบตามแบบจาํลองการส่ือสาร ‘สาร’ จะทาํหนา้ท่ีในฐานะเป็นตวักลางในการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารของผูส่้งกบัผูรั้บสารใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

     James Carey (1975) นกัวิชาการดา้นการส่ือสารและวฒันธรรม เสนอแนวทางการทาํความเขา้ใจ

กระบวนการส่ือสารในสงัคม โดยช้ีว่ากระบวนการส่ือสารในสังคมดาํเนินการไปใน 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (transmission approach) ท่ีเช่ือว่า การส่ือสาร คือการถ่ายทอด

สัญญาณ (signal) และสาร (message) จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงซ่ึงอยู่ห่างไกลกัน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือการควบคุม (control) และแนวคิดแบบจาํลองเชิงพิธีกรรม (ritualistic approach) ท่ี

มองว่า การส่ือสารมีความสาํคญัทางสงัคมในฐานะของการดาํรงรักษาสงัคมใหค้งอยู ่(maintenance) 

ภายใตช่้วงระยะเวลาหน่ึงๆ การส่ือสารเป็นการแสดงออกถึงความเช่ือท่ีสมาชิกในสังคมมีร่วมกนั 

(share beliefs) (กาญจนา แกว้เทพ : 2541) การส่ือสารมี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ  transmission model 

กบั ritualistic model การส่ือสารแบบ transmission model เป็นการส่ง ‘สาร’ จากผูส่้งสารผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่าง  ๆ  ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงนิยามน้ี ผูส่้งสารจะมีฐานะเป็นผูค้วบคุมกระบวนการ

ส่ือสาร ส่วน ritualistic model มองว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความหมายซ่ึงกนัและ

กนัระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร โดยผลดัเปล่ียนกนัทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บ 

 

     ‘สาร’ ตามแนวคิดแบบจาํลองเชิงกระบวนการ (transmission model) ท่ีมองว่า ‘สาร’ เป็นส่ิงท่ี

ถ่ายทอดในกระบวนการส่ือสาร ตลอดจนเป็นวิถีทาง (means) ท่ีผูส่้งสารต้องการสร้างให้เกิด

อิทธิพลหรือผลส่งกระทบใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บสาร โดยเช่ือว่า ‘สาร’ ท่ีส่งไปจากผูส่้งสารมีจุดประสงค์

ให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงกับผูรั้บสาร และ ‘สาร’ ไม่ได้มีความหมายในตัวเอง แต่เกิดจาก

กระบวนการเขา้รหัส (encoding) ของผูส่้งสาร และการถอดรหัส (decoding) ของผูรั้บสาร ดงันั้น 

ความหมายของ ‘สาร’ จึงเกิดจากเขา้รหัสและถอดรหสัของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ไม่ว่าจะเป็นสาร

ในรูปของสัญญาณหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ และหากมอง ‘สาร’ ตามแบบตามแบบจาํลองท่ีเน้น

ความหมายของสาร (meaning based model) ท่ีเช่ือว่า การส่ือสารไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการ
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ถ่ายทอดสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร แต่เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความหมายระหว่างกนั 

‘สาร’ ท่ีแทจ้ริงจึงไม่ใช่ความหมายท่ีเกิดจาการรับรู้และยอมรับของปัจเจกบุคคล แต่เป็นความหมาย

ท่ีเกิดจากการรับรู้และยอมรับร่วมกนัของคนในสงัคม 

ต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมท่ีตอ้งการส่ือสาร ใหแ้ปรเปล่ียนเป็นสารสาํหรับการ

นาํเสนอผ่านส่ือใหผู้รั้บสารรับรู้ เขา้ใจในสารไดต้รงกนักบัผูส่้งสาร ดงันั้น ‘การออกแบบสาร’ จึง

ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขอ้มูลข่าวาสาร พฤติกรรมและช่องทางการ

ส่ือสารต่าง ๆ ของผูรั้บสารท่ีเปิดรับ ซ่ึงช่องทางการส่ือสารนั่นก็คือ "ส่ือ" ต่าง ๆ นั่นเอง ส่ือแต่ละ

ประเภทจะมีหลกัการและกระบวนการออกแบบสารท่ีแตกต่างกนัไปตามบุคลิกลกัษณะเฉพาะของ

ส่ือ ซ่ึงผูอ้อกแบบสารจะตอ้งทาํหน้าท่ีการแปลงสารนั่นอย่างสร้างสรรคใ์ห้ตรงตามวตัถุประสงค์

ของการส่ือสาร 

 

ผูจ้ ัดทาํได้นําแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร มาประยุกต์ใช้ในการเขียนคอนเทนต์ 

เพ่ือให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในขอ้ความและทาํให้อยากกดอ่านเพ่ิมเติม โดยการเขียนประโยคแรก

ใหรู้้สึกเหมือนเป็นการตั้งคาํถามท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัใหก้บัผูอ่้าน และทาํการเวน้ช่วงใหก้ดเขา้มาอ่าน

เพ่ิมเติม 

 

2.3 ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 
 2.3.1 ทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีแนวคิดว่า เป็นมนุษยเ์ป็นนักเล่าเร่ือง การตัดสินใจและการ 

ส่ือสารของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัเหตุผลท่ีดี ซ่ึงแตกต่างไปตามสถานการณ์ รูปแบบการส่ือสารและส่ือ 

เหตุผลท่ีดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลงัของบุคคล วฒันธรรม ลกัษณะนิสัย และอิทธิพลของภาษา 

ความมี เหตุผลของเร่ืองราวท่ีเล่าข้ึน อยูก่บัธรรมชาติของผูเ้ล่าเร่ืองท่ีจะตระหนกัถึงความน่าจะเป็น 

องคป์ระกอบท่ีจะทาํใหเ้ร่ืองราวปะติดปะต่อกนัการเลือกสรรเร่ืองราวเพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน  
แนวคิดการเล่าเร่ืองน้ีจึงมองว่า การส่ือสารของคนเราเป็นการเล่าเร่ืองหรือการ บรรยาย

ทั้งส้ิน โดยผูเ้ล่าเร่ืองท าหน้าท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์หรือร่วมประพนัธ์เร่ืองราวท่ีน ามาเล่านั้น ๆ องค์ 

ความรู้ท่ีศึกษาตวัเร่ืองเล่า ไดก้ลายเป็นความรู้เฉพาะดา้นและไดรั้บการพฒันามาอยา่งจริงจงัในช่วง 

หลงัของคริสตศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถือว่าเป็นองคค์วามรู้ร่วมสมยั หมายความถึง ยคุท่ีการศึกษาเร่ืองเล่า 

ไดก้ลายมาเป็นสาขาวิชาการเฉพาะอย่างเต็มตวั มีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีศึกษา และก าหนด

วิธีการ ท่ีใชใ้นการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นองคค์วามรู้ชุดหน่ึงซ่ึงเรียกไดว้่า เป็นศาสตร์แห่ง

การเล่าเร่ือง ซ่ึงก็เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาตวัเร่ืองเล่า นั่นเอง โดยเป็นการกา้วขา้มจากการศึกษาเน้ือหา
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ไปสู่ความสนใจ ในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง และวิธีการเล่าเร่ืองของส่ือแต่ละชนิด ซ่ึงประเภท

ของการเล่าเร่ืองท่ี ไดรั้บการน ามาศึกษานั้นมีอยูห่ลายชนิด ทั้ง นิทาน นิยายภาพยนตร์ และมิวสิควิ

ดีโอ เป็นตน้ องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง ประกอบไปดว้ย โครงเร่ือง แก่นเร่ืองตวัละครและฉาก 

 

2.3.2 โครงเร่ือง หมายถึง การลาํดับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล และมีจุดหมาย 

ปลายทาง การวางโครงเร่ืองคือ การวางแผนเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือสาร และการกาํหนดเสน้ทางของ 

การกระทาํของตวัละคร ทาํใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจไดว้่ามีอะไรเกิดข้ึนในเร่ืองนั้น คือ มีใครทาํอะไร 

ดว้ย จุดมุ่งหมายอยา่งไร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเช่นไร พบอุปสรรคอยา่งใด แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

ตดัสินใจ อย่างไร ความท่ีชดัเจนของโครงเร่ืองโดยแยกความแตกต่างระหว่างตวัเร่ือง และโครง 

เร่ือง กล่าวคือ ตวัเร่ือง คือการเล่าเหตุการณ์เรียงตามลาํดบัเวลาท่ีเกิดก่อนหลงั ในขณะท่ีโครงเร่ือง 

เป็นการเล่าเร่ืองท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์ (กาญจนา แกว้เทพ, 2541) สามารถแบ่ง 

การเล่าเร่ืองออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 

1. การเร่ิมเร่ือง (exposition) เป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือชกัจูงความสนใจของผูช้มให ้ติดตามต่อไป ซ่ึงอาจจะ

ใชก้ลยทุธการเร่ิมเร่ืองไดห้ลาย ๆ แบบ อาทิการแนะนาํตวัละคร การเลือกใช ้ฉาก การเปิดเร่ืองราว

ดว้ยประเดน็ขดัแยง้ ฯลฯ  

2. การพฒันาเหตุการณ์ (Raising Action) เป็นขั้นตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมดาํเนินไป มากข้ึน ความขดัแยง้ 

เร่ิมทวีความรุนแรงหรือความเขม้ขน้ข้ึน ตวัละครเร่ิมยุง่ยากลาํบากใจมากข้ึน 

3. ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขดัแยง้พุ่งข้ึนสูงสุด และถึงจุด แตกหัก ตวัละครอยู่

ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง  

4. ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีจุดวิกฤตไดผ้่านพน้ ไปอนัเน่ืองมาจาก

ปัญหาความยุง่ยากหรือเง่ือนงาํต่าง ๆ ไดถู้กเปิดเผย และไดรั้บแกไ้ข  

5. ขั้นการยติุเร่ืองราว (Ending) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลงโดย อาจจะมีหลากหลาย

แบบ อาทิอาจจะจบอยา่งมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ ส่ิงท่ีสาํคญัมากในโครง

เร่ือง คือ ความขดัแยง้ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างการผกูปมท่ีจะนาํไปสู่จุดสุดยอด ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน

เร่ืองอาจเป็นความขดัแยง้ระหว่างมนุษยก์บัชะตากรรม ระหว่างมนุษยก์บัสงัคมหรือสภาพแวดลอ้ม 

หรือระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั ทั้งหมดน้ีเรียกว่า เป็นความขดัแยง้ภายนอก นอกจากน้ี คือ

ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอง (อิราวดี ไตลงัคะ, 2543) 
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2.3.4 แก่นเร่ือง หมายถึง ความคิดท่ีนาํเสนอในเร่ือง ซ่ึงสรุปจากสถานการณ์เฉพาะของ 

โลกบนัเทิงคดีออกมาเป็นความเขา้ใจทัว่ ๆ  ไปเก่ียวกบัโลกในชีวิตจริง เช่น ความคิดท่ีไดจ้ากการ

อ่าน นิทานเร่ืองกระต่ายกบัเต่า คือการทาํอะไรท่ีชา้แต่สม ํ่าเสมอย่อมดีกว่าทาํเร็วแต่ไม่สมํ่าเสมอ 

ดงันั้น การหาแก่นเร่ืองจึงมีความสาํคญั เพราะทาํใหผู้ช้มพบความหมายของเร่ืองท่ีอาจนาํไปสู่ความ

เขา้ใจใน ชีวิตได ้(อิราวดี ไตลงัคะ, 2543: 66) ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงเร่ืองและตวัละครนั้นเป็น

ส่ิงจาํเป็น เน่ืองจากหากไม่มี ตวัละครปรากฏแลว้ก็จะไม่มีโครงเร่ืองและไม่มีเร่ืองเล่า ผูช้มส่วน

ใหญ่จะให้ความสนใจกบัตวัละคร เป็นหลกั สนใจถึงประสบการณ์และการผจญภยัของตวัละคร

ชายและหญิงซ่ึงก่อให้เกิดโครงเร่ืองซ่ึงตวั ละครเหล่าน้ีปรากฏอยูใ่นชีวิตจริง เรารู้จกัคนส่วนใหญ่

จากลกัษณะภายนอก เช่น คาํพูดหรือการกระทาํจิตใจภายในของเขาจะค่อย ๆ  เผยให้เห็นหลงัจาก

การคุน้เคยกนันบัเป็นปีๆ ในทางตรงกนัขา้มเร่ืองเล่าสามารถทาํใหเ้ราเขา้ถึงจิตใจของตวัละครไม่ว่า

จะเป็นสติปัญญา อารมณ์ คุณงามความดี ซ่ึงซ่อนอยู่ภายในไดโ้ดยตรงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

(Pickering, 1993) ผูช้มจะรู้จกัตวัละครไดจ้ากการกระทาํคาํพูด ความคิดของตวัละคร การกระทาํ

ของตวัละครอ่ืน ๆ  ท่ีมีต่อตวัละครนั้น การกระทาํของตวัละครท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม หรือจากการ

บรรยายหรือพรรณนาตวัละครโดยผูแ้ต่ง (Boynton and Mack, 1978) 

  

2.3.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงเร่ืองและตวัละครนั้นเป็นส่ิงจาํเป็น เน่ืองจากหากไม่มี ตวั

ละครปรากฏแลว้ก็จะไม่มีโครงเร่ืองและไม่มีเร่ืองเล่าผูช้มส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัตวัละคร

เป็นหลกั สนใจถึงประสบการณ์และการผจญภยัของตวัละครชายและหญิงซ่ึงก่อให้เกิดโครงเร่ือง

ซ่ึงตวัละครเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในชีวิตจริงเรารู้จกัคนส่วนใหญ่จากลกัษณะภายนอก เช่น คาํพูดหรือ

การ กระทาํจิตใจภายในของเขาจะค่อย ๆ เผยให้เห็นหลงัจากการคุ้นเคยกนันับเป็นปี ๆ ในทาง

ตรงกนัขา้ม เร่ืองเล่าสามารถทาํให้เราเขา้ถึงจิตใจของตวัละครไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา อารมณ์ คุณ

งามความดี ซ่ึงซ่อนอยู่ภายในไดโ้ดยตรงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว (Pickering, 1993) ผูช้มจะรู้จกัตวั

ละครไดจ้ากการกระทาํคาํพูด ความคิดของตวัละคร การกระทาํของตวัละครอ่ืน ๆ  ท่ีมีต่อตวัละคร

นั้น การกระทาํของตวัละครท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม หรือจากการบรรยายหรือพรรณนาตวัละครโดยผู ้

แต่ง (Boynton and Mack, 1978) การแบ่งตวัละครออกเป็น 2 ประเภท (อิราวดี ไตลงัคะ, 2543 : 51) 

ไดแ้ก่ ตวัละครมิติเดียวและตวัละครหลายมิติ  

1. ตวัละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสัยหรือ พฤติกรรมซ่ึง

สามารถสรุปไดอ้ยา่งไม่ยากเยน็ เช่น “เธอเป็นคนหยิง่ยโส” “เขาเป็นคนอ่อนแอ” และจะคงลกัษณะ
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เช่นน้ีตลอดเร่ือง เป็นตน้ ผูช้มสามารถคาดเดาไดว้่าตวัละครจะคิดหรือกระทาํอยา่งไรต่อไปไดข้้อดี

ของตวัละครเช่นน้ี คือ ทาํความเขา้ใจง่าย และผูอ่้านจดจาํลกัษณะของตวัละครแบบน้ีได ้ 

2. ตวัละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึงตวัละครท่ีมีลกัษณะ หลากหลายแต่ละ

ลกัษณะอาจขดัแยง้กนัและคาดเดาไดย้ากพฒันาหรือเปล่ียนแปลงนิสยัหรือทศันคติไดต้ามเหตุการณ์

สร้างความประหลาดใจใหแ้ก่ผูช้มได ้

 

 2.3.6 ฉาก (Setting) หมายถึง จุดหน่ึงของเวลาและสถานท่ีท่ีเหตุการณ์ของโครงเร่ืองนั้น

เกิดข้ึนฉากดว้ยตวัของมนัเองแทบจะไม่มีความหมาย ต่อเม่ือเป็นส่วนหน่ึงของบรรยากาศการเผย

ลกัษณะตวัละครและการเดินเร่ืองแลว้ ฉากจะมีความสาํคญัอย่างยิ่ง ฉากตอ้งเป็นมากกว่าสถานท่ี

สาํหรับสะทอ้นความจริงของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงฉากตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองกบัโครง

เร่ืองหรือตวัละครผูผ้ลิตจะตอ้งสร้างฉากท่ีให้ความสมจริงต่อการกระทาํหรือพฤติกรรมของตัว

ละคร หากแต่ละฉากจะต้องมีความหมายและคุณค่าท่ีจะบ่งบอกมากกว่าลกัษณะทางกายภาพ

ความหมายและคุณค่าในแต่ละฉากจะส่งผลต่อการกระทาํและพฤติกรรมของตวัละคร ในทาง

กลบักนัการกระทาํหรือพฤติกรรมของตวัละครจะมีผลต่อฉากแต่ละฉากเช่นกนั (เพลินตา, 2538 : 

27-28) ฉากบางฉากไม่ค่อยมีความสําคัญ ฉากเหล่าน้ีเป็นเพียงแค่ฉาก หลงัเท่านั้นซ่ึงแทบไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัโครงเร่ืองหรือตวัละครในทางกลบักนัฉากบางฉากมีความละเอียดลึกซ้ึงและ

สัมพนัธ์กบัความหมายและเอกภาพของเร่ืองทั้งหมดซ่ึงเป็นฉากประเภทท่ีผูช้มและผูว้ิจารณ์สนใจ

เป็นอยา่งมาก (Pickering, 1993) 

 

2.4 ทฤษฎีการตดัต่อ 

 2.4.1 การตดัต่อ หมายถึง การเปล่ียนภาพและเสียงจากหน่ึงช็อต (Shot) ไปยงัช็อตต่อไป

โดยใหมี้ความต่อเน่ืองและเรียงลาํดบัเร่ืองราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซํ้าซอ้นกนั โดยรักษา

คุณภาพของภาพและเสียงให้กลมกลืนกนัโดยตลอด การตดัต่อภาพยนตร์ คือ การลาํดบัภาพจาก

ภาพยนตร์ท่ีถ่ายทาํไว ้โดยนาํแต่ละฉากมาเรียงกนัตามโครงเร่ือง จากนั้นใชเ้ทคนิคการตดัต่อใหภ้าพ

และเสียงมีความสัมพนัธ์ท่ีต่อเน่ืองกัน เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ท่ีเต็มรูปแบบ ถือได้ว่าการตัดต่อ

ภาพยนตร์เป็นขั้นตอนสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของการสร้าง ภาพยนตร์ก่อนการนาํไปเผยแพร่การตดัต่อ

หรือว่าการลาํดบัภาพเป็นขั้นตอนท่ี 3 ในกระบวนการโปรดกัชัน่ คือ โพสต์โปรดกัชั่น ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนสุดทา้ยสาํหรับการปรุงแต่งงานใหช้วนล้ิมรสต่อคนดู 
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2.4.2 ความสาํคญัของการตดัต่อ ช่วยเช่ือมต่อภาพ ในการถ่ายวิดีโอนั้นไม่นิยมแช่กลอ้งจบั

ภาพหรือฉากใดน่ิงนาน ๆ  เพราะจะทาํใหผู้ช้มเบ่ือหน่าย ดงันั้นจึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ จบัภาพใน

มุมต่าง ๆ กนั ถา้เป็นการถ่ายทาํดว้ยกลอ้งเดียวก็จะตอ้งนาํภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาเรียงลาํดบัเข้า

ดว้ยกนัใหถู้กตอ้งตามเร่ืองราวหรือตามบทวิดีโอ ช่วยแกไ้ขส่วนบกพร่อง ในการถ่ายวิดีโอบางคร้ัง

มีการระมดัระวงัและพิจารณากนัอย่างรอบคอบแลว้ก็ตาม ยงัมกัจะพบขอ้บกพร่องอยู่เสมอ การตดั

ต่อสามารถช่วยไดโ้ดยการตดัภาพท่ีไม่ตอ้งการออกไปหรือแทรกภาพท่ีดีเขา้ไปแทนท่ี หรือตอ้งการ

แต่ภาพท่ีไม่ตอ้งการเสียงท่ีมากบัภาพนั้นก็สามารถเอาออกไปไดช่้วยกาํจดัเวลา ในการถ่ายวิดีโอ

รายการต่าง ๆ โดยเฉพาะท่ีเป็นรายการสําหรับออกอากาศนั้น เวลาเป็นเร่ืองสําคญัมากจาํเป็นท่ี

จะตอ้งถ่ายใหไ้ดเ้วลาตามท่ีกาํหนด แมว้่าจะถ่ายภาพท่ีดี ๆ สวยๆ และมีประโยชน์กบัเร่ืองท่ีจะเสนอ

มากเพียงไร ก็จาํเป็นจะตอ้งเลือกภาพนั้นมาตดัต่อใหไ้ดค้วามยาวพอเหมาะกบัเวลาท่ีกาํหนดเท่านั้น 

ดงันั้นเจา้หน้าท่ีตดัต่อลาํดบัภาพก็จะตอ้งใชก้ระบวนการตดัต่อน้ีปรับแต่งตดัภาพส่วนเกินออกไป 

หรือแทรกบางภาพเพ่ิมเขา้มาเพ่ือใหไ้ดเ้วลาท่ีพอดี 

ช่วยสร้างเร่ืองราวอย่างต่อเน่ือง การลาํดบัภาพเป็นการนาํภาพแต่ละฉากแต่ละตอนมาเช่ือมต่อเขา้

ด้วยกัน ถา้เป็นการต่อเช่ือมภาพอย่างมีศิลปะด้วยความคิดสร้างสรรค์ ผูช้มจะรู้สึกต่อเน่ืองใน

เร่ืองราวท่ีเช่ือมต่อกนัอย่างเป็นลาํดบันั้น ให้รายละเอียดมากพอเท่าท่ีผูช้มอยากจะรู้ ให้ความรู้สึก

และอารมณ์ตามท่ีควรจะเป็น ทั้งน้ีหมายถึงว่าในขั้นตอนการถ่ายทา้นั้นตอ้งไดภ้าพท่ีดี มีรายละเอียด

เพียงพอ มีทั้งภาพขนาดไกล ขนาดกลาง ภาพถ่ายใกลแ้ละภาพหลายๆ มุมของแต่ละฉากแต่ละตอน 

เจา้หนา้ท่ีตดัต่อจึงจะสามารถเลือกภาพมาตดัต่อไดต้ามตอ้งการ 

วตัถุประสงคข์องการตดัต่อ 

ในการตดัต่อมีวตัถุประสงคอ์ยู ่5 ประการ ดงัน้ี (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26) 

1. เพ่ือคดัเลือก การถ่ายวิดีโอแมมื้ออาชีพก็ยงัต้องถ่ายทาํกนัหลายๆ รอบ ไม่ตอ้งพูดถึง

วิดีโอท่ีเราถ่ายกนัเองประเภทมว้นเดียวจบ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งคดัเลือกเอาเฉพาะช่วงท่ีดีท่ีสุด 

ส่วนท่ีเหลือตดัท้ิงไป 

2. เพ่ือลาํดบัภาพ เม่ือคดัเลือกตอนต่าง ๆ  มาแลว้ก็ตอ้งนาํมาเรียงลาํดบัให้เป็นไปตามเน้ือ

เร่ืองหรือสคริปตท่ี์วางไว ้

3. เพ่ือปรับความยาว หลงัจากท่ีนาํตอนต่าง ๆ  มาเรียงกนัแลว้ ความยาวทั้งหมดอาจจะสั้น

หรือยาวเกินไป จึงตอ้งมีการตดัออกหรือหามาเพ่ิม และปรับตาํแหน่งเขา้ออกและความยาวของแต่

ละท่อนใหเ้หมาะสม 
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4. เพ่ือปรับแต่งแกไ้ข ตอนท่ีเราเลือกมาอาจมีขอ้บกพร่องในเร่ืองแสง สีและส่ิงแปลกปลอม

ต่าง ๆ เขา้มา การตดัต่อจะทาํให้เราไดแ้กไ้ข ลบออกหรือปรับแต่งให้แต่ละท่อนมีความ กลมกลืน

กนั 

5. เพ่ือปรุงแต่ง เป็นการเพ่ิมสีสนัเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียง Effect การใส่ Transition การ

ซอ้นตวัหนงัสือ จะทาํใหว้ิดีโอมีความน่าดูยิง่ข้ึนอยา่งไรก็ตาม การใชเ้ทคนิคพร่าเพร่ือก็อาจทาํให้ดู

เลอะเทอะ และลดความน่าสนใจของเน้ือหาลงได ้ เช่นกนั วิดีโอจะสมบูรณ์ไปไม่ได ้ถา้ขาดการ

จดัการเร่ืองเสียงท่ีดี การแทรกคาํบรรยาย การปรับความดงัของช่วงต่าง ๆ การแพนซา้ยขวาของ

เสียง การเพ่ิมเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบ รวมทั้งการเพ่ิมเสียงเทคนิคต่าง ๆ  ลงไปในวิดีโอ

ถือเป็นเสน่ห์ท่ีจะทา้ใหเ้กิดความประทบัใจไดอ้ยา่งยิง่ทีเดียว (ดลใจ อุดมสิน, มปป.: 28-29) 

 

ผูจ้ดัทาํไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบกราฟิกและวิดีโอ มาประยกุต์ใชใ้นงานการ

ออกแบบส่ือสาํหรับเผยแพร่ใน Facebook Page ในเร่ืองของการโฆษณาดว้ยภาพกราฟิก และ วิดีโอ

คอนเทนต ์การเลือกใช ้สี (Tone) การเล่าเร่ือง ( Story telling ) เพ่ือใหน่้าสนใจต่อการกดเขา้มาดูและ

เป็นผลดีต่อธุรกิจ 

 

 



     บทที่ 3 

 รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน  

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ            บริษทั ทีแอลพีพี จาํกดั (สาํนกังานใหญ่) 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ          2823/3 เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม        

                                                          กรุงเทพมหานคร 10120  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 ตราสญัลกัษณ์  (Logo) my office 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

3.2.1 My office เป็นบริษทัอสงัหาริมาทรัพย ์ท่ีเปิดใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานใน 

                       กรุงเทพมหานคร เป็นสาํนกังานตกแต่งภายในพร้อมใช ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 เป็นภาพขา้งหนา้ office 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 เป็นภาพส่วนกลางของ office  
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ภาพท่ี 3.4 เป็นภาพโซนของหอ้งประชุมใหเ้ช่าใน office  

 

3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

  ช่ือ - นามสกุล   คุณ ธญัลกัษณ์  บางเจริญทรัพย ์( ผูจ้ดัการ ) 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย  

นาย เจตนนัท ์ดวงกาญจนา นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขา ภาพยนตร์ - โทรทศันแ์ละ

ส่ือดิจิทลั มหาวิทยาลยัสยาม ปฏิบติังานสหกิจศึกษาโดยไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างสรรค์

ผลิตการออกแบบส่ือสาํหรับเผยแพร่ใน Facebook Page  จากการทาํงานไดมี้หนา้ท่ี 

แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  

1. สร้าง Gmail 2 user เพ่ือรีวิวสถานท่ีธุรกิจ google Maps ทั้งหมด 8 ธุรกิจ คิด content และ

ทาํภาพ artwork และ วิดิโอ รวมอาทิตยล์ะ 4 content ลง Facebook Page ดงัน้ี 

1.1 Home solution ซ่อมแซมหลงัคาร่ัว หอ้งนํ้ าร่ัว ซ่อมร่ัวซึมทุกประเภท 

 1.2 ศูนยร์วมช่าง: ซ่อมหลงัคาร่ัว ดาดฟ้าร่ัวซึม นํ้าร่ัวซึม งานร่ัวซึมต่าง ๆ 

1.3 ตกแต่งภายใน Furniture Built in เฟอร์นิเจอร์ บิวทอิ์นครบวงจร 
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             3. ดนัโพสหรือสร้างกระทูต้ามเวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัธุรกิจท่ีดูแล อาทิตยล์ะ 2-3 เวบ็  

3.5 ช่ือและตาํแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา  

        ช่ือ - นามสกุล  ธญัลกัษณ์ บางเจริญทรัพย ์ 

        ตาํแหน่งงาน     ผูจ้ดัการ   

3.6 ระยะเวลาปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  

      3.6.1 ระยะเวลาปฏิบติังาน ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564  

3.7 ขั้นตอนและวธิกีารดําเนดิการ  

สปัดาห์ท่ี                                           รายละเอียด 

     1 ประชุมงาน / ลองทาํ content ลงเพจคนละ 2 content / ดนัโพส เวบ็ท่ีสามารถหาได ้

/ รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล 

     2  ประชุมงาน / ทาํ content ลงเพจคนละ 2 content / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com 

kaidee.com , ลงประกาศฟรีออนไลน์.com / รีวิว Google map ตาม Facebook page 

ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล 

     3 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล / 

ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     4 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล / 

ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     5 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล / 

ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     6 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 
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     7 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     8 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     9 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

   10 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

   11  คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

   12 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

   13 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

   14 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    15 คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    16  คิด content และนาํเสนอทุกวนัจนัทร์ คนละ 4 content และเร่ิมทาํ หลงัจาก

ตรวจสอบเสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com kaidee.com , ลงประกาศฟรี

ออนไลน์.com / ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

                                              ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน  
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

คอมพิวเตอร์ ( computer ) 

ซอฟต์แวร์ 

1.โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020 

2.โปรแกรม Adobe After Effect 2020 

3.โปรแกรม Adobe Illustrator 2020 

4.โปรแกรม Adobe Photoshop 2020 

5.โปรแกรม Microsoft Word 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

จากการท่ีไดเ้ขา้ไปสหกิจท่ี บริษทั ไทยการตกแต่งและซ่อมแซม จาํกดั นั้นขา้พเจา้ไดศึ้กษา

และลงมือปฏิบติัในเร่ืองขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ของ บริษทั ไทยการตกแต่งและ

ซ่อมแซม จาํกดั และไดรั้บหนา้ท่ีดูแล Facebook page จาํนวน 3 เพจ ดงัน้ี  Home solution ซ่อมแซม

หลงัคาร่ัว หอ้งนํ้ าร่ัว ซ่อมร่ัวซึมทุกประเภท และ ศูนยร์วมช่าง: ซ่อมหลงัคาร่ัว ดาดฟ้าร่ัวซึม นํ้ า

ร่ัวซึม งานร่ัวซึมต่าง ๆ  และ Bangkok décor ตกแต่งภายใน Furniture Built in เฟอร์นิเจอร์ บิวทอิ์น

ครบวงจร  ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นตอนในการผลิตและออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบ

ภาพน่ิงและวิดิโอ โดยใชก้ารออกแบบงานในรูปแบบใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ คิดคาํโฆษณาพาดหัว

แบนเนอร์ (Banner) ใหก้ระชบั ไดใ้จความ และจดัวางองคป์ระกอบงานใหรู้ปแบบเหมาะสมกบัตวั

ประเภทธุรกิจ ตรงตาม Mood and Tone  เพ่ือบ่งบอกความเป็นเจา้ของของสินคา้หรือบริการ โดย

การศึกษางานคร้ังน้ีทาํให้เราไดท้ราบถึงขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ในองคก์รโดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              

ภาพท่ี 4.1 เพจ Home solution ซ่อมแซมหลงัคาร่ัว หอ้งนํ้ าร่ัว ซ่อมร่ัวซึมทุกประเภท 
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ภาพท่ี 4.2 เพจ ศูนยร์วมช่าง: ซ่อมหลงัคาร่ัว ดาดฟ้าร่ัวซึม นํ้ าร่ัวซึม งานร่ัวซึมต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 เพจ Bangkok décor ตกแต่งภายใน Furniture Built in เฟอร์นิเจอร์ บิวทอิ์นครบวงจร 
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4.1 หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

ในขั้นตอนแรกมีการนัดประชุมกบัผูดู้แลท่ีปรึกษาเพ่ืออธิบายงาน มอบหมายหน้าท่ี และ

ระบุงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยผูดู้แลไดบ้อกรายละเอียดเก่ียวกบั Facebook page จาํนวน 3 เพจ 

ดงัน้ี 1. Home solution ซ่อมแซมหลงัคาร่ัว หอ้งนํ้ าร่ัว ซ่อมร่ัวซึมทุกประเภท  2. ศูนยร์วมช่าง: ซ่อม

หลงัคาร่ัว ดาดฟ้าร่ัวซึม นํ้ าร่ัวซึม งานร่ัวซึมต่าง ๆ และ 3.  Bangkok décor ตกแต่งภายใน Furniture 

Built in เฟอร์นิเจอร์ บิวทอิ์นครบวงจร รวมถึง อธิบายถึงรูปแบบและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยมี

หวัขอ้ดงัน้ี  

 1. ดูแลภาพรวม Facebook page  

 2. คิด content และทาํภาพ artwork ลง Facebook page จาํนวน 3 เพจ อาทิตยล์ะ 4 content 

 3. สร้างบญัชี G-mail ทั้งหมด 2 user เพ่ือรีวิว Google Maps ของธุรกิจ 

 4. สร้างกระทูใ้นเวบ็ไซต ์Home solution, ศูนยร์วมช่าง และ Bangkok décor อาทิตยล์ะ 2-3 

เวบ็ 

 

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

 เร่ิมคิด content เพ่ือนาํเสนอผูดู้แลหรือท่ีปรึกษา ตามแผนงานแต่ละอาทิตย ์และนาํเสนอ

รูปแบบ Graphic และ Artwork ท่ีตอ้งการจะทาํ ผูดู้แลจะอธิบายถึง Mood  & Tone รวมถึงเนน้ย ํ้าให้

มีลกัษณะและสีของเพจ อยูใ่นทุกเน้ืองานท่ีผลิตออกมา หลงัจากไดรั้บบรีฟและนาํเสนอผา่นแลว้ จึง

เร่ิมทาํการผลิตช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, illustrator, premiere pro และ after effect 

โดยมีการหาภาพมาใชใ้นการผลิตผลงานดว้ยตวัเอง และมีตวัอย่างท่ีหามาเป็นแนวทางในการผลิต

ส่ือลง Facebook page ส่วนใหญ่ content จะเป็นการให้เกร็ดความรู้ และสาระต่าง ๆ  เก่ียวกบัธุรกิจ

ขององคก์ร  
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4.2.1  เร่ิมหาภาพท่ีใชท้าํ content จากเวบ็ pixabay.com, pinterest.com และfreepik.com เพ่ือ

ใชป้ระกอบในการออกแบบ content ท่ีจะนาํเสนอ 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพท่ีใชใ้นการผลิตส่ือลง Facebook page จากเวบ็ freepik.com 

  

4.2.2 เร่ิมออกแบบภาพหนา้ปกของโพส Facebook page จาก content ท่ีนาํเสนอ โดยส่วน

ใหญ่ของงานจะเป็น content ท่ีมีหลายภาพใน 1 โพส ภาพแรกของโพสจึงถือว่าเป็นภาพปกและใช้

อตัราส่วน 1200x800 pixel ส่วนภาพเด่ียวจะใชอ้ตัราส่วน 1080x1080 pixel แนวตั้งหรือแนวนอนก็

ได ้เน่ืองจากภาพปกจะตอ้งเป็นภาพท่ีมีจุดเด่นและดึงดูดให้คนกดเขา้มาดู จึงเร่ิมทาํภาพปกก่อน 

ภาพท่ีทาํจากโปรแกรม Adobe illustrator โดยการนาํภาพท่ีเตรียมไว ้มาแยก Layers และทาํการซอ้น

กนั ตวับา้นใช ้pen tool ในการไดคทั และใช ้Shape ในการลากเป็นเสน้และทาํกรอบใหก้บัรูปต่าง ๆ 

ในรูปทรงท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ภาพผลงานการผลิตจากโปรแกรม Adobe illustrator 
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4.2.3 หลงัจากหาภาพประกอบแลว้เร่ิมทาํการตดัภาพส่วนต่าง ๆ โดยใชเ้คร่ืองมือ Pen tool 

และ ใช้เคร่ืองมือ Rectangle tools ในการทาํให้ภาพเป็นรูปส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม วงกลม ตามท่ี

ตอ้งการ และใชเ้คร่ืองมือ Type tools เพ่ือสร้างขอ้ความท่ีเหมาะสมกบังาน จากนั่นไดท้าํการปรับ

แสงและสีของวตัถุต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นโทนเดียวกนั เน่ืองจากภาพพ้ืนหลงั และภาพประกอบต่าง ๆ มีสี

และโทนท่ีแดกต่างกนั โดยปรับสีในโปรแกรม Adobe Photoshop เคร่ืองมือ Adjustments เพ่ือให้

ภาพตรงกบั Mood  & Tone ท่ีผูดู้แลกาํหนด  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 ผลงานการปรับแสงในโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 ภาพ Artwork ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ขนาด 1080x1080 pixel 
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ภาพท่ี 4.8 ภาพผลงานการทาํปก content หลายภาพ ขนาด 1200x800 แนวนอน จากโปรแกรม 

Adobe illustrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 ภาพ content ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ขนาด 1200x800 และ1080x1080 pixel 

 

 Content ท่ีเป็นหลายภาพ จะใชภ้าพท่ีมีอตัราส่วน 1200x800 ข้ึนตน้เพื่อเป็นภาพปกในการดึงดูด

ใหค้นคลิกเขา้มาอ่าน จึงตอ้งออกแบบใหโ้ดดเด่นกว่าภาพอื่น ๆ  
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ภาพท่ี 4.10 ภาพผลงานการทาํปก content หลายภาพ ขนาด 1200x800 แนวตั้ง จากโปรแกรม 

Adobe illustrator 

 

 

ภาพท่ี 4.11 ภาพ content ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ขนาด 800x1200 และ1080x1080 pixel 
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4.2.4 ขั้นตอนการผลิตส่ือวิดิโอลง Facebook page ตามท่ีได้รับบรีฟจากผูดู้แล โดยมี 

ตัวอย่างท่ีไดน้าํมาเป็นแนวทางในการทาํ เน่ืองจาก จาํเป็นต้องลงหลายช่องทาง เช่น Instagram 

Facebook Youtube เป็นตน้ จึงเลือกทาํวิดีโอโดยใชอ้ตัราส่วน 1:1 คือ 1080*1080 pixel เน่ืองจากมี

ขนาดท่ีพอดี ทาํใหส้ะดวกในการรับชม  

 4.2.5 วิดีโอส่วนใหญ่ท่ีผลิตจะมีความยาวไม่มากแต่ใชเ้วลาทาํค่อนขา้งนาน เพราะ ตอ้งใช้

หลายโปรแกรมในการทํา เร่ิมจากการตัดภาพจากโปรแกรม Photoshop ด้วยเคร่ืองมือ Quick 

selection tools และนาํภาพต่าง ๆ ท่ีไดต้ดัไว ้มาเรียงเป็น Layers ในโปรแกรม Adobe illustrator และ

เพ่ิมรูปร่างต่าง ๆ  ตามท่ีตอ้งการเพ่ือนาํไปทาํใหภ้าพสามารถขยบัได ้ต่อในโปรแกรม Adobe After 

effect และปิดทา้ยดว้ยการนาํไปใส่ Effect เสียง และเพ่ิม Transition ดว้ยโปรแกรม Adobe Premiere 

Pro 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ภาพผลงานการตดัภาพประกอบงานวดีิโอดว้ยโปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 ตดัภาพต่าง ๆ  ดว้ยเคร่ืองมือ Quick selection tools ในโปรแกรม Photoshop โดยการมาร์ค

ไปท่ีตวัวตัถุหรือส่ิงของ เพ่ือ ตดัพ้ืนหลงัออก และนาํมาแยกเป็น Layers เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการ 

Motion ดว้ยโปรแกรม After effect 
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ภาพท่ี 4.13 ภาพผลงานการเรียง Layers และ เพ่ิมขอ้ความ ในโปรแกรม Adobe illustrator 

 

 

ภาพท่ี 4.14 ภาพการทาํ Motion ดว้ยโปรแกรม Adobe After effect จาก Layers ท่ีไดเ้รียงมา 

  

นาํ Layers จากโปรแกรม illustrator ท่ีไดแ้ยกเตรียมไว ้มาใส่ในโปรแกรม After effect เพ่ือ

ทาํการเรียงวตัถุต่าง ๆ ใหต้รงตามความตอ้งการ และ เร่ิมทาํการ Motion ทีละ Layers 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพท่ีนาํมาเพ่ิม Effect เสียง และ Transition ใน Adobe Premiere Pro 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.16 ภาพผลงานการเรียง Layers Object ต่าง ๆ ท่ีสร้างในโปรแกรม Adobe illustrator 
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ภาพท่ี 4.17 ภาพการ Motion Graphic จากโปรแกรม Adobe after effect 

 

 

 

ภาพท่ี 4.18 ภาพท่ีนาํมาเพ่ิม Effect เสียง และ Transition ใน Adobe Premiere Pro 

 

 หลงัจาก Motion เสร็จแลว้ Render เป็นไฟลค์ลิปวดิิโอออกมาจากโปรแกรม After effect 

และนาํคลิปวิดิโอมาใส่เสียงและ transition เพ่ิมเติมในโปรแกรม Premiere pro เพ่ือใหง้านออกมา

สมบูรณ์และตรงตามความตอ้งการท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4.19 ภาพผลงานการเรียง Layers Object ต่าง ๆ ท่ีสร้างในโปรแกรม Adobe illustrator 

 

         

ภาพท่ี 4.20 ภาพผลงาน Motion Graphic จาก โปรแกรม Adobe After effect  

 

4.2.6  หลงัจากทาํ ภาพ Graphic Artwork เสร็จแลว้ก็จะส่งใหผู้ดู้แลตรวจและแกไ้ขท่ีผูดู้แล

ส่งกลบัมา ในระหว่างตรวจสอบ จะมีการดนัโพสหรือสร้างกระทูต้ามเวบ็ต่าง ๆ ตาม ธุรกิจท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แล และ รีวิว Google Map ทั้งหมด 2 user เพ่ือทาํใหธุ้รกิจขยายตวัมากข้ึน 
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ภาพท่ี 4.21 ภาพการสร้างกระทูต้ามเวบ็ต่าง  ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.22 ภาพการสร้างกระทูต้ามเวบ็ต่าง  ๆ 
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ภาพท่ี 4.23 ภาพรีวิวธุรกิจใน Google map ทั้งหมด 2 users 

 

 

4.3 ขั้นตอนหลงัปฏิบัตงิาน 

 4.3.1 หลงัจากส่งให้ผูดู้แลตรวจสอบและไดมี้การแกไ้ขตามท่ีผูดู้แลตอ้งการแลว้ ขั้นตอน

ต่อไป คือ การนําภาพและvideo ท่ีได้ผลิตลงตามส่ือท่ีผูดู้แลกําหนดไว้ คือ Facebook Page, 

Instagram และ Youtube ตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้โดย ทั้งหมดผมจะตอ้งเป็นคนโพสและเขียน content 

เอง ในทุก ๆ  วนัศุกร์จะเป็นวนัประชุมและสรุปงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํใน 1 อาทิตย ์ผูดู้แลจะ

ให้คาํปรึกษาและคอมเมน้ท์ผลงานในแต่ละช้ิน และ สามารถเสนอความคิดเก่ียวกบั content และ

วิธีการต่าง ๆ ในคร้ังหนา้ได ้เป็นตน้ 
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4.4 สรุปผลการดําเนินงานหน้าที่ Graphic Design , Creator content 

 หลงัจากการปฎิบติังานต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ทาํในแต่ละช้ิน ผูจ้ดัทาํไดใ้ชค้วามรู้

ทั้งหมดท่ีเรียนมาในทั้งด้านของ การใช้โปรแกรม Adobe photoshop , Adobe illustrator , Adobe 

Premiere Pro และ Adobe After effect แนวคิดการออกแบบ ในเร่ืองของการจดั Layout และการวาง

ตาํแหน่ง การใชเ้คร่ืองมือในการไดคทัภาพ ตดัต่อวิดีโอ และ Motion Graphic อีกทั้งยงัไดท้ราบ

ปัญหาและขอ้ผดิพลาดของตวัเองในช้ินงานจากผูดู้แลทาํให้สามารถเขา้ใจ และนาํไปปรับปรุงเพ่ือ

พฒันาตวัเองใหดี้ข้ึนในช้ินงานต่อ ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา  

จากการปฎิบัติงานท่ี บริษัท ทีแอลพีพี จาํกัด เป็นเวลาระยะ 16 สัปดาห์ ตั้ งแต่วนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2564  ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของการคิด Content และ

ผลิตภาพ Artwork เพ่ือกลุ่มเป้าหมาย ลง Facebook page จึงได้ทราบถึงกระบวนการทาํงานของ

บทบาทหน้าท่ีผูดู้แลเพจและผูผ้ลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่บนออนไลนข์อง บริษทัทีแอลพีพี  จาํกดั ทาํให้

ไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงาน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและไดรู้้ระบบการ

ทาํงานขององคก์รไดรู้้จกัการทาํงานกบัผูอ่ื้นโดยการทาํงานกบัผูอ่ื้นนั้นตอ้งรู้จกัรับฟังความเห็นของ

ผูอ่ื้นแลว้นาํมาปรับใชแ้ละตอ้งหาความรู้ใหม่มาสร้างสรรคง์านเพ่ือใหง้านออกมามีคุณภาพมากข้ึน  

 

5.2 ข้อจาํกดัและข้อเสนอแนะในการปฎิบัตงิานสหกจิศึกษา  

เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 อยา่งรุนแรงในช่วงท่ีผูจ้ดัทาํกาํลงัสหกิจศึกษาจึง

ไม่สามารถไปทาํงานท่ีบริษทั พีแอลพีพี จาํกดัได ้ซ่ึงทางบริษทัทาํการ Work From Home ตลอดการ 

สหกิจแต่ทางบริษัทจะมีการนัดประชุมในทุกวนัศุกร์ ในช่วง 8 โมงคร่ึงเพ่ืออพัเดทงานให้กับ

พนักงานท่ีปรึกษา ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของเวลาเพราะการทาํงานทางดา้นส่ือออนไลน์

ตอ้งมีเวลาตรวจสอบงานซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญั ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมอยูเ่สมอการและส่งงานไม่สามารถ

ตรวจสอบให้เป็นเวลาไดเ้น่ืองจากพนักงานท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบทุกช่วงเวลาในการ

ทํางานได้ ฉะนั้ นแล้ว ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหากต้องประสบกับ

สถานการณ์เช่นน้ีก็ควรทาํงานใหเ้ป็นระบบระเบียบและมีการวางแผนในการทาํงานเพ่ือเผือ่เวลาส่ง

ตรวจงานให้กบัพนักงานท่ีปรึกษาและมีการกระตือรือร้นในการทาํงานอยู่เสมอและการทาํงาน

ออกแบบในรูปแบบน้ีไดเ้รียนรู้ว่าควรหาดูผลงานหลายรูปแบบเพ่ือเป็นการหาแรงบนัดาลใจมา

ออกแบบผลงานใหไ้ม่ซํ้ากนั 
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