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บทคัดย่อ 

รายงานปฎิบติังานสหกิจศึกษาการออกแบบส่ือส าหรับเผยแพร่เฟสบุ๊คเพจ รักษ์อินน์ รี

สอร์ทและฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ของบริษทั  ทีแอลพีพี จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการ

ท างานของต าแหน่งกราฟิก ดีไซต ์ศึกษากระบวนการออกแบบ เพื่อใชใ้นการโฆษณา บริษทั ทีแอล

พีพี จ  ากดั เป็นบริษทัเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์บริษทัมีการรับงานท าส่ือโฆษณาให้กบัสถานท่ีพกั

ต่างๆ ทางบริษทั จึงรับท างานหนา้ท่ีผลิตส่ือใหก้บัสถานท่ีพกัและพื้นท่ีเช่าลงบนเฟสบุค๊เพจ ผูจ้ดัท า

ไดรั้บมอบหมายให้ปฎิบติังานในต าแหน่ง กราฟิกดีไซต ์มีหนา้ท่ีผลิตภาพโฆษณาลงเฟสบุ๊คเพจ ท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

ค าตลอดระยะเวลาการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สปัดาห์นั้นนอกจากจะไดพ้ฒันา

ความรู้ความสามารถและทกัษะทางวิชาชีพยงัไดค้วามรู้เพิม่เติมนอกจากส่ิงท่ีเรียนมาและพฒันา

ทกัษะการปฎิบติังานตามสภาพจริงและยงัไดค้วามรู้จากการท างานในสถานประกอบบการซ่ึงเป็น

การเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู่การท างานอยา่งมืออาชีพ   

ส าคญั : ส่ือโฆษณา การออกแบบ  ครีเอทีฟ                                                                     
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Abstract 

 This cooperative education Project of  TLPP Company Limited  had the objectives: to 

study the working process of  the graphic design position;  to study the design process  for use in 

advertising TLPP Company Limited as a real estate company. The company worked to make 

advertising media for various accommodations and accepted work in producing media for 

accommodation and rental spaces on Facebook.  The student  was  assigned to work in the position 

of graphic designer, and  responsible for  producing  advertisement  images for their Facebook 

pages.   

                Throughout the period of the cooperative education of 16 weeks. the student gained 

knowledge, competence, and professional skills to develop practical skills and knowledge from 

working in the establishment, which was preparation before entering professional work.  

                                                                                                                                                                                             

Keywords:   Advertising, Media Design,  Creative                                   
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บทที่1 

บทน า 

1.1ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

การผลิตส่ือออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนัโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิทลัซ่ึงเป็นยคุสมยัท่ีมีการ

เคล่ือนไหวตลอดเวลาไม่หยดุน่ิงท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆเพิ่มข้ึนมากมาย โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีมีการ

เติบโตอย่างต่อเน่ืองตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงบุคคลท่ีสรรคส์ร้างส่ือช่างกราฟิกโดยช่างกราฟิก 

ตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานให้เป็นท่ีสะดุดตาและ

น่าจดจ าแก่ผูพ้บเห็นและแต่ละภาพท่ีน าเสนอออกไปนั้นสามารถส่ือสารใหรู้้ถึงความรู้สึกหรือความ

เขา้ใจซ่ึงท าใหเ้กิดการตอบสนองทั้งในดา้นบวกและลบแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น  

ซ่ึงจากการปฎิบติังานท่ี บริษทั ทีแอลพีพี จ  ากดั  บริษทัมีการผลิตส่ือกราฟิกดีไซนท่ี์เก่ียวกบั

หอ้งพกัและมีใหคิ้ดคอนเทน (Content) ลงเพจ รักษอิ์นน์ รีสอร์ท และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท  อยูต่ลอด

การสหกิจ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายคือการเป็นผูดู้แลเพจรักษอิ์นน์ รีสอร์ท และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท 

เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกส าหรับเผยแพร่ลง Facebook pages เพราะเพจจะตอ้งมี

การเคล่ียนไหวอยูต่ลอดเวลาโดยผลิตเน้ือหา (Content) ต่างๆ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงข่าวสาร  

ดงันั้น รายงานฉบบัน้ีจึงเป็นการศึกษากระบวนการการปฏิบติัหนา้ท่ีหนา้ท่ีของผูดู้แลเพจ

และการออกแบบงานกราฟิกส าหรับเผยแพร่ลง Facebook pages รักษอิ์นน์ รีสอร์ท และ ฮนัน่ีอินน์ 

รีสอร์ท  

1.2  วตัถุประสงค์ 

- เพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกส าหรับเผยแพร่ลง Facebook pages รักษอิ์นน์                             

รีสอร์ท และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

-  ตั้งแต่วนัท่ี 17   พฤษภาคม 2564 ถึง  27 สิงหาคม 2564 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

-    ไดพ้ิ่มประสบการณ์ในการท าจริง ไดเ้รียนรู้การท างานจริง  

-    ไดรู้้จกัหนา้ท่ีของตนเองมากข้ึน  

 -   ไดผ้ลิตผลงานท่ีสมบูรณ์และถูกตามความตอ้งการของทางบริษทั 
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บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “รายงานการปฎิบติังานสหกิจศึกษา การออกแบบส่ือ

ส าหรับเผยแพร่ใน Facebook Page” ใชแ้นวคิด ดงัน้ี 

1. การผลิตภาพกราฟิ กคอนเทนตเ์พื่อการโฆษณา 

            - ทฤษฎีสี 

           - ทฤษฎีในการออกแบบการส่ือสาร 

2. การผลิตวิดีโอคอนเทนตเ์พื่อการโฆษณา 

          - ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 

2.1 ทฤษฎีสี 

2.1.1 ทฤษฎีสี ( Theory of Colour )  

มนุษยเ์ราไดมี้การศึกษาคน้ควา้ และทดลองเก่ียวกบัสีมานานแลว้ เพื่อคน้หาคุณสมบติัท่ีแทจ้ริง เพื่อ

น าสีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด เร่ิมตน้จาก เม่ือประมาณปี ค.ศ. 1731 J.C. Le Blon ไดท้ าการศึกษา

วิเคราะห์ธรรมชาติหรือคุณลกัษณะเฉพาะของสี และไดก้ าหนดสีขั้นตน้เป็น แดง เหลือง และน ้าเงิน 

แลว้น าสีทั้งสามมาจบัคู่ผสมซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดสีต่าง ๆ อีกมากมาย (โกสุม สายใจ : 2540) การ

คน้พบคุณสมบติัเก่ียวกบัสีน้ี ไดถู้กก าหนดเป็น "ทฤษฎีสี" ข้ึนมา และต่อมาไดมี้ผูน้ าหลกัทฤษฎีสี น้ี

ไปศึกษา คน้ควา้ต่อ และไดค้น้พบคุณสมบติัของสีอีกหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงความรู้เก่ียวกบั

ทฤษฎีสี สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้ห ้เกิดประโยชน์ในงานดา้นต่าง ๆไดอี้กมากมายตามมา 

2.1.2 วงจรสี (Colour Wheel) 

วงจรสี คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็ นคู่ เร่ิมตั้งแต่ แม่สี 3 สี แลว้เกิดเป็ นสีใหม่ข้ึนมา จนครบวงจร 

จะไดสี้ทั้งหมด 12 สี ซ่ึงแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 

สีขั้นท่ี 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ไดแ้ก่ สีแดง เหลือง และน ้าเงิน 
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สีขั้นท่ี 2 (Secondary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็ นคู่ ๆ ระหวา่งแม่สี 3 สี จะไดสี้เพิ่มข้ึน

อีก 3 สี 

สีขั้นท่ี 3 (Tertiary Colours) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมกนัเป็ นคู่ ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กบัสีขั้นท่ี 2 จะ

ไดสี้เพิ่มข้ึนอีก 6 สี  

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

สีทั้ง 3ขั้นเม่ือน ามาจดัอยูเ่ป็ นวงจรจะไดล้กัษณะเป็นวงลอ้สี 

2.1.3 วรรณะของสี (Tone of Colour) 

วรรณะสี คือ ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบ่งตามความรู้สึกดา้นอุณหภูมิโดยแบ่ง

ออกเป็น 2 วรรณะ คือ 

1. สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ยสีเหลือง, ส้มเหลือง, ส้ม, ส้มแดง, แดง และม่วงแดง  

2. สีวรรณะเยน็ (Cool Tone) ประกอบดว้ยสีม่วง, ม่วงน ้ าเงิน, น ้ าเงิน, เขียวน ้ าเงิน, เขียวและเขียว

เหลือง 

2.1.4 สีตรงขา้ม (Comprementary Colour) 

สีตรงขา้ม หมายถึง สีท่ีอยู่ในต าแหน่งตรงขา้มกนัในวงจรสี และมีการตดักนัอยา่งเด่นชดัซ่ึงจะให้

ความรู้สึกท่ีขดัแยง้กนั หากน ามาผสมกนัจะไดสี้กลาง (เทา) ซ่ึงมีทั้งหมด 6คู่ ไดแ้ก่ 

 สีเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วง 

สีแดง ตรงขา้มกบั สีเขียว 

สีน ้ าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้ 

สีเขียวเหลือง ตรงขา้มกบั สีม่วงแดง 

สีสม้แดง ตรงขา้มกบั สีเขียวน ้าเงิน 

สีม่วงน ้าเงิน ตรงขา้มกบั สีสม้เหลือง 



5 
 

ผูจ้ดัท าได้น าแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองสี มาประยุกต์ใช้ ให้เขา้กับงานโดยการ ใช้สีโทน

เดียวกนัเพื่อให้เขา้กบัสัญลกัษณ์(Logo) เพื่อบ่งบอกว่าเป็นธุรกิจของแบรนด ์และยงัสามารถท าให้

ผูค้นจดจ าไดม้ากข้ึนกวา่เดิม 

2.2 ทฤษฎีในการออกแบบการส่ือสาร 

2.2.1 จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลัป่ วนและกา้วกระโดด (technology 

disruption) ส่งผลต่อการผลิกผนัทางดิจิทลั (digital disruption) โดยเฉพาะส่ือดิจิทลัท าให้เกิดส่ือ

สังคมออนไลน์ใหม่ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา เพื่อเป็ นส่ือกลางสนองตอบต่อการส่ือสารของมนุษยท่ี์

ตอ้งการเป็นทั้งผูผ้ลิตสารไม่ใช่แค่เพียงผูรั้บสาร สภาวะการณ์เช่นน้ีท าใหเ้กิดการออกแบบและผลิต

สารมากมายมหาศาล หลงัไหล กระจดักระจาย แม้สารนั้นจะออกแบบสารมาเพื่อมุ่งประโยชน์ แต่

หากผูอ้อกแบบสารไม่เขา้ใจกลยทุธ์ กลวิธีการออกแบบสารในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ท่ีแปรเปล่ียนไป 

สารเหล่านั้ นย่อมกลายเป็น “ขยะออนไลน์” ท่ีไม่อาจตอบสนองความต้องการหรือเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได ้

สาร ตามแนวคิดของ David K. Berlo องคป์ระกอบตามแบบจ าลองการส่ือสาร ประกอบดว้ย ผูส่้ง

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

องคป์ระกอบตามแบบจ าลองการส่ือสาร ‘สาร’ จะท าหนา้ท่ีในฐานะเป็ นตวักลางในการแลกเปล่ียน

ขอ้มูลข่าวสารของผูส่้งกบัผูรั้บสารใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

James Carey (1975) นักวิชาการดา้นการส่ือสารและวฒันธรรม เสนอแนวทางการท าความเขา้ใจ

กระบวนการส่ือสารในสังคม โดยช้ีว่ากระบวนการส่ือสารในสังคมด าเนินการไปใน 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดเชิงการถ่ายทอดข่าวสาร (transmission approach) ท่ีเช่ือว่า การส่ือสาร คือการถ่ายทอด

สัญญาณ (signal) และสาร (message) จากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงซ่ึงอยู่ห่างไกลกัน โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อการควบคุม (control) และแนวคิดแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม (ritualistic approach) ท่ี

มองวา่ การส่ือสารมีความส าคญัทางสงัคมในฐานะของการด ารงรักษาสังคมใหค้งอยู ่(maintenance) 

ภายใตช่้วงระยะเวลาหน่ึงๆ การส่ือสารเป็ นการแสดงออกถึงความเช่ือท่ีสมาชิกในสังคมมีร่วมกนั 

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

ritualistic model การส่ือสารแบบ transmission model เป็ นการส่ง ‘สาร’ จากผูส่้งสารผ่านช่อง

ทางการส่ือสารต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงนิยามน้ี ผูส่้งสารจะมีฐานะเป็นผูค้วบคุมกระบวนการ
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ส่ือสาร ส่วน ritualistic model มองว่า การส่ือสารเป็ นกระบวนการแลกเปล่ียนความหมายซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร โดยผลดัเปล่ียนกนัท าหนา้ท่ีเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บ 

 

    ‘สาร’ ตามแนวคิดแบบจ าลองเชิงกระบวนการ (transmission model) ท่ีมองว่า ‘สาร’ เป็นส่ิงท่ี

ถ่ายทอดในกระบวนการส่ือสาร ตลอดจนเป็ นวิถีทาง (means) ท่ีผูส่้งสารตอ้งการสร้างให้เกิด

อิทธิพลหรือผลส่งกระทบใหเ้กิดข้ึนแก่ผูรั้บสาร โดยเช่ือวา่ ‘สาร’ ท่ีส่งไปจากผูส่้งสารมีจุดประสงค์

ให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงกับผูรั้บสาร และ ‘สาร’ ไม่ได้มีความหมายในตัวเอง แต่เกิดจาก

กระบวนการเขา้รหัส (encoding) ของผูส่้งสาร และการถอดรหัส (decoding) ของผูรั้บสาร ดงันั้น 

ความหมายของ ‘สาร’ จึงเกิดจากเขา้รหัสและถอดรหัสของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ไม่ว่าจะเป็นสาร

ในรูปของสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด ๆ และหากมอง ‘สาร’ ตามแบบตามแบบจ าลองท่ีเน้น

ความหมายของสาร (meaning based model) ท่ีเช่ือวา่ การส่ือสารไม่ไดเ้ป็นเพียงกระบวนการ 

ถ่ายทอดสารระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร แต่เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนความหมายระหว่างกนั 

‘สาร’ ท่ีแทจ้ริงจึงไม่ใช่ความหมายท่ีเกิดจาการรับรู้และยอมรับของปัจเจกบุคคล แต่เป็นความหมาย

ท่ีเกิดจากการรับรู้และยอมรับร่วมกนัของคนในสงัคม 

ต่าง ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็ นนามธรรมหรือรูปธรรมท่ีตอ้งการส่ือสาร ใหแ้ปรเปล่ียนเป็ นสารส าหรับการ

น าเสนอผา่นส่ือให้ผูรั้บสารรับรู้ เขา้ใจในสารไดต้รงกนักบัผูส่้งสาร ดงันั้น ‘การออกแบบสาร’ จึง

ตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการขอ้มูลข่าวาสาร พฤติกรรมและช่องทางการ

ส่ือสารต่าง ๆ ของผูรั้บสารท่ีเปิดรับ ซ่ึงช่องทางการส่ือสารนนัก็คือ "ส่ือ" ต่างๆ นั้นเอง ส่ือแต่ละ

ประเภทจะมีหลกัการและกระบวนการออกแบบสารท่ีแตกต่างกนัไปตามบุคลิกลกัษณะเฉพาะของ

ส่ือซ่ึงผูอ้อกแบบสารจะตอ้งท าหน้าท่ีการแปลงสารนั่นอย่างสร้างสรรคใ์ห้ตรงตามวตัถุประสงค์

ของการส่ือสาร 

ผูจ้ดัท าได้น าแนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการส่ือสาร มาประยุกต์ใช้ในการเ ขียนคอนเทนต์ 

เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความสนใจในขอ้ความและท าให้อยากกดอ่านเพิ่มเติม โดยการเขียนประโยคแรก

ใหรู้้สึกเหมือนเป็นการตั้งค  าถามท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัใหก้บัผูอ่้าน และท าการเวน้ช่วงใหก้ดเขา้มาอ่าน

เพิ่มเติม 
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2.3 ทฤษฎีการเล่าเร่ือง 

 2.3.1 ทฤษฎีการเล่าเร่ืองมีแนวคิดว่า เป็ นมนุษยเ์ป็นนักเล่าเร่ือง การตดัสินใจและการ 

ส่ือสารของมนุษยข้ึ์นอยู่กบัเหตุผลท่ีดี ซ่ึงแตกต่างไปตามสถานการณ์ รูปแบบการส่ือสารและส่ือ

เหตุผลท่ีดีจะถูกควบคุมโดยภูมิหลงัของบุคคล วฒันธรรม ลกัษณะนิสัย และอิทธิพลของภาษา 

ความมี เหตุผลของเร่ื องราวท่ีเล่าข้ึน อยูก่บัธรรมชาติของผูเ้ล่าเร่ืองท่ีจะตระหนกัถึงความน่าจะเป็ น 

องคป์ระกอบท่ีจะท าใหเ้ร่ืองราวปะติดปะต่อกนัการเลือกสรรเร่ืองราวเพื่อสร้างความเพลิดเพลิน 

 แนวคิดการเล่าเร่ืองน้ีจึงมองวา่ การส่ือสารของคนเราเป็ นการเล่าเร่ืองหรือการ บรรยายทั้ 

งส้ินโดยผูเ้ล่าเร่ืองท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระพนัธ์หรือร่วมประพนัธ์เร่ืองราวท่ีน ามาเล่านั้นๆ องคค์วามรู้ท่ี

ศึกษาตวัเร่ืองเล่า ไดก้ลายเป็นความรู้เฉพาะดา้นและไดรั้บการพฒันามาอยา่งจริงจงัในช่วง หลงัของ

คริสตศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงถือวา่เป็นองคค์วามรู้ร่วมสมยั หมายความถึง ยคุท่ีการศึกษาเร่ืองเล่า ไดก้ลาย

มาเป็ นสาขาวิชาการเฉพาะอยา่งเตม็ตวั มีการก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา และก าหนดวิธีการ ท่ีใช้

ในการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นองคค์วามรู้ชุดหน่ึงซ่ึงเรียกไดว้่า เป็นศาสตร์แห่งการเล่าเร่ือง 

ซ่ึงก็เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาตวัเร่ืองเล่านัน่เอง โดยเป็นการกา้วขา้มจากการศึกษาเน้ือหาไปสู่ความสนใจ

ในโครงสร้างของการเล่าเร่ือง และวิธีการเล่าเร่ืองของส่ือแต่ละชนิด ซ่ึงประเภทของการเล่าเร่ืองท่ี

ได้รับการน ามาศึกษานั้นมีอยู่หลายชนิด ทั้ ง นิทาน นิยายภาพยนตร์ และมิวสิควิดีโอ เป็นตน้ 

องคป์ระกอบของการเล่าเร่ือง ประกอบไปดว้ย โครงเร่ือง แก่นเร่ืองตวัละครและฉาก 

 

2.3.2 โครงเร่ือง หมายถึง การล าดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีเหตุผล และมีจุดหมาย ปลายทาง การ

วางโครงเร่ืองคือ การวางแผนเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือสาร และการก าหนดเสน้ทางของการกระท าของ

ตวัละคร ท าใหผู้ช้มสามารถเขา้ใจไดว้า่มีอะไรเกิดข้ึนในเร่ืองนั้น คือ มีใครท าอะไร ดว้ยจุดมุ่งหมาย

อยา่งไร ภายใตส้ภาพแวดลอ้มเช่นไร พบอุปสรรคอยา่งใด แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรื อตดัสินใจ อยา่งไร 

(สุรพล บุญลือ, 2556) ความท่ีชดัเจนของโครงเร่ืองโดยแยกความแตกต่างระหวา่งตวัเร่ือง และโครง 

เร่ือง กล่าวคือ ตวัเร่ือง คือการเล่าเหตุการณ์เรียงตามล าดบัเวลาท่ีเกิดก่อนหลงั ในขณะท่ีโครงเร่ืองเป็ 

นการเล่าเร่ืองท่ีแสดงความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์(กาญจนา แกว้เทพ, 2541) สามารถแบ่งการ

เล่าเร่ืองออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. การเร่ิมเร่ือง (exposition) เป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อชกัจูงความสนใจของผูช้มใหติ้ดตามต่อไป ซ่ึงอาจจะ

ใชก้ลยทุธการเร่ิมเร่ืองไดห้ลาย ๆ แบบ อาทิการแนะน าตวัละคร การเลือกใชฉ้าก การเปิ ดเร่ืองราว

ดว้ยประเดน็ขดัแยง้ ฯลฯ 

2. การพฒันาเหตุการณ์ (Raising Action) เป็นขั้นตอนท่ีเร่ืองราวเร่ิมด าเนินไป มากข้ึน ความขดัแยง้ 

เร่ิมทวีความรุนแรงหรือความเขม้ขน้ข้ึน ตวัละครเร่ิมยุง่ยากล าบากใจมากข้ึน 

3. ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นตอนท่ีความขดัแยง้พุ่งข้ึนสูงสุด และถึงจุด แตกหัก ตวัละครอยู่

ในสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

4. ขั้นภาวะคล่ีคลาย (Falling Action) เป็นขั้นตอนหลงัจากท่ีจุดวิกฤตไดผ้า่นพน้ ไปอนัเน่ืองมาจาก

ปัญหาความยุง่ยากหรือเง่ือนง าต่าง ๆ ไดถู้กเปิดเผย และไดรั้บแกไ้ข 

5. ขั้นการยติุเร่ืองราว (Ending) เป็ นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเร่ืองราวไดจ้บส้ินลงโดยอาจจะมีหลากหลาย

แบบ อาทิอาจจะจบอยา่งมีความสุข อย่างสูญเสีย หรืออย่างมีปริศนาคาใจ ส่ิงท่ีส าคญัมากในโครง

เร่ือง คือ ความขดัแยง้ ซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างการผกูปมท่ีจะน าไปสู่จุดสุดยอด ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนใน

เร่ืองอาจเป็ นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัชะตากรรม ระหวา่งมนุษยก์บัสงัคมหรือสภาพแวดลอ้ม 

หรือระหว่างมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนั ทั้งหมดน้ีเรียกว่า เป็ นความขดัแยง้ภายนอก นอกจากน้ี คือ

ความขดัแยง้ภายในจิตใจของตวัละครเอง(อิราวดี ไตลงัคะ, 2543)  

2.3.4 แก่นเร่ือง หมายถึง ความคิดท่ีน าเสนอในเร่ือง ซ่ึงสรุปจากสถานการณ์เฉพาะของ 

โลกบนัเทิงคดีออกมาเป็นความเขา้ใจทัว่ๆ ไปเก่ียวกบัโลกในชีวิตจริง เช่น ความคิดท่ีไดจ้ากการ

อ่านนิทาเร่ืองกระต่ายกบัเต่า คือการท าอะไรท่ีช้าแต่สม ่าเสมอย่อมดีกว่าท าเร็วแต่ไม่สม ่าเสมอ 

ดงันั้น การหาแก่นเร่ืองจึงมีความส าคญั เพราะท าใหผู้ช้มพบความหมายของเร่ืองท่ีอาจน าไปสู่ความ

เขา้ใจใน ชีวิตได ้(อิราวดี ไตลงัคะ, 2543: 66) ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงเร่ืองและตวัละครนั้นเป็ 

นส่ิงจ าเป็ น เน่ืองจากหากไม่มีตวัละครปรากฏแลว้ก็จะไม่มีโครงเร่ืองและไม่มีเร่ืองเล่า ผูช้มส่วน

ใหญ่จะให้ความสนใจกบัตวัละครเป็ นหลกั สนใจถึงประสบการณ์และการผจญภยัของตวัละคร

ชายและหญิงซ่ึงก่อให้เกิดโครงเร่ืองซ่ึงตวัละครเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในชีวิตจริง เรารู้จกัคนส่วนใหญ่

จากลกัษณะภายนอก เช่น ค าพูดหรือการกระท าจิตใจภายในของเขาจะค่อย ๆ เผยให้เห็นหลงัจาก

การคุน้เคยกนันบัเป็ นปี ๆ ในทางตรงกนัขา้มเร่ืองเล่าสามารถท าให้เราเขา้ถึงจิตใจของตวัละครไม่
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ว่าจะเป็นสติปัญญา อารมณ์ คุณงามความดีซ่ึงซ่อนอยู่ภายในไดโ้ดยตรงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว 

(Pickering,1993) ผูช้มจะรู้จกัตวัละครไดจ้ากการกระท าค าพดู ความคิดของตวัละคร การกระท าของ

ตัวละครอ่ืนๆ ท่ีมีต่อตัวละครนั้น การกระท าของตวัละครท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม หรือจากการ

บรรยายหรือพรรณนาตวัละครโดยผูแ้ต่ง(Boynton and Mack, 1978) 

2.3.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงเร่ืองและตวัละครนั้นเป็นส่ิงจ าเป็น เน่ืองจากหากไม่มีตวั

ละครปรากฏแลว้ก็จะไม่มีโครงเร่ื องและไม่มีเร่ืองเล่าผูช้มส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัตวัละคร

เป็นหลกั สนใจถึงประสบการณ์และการผจญภยัของตวัละครชายและหญิงซ่ึงก่อให้เกิดโครงเร่ือง

ซ่ึงตวัละครเหล่าน้ีปรากฏอยู่ในชีวิตจริงเรารู้จกัคนส่วนใหญ่จากลกัษณะภายนอก เช่น ค าพูดหรือ

การ กระท าจิตใจภายในของเขาจะค่อย ๆ เผยให้เห็นหลงัจากการคุน้เคยกนันับเป็ นปีๆ ในทาง

ตรงกนัขา้ม เร่ืองเล่าสามารถท าให้เราเขา้ถึงจิตใจของตวัละครไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา อารมณ์ คุณ

งามความดีซ่ึงซ่อนอยู่ภายในไดโ้ดยตรงในระยะเวลาอนัรวดเร็ว (Pickering, 1993) ผูช้มจะรู้จกัตวั

ละครไดจ้ากการกระท าค าพูด ความคิดของตวัละคร การกระท าของตวัละครอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อตวัละคร

นั้น การกระท าของตวัละครท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้ม หรือจากการบรรยายหรือพรรณนาตวัละครโดยผู ้

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

ไดแ้ก่ตวัละครมิติเดียวและตวัละครหลายมิติ 

 

1. ตวัละครมิติเดียว (Flat Character) หมายถึง ตวัละครท่ีมีลกัษณะนิสัยหรือ พฤติกรรมซ่ึง

สามารถสรุปได้อย่างไม่ยากเย็น เช่น “เธอเป็นคนหยิงยโส  ” “เขาเป็นคนอ่อนแอ” และจะคง

ลกัษณะเช่นน้ีตลอดเร่ือง เป็นตน้ 

ผูช้มสามารถคาดเดาไดว้า่ตวัละครจะคิดหรือกระท าอยา่งไรต่อไปไดข้อ้ดีของตวัละครเช่นน้ี คือ ท า

ความเขา้ใจง่าย และผูอ่้านจดจ าลกัษณะของตวัละครแบบน้ีได ้

2. ตวัละครหลายมิติ (Round Character) หมายถึงตวัละครท่ีมีลกัษณะ หลากหลายแต่ละ

ลกัษณะอาจขดัแยง้กนัและคาดเดาไดย้ากพฒันาหรือเปล่ียนแปลงนิสยัหรือทศันคติไดต้ามเหตุการณ์

สร้างความประหลาดใจใหแ้ก่ผูช้มได ้
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2.3.6 ฉาก (Setting) หมายถึง จุดหน่ึงของเวลาและสถานท่ีท่ีเหตุการณ์ของโครงเร่ืองนั้น

เกิดข้ึนฉากดว้ยตวัของมนัเองแทบจะไม่มีความหมาย ต่อเม่ือเป็ นส่วนหน่ึงของบรรยากาศการเผย

ลกัษณะตวัละครและการเดินเร่ืองแลว้ ฉากจะมีความส าคญัอย่างยิง่ ฉากตอ้งเป็ นมากกว่าสถานท่ี

ส าหรับสะทอ้นความจริงของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงฉากตอ้งมีความเก่ียวเน่ืองกบัโครงเร่ื 

องหรือตวัละครผูผ้ลิตจะตอ้งสร้างฉากท่ีใหค้วามสมจริงต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของตวัละคร 

หากแต่ละฉากจะตอ้งมีความหมายและคุณค่าท่ีจะบ่งบอกมากกว่าลกัษณะทางกายภาพความหมาย

และคุณค่าในแต่ละฉากจะส่งผลต่อการกระท าและพฤติกรรมของตวัละคร ในทางกลบักนัการ

กระท าหรือพฤติกรรมของตวัละครจะมีผลต่อฉากแต่ละฉากเช่นกนั (เพลินตา, 2538 : 27-28) ฉาก

บางฉากไม่ค่อยมีความส าคญั ฉากเหล่าน้ีเป็ นเพียงแค่ฉาก หลงัเท่านั้นซ่ึงแทบไม่มีความสมัพนัธ์กบั

โครงเร่ืองหรือตวัละครในทางกลบักนัฉากบางฉากมีความละเอียดลึกซ้ึงและสมัพนัธ์กบัความหมาย

และเอกภาพของเร่ืองทั้ งหมดซ่ึงเป็ นฉากประเภทท่ีผูช้มและผูว้ิจารณ์สนใจเป็นอย่างมาก 

(Pickering, 1993) 
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บทที่3 

 รายละเอยีดการปฎบิัติงาน  

3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

3.1.1  ช่ือสถานประกอบการ          บริษทั ทีแอลพีพี จ  ากดั (ส านกังานใหญ่) 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ          2823/3 เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม        

                                                        กรุงเทพมหานคร 10120 

 

ภาพท่ี 3.1 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 3.2 ตราสัญลกัษณ์  (Logo) my office 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร  

          3.2.1 My office เป็นบริษทัอสงัหาริมทรัพยท่ี์เปิดใหบ้ริการเช่าพื้นท่ีส านกังานใน

กรุงเทพมหานคร เป็นส านกังานตกแต่งภายในพร้อมใช ้

 

ภาพท่ี 3.2 เป็นภาพขา้งหนา้ office 

 

ภาพท่ี 3.3 เป็นภาพส่วนกลางของ office 
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ภาพท่ี 3.4 ภาพโซนของหอ้งประชุมใหเ้ช่าภายใน office 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

            ช่ือ - นามสกลุ   คุณ ธญัลกัษณ์  บางจริญทรัพย ์ ( ผูจ้ดัการ ) 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  

     นางสาว น ้ าฝน แซ่เจ่ีย นกัศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขา ภาพยนตร์ – โทรทศัน์

และส่ือดิจิตลั มหาวิทยาลยัสยาม ปฎิบติังานสหกิจศึกษาโดยไดรั้บมอบหมายใหส้ร้างสรรคผ์ลิตการ

ออกแบบส่ือส าหรับเผยแพร่ใน Facebook page ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท 

ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี  และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ลูกกา คลอง 8 จากการท างานไดมี้หนา้ท่ี 

แบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  

1 ดูแล Facebook page  ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธญับุรี คลอง10 

ปทุมธานี  และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 โดยมีหนา้ท่ี คิด content และ ผลิตภาพ artwork 

ลง Facebook page อาทิตยล์ะ 4  content  และ แชร์ลงกลุ่มใน Facebook 3-4 กลุ่ม อาทิตยล์ะ 2 คร้ัง  

2 สร้าง Gmail 2 user เพื่อรีวิวสถานท่ีใน Google map  ทั้งหมด 8 ธุรกิจ   
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3 ดนัโพสในเวบ็ไซต ์pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com  อาทิตยล์ะ 2-3 เวบ็  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานพนักงานทีป่รึกษา  

 ช่ือ - นามสกลุ   คุณ ธญัลกัษณ์ บางจริญทรัพย ์  

  ต  าแหน่งงาน     ผูจ้ดัการ   

3.6 ระยะเวลาปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา  

3.6.1 ระยะเวลาปฎิบติังาน ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 สิงหาคม 2564 

3.7 ขั้นตอนและวีธีการด าเนิดการ 

สัปดาห์ท่ี  รายละเอียด 

     1 ประชุมงาน / ลองท า content ลงเพจคนละ 2 content / ดนัโพส เวบ็ท่ีสามารถหาได ้

/ รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ 

     2  ประชุมงาน / ท า content ลงเพจคนละ 2 content / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, 

hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ 

     3 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     4 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์  

     5 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 
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map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     6 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล  และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุม

งานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     7 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     8 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

     9 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    10 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    11  คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 
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    12 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ  / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    13 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ

แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว  Google 

map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน

ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    14    คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบ
เสร็จแลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว 
Google map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / 
ประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์  

    15 คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ
แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 
map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน
ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

    16  คิด content และน าเสนอทุกวนัจนัทร์ 4 content และเร่ิมท า หลงัจากตรวจสอบเสร็จ
แลว้ / ดนัโพส เวบ็ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com / รีวิว Google 
map ตาม Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แล และ ธุระกิจอ่ืนๆ / ประชุมงาน
ตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

                                              ตารางท่ี3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนิดงาน  

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

1 คอมพิวเตอร์ ( computer )  

2  iPad 

 ซอฟตแ์วร์  

โปรแกรม procreate โปรแกรม Canva 
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บทที่4 

ผลการปฎบิัติงาน 

จากการปฎิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั ทีแอลพีพี  จ  ากดั ผูร้ายงานไดศึ้กษากระบวนการผลิต

ส่ือส าหรับเผยแพร่ใน Facebook page ท่ีมีช่ือว่า ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษ์อินน์ รีสอร์ท 

ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี  และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 โดยหนา้ท่ีหลกัของผูร้ายงานคือ

ออกแบบงานคิดค าโฆษณาและจดัวางองคป์ระกอบงานให้รูปแบบเหมาะสมกบัตวัประเภทธุรกิจ 

โดยมีผลการปฎิบติังานและกระบวนการเตรียมงานดงัน้ี      

  ในขั้นตอนแรกนดัประชุมกบัท่ีปรึกษาเพื่ออธิบายงานและบอกหนา้ท่ีและงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย บอกรายละเอียดเก่ียวกบั Facebook page ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รี

สอร์ท ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี  และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 ว่าเป็นห้องพกัประเภท

ไหนและงานท่ีไดรั้บมอบหมายมีหวัขอ้ดงัน้ี  

 ส าหรับ Facebook page ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษ์อินน์ รีสอร์ท ธัญบุรี คลอง10 

ปทุมธานี และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 

 

          ภาพท่ี 4.1 หนา้เพจ ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี 
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ภาพท่ี 4.2  หนา้เพจ ท่ีพกัฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 

ทั้งเพจ ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษ์อินน์ รีสอร์ท ธัญบุรี คลอง10 ปทุมธานี และ ท่ี

พกัฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8  โดยมีล าดบัการท างานท่ีคลา้ยกนัดงัต่อไปน้ี  

1 คิด Content และผลิตภาพ Artwork ลง Facebook page อาทิตยล์ะ 4 คอนเทนต ์(Content) 

เร่ิมจากการคิด คอนเทนต ์(Content) เพื่อน าเสนอ ผูดู้แลหรือท่ีปรึกษา ทุกวนัจนัทร์ตามแผนงานแต่

ละอาทิตยเ์ม่ือผา่นการตรวจสอบแลว้ เร่ิมการปฎิบติังานผลิตภาพ Art work โดยใชรู้ปภาพประกอบ

จากท่ีผูดู้แลส่งมาเพื่อท าเป็น  คอนเทนต ์(Content) ในเพจ  

2 วนัองัคาร เร่ิมท า คอนเทนต ์(Content) น าเสนอให้น่าสนใจโดยยึดโทนจากท่ีพกัแต่ละท่ี

พกัเป็นหลกั โดยโทนสี ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธัญบุรี คลอง10 ปทุมธานี  

จะเป็นโทนสีม่วง และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท  ล าลูกกา คลอง 8  เป็นโทนสีชมพู หลงัจากผลิตภาพ Art 

work เรียบร้อยแลว้จึงส่งให้ผูดู้แล ตรวจงาน เพื่อท่ีจะโพสต์ คอนเทนต์ (Content) ลงในแต่ละ  

Facebook page การโพสต ์คอนเทนต ์(Content) จะโพสต ์ทุกวนั พธุ – พฤหสับดี  

3 หลงัจากโพส content  ขั้นตอนต่อไปคือการแชร์ลงกลุ่มใน  Facebook  กลุ่มเป้าหมายท่ี

ตอ้งการหาท่ีพกับริการ แชร์ลง 3-4 กลุ่ม 
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4 สร้าง Gmail 2 user เพื่อรีวิว Google Maps  ทั้งหมด 8 ธุรกิจ  ทุกสถานท่ีบริการ ของบริษทั  

5 การดนัโพส ในเวบ็ไซต ์ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com  

 6 มีการประชุมงานตรวจสอบงานทุกวนัศุกร์ 

 

4.2 ขั้นตอนการปฎิบติังาน 

    การคิดคอนเทนต์ (Content) เพื่อน าเสนอ ผู ้ดูแลหรือท่ีปรึกษา เม่ือผ่านการ

ตรวจสอบทุกคอนเทนต์ (Content) แลว้จึงได้ลงมือผลิตผลงานโดยมีขั้นตอนการผลิตงานดังน้ี

ขั้นตอนแรกศึกษาตวัอยา่งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการผลิตงาน (Reference) และ หลงัจากนั้นก็ลงมือ

ปฎิบติังานผลิตภาพ Artwork ให้น่าสนใจ โดยยึด Mood and Tone เป็นหลกัคือใหภ้าพรวมของงาน

ดูเขา้กนัทั้งรูปแบบตวัอกัษร สีสันของงาน การออกแบบกราฟฟิค ( Graphic Design ) ของท่ีพกัแต่

ละท่ีโดยโทนสีท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธญับุรี คลอง10 ปทุมธานี  เป็นโทนสี

ม่วง และ ฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท  ล าลูกกา คลอง 8  เป็นโทนสีชมพู จึงเร่ิมท าภาพ Artwork  โดยใชแ้อพ 

(app)  Canva เป็นตวัอยา่งเพื่อใชเ้ป็น แนวทางในการผลิตงาน (Reference) เพื่อดูเป็นแบบอยา่งการ

จดัวางขององคป์ระกอบภาพโดยมีการยดึแอพ (App) Canva เป็นหลกัในการจดัวางรูปแบบของภาพ

หรือส่วนประกอบภายในภาพหลงัจากนั้นพอได้การจัดวางภาพท่ีตอ้งการแลว้ก็เขา้โปรแกรม  

Procreate หรือแอพ(App) เพื่อดูการจดัวางฟอนต ์ (Font) การใช ้ฟอนตแ์ละการตกแต่งภาพภายใน

ภาพ Artwork และมีใช้ แปรง (Blush) ในโปรแกรม Procreate เพื่อใช้ประกอบการสร้างสรรค์

ผลงานในภาพ Artwork บา้งในบางผลงาน และ การปฎิบติังานจะท างานคลา้ยกนัตั้งแต่ สัปดาห์ท่ี 1 

– 16 รวมผลงานมีทั้งหมดมี 54 ผลงานโดยประมาณ 

 

4.2.1 น าภาพถ่ายห้องพักจากท่ีปรึกษามาจัดวางในโปรแกรมท่ีจะผลิตภาพ Artwork 

ขั้นตอนต่อไปเร่ิมด าเนินการหารูปแบบภาพ Artwork ในโปรแกรม Canva เม่ือไดรู้ปแบบท่ีตอ้งการ

แล้วขั้นตอนต่อไปจึงเร่ิมสร้างแบบผลงานโดยจัดวางรูปภาพอัปโหลดลง Canvaเพื่อจัดวาง

องคป์ระกอบท่ีตอ้งการเพื่อท าการผลิตภาพ Artwork ในรูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบภาพและ

การจดัวางส่วนประกอบของภาพรวมต่างๆ 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพการท างานในโปรแกรม Canva  1 

4.2.2 ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการจดัวางตวัอกัษรในโปรแกรม Procreate เพื่อดูการจดั

วางองคป์ระกอบฟอนต ์(Font) และการใชฟ้อนต ์( Font ) ในภาพ Artwork  ในโปรแกรม Procreate 

เพื่อใชป้ระกอบการสร้างสรรคผ์ลงานในภาพ Artwork 

 

ภาพท่ี 4.4 ภาพการท างานในโปรแกรม Procreate เพื่อการจดัวาง Font 1 
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ผลงานอีกหลายช้ินท่ีเหลือก็เป็นกระบวนการ (Process) ท่ีวิธีท าคลา้ยกนัแต่มีความแตกต่าง

กนัออกไปแลว้แต่ละ คอนเทนต ์(Content) ในแต่ละสัปดาห์ท่ีตอ้งการมีจดัวาง ภาพจดัวางฟอนต ์

(Font) จดัวางองคป์ระกอบภายในภาพท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่วิธีการท าในโปรแกรม Procreate กบั 

Canva กมี็วิธีการปฎิบติังานท่ีคลา้ยกนัอยูท่ี่การจดัวางภาพและองคป์ระกอบท่ีตอ้งการของผลงานใน

แต่ละสปัดาห์และภาพประกอบต่อไปน้ีเป็นภาพผลงานท่ีเลือกมาบางส่วนจากผลงานทั้งหมด 

 

ภาพท่ี 4.5 เป็นภาพโปรโมชัน่ ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท ธญับุรี  

คลอง10 ปทุมธานี 

 

ภาพน้ีเป็นภาพโปรโมชัน่ของท่ีพกั พกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษ์อินน์ รีสอร์ท ธัญบุรี 

คลอง10 ปทุมธานี เพื่อโปรโมทโปรโมชัน่ราคาเร่ิมตน้ของหอ้งพกัท่ีผูดู้แลหรือท่ีปรึกษามอบหมาย

ให ้เพื่อผลิตภาพ Artwork เผยแพร่ลง Facebook page 
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ภาพท่ี 4.6 เป็นภาพโปรโมชัน่ ท่ีพกัฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 

 

 

ภาพน้ีเป็นภาพโปรโมชัน่ของท่ีพกั ท่ีพกัฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8 เพื่อโปรโมท

โปรโมชัน่ราคาเร่ิมตน้หอ้งพกัของทุกวนัพฤหสับดีท่ีผูดู้แลหรือท่ีปรึกษามอบหมายให ้เพื่อผลิตภาพ 

Artwork เผยแพร่ลง Facebook page ภาพรวมของงานก็จะมีการบอกรายละเอียดห้องพักว่ามี

อะไรบา้ง บอกรายละเอียดราคาหอ้งพกั เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในส่ิงท่ีเราส่ือ   
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4.2.3 ขั้นตอนหลงัจากตจากโพสตภ์าพ คอนเทนต ์(Content) เรียบร้อยแลว้ หนา้ท่ีต่อไปคือ

การแชร์ลงกลุ่มใน Facebook กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหอ้งพกัเพื่อใหต้รงกลุ่มเป้าหมายท่ีเราท าคอนเทนต ์

(Content) จะแชร์ลงกลุ่มอาทิตยล์ะ 2 คร้ัง แชร์ 3-4 กลุ่ม 

 

 

ภาพท่ี 4.7 ภาพตวัอยา่งการแชร์ลงกลุ่มใน Facebook 

 

ภาพท่ี 4.8 ภาพระหวา่งดูแล Facebook page 
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4.2.4 หลงัจากโพสต์ คอนเทนต์ (Content) และ แชร์ลงกลุ่มใน Facebook page ท่ีได้รับ

มอบหมายใหดู้แลเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการดนัโพสในเวบ็ไซต ์ดนัโพส หมายถึง เป็นการ

รีวิวในเว็บท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการหาท่ีพกับริการซ่ึงไดรี้วิวตามเว็บไซต์ต่างๆใน

เว็บไซต์ช่ือ pantipmarket.com, hongpak.com , rentHub.com   ในส่วนเร่ืองของการดนัโพสไดรั้บ

มอบหมายใหท้ าการดนัโพส อาทิตยล์ะ 2-3 เวบ็ 

 

ภาพท่ี 4.9 เป็นภาพการดนัโพสในเวบ็ไซต ์1 

 

ภาพท่ี 4.10 เป็นภาพการดนัโพสในเวบ็ไซต ์2 
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4.2.5 ขั้นตอนสุดทา้ยคือการ รีวิว สถานท่ีใน Google map รีวิวโดยใช ้E-mail 2 user ท่ีสร้าง

ข้ึน เพื่อท่ีจะตอ้งรีวิว ทุกสถานท่ีบริการ ของบริษทั 

 

 

ภาพท่ี 4.11  ภาพตวัอยา่ง  รีวิวสถานท่ีใน Google map 1 
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ภาพท่ี 4.12  ภาพตวัอยา่ง  รีวิวสถานท่ีใน Google map 2 
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4.3 ขั้นตอนหลงัปฎบิัติงาน  

4.3.1 ใหผู้ดู้แลตรวจสอบขอ้มูลและงานภาพ Artwork ก่อนโพสลง Facebook page ท่ีไดรั้บ

มอบหมาย บางทีอาจมีการท าการแกไ้ขในบางส่วนของงานตามท่ีผูดู้แลตอ้งการ  

4.3.2 ขั้นตอนการเผยแพร่ลงใน  Facebook page ท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

 

ภาพท่ี 4.13 เป็นภาพโพสตค์อนเทนต ์(Content)  ลงเพจ  1 
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ภาพท่ี 4.14 เป็นภาพโพสตค์อนเทนต ์(Content)  ลงเพจ  2 

4.4 สรุปงานจากการปฎบิัตงิาน  

หลงัจากการปฎิบติังานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช้ิน ส่ิงท่ีไดรั้บจากการท างาน คือ

คิด Content เพื่อกลุ่มเป้าหมาย บน Facebook page ท่ีพกัใกลค้  าชะโนด โรงแรมรักษอิ์นน์ รีสอร์ท 

ธญับุรี คลอง 10 ปทุมธานี และ ท่ีพกัฮนัน่ีอินน์ รีสอร์ท ล าลูกกา คลอง 8  คิด คอนเทนต ์(Content) 

ลงเพจละ 2 คอนเทนต์ (Content) ทั้งสอง Facebook page  และมีแชร์ คอนเทนต์ (Content) ไปยงั

กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการหาท่ีพกั มีการรีวิวสถานท่ีบริการของบริษทัดว้ย G-mail ท่ีการสร้างข้ึนเพื่อ

การรีวิวสถานท่ีบริการของบริษทัและมีการสร้างดนัโพสเพื่อโฆษณาลงเวบ็ไซตต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานดูแลเพจท่ีไดรั้บมอบหมาย  อย่างน้อย 2 - 3 เว็บไซต ์เพื่อให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย และยงัได้

ทราบถึงขอ้ผดิพลาดของปัญหาและขอ้ผดิพลาดของตวัเองในช้ินงานจากผูดู้แลท าใหส้ามารถเขา้ใจ

และน าไปปรับปรุงเพื่อพฒันาตวัเองใหดี้ข้ึนและสร้างสรรคช้ิ์นงานต่อในอนาคตใหดี้ยิง่ข้ึน   
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บทที่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา  

จากการปฎิบติังานท่ี บริษทั ทีแอลพีพี จ  ากัด เป็นเวลาระยะ 16 สัปดาห์ ตั้ งแต่วนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2564  ถึงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 งานท่ีไดรั้บมอบหมายในส่วนของการคิด Content และ

ผลิตภาพ Artwork เพื่อกลุ่มเป้าหมาย ลง Facebook page จึงได้ทราบถึงกระบวนการท างานของ

บทบาทหนา้ท่ีผูดู้แลเพจและผูผ้ลิตส่ือเพื่อเผยแพร่บนออนไลน์ของ บริษทัทีแอลพีพี  จ  ากดั ท าให้

ไดรั้บประสบการณในการท างาน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและไดรู้้ระบบการ

ท างานขององค์กรไดรู้้จกัการท างานเป็นกับผูอ่ื้นโดยการท างานเป็นกับผูอ่ื้นนั้นตอ้งรู้จกัรับฟัง

ความเห็นของผูอ่ื้นแลว้น ามาปรับใชแ้ละตอ้งหาความรู้ใหม่มาสร้างสรรคง์านเพื่อให้งานออกมามี

คุณภาพมากข้ึน  

5.2 ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะในการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา  

เน่ืองดว้ยการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 อยา่งรุนแรงในช่วงท่ีผูจ้ดัท าก าลงัสหกิจศึกษาจึง

ไม่สามารถไปท างานท่ีบริษทั พีแอลพีพี จ  ากดัได ้ซ่ึงทางบริษทัท าการ Work From Home ตลอดการ 

สหกิจแต่ทางบริษทัจะมีการนัดประชุมในทุกวนัศุกร์ ในช่วง 8 โมงคร่ึงเพื่ออพัเดทงานให้กับ

พนักงานท่ีปรึกษา ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของเวลาเพราะการท างานทางดา้นส่ือออนไลน์

ตอ้งมีเวลาตรวจสอบงานซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั ตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมอยูเ่สมอการและส่งงานไม่สามารถ

ตรวจสอบให้เป็นเวลาได้เน่ืองจากพนักงานท่ีปรึกษาไม่สามารถตรวจสอบทุกช่วงเวลาในการ

ท างานได้ ฉะนั้ นแล้ว ข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหากต้องประสบกับ

สถานการณ์เช่นน้ีกค็วรท างานใหเ้ป็นระบบระเบียบและมีการวางแผนในการท างานเพื่อเผือ่เวลาส่ง

ตรวจงานให้กบัพนักงานท่ีปรึกษาและมีการกระตือรือร้นในการท างานอยู่เสมอและการท างาน

ออกแบบในรูปแบบน้ีไดเ้รียนรู้ว่าควรหาดูผลงานหลายรูปแบบเพื่อเป็นการหาแรงบนัดาลใจมา

ออกแบบผลงานใหไ้ม่ซ ้ ากนั 

 

 



30 

บรรณานุกรม 

กาญจนา แก้วเทพ. (2541). สื�อสารมวลชน. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ . 
โกสุม สายใจ. (2540). สีและการใช้สี. กรงุเทพฯ: อมรนิทรพริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ �ง.

ดลใจ อุดมสิน. (2542). การถ่ายภาพเบื�องต้น. กรงุเทพฯ:  

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ. 

อิราวดี ไตลังคะ. (2543). ศาสตร์และศิลป ์แห่งการเล่าเรื่อ่ง. กรงุเทพฯ: สํานักพิมพ์  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



31 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
ภาพระหว่างดูแล Facebook page 

 

 

เป็นภาพการแชร์คอนเทนต์ (Content)  ลงกลุ่มเฟสบุ๊ค 

 

 



33 
 

 

ภาพเบ้ืองหลงัการผลติภาพArtworkลงเพจเฟสบุ๊คของบริษัท 

 

 

 

ภาพผลงานArtworkที่เผยแพร่ลงเพจเฟสบุ๊คของบริษัท 
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