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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
Graphic Designerคือการออกแบบสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์ต่างๆ โดยลดทอน
ความเป็ นจริ งลงให้สื่อสารต่อกลุ่มเป้ าหมายง่ายและเข้าใจเร็ วที่สุดผ่านทางการมองเห็นด้วยสายตา ในรู ปแบบทั้ง
ภาพถ่าย งาน2 มิติ และ3 มิติ ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เป็ นการสื่ อสารข้อมูลต่างๆ ผ่าน
กระบวนการจัดสรรทางความคิดและความงาม อย่างมีระบบ โดยจะถูกนาเสนอผ่านสื่ อที่เหมาะสมกับเนื้ อหา
ส่ งผ่านไปยังผูร้ ับสาร
คุณสมบัติที่จาเป็ นของตาแหน่งGraphic Designงานกราฟิ กดีไซน์เป็ นงานที่ใช้ ความสามารถเฉพาะตัว
ของนักออกแบบแต่ละคน บนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ แต่นอกเหนื อจากความรู ้ทางศิลปะแล้ว คนที่จะ
ทางานกราฟิ กได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้าง
1. ขยันฝึ กหัด คนที่จะมีความชานวนในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จะต้องมีการฝึ กหัดอย่างเป็ นประจา โดย
อาจจะไม่ตอ้ งเก่งหลายโปรแกรมก็ได้ เพียงให้รู้ลึกรู ้จริ งในโปรแกรมใดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็สามารถหา
เลี้ยงตัว เองได้แล้ว ทั้งนี้สามารถฝึ กด้วยตนเอง 3 วิธี
1.1 ฝึ กตามแบบ เป็ นการฝึ กตามหนังสื อหรื อบทความ เหมาะสาหรับการฝึ กในระยะแรกเริ่ ม เพราะเพียงแค่ลอง
ทาตามเท่านั้น วิธีน้ ีดี คือ ไม่ตอ้ งคิดเอง ถือว่าเป็ นก้าวแรกในการฝึ กฝน เพื่อนาไปพัฒนาต่อไป
1.2 ฝึ กตั้งโจทย์ เป็ นการฝึ กตัวเองให้ลองทาอะไรใหม่ๆ ตั้งโจทย์ใหม่ ๆ โดยอาจเป็ นการตั้งโจทย์จาก
เครื่ องมือ เช่นกาหนดว่าวันนี้ เราจะฝึ กใช้เครื่ องมืออะไร ก็ฝึกใช้เครื่ องมือนั้นให้มาก ใช้เครื่ องมืออื่นเพียงแค่เสริ ม
เท่านั้นพอ การฝึ กแบบนี้ทาให้เรามีเพื้นฐานแน่น และรู ้ลึกในเครื่ องมือแต่ละชิ้น หรื อจะฝึ กตั้งโจทย์จากภาพก็ได้
โดยเลือกภาพขึ้นมาภาพหนึ่ง แล้วลองฝึ กแต่งภาพนั้นแบบฟรี สไตล์ตามแต่จินตนาการของคุณ เมื่อฝึ กด้วยวิธีน้ ี
บ่อย ๆ คุณจะคิดได้รวดเร็ วขึ้น และสามารถมององค์ประกอบของภาพได้ดีข้ ึน อีกวิธีหนึ่งคือตั้งโจทย์สมมติ
สมมติวา่ ลูกค้าให้โจทย์คุณมา เช่น ทาโปสเตอร์ รณรงค์ให้คนไทยรักกัน หรื อ ออกแบบแพ็กเกจปลาสลิดตากแห้ง
เป็ นต้น วิธีน้ ีจะช่วยให้คุณ เชื่ อมต่อระหว่างศิลปะและธุ รกิจได้ดีข้ ึน
1.3 ฝึ กเลียนแบบ เป็ นการฝึ กโดยทาภาพเลียนแบบงานของคนอื่นให้เหมือนที่สุด โดยใช้คนละเทคนิค หรื อ
คนละโปรแกรมกับต้นแบบ แต่ตอ้ งให้ได้ภาพออกมา เหมือนกัน เหมือนได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน วิธีน้ ียากขึ้นกว่า
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2 วิธีแรก คุณจะต้องมีความรู ้ ความชานาญในการใช้เครื่ องมือและฟังก์ชนั่ ต่าง ๆ ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์
ประยุกต์ และดัดแปลงด้วยตนเองได้
2. คิดสร้างสรรค์ การสร้างงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และโดดเด่น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่ขาดไม่ได้ในงานศิลปะ จะสื่ อสารอย่างไรให้ สะดุดตา สะดุดใจ ก็ตอ้ งคิดริ เริ่ มทาขึ้นมา โดย
อาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่ งรอบ ๆ ตัว หรื อออกไปเปิ ดหู เปิ ดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ อย่างเช่น การดูหนัง
ฟังเพลง อ่านหนังสื อ ท่องเที่ยว เป็ นต้น
3. เซ็ทค่าเอาท์พุตให้สวย บางคนทางานที่เครื่ องของตัวเอง เซ็ทค่าสี ไว้เสี ยสวยงาม แต่เวลาพิมพ์ออกมา หรื อ
แสดงผลบนเครื่ องของคนอื่นกลับไม่เหมือนอย่างที่ทาไว้ คนทากราฟิ กจึงต้องมีความรู ้เรื่ องการเซ็ทค่าเอาท์พุต
ให้สามารถแสดงสี ออกมา ได้สวยงามเช่นเดียวกับที่เห็นหน้าจอมอนิ เตอร์ สาหรับคนที่ทางานทางด้านเว็บ คุณ
อาจจะไม่ตอ้ งระวังเรื่ องสี มากนัก แต่ตอ้ งระวังเรื่ องของ Browser เนื่องจาก Browser ต่างค่ายก็จะแสดงผลที่
แตกต่างกัน สาหรับคนที่ทางานทางด้าน Multimedia Presentation คุณต้องคานึงถึงคุณภาพของโปรเจ็กเตอร์ ว่า
แสดงสี เป็ นอย่างไร ต้องมีการทดลองกับโปรเจ็กเตอร์ จริ ง ๆ ก่อน หรื อแม้แต่การเอาท์พุต ออกทางทีวกี ็ตาม สี ที่
มองเห็นที่หน้าจอโทรทัศน์ ย่อมแตกต่าง จากสี ในจอมอนิ เตอร์ ของคุณแน่นอน
4. สนใจความเป็ นไปรอบตัว การเป็ นคนทันยุค ทันเหตุการณ์จะช่วยให้คุณสามารถเสริ มลูกเล่นต่าง ๆ เข้า
ไปในงานของคุณ ทาให้งานของคุณดูทนั สมัย แตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ
ที่ทาให้คุณกลายเป็ นดาวเด่นในพริ บตาก็ได้
5.กล้าที่จะลอง เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วเรา จึงไม่อาจยึดติดอยูก่ บั เครื่ องมือเดิมๆ ที่เรา
คุน้ เคย การลองใช้ Software ใหม่ ๆ ที่มีการ Update อยูเ่ สมอจะทาให้เราได้ใช้เครื่ องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน
ให้ดียงิ่ ขึ้น
รายงานสหกิจศึกษานี้จึงเป็ นการศึกษากระบวนการทางานของ GraphicDesigner เพื่อศึกษาถึง
รายละเอียดของ ขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาหน้าเว็บไซด์ Topvalue
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทางานในตาแหน่ง Graphic Designer ของบริ ษทั Topvalue
1.2.2 เพือ่ ศึกษา ขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาหน้าเว็บไซด์ Topvalue
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
ขอบเขตของรายงานเพื่อศึกษาขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาหน้าเว็บไซด์ Topvalue ระหว่างวันที่ 1
พฤษภาคม– 2 กันยายน 2559 ณ บริ ษทั Topvalue
โดยมีขอบเขตการดาเนินงานดังนี้
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1. ได้เรี ยนรู ้ถึงการทางานการออกแบบความคิดสร้างสรรค์ของตาแหน่ง Graphic Designer
1.4.2.ได้เรี ยนรู ้การกระบวนการออกแบบโฆษณาหน้าสิ นค้าสาหรับงานประชาสัมพันธ์ผา่ น

Facebook/Topvalue โดยการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator
1.4.3 ทาให้เรี ยนรู ้ระบบงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่เกี่ยวข้อง

