บทที4่
ผลการปฎิบัติงาน
จากการศึ ก ษากระบวนการ การผลิ ต สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ก รผ่า นทางระบบ
ออนไลน์ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด เพื่อกระจายข่าวสารหรื อกิ จกรรมต่างๆ
ไปยังบุคลากร ผูจ้ ดั ทําจึงได้เรี ยนรู ้ และผลิตผลงาน อินโฟกราฟฟิ ค (Infographic) และ อาร์ ตเวิร์ค
(Artwork) ในกรณี ผลิตผลงาน Infographic นั้นผูจ้ ดั ทําเลือกใช้โปรแกรมตระกูล อะโดบี้ อิลลาสเตร
เตอร์ (Adobe Illustrator) สร้ างชิ้ นงาน เพราะ Infographic นั้นเป็ นการนํา ข้อมู ลที่ เข้าใจยากหรื อ
ข้อมู ล ที่ เป็ นตัวหนัง สื อจํา นวนมากๆ มานํา เสนอในรู ป แบบต่ า งๆเช่ น ไอคอน รู ป ทรง วงกลม
สามเหลี่ ย ม สี่ เหลี่ ย ม และภาพกราฟฟิ คมากมาย ที่ เป็ นเรื่ องของภาพกราฟิ กส์ เวกเตอร์ (Vector
graphics) เช่น คาแรคเตอร์ ที่นาํ มาประกอบชิ้นงานเพื่อขยายใจความของเนื้ อหาให้เข้าใจง่าย ดังนั้น
โปรแกรม อะโดบี้ อิ ลลาสเตรเตอร์ (Adobe Illustrator) นั้น เป็ นกราฟิ กส์ เวกเตอร์ ส่ วนงาน Art
work นั้นผูจ้ ดั ทํา เลื อกใช้โปรแกรมตระกู ล อะโดบี้ โฟโต้ชอป ( Adobe Photoshop ) เพราะงาน
Artwork นั้นประกอบไปด้วย ตัวหนังสื อและภาพกราฟิ กส์ ที่เป็ น พิกเซล (Pixel) นั้นประกอบไป
ด้วยจํานวนสี มากมายเป็ นจุดเล็กๆที่ประกอบในภาพๆนึง ดังนั้น โปรแกรม Photoshop จึงเหมาะกับ
งานออกแบบ Artwork โปรแกรม Adobe Photoshop มีคุณสมบัติมากมายที่จะแต่งภาพเหล่านี้ ให้มี
สี สันสวยงามและทํา ให้ง าน Artwork นั้นมี คุ ณภาพที่ สุ ดเพื่ อสนองต่ อความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) Infographic เรื่ องปวดร้ าวลงขา
4.1.1 รั บข้อมู ลเบื้ องต้นจากสถานประกอบการเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของชิ้ นงาน
เรื่ องปวดร้าวลงขาเป็ นเอกสาร,ไฟล์ขอ้ มูล.

ภาพที่ 4.1 ไฟล์ขอ้ มูลปวดร้าวลงขา

4.1.2 ทําความเข้าใจและทํา ความรู ้ ถึ งชิ้ นงานที่ จะทํา เช่ น ข้อมู ลของงานชิ้ นนี้
เกี่ยวกับข้อเท้าแพลง ผูจ้ ดั ทําต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับอาการดังกล่าวว่าปวดร้าวลงขานั้น
เกิ ดขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้าง ถ้าเป็ นแล้วควรทําอย่างไรและเปลี่ยนมันออกมาเป็ น ไอคอน
(Icon) เป็ นภาพ เพื่อเป็ นการขยายใจความของเนื้อหา ทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และทําให้เกิด
ความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
4.1.3 ฟั ง ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากที ม งานภายในองค์ก รเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดงานเพื่ อ
เจาะลึกถึงความต้องการให้ชิ้นงานสมบูรณ์ เช่น โทนสี การจัดวางของตัวหนังสื อ ,รู ปภาพ
คาแรคเตอร์ (character) ของงาน การควบคุมเนื้อหา ภาษา
4.1.4 หาตัวอย่างรู ปแบบชิ้นงานที่ใกล้เคียงและตรงตามความต้องการของแนวคิด
งานนั้นเพื่อเป็ นแนวทางสร้างผลงาน
4.2 ขั้นการปฎิบัติงาน (Production) Infographic เรื่ องปวดร้ าวลงขา
4.2.1 ลงมือสร้างชิ้นงาน ออกแบบ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตาม
ความต้องการของชิ้นงาน โดยแนวคิดและการออกแบบในงาน Infographic ข้อเท้าแพลง
นั้น แนวคิดที่ได้วางไว้จะมีแนวคิดคือ
1. ข้อมูลของงานชิ้ นนี้ เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับสุ ขภาพซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั แต่ก็มี
ผูค้ นมากมายที่ละเลย ไม่สนใจ และ ไม่รู้จกั การป้ องกันหรื อรักษาเหตุผลที่ผคู ้ นไม่รู้น้ นั อาจ
เพราะเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ ใกล้ตวั ฟังดูไม่ร้ายแรงจึงทําให้คนมากมายที่ไม่สนใจแล้วอาจทําให้
เกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้นหรื อร้ายแรงมากขึ้นได้ดงั นั้น “หลักการออกแบบของผูจ้ ดั ทําคือ”
1.1 ผูจ้ ดั ทําออกแบบตัวอักษรหัวข้อเรื่ องให้เด่ น และมี ขนาดใหญ่เพื่อต้องการ
สื่ อสารว่าผูจ้ ดั ทํากําลังจะนําเสนอเรื่ องอะไร ใช้สีที่เด่นมีความตัดกันกับสี พ้ืนหลัง หัวข้อ
รองและหัวข้อย่อย มีการใช้สีของตัวอักษรบางส่ วนเช่น ชื่ อโรค เพื่อบ่งบอกถึงความสําคัญ
ของเนื้อหา การเว้นระยะของช่องไฟทําให้ดูสวยงามสบายตายิง่ ขึ้น
1.2 การใช้สี ผูจ้ ดั ทําเลือกใช้สีพ้ืนหลังที่มีโทนอ่อนและใช้สีที่มีโทนเข้มในบริ เวณ
ไอคอน, แต่ละลําดับหัวข้อ เพื่อเน้นยํ้าความโดดเด่นในสิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อ ใช้สีแดงที่บ่ง
บอกถึงความเจ็บปวด อันตราย โดยผูจ้ ดั ทําเลือกใช้สี 2-3 สี เท่านั้น เพื่อสามารถคุมโทนของ
ชิ้นงานให้สวยงามและสบายตาเวลาอ่าน

1.3 การจัดวางผูจ้ ดั ทําเลื อกที่จะจัดวางให้หัวข้อเรื่ องไว้บนสุ ดด้านซ้ายมือ เพื่อ
ความเด่น และปกติแล้วคนเราจะอ่านจากซ้ายไปขวา ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึงนําหัวข้อเรื่ องวางไว้
ด้านซ้ายบน ส่ วนคาแรคเตอร์ น้ นั ผูจ้ ดั ทําจะออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่และจัดวางไว้ขวาสุ ด
ของภาพเป็ นการแบ่งสัดส่ วนการจัดวาง หัวข้อย่อยผูจ้ ดั ทํานํามาวางล่ างซ้ายเรี ยงกันเป็ น
แนวยาวโดยแต่ ละหัวข้อนั้นเป็ นสาเหตุ ที่ ท าํ ให้เกิ ดอาการปวดร้ า วลงขา พร้ อมไอคอน
ประกอบ เพื่อให้หวั ข้อย่อยทั้งหมดวิ่งเข้ามาหาคาแรคเตอร์ หลักที่ให้เห็ นถึงกระดูกและจุด
เจ็บของกระดูกที่มี
4.ขนาดของชิ้ นงานผูจ้ ดั ทํา เลื อกใช้ขนาด 1080 px x 1920 px เป็ นแนวนอน นํา
ชิ้ นงานไปเผยแพร่ ผ่านทาง เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็บภายในของสถานประกอบการ
โดยผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดลองลงชิ้ นงานใน เฟสบุ๊คและเว็บภายในของสถานประกอบการ
แล้ว ได้ขนาดที่เหมาะสมสําหรับ เฟสบุ๊คและเว็บภายในของสถานประกอบการ โหมดสี ที่
ผูจ้ ัด ทํา ใช้คื อ RGB เพราะนํา ไปเผยแพร่ ผ่า นทางออนไลน์ ซ่ ึ ง RGB เหมาะสมต่ อ การ
แสดงผลทางจอภาพ
4.2.2 ชิ้นงานเสร็ จสิ้ น

ภาพที่ 4.2 Infographic (ปวดร้าวลงขา1)

ภาพที่ 4.3 Infographic (ปวดร้าวลงขา2)
4.3 ขั้นการหลังปฎิบัติงาน (Post production) Infographic เรื่ องปวดร้ าวลงขา
4.3.1 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อตวรจสอบ
4.3.2 ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง การสะกดของคํา
4.3.3 ตรวจสอบการวางตําแหน่ งของเนื้ อหา รู ปภาพ สี ที่ใช้ โทนสี รวมถึ งการ
ดีไซน์ ฯ
4.3.4 ปรับแก้ไข
4.3.5 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อทําการเผยแพร่ เพื่อ
สื่ อสารไปยังภายในองค์กร ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ผา่ นทางระบบออนไลน์

ภาพที่ 4.4 ภาพ จาก Facebook KING POWER HR TEAM

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) Infographic เรื่ องข้ อเท้าแพลง
4.1.1 รั บข้อมู ลเบื้ องต้นจากสถานประกอบการเกี่ ยวกับรายละเอี ยดของชิ้ นงาน
เรื่ องข้อเท้าแพลงเป็ นเอกสาร,ไฟล์ขอ้ มูล

ภาพที่ 4.5 ไฟล์ขอ้ มูลข้อเท้าแพลง
4.1.2 ทํา ความเข้าใจและทํา ความรู ้ ถึ ง ชิ้ นงานที่ จะทํา เช่ น ข้อมู ล ของงานชิ้ นนี้
เกี่ ย วกับ ข้อเท้าแพลง ผูจ้ ดั ทํา ต้องทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับอาการดังกล่ าวว่า ข้อเท้าแพลง
เกิ ดขึ้นได้จากสาเหตุใดบ้าง ถ้าเป็ นแล้วควรทําอย่างไรและเปลี่ยนมันออกมาเป็ น ไอคอน
(Icon) เป็ นภาพ เพื่อเป็ นการขยายใจความของเนื้อหา ทําให้เข้าใจง่ายมากขึ้น และทําให้เกิด
ความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
4.1.3 ฟั ง ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากที ม งานภายในองค์ก รเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดงานเพื่ อ
เจาะลึกถึงความต้องการให้ชิ้นงานสมบูรณ์ เช่น โทนสี การจัดวางของตัวหนังสื อ,รู ปภาพ
คาแรคเตอร์ (character)ของงาน การควบคุมเนื้อหา ภาษา
4.1.4 หาตัวอย่างรู ปแบบชิ้นงานที่ใกล้เคียงและตรงตามความต้องการของแนวคิด
งานนั้นเพื่อเป็ นแนวทางสร้างผลงาน
4.2 ขั้นการปฎิบัติงาน (Production) Infographic เรื่ องข้ อเท้าแพลง
4.2.1 ลงมือสร้างชิ้นงาน ออกแบบ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตาม
ความต้องการของชิ้นงาน โดยแนวคิดและการออกแบบในงาน Infographic ข้อเท้าแพลง
นั้น แนวคิดที่ได้วางไว้จะมีแนวคิดคือ

1. ข้อมูลของงานชิ้ นนี้ เป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับสุ ขภาพซึ่ งอาจเป็ นเรื่ องที่ใกล้ตวั แต่ก็มี
ผูค้ นมากมายที่ละเลย ไม่สนใจ และ ไม่รู้จกั การป้ องกันหรื อรักษาเหตุผลที่ผคู ้ นไม่รู้น้ นั อาจ
เพราะเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ ใกล้ตวั ฟังดูไม่ร้ายแรงจึงทําให้คนมากมายที่ไม่สนใจแล้วอาจทําให้
เกิดอาการเจ็บปวดมากขึ้นหรื อร้ายแรงมากขึ้นได้ดงั นั้น “หลักการออกแบบของผูจ้ ดั ทําคือ"
1. การใช้สี มาทําให้เรื่ องที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจ ทําให้น่าสนใจ ชวนอ่านไม่น่าเบื่อ
กันโดยใช้ ( สี ) ใช้สีที่โดดเด่นงานชิ้นนี้ ผูจ้ ดั ทําเลื อกใช้สีที่สดใสทําให้เกิ ดความน่าสนใจ
ในชิ้นงานมากขึ้น โดยจะเลือกใช้สี 2-3 สี ต่อภาพเท่านั้นทําให้ผจู ้ ดั ทําคุมโทนสี ได้ง่ายและ
เกิดเป็ นสี ภาพงาน คอมมิค (Comic)
2.ใช้กราฟิ กส์เวกเตอร์ ที่โดดเด่น น่ ารักๆเช่ น กราฟิ กส์ รู ปดาว,วงกลม,สี่ เหลี่ยม,
ไอคอน,ที่ นํา มาตกแต่ ง ให้ ชิ้ น งานโดดเด่ น ขึ้ น และคาแรคเตอร์ น่ า รั ก ๆที่ มี บ ทบาทมี
ความสําคัญในเรื่ องของสุ ขภาพมาช่วยเพื่อ กระตุน้ ความดึงดูดน่าเชื่ อถือและทําให้น่าสนใจ
มากยิง่ ขึ้น
3.การจัดวางผูจ้ ดั ทําเลือกที่จะจัดวางให้หวั ข้อเรื่ องและคาแรคเตอร์ น้ นั ใหญ่ วางไว้
ตรงกลางของภาพทําให้ชิ้นงานเด่ นเพื่อที่ ตอ้ งการจะสื่ อสารให้คนรู ้ ว่าเรากําลังผูถ้ ึ งเรื่ อง
อะไร “ ข้อเท้าแพลง ” การจัดวางตามระดับความสําคัญของตัวหนังสื อ เช่ นหัวข้อหลัก
หัวข้อรองหัวข้อย่อย การทําตัวพิมพ์หนา ทําสี ให้กบั ตัวอักษร การเว้นช่องไฟของตัวอักษร
ผูจ้ ดั ทําเลือกดีไซน์ตามหลักแนวคิดข้างต้นที่ได้กล่าวไป ทําให้ชิ้นงาน Infographic นั้นโดด
เด่น เข้าใจง่ายน่าอ่าน
4.ขนาดของชิ้ น งานผูจ้ ัด ทําได้เ ปลี่ ย นขนาดจากเดิ มซึ่ งผูจ้ ัด ทํา คํา นึ งถึ ง การนํา
ชิ้ นงานไปเผยแพร่ ได้หลากหลายยิ่งขึ้นจึงกําหนดขนาดที่เหมาะสมสําหรับสื่ อที่จะนําไป
เผยแพร่ โดยตั้งคําถามก่ อนว่าขนาดของงานควรเป็ นเท่าไหร่ นําไปใช้อย่างไร และใช้ที่
ไหน เช่ น งานชิ้ น นี้ นํา ไปเผยแพร่ ท าง เฟสบุ๊ค (Facebook) และเว็บ ภายในของสถาน
ประกอบการ โดยผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การทดลองลงชิ้นงานใน เฟสบุ๊คและเว็บภายในของสถาน
ประกอบการแล้ ว ได้ข นาดที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เฟสบุ๊ ค และเว็บ ภายในของสถาน
ประกอบการคือ 900 px X 900 px โหมดสี ที่ผจู ้ ดั ทําใช้คือ RGB เพราะนําไปเผยแพร่ ผ่าน
ทางออนไลน์ซ่ ึง RGB เหมาะสมต่อการแสดงผลทางจอภาพ
4.2.2 ชิ้นงานเสร็ จสิ้ น

4.3 ขั้นการหลังปฎิบัติงาน (Post production) Infographic เรื่ องข้ อเท้าแพลง
4.3.1 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อตวรจ
4.3.2 ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง การสะกดของคํา
4.3.3 ตรวจสอบการวางตําแหน่งของเนื้อหา รู ปภาพ สี ที่ใช้ โทนสี
รวมถึงการดีไซน์ ฯ
4.3.4 ปรับแก้ไข
4.3.5 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อทําการเผยแพร่ เพื่อ
สื่ อสารไปยังภายในองค์กร ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ผา่ นทางระบบออนไลน์

ภาพที่ 4.6 Infographic (ข้อเท้าแพลง1)

ภาพที่ 4.7 Infographic (ข้อเท้าแพลง2)

ภาพที่ 4.8 Infographic (ข้อเท้าแพลง3)

ภาพที่ 4.9 Infographic (ข้อเท้าแพลง4)
งานสื่ อสารภายในองค์ กรในรู ปแบบ Infographic ชิ้นอื่นๆ

ภาพที่ 4.10 Infographic (ข้อเข่าเสื่ อม1)

ภาพที่ 4.11 Infographic (ข้อเข่าเสื่ อม2)

ภาพที่ 4.12 Infographic (ข้อเข่าเสื่ อม3)

ภาพที่ 4.13 Infographic (ข้อเข่าเสื่ อม4)

ภาพที่ 4.14 Infographic (สะพายกระเป๋ าข้างเดียว1)

ภาพที่ 4.15 Infographic (สะพายกระเป๋ าข้างเดียว2)
4.1 ขั้ น ตอนการเตรี ย มงาน (Pre-Production) Artwork CAT ON THE ROOF สิ ท ธิ
พิเศษสาหรับพนักงาน King Power
4.1.1 รับข้อมูลเบื้องต้นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับรายละเอียดของชิ้นงานผ่าน
ทางไลน์ (Line) รู ปภาพของทางร้านอาหาร CAT ON THE ROOF

ภาพที่ 4.16 รายละเอียดงาน CAT On The Roof

4.1.2 ทําความเข้าใจและทําความรู ้จกั กับเรื่ องที่จะทําคือเป็ นร้านอาหารกลางคืนที่
ประกอบไปด้วยแสงสี เสี ยง การตกแต่งภายในร้ านเป็ นยังไง เมื่อทราบแล้วจะทําให้การ
ออกแบบนั้นไปในทิศทางที่ควรจะเป็ นคือยึดแนวของร้านหรื อเหมาะสมกับร้าน ศึกษาเมนู
จานเด็ดของร้ านว่าเป็ นเมนู อะไรบ้างเพื่อนํามาออกแบบทําให้ภาพที่จะสื่ อสารออกมาให้
น่าสนใจ
4.1.3 ฟั ง ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากที ม งานภายในองค์ก รเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดงานเพื่ อ
เจาะลึกถึงความต้องการให้ชิ้นงานสมบูรณ์ เช่น โทนสี อารมณ์ของร้านในตอนกลางคืน
การจัดวางของตัวหนังสื อ,รู ปภาพ ของงาน การควบคุมเนื้อหา ภาษา
4.1.4 หาตัวอย่างรู ปแบบชิ้นงานที่ใกล้เคียงและตรงตามความต้องการของแนวคิด
งานนั้นเพื่อเป็ นแนวทางสร้างผลงาน
4.2 ขั้นการปฎิบัติงาน (Production) Artwork CAT ON THE ROOF สิ ทธิพิเศษสาหรับ
พนักงาน King Power
4.2.1 ลงมือสร้างชิ้นงาน ออกแบบ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตาม
ความต้องการของชิ้ นงาน โดยแนวคิดและการออกแบบในงาน Art work CAT ON THE
ROOF สิ ทธิพิเศษสําหรับพนักงาน King Power นั้น แนวคิดที่ได้วางไว้จะมีแนวคิดคือ
1. งานชิ้นนี้ เป็ นงานเกี่ยวกับมอบส่ วนลดแก่พนักงานคิงเพาเวอร์ ทานอาหารที่ร้าน
CAT ON THE ROOF รั บส่ วนลดทันที โดยผูจ้ ดั ทําจะคํานึ งถึ งสิ่ งที่ โดดเด่ นของทางร้ าน
เช่น หน้าร้านและป้ ายหน้าร้านเพื่อให้บุคลากรเห็นถึงบรรยากาศหน้าร้านและจดจํา รวมถึง
บรรยากาศภายในร้ านที่ ตกแต่งอย่างสวยงามและเป็ นเอกลักษณ์ ขอทางร้ า น แสงและสี
รวมถึ ง เมนู อ าหารประจํา ร้ า นที่ ข้ ึ น ชื่ อ โดยผู จ้ ัด ทํา ได้ท าํ การศึ ก ษาหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ร้านอาหาร CAT ON THE ROOF เมนูอาหาร บรรยากาศ อารมณ์ของโทนสี และแสงของ
ทางร้าน จนผูจ้ ดั ทําได้เห็น และได้มีแนวคิดในการออกแบบชิ้นงาน Art work นี้ ผูจ้ ดั ทําดึง
ข้อมูลบางส่ วนจากที่ได้ศึกษามาเพื่อนํามาออกแบบและสื่ อสาร สไตล์ของชิ้นงาน Art work
นี้ จะเป็ นเสมือน ร้าน CAT ON THE ROOF คือบรรยากาศโดยรวมของร้าน แสง และ สี
เมนู อาหาร ผูจ้ าํ ทํา นําโทนสี ส่วนใหญ่จากบรรยากาของศร้านมาใส่ ในงาน Art work และ
เมนู อาหารประจําร้านที่โดนเด่นมาใส่ ในงานArt work รู ปเมนู อาหารนั้นผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การ
ขยายให้รูปมีขนาดใหญ่ เพื่อต้องการที่ จะสื่ อสารถึ งความพิเศษที่ สถาณประกอบการได้

มอบให้แก่บุคลากรและ เชิ ญชวนให้มารับประทาน พร้อมใส่ ตวั อักษรเพื่อโน้มน้าวใจ ให้
บุคลากรมาใช้สิทธิ พิเศษนี้ นั้นเอง
2.โทนสี ที่ใช้ในงาน Art work ชิ้ นนี้ สีส่วนใหญ่เป็ นโทนสี ที่ตอ้ งการสื่ อถึ งสไตล์
ของทางร้าน แต่ก็มีสีที่บ่งบอกถึงสถานประกอบการเพราะ เป็ นผูม้ อบส่ วนลดพิเศษนี้ คือ
ผูจ้ ดั ทําได้ใช้สี ประจําของคิง เพาเวอร์ ใส่ ลงไป ในกรอบสี เหลี่ ยมตรงกลาง ประกอบกับ
ตัวอักษรที่สื่อสารเพื่อบ่งบอกว่าคิง เพาเวอร์ มอบส่ วนลดพิเศษนี้แก่พนักงาน
4.2.2 ชิ้นงานเสร็ จสิ้ น
4.3 ขั้ น การหลั ง ปฎิ บั ติ ง าน (Post production) Artwork CAT ON THE ROOF สิ ท ธิ
พิเศษสาหรับพนักงาน King Power
4.3.1 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อตวรจ
4.3.2 ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง การสะกดของคํา
4.3.3 ตรวจสอบการวางตําแหน่งของเนื้ อหา รู ปภาพ โทนสี รวมถึงการดีไซน์ ฯ
4.3.4 ปรับแก้ไข
4.3.5 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อทําการเผยแพร่ เพื่อ
สื่ อสารไปยังภายในองค์กร ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ผา่ นทางระบบออนไลน์

ภาพที่ 4.17 Art Work (CAT ON THE ROOF)

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-Production) Artwork บวชเนขขัมมะ
4.1.1 รับข้อมูลเบื้องต้นจากสถานประกอบการเกี่ยวกับรายละเอียดของชิ้นงานเป็ น
เอกสาร,ไฟล์ขอ้ มูล รู ปภาพ

ภาพที่ 4.18 ไฟล์ขอ้ มูล บวชเนขขัมมะ
4.1.2 ทําความเข้าใจและทําความรู ้ จกั กับเรื่ องที่ จะทําคื อเป็ นเป็ นงาน Art work
ประเภทใดงานชิ้นนี้ เกี่ยวกับการบวชซึ่ งต้องศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจกับเนื้อหาของงาน
4.1.3 ฟั ง ข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม จากที ม งานภายในองค์กรเกี่ ย วกับ รายละเอี ยดงานเพื่อ
เจาะลึกถึงความต้องการให้ชิ้นงานสมบูรณ์ เช่น โทนสี อารมณ์ของร้านในตอนกลางคืน
การจัดวางของตัวหนังสื อ,รู ปภาพ ของงาน การควบคุมเนื้อหา ภาษา
4.1.4 หาตัวอย่างรู ปแบบชิ้นงานที่ใกล้เคียงและตรงตามความต้องการของแนวคิด
งานนั้นเพื่อเป็ นแนวทางสร้างผลงาน
4.2 ขั้นการปฎิบัติงาน (Production) Artwork บวชเนขขัมมะ
4.2.1 ลงมือสร้างชิ้นงาน ออกแบบ ตรงตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้วางไว้และตรงตาม
ความต้องการของชิ้ นงาน โดยแนวคิดและการออกแบบในงาน Art work บวชเนขขัมมะ
นั้น แนวคิดที่ได้วางไว้จะมีแนวคิดดังนี้
1. งานชิ้นนี้ เป็ นงานเกี่ยวกับการบวชซึ่ งเป็ นงานบุญดังนั้นงาน Art work ชิ้นนี้ จึง
ต้องมีความเรี ยบร้อยเป็ นระเบียบเหมาะสมตามเนื้อหาของงาน คือ การบวชนั้นต้องมีความ
สงบ นิ่ง เรี ยบร้อย เมื่อจิตใจสงบแล้วนั้นปั ญญาก็จะเกิดบุญก็ตาม ผูจ้ ดั ทําจึงได้มี “ หลักการ
ออกแบบคือ”
1. การใช้โทนสี พื้นหลังที่มีความสว่างทําให้รู้สึกถึ งความสว่างในชี วิตและพลัง
ของงานบวช และเลือกใช้โทนสี ของตัวอักษรที่เป็ นโทนสี เข้มเป็ นสี ที่ตดั กันระหว่างโทน

สี อ่ อ นที่ ใ ช้ใ นพื้ น หลัง เพื่ อ ต้อ งการให้ ส ารที่ ต้อ งการจะสื่ อ นั้น เด่ น และอ่ า นง่ า ยโดยสี
ตัวอักษรนั้นผูจ้ ดั ทําเลือกใช้สีน้ าํ เงินซึ่ งเป็ นสี ขององค์กร
2.ใช้กราฟิ กส์ ที่มีลายไทยประกอบลงไปในงาน Art work เพื่อบ่งบอกถึ งงานบุญ
งานบวชศาสนาและความเป็ นไทย
3.การจัดวางผู จ้ ดั ทํา เลื อ กที่ จะจัด วางให้ หัวข้อ เรื่ อ งนั้นใหญ่ เพื่ อที่ ต้องการจะ
สื่ อ สารให้ ค นรู ้ ว่ า เรากํา ลัง สื่ อ ถึ ง เรื่ อ งอะไร “บวชเนกขัม มะ” การจัด วางตามระดับ
ความสํ า คัญ ของตัว หนัง สื อ เช่ น หัว ข้อ หลัก หัว ข้อ รองหัว ข้อ ย่อ ย การทํา ตัว พิ ม พ์ห นา
ตัวพิมพ์บาง ทําสี ให้กบั ตัวอักษร การเว้นช่องไฟของตัวอักษร ผูจ้ ดั ทําเลือกดีไซน์ตามหลัก
แนวคิดข้างต้นที่ ได้กล่ าวไป ทําให้ชิ้นงาน Art work นี้ เรี ยบร้ อยบโดดเด่ น เป็ นระเบี ยบ
และเข้าใจง่ายน่าอ่าน
4. ขนาดของชิ้นงานผูจ้ ดั ทําเลือกใช้ เป็ นขนาด A4 เพราะเป็ นงานที่ตอ้ งมีความเป็ น
ระเบียบและมีความเหมาะสมตามมาตราฐานของงาน โหมดสี ที่ผจู ้ ดั ทําใช้คือ RGB เพราะ
นําไปเผยแพร่ ผา่ นทางออนไลน์ซ่ ึ ง RGB เหมาะสมต่อการแสดงผลทางจอภาพ
4.2.2 ชิ้นงานเสร็ จสิ้ น
4.3 ขั้นการหลังปฎิบัติงาน (Post production) Artwork บวชเนขขัมมะ
4.3.1 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อตวรจ
4.3.2 ตรวจสอบเนื้อหาให้ถูกต้อง การสะกดของคํา
4.3.3 ตรวจสอบการวางตําแหน่ งของเนื้ อหา รู ปภาพ โทนสี รวมถึ งการดี ไซน์ ฯ
4.3.4 ปรับแก้ไข
4.3.5 ส่ งชิ้นงานให้กบั ทางทีมงานภายในสถานประกอบการเพื่อทําการเผยแพร่
ไปยังภายในองค์กร ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ ผา่ นทางระบบออนไลน์

ภาพที่ 4.19 Art Work (บวชเนกขัมมะ1)

ภาพที่ 4.20 Art Work (บวชเนกขัมมะ2)

ภาพที่ 4.21 Art Work (บวชเนกขัมมะ3)

งานสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบ Art work ชิ้นงานอื่นๆ

ภาพที่ 4.23 Art Work (เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา)

ภาพที่ 4.24 Art Work (เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา)

ภาพที่ 4.25 Art Work (อุปสมบทหมู่1)

ภาพที่ 4.26 Art Work (อุปสมบทหมู่2)

ภาพที่ 4.27 Art Work (บริ จาคโลหิ ต)

ภาพที่ 4.28 Art Work (KPIGC)

ภาพที่ 4.29 Art Work ( KPG PRIVILEGES )
สรุ ป ทั้ง หมดนี้ เป็ นการทํา สื่ อ เพื่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ก รและกระจายข่ า วสารหรื อ
กิจกรรมต่างๆไปยังบุคลากร ผ่านทางระบบออนไลน์ของบริ ษทั คิง เพาเวอร์ อินเตอร์ เนชัน่ ในรู ปแบบ
Infographic และArtwork

