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ภาคนิ พนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพื่อลด
ปั ญหาทุ จริ ตคอร์ รัป ชันในอนาคต สะท้อนปั ญหาทุ จริ ตของสังคมไทยในปั จจุ บนั สามารถสร้ าง
ทัศนคติที่ดีแก่เยาวชน และผูไ้ ด้ที่รับชม ทุจริ ตคอร์รัปชันในปัจจุบนั เป็ นปัญหาใหญ่ จนทาให้เกิดความ
เสี ยหายทางเศรษฐกิจของสังคมไทย โดยเริ่ มจากปั ญหาที่เล็กไปสู่ ปัญหาที่ใหญ่ เพราะสังคมไทยคิดว่า
ปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันบางอย่างเป็ นเรื่ องปกติ จึงละทิง้ ความสนใจของปั ญหานั้นไป ส่ งผลให้เยาวชน
ที่ พ บเห็ น เอาเป็ นแบบอย่า ง คณะผูจ้ ดั ท าจึ งได้มี ก ารรวบรวมข้อมู ล ในการแก้ไ ขปั ญหาการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชัน ศึ กษาขั้นตอนการออกแบบกราฟิ ก โดยการใช้ทฤษฎี ด้านการออกแบบ และการจัดวาง
องค์ประกอบของรู ปภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6, Adobe
Illustrator CS6 และ Adobe After Effects CS6 ในการออกแบบภาพกราฟิ ก และการตัดต่อวิดีโอ
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Abstract

This project aimed to set students’ attitude toward the corruption, to reduce corruption problem
in the future, and to reflect the crooked situations in Thailand. It could build good attitude for all
audiences both children and adults for anti- corruption. Thailand community still had to deal with the
corruption problems which damaged Thai economy. It came from small problems and extended to be
bigger. Due to Thai people ignored some kinds of corruptions and thought them were regular behaves,
it influenced children to imitate or follow those illegal things. Therefore, we collected the solutions
of anti-corruptions and presented through the infographic learning media. We studied the graphic
design theory and layout organization to create this learning media. Adobe Photoshop CS6, Adobe
Illustrator CS6 and Adobe After Effects CS6 were the program that we used to design the graphic
and create the video
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