บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นโครงงานสหกิจศึกษาเรื6 อง การจัดทําโครงงานการผลิตสื6 อโฆษณาเพื6อ
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ซัมซุ งประกันชี วิต ในรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ คณะผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาข้อมูล
กระบวนการจัดทําสื6 อโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์
รายงานสหกิจศึกษาเล่มนีRคณะผูจ้ ดั ทําได้จดั ทําขึRนมาเพื6อนําเสนอสื6 อลงเพจ เฟซบุ๊ก ส่ งเสริ ม บริ ษทั ไทย
ซัม ซุ ง ประกัน ชี วิ ต สาขา สี ล ม ให้เ ป็ นที6 รู้ จัก มากยิ6ง ขึR น ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที6
เกี6ยวข้องคณะผูจ้ ดั ทําศึกษาในเรื6 องต่อไปนีRคือ
2.1 แนวคิดเกี6ยวกับโฆษณาสื6 อออนไลน์
2.2 แนวคิดเกี6ยวกับโฆษณาสื6 อออฟไลน์
2.3 แนวคิดเกี6ยวกับโซเชียลมีเดีย
2.4 หลักการจัดอกค์ประกอบศิลป์
2.5 ทฤษฎีการอออกแบบ
2.6 การใช้สี

2.1 แนวคิดเกีย$ วกับโฆษณาสื$ อออนไลน์
การใช้ประโยชน์จากสื6 อต่ างๆ ที6 มีอยู่หลายช่ องทางในปั จจุ บนั ในการประชาสัมพันธ์และ
นําเสนอข้อมู ลข่าวสารของสิ นค้าและบริ การต่ อสาธารณชน โดยการโฆษณาสิ นค้าผูป้ ระกอบการ
จะต้องทําการระบุชื6อสิ นค้าและบริ การ รวมทัRงชื6 อของบริ ษทั หรื อองค์กรเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ชดั เจน
เพื6 อสร้ างความเข้าใจที6 ถูกต้องให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ซึ6 งสื6 อโฆษณาสามารถแบ่ งได้เป็ นหลายลักษณะใน
รู ปแบบต่างๆ กัน สื6 อจูงใจที6มีจุดประสงค์เพื6อการชักจูงผูบ้ ริ โภค โดยวิธีการสื6 อสารด้วยคําพูดหรื อการ
สื6 อความหมายในรู ปแบบอื6นๆ ซึ6 งการโฆษณาไม่เพียงแค่สามารถกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซืR อสิ นค้า

และบริ การได้เพียงเท่านัRน แต่ยงั ส่ งผลให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์จนเกิดความรู ้สึก
นึกคิดคล้อยตาม ทําให้พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเปลี6ยนแปลงไปตามเป้าหมายที6ผปู ้ ระกอบการวางแผนไว้
รู ปแบบการจูงใจด้วยเหตุผลจริ งและเหตุผลสมมุติ คือสื6 อที6ชกั จูงโดยแจ้งให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึง
คุณสมบัติในด้านที6ดีและด้านที6เป็ นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ร่ วมกับการนําหลักการตอบสนองความ
ต้องการด้านจิตวิทยามาใช้ในการนําเสนอสู่ สาธารณะ
นําเสนอข้อมู ลข่ าวสารของสิ นค้า และบริ การผ่านสื6 อมวลชนในรู ปแบบที6 หลากหลาย โดยวิธีทาง
การตลาดออนไลน์ เป็ นการดําเนิ นงานที6 สามารถเข้าถึ งกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ วและทัว6 ถึ ง ซึ6 ง
สื6 อมวลชนในยุคปั จจุบนั สามารถสื6 อสารกับกลุ่มเป้ าหมายได้กว้างไกลมากยิ6งขึRน ทําให้ผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้สื6อเพื6อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ในทุกพืRนที6ทวั6 ประเทศ เสนอขายความคิดของผลิตภัณฑ์ดว้ ยวิธีการ
สร้างแรงจูงใจกับกลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิดทัศนคติที6ดีและเกิดความสนใจในตัวของสิ นค้าและบริ การ จน
ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจที6 จ ะบริ โภคสิ นค้า และบริ การชนิ ด นัR นๆ ซึ6 งผู ้ป ระกอบการเสนอขาย
ผูป้ ระกอบการจําเป็ นที6จะต้องระบุบริ ษทั ผูผ้ ลิต รวมทัRงระบุผสู ้ นับสนุนสิ นค้าและบริ การชนิ ดนัRนๆ ให้
ชัดเจน เพื6อสร้างความน่าเชื6อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์และสร้างความเชื6อมัน6 ให้แก่ผบู ้ ริ โภค โดยการแสดงให้
เห็นว่าผูป้ ระกอบการได้ทาํ การโฆษณาขายสิ นค้าไม่ใช่ทาํ การโฆษณาชวนเชื6อ เพื6อหลอกลวงผูบ้ ริ โภค
คิดค่าใช้จ่ายตามรู ปแบบและลักษณะของสื6 อ ซึ6 งมีการนําเสนอในรู ปแบบที6แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น สื6 อ
วิทยุโทรทัศน์ สื6 อวิทยุกระจายเสี ยง สื6 อวารสารและนิ ตยสาร หรื อสื6 อหนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น ดังนัRน
ผูป้ ระกอบการจึงจําเป็ นต้องคํานวณงบประมาณต้นทุนในการลงโฆษณาบนสื6 อต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
ต้นทุนการผลิตโดยรวมด้วยเช่นกัน
การโฆษณาสิ นค้าและบริ การ เป็ นการเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพื6อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเกิดการ
ตัดสิ นใจบริ โภคผลิตภัณฑ์ชนิ ดนัRนๆ ซึ6 งหลักการโฆษณาขายสิ นค้าและบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ดังนีR
ต้องนําเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที6ผูบ้ ริ โภคจะได้รับหลังจากบริ โภคสิ นค้าและ
บริ การ เพื6อชีRแนะให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นR นั ๆ หรื ออาจใช้วิธีการนําเสนอความคุม้ ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที6มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการชักจูงผูบ้ ริ โภค

นํ า เสนอภาพลั ก ษณ์ ข องสิ นค้ า และบริ การ เพื6 อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ผู ้บ ริ โภค
ผูป้ ระกอบการจึงควรเลือกนําเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และชีRให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์และความคุม้
ค่าที6จะได้รับจากผลิตภัณฑ์นR นั ๆ
นํา บุ ค คลที6 ไ ด้รั บ ความนิ ย มมาเป็ นแบบโฆษณา จะทํา ให้ ผู บ้ ริ โ ภคมี แ รงจู ง ใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์มากยิง6 ขึRน เนื6องจากการนําเสนอสิ นค้าด้วยวิธีดงั กล่าว แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าบุคคลสําคัญก็
ยังใช้ผลิตภัณฑ์ชนิ ดเดียวกัน จึงมีส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ที6ดีให้แก่สินค้าและสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ตวั ผูบ้ ริ โภค
อ้ า งอิ งจาก ( ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ,ที มงานวั น บี ลี ฟ / ปี ที6 ปรากฏข้ อ มู ล :2560 / เข้ า ถึ งจาก
https://www.1belief.com/article/advertising/ )
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดนีR มาใช้ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสิ นค้า และบริ การผ่าน
สื6 อมวลชนในรู ปแบบสื6 อออนไลน์ เพื6 อให้กลุ่ มเป้ าหมายสามารถเข้าใจถึ งตัวผลิ ตภัณฑ์และทําให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึRน
2.2 แนวคิดเกีย$ วกับโฆษณาสื$ อออฟไลน์
เป็ นการทําการตลาดแบบเก่าที6ไม่มีการใช้อินเตอร์ เนตเข้ามาช่วย เน้นไปที6การสื6 อสารด้านเดียว
เช่น สิ6 งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ซึ6งอาจจะเป็ นการทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพืRนที6นR นั ๆ
การตลาดแบบ ออฟไลน์ เหมาะกับธุรกิจบางประเภทที6ตอ้ งการความน่าเชื6อถือ เพราะได้เห็นสิ นค้าหรื อ
บริ การจริ ง ทดสอบก่อนซืRอได้ และสอบถามข้อมูลกับผูข้ ายได้โดยตรงไม่ผา่ นอินเตอร์เน็ต
อ้างอิงจาก ( ผูใ้ ห้ขอ้ มูล,ทีมงาน Esarn / ปี ที6เข้าถึง:2560 / เข้าถึงจาก http://www.esarn.com/ )
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดเกี6ยวกับโฆษณาสื6 อออฟไลน์มาใช้ในการสร้างสื6 อ ใบประกาศ ซึ6 ง
จะเป็ นการทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย
2.3 แนวคิดโซเชียวมิเดีย
พูดถึงโซเชียลมีเดียก็มีหลากหลายประเภท สําหรับตัวหลัก ๆ ที6มีผนู ้ ิ ยมใช้อนั ดับต้น ๆ อาทิ เฟ
ซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตราแกรม ไลน์ ซึ6 งแต่ละแบบก็มีขอ้ ดีขอ้ ด้อยแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามกูรู

ด้านมาร์ เก็ตติRงออนไลน์ลว้ นเห็นตรงกันว่าเฟซบุ๊กได้ผลมากที6สุด เนื6 องจากในบ้านเรามีจาํ นวนผูใ้ ช้เฟ
ซบุก๊ มากเป็ นอันดับ 9 ของโลก หรื อเกือบ 30 ล้านคน แต่ไม่วา่ จะใช้โซเชียลมีเดียรู ปแบบไหนหากจะให้
ขายสิ นค้าหรื อบริ การได้ตามเป้าหมายที6ตR งั ไว้กต็ อ้ งมีการวางแผนการตลาดก่อน
โมเดลการทําธุรกิจดังกล่าวเรี ยกว่า “โซเชียล บิสสิ เนส” บ้างก็เรี ยกว่า โซเชียล เน็ตเวิร์ค มาร์เก็ต
ติRง ซึ6 งนับวันจะมีความสําคัญมากขึRนเรื6 อย ๆ เนื6 องจากปั จจุบนั และในอนาคตผูค้ นใช้สมาร์ ทโฟนกัน
เพิ6มขึRน รวมถึงการใช้อินเทอร์ เน็ต ส่ งผลให้การขายผ่านออนไลน์มียอดเติบโตสู งขึRนทุก ๆ ปี เพราะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่เปลี6ยนไปจากเดิมที6จะต้องไปซืR อของในร้านหรื อห้าง และได้
เห็นตัวสิ นค้าแล้วเท่านัRน
อ้างอิงจาก ( ผูใ้ ห้ขอ้ มูล,ที มงานPlearnเพลิ น by Krungsri Guru / ปี ที6 เข้าถึ ง:2561 / เข้าถึ งจาก
www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/social-media-take-business.html )
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดนีRมาใช้ในการหาช่องทางเพื6อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึRน
2.4 หลักการจัดองค์ ประกอบศิลป์
การจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง การจัดองค์ประกอบของงานศิลปะทัRงรู ปแบบ 2 มิติ และ 3
มิติเพื6อให้เกิดการรับรู ้ที6สมบูรณ์ สวยงามบนพืRนฐานของการสร้างสรรค์
- สัดส่ วน คือ ความสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบที6แตกต่างกัน
ทัRง ขนาดที6 อ ยู่ใ นรู ป ทรงเดี ย วกัน หรื อ ระหว่า งรู ป ทรงและรวมถึ ง ความสัม พัน ธ์ ก ลมกลื น ระหว่า ง
องค์ประกอบทัRงหลายด้วย ความเหมาะสมของสัดส่ วน
- การเน้น การกระทํา ให้เ ด่ น เป็ นพิ เ ศษกว่า ธรรมดา ในงานศิ ล ปะจะต้อ งมี ส่ ว นใดส่ ว น
หนึ6 ง หรื อจุดใดจุดหนึ6 ง ที6มีความสําคัญกว่าส่ วนอื6น ๆ งานที6ไม่มีจุดสนใจ หรื อจุดเน้น จะทําให้ดูน่า
เบื6อ เหมือนกับลวดลายที6ถูกจัดวางซํRากันโดยปราศจากความหมาย หรื อเรื6 องราวที6น่าสนใจ
- เอกภาพ ความเป็ นอันหนึ6 งอันเดี ยวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทัRงด้านรู ปลักษณะ และด้าน
เนืRอหาเรื6 องราว เป็ นการประสานหรื อจัดระเบียบของส่ วนต่าง ๆให้เกิดความเป็ น หนึ6งเดียว
อ้ า งอิ งจาก ( ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล , Jaruwan Wan Suttimusig / ปี ที6 เข้ า ถึ ง:2561 / เข้ า ถึ งจาก
https://www.gotoknow.org/posts/417795 )

ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดนีRมาใช้ในการจัดองค์ประกอบของชิRนงานที6ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้
ผลิต จึงนําข้อมูลการจัดองค์ประกอบศิลป์ มาเป็ นหลักแนวคิดการจัดองค์ประกอบ

2.5 ทฤษฎีการอออกแบบ
การออกแบบ หมายถึง การรู ้จกั วางแผนจัดตัRงขัRนตอน และรู ้จกั เลือกใช้วสั ดุวธิ ีการเพื6อทําตามที6
ต้องการนัRน โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรู ปแบบและคุ ณสมบัติของวัสดุ แต่ ละชนิ ดตามความคิ ด
สร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ6งใหม่ขR ึนมา เช่น เราจะทําเก้าอีRนง6ั ซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็ นขัRนตอน
โดยต้องเริ6 มเลือกวัสดุที6จะใช้ทาํ เก้าอีRนR นั จะใช้วสั ดุอะไรที6เหมาะสม วิธีการต่อยึดนัRนควรใช้กาว ตะปู
นอต หรื อใช้ขอ้ ต่อแบบใด คํานวณสัดส่ วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอีRนงั6 มากน้อย
เพียงใด สี สนั ควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ6 งที6มนุษย์คน้ คว้าออกแบบ ประดิษฐ์ขR ึนเพื6ออํานวยความสะดวกสบายในการดํารง
ชีพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า คิดออกแบบ แก้ไขและปรับปรุ งเพื6อให้
ได้มาซึ6งผลิตภัณฑ์ที6ดีขR ึน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที6ผลิตขึRนด้วยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และสิ6 งแวดล้อมต่างๆที6เกี6ยวกับ
อุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆเกี6 ยวกับหน้าที6 ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี6 ยวกับ
ตลาดแล้วนํามาปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์เพื6อผลิ ตเป็ นจํานวนมากๆให้อยู่ในความนิ ยมของตลาดในราคา
พอสมควร
อ้ า งอิ งจาก ( ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล,วิ ช าการ.คอม / ปี ที6 ปรากฏข้ อ มู ล:2550 / เข้ า ถึ งจาก
http://www.vcharkarn.com/vcafe/120491 )
ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดนีRมาใช้ในการวางแผนจัดตัRงขัRนตอน ในการออกแบบชิRนงานก่อน
ลงมือผลิตชิRนงานในแต่ละชิRน

2.6 การใช้ สี
สี เป็ นสิ6 งที6 ปรากฏอยู่บนโลก ทุกๆสิ6 งที6 เรามองเห็ นรอบๆตัวนัRน ล้วนแต่มีสี โลกของเราถูก
จรรโลง และแต่งแต้มด้วย สี สันหลายหลาก ทัRงสี สันตามธรรมชาติ และสี ที6มนุษย์รังสรรค์ขR ึน หากโลก
นีRไม่มีสี หรื อมนุษย์ไม่สามารถ รับรู ้เกี6ยวกับสี ได้ สิ6 งนัRนอาจเป็ น ความพกพร่ องที6ยงิ6 ใหญ่ของธรรมชาติ
เพราะสี มีความสําคัญต่อวัฏจักรแห่ งโลก และเกี6 ยวข้องกับ วิถีชีวิตมนุ ษย์ จนแยกกันไม่ออก เพราะ
มนุ ษย์ได้ตระหนักแล้วว่า สี นR นั ส่ งผลต่อความรู ้สึกนึ กคิด อารมณ์ จินตนาการ การสื6 อความหมาย และ
ความสุ ขสําราญใจในชี วิตประจําวันมาช้านานแล้ว ดังนัRน จึงอาจกล่าวได้ว่า สี มีอิทธิ พลต่อมนุ ษย์เรา
เป็ นอย่างสู ง และมนุษย์ก็ใช้ประโยชน์ จากสี อย่าง เอนกอนันต์ ในการสร้างสรรค์ สิ6 งต่างๆอย่างไม่มีที6
สิR นสุ ด
คุณลักษณะของสี ในงานศิลปะ สี นับเป็ นองค์ประกอบพืRนฐานที6มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะ
ในงานจิตรกรรม สี ถือเป็ นปัจจัยสําคัญ ที6ช่วยให้ศิลปิ น สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเจตนารมณ์ ซึ6ง
คุณลักษณะของสี ในงานศิลปะที6ตอ้ งนํามาพิจารณามีอยู่ 3 ประการ คือ สี แท้ หมายถึง ความเป็ นสี นR นั ๆ ที6
มิได้มีการผสมให้เข้มขึRน หรื อจางลง สี แท้เป็ นสี ในวงจรสี เช่น สี แดง นํRาเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง ฯลฯ
นํRาหนักของสี หมายถึง ค่าความอ่อนแก่ หรื อ ความสว่างและความมืด ของสี โดยแบ่งเป็ น 2
ลักษณะคือสี แท้ถูกทําให้อ่อนลงโดยผสมสี ขาวเรี ยกว่าสี นวล สี แท้ถูกทําให้เข้มขึRนโดยผสมสี ดาํ เรี ยกว่า
สี คลํRา
ความจัดหรื อความเข้มของสี หมายถึง ความสดหรื อความบริ สุทธิh ของสี ๆหนึ6ง ที6มิได้ถูกผสม
ให้สีหม่นหรื ออ่อนลง หากสี นR นั อยูท่ ่ามกลางสี ที6มีนR าํ หนักต่างค่ากันจะเห็นสภาพสี แท้สดใสมากขึRน
เช่นวงกลมสี แดงบนพืRนสี นR าํ เงินอมเทา
ค่าความเป็ นสี กลาง หมายถึง การทําให้สีแท้ที6มีความเข้มของสี นR นั หม่นลง โดยการผสมสี ตรง
ข้าม เรี ยกว่า การเบรกสี เช่น สี แดงผสมกับสี เขียว หรื อผสมด้วยสี ที6เป็ นกลาง เช่น สี เทา สี นR าํ ตาลอ่อน
สี ครี ม และขาว เพื6อลดความสดของสี แท้ลง
หน้าที6ของสี สี มีคุณประโยชน์ต่อโลก และ มนุษย์เรารู ้จกั การใช้สีมาช้านาน

สี ที6มีอยูใ่ นธรรมชาติ เป็ นปรากฏการณ์ที6ธรรมชาติสร้างขึRนมาเพื6อแสดงถึงความเป็ นไป ของสิ6 งที6มีอยู่
บนโลก ซึ6 งสี จะเป็ นตัวบ่งบอก สิ6 งต่างๆ ได้แก่ ความเปลี6ยนแปลง หรื อวิวฒั นาการ ของธรรมชาติ หรื อ
วัตถุธาตุ เมื6อกาลเวลาเปลี6ยนไป สี อาจกลายสภาพจากสี หนึ6 งไปเป็ นอีกสี หนึ6 ง เช่ น การเปลี6ยนสี ของ
ใบไม้
ความแตกต่างของชนิด หรื อประเภทของวัตถุธาตุ ได้แก่ สี ของอัญมณี เช่น แร่ ไพลินมีสีนR าํ เงิน แร่ มรกต
มีสีเขียว แร่ ทบั ทิมมีสีแดง เป็ นต้น
แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสิ6 งมีชีวิต ได้แก่ สี ผิวของมนุษย์ที6ต่างกัน เช่น คนยุโรปผิวขาว คนเอเซี ยผิวเหลือง
และคนอาฟริ กนั ผิวดํา ดอกไม้ หรื อแมลงมีสีหลากสี ขึRนอยูก่ บั ชนิดและเผ่าพันธุ์ของมัน
สี ในงานศิลปะ ทําหน้าที6 เป็ นองค์ประกอบสําคัญที6ทาํ ให้งานศิลปะชิRนนัRนมีคุณค่าทางสุ นทรี ยะ หน้าที6
หลักของสี ในงานศิลปะ คือ ให้ความแตกต่างระหว่างรู ปกับพืRน หรื อรู ปทรงกับที6วา่ งให้ความรู ้สึก และ
ภาพด้วยนํRาหนักของสี ที6ต่างกัน ให้อารมณ์ความรู ้สึกได้ดว้ ยตัวมันเอง ในด้านกายภาพ สี มกั นํามาใช้
เพื6อส่ งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สี ดาํ จะดูดความร้อนได้มากกว่าสี ขาว และด้านความปลอดภัย สี ที6สว่างจะ
ช่วยในเรื6 องความปลอดภัยได้ดีกว่าสี มืด
อ้างอิงจาก ( ผูใ้ ห้ขอ้ มูล, Narisara Channok/ ปี ที6ปรากฏข้อมูล:255 / เข้าถึงจาก
http://narisaraom55223.blogspot.com/2012/11/blog-post.html ) ทางคณะผูจ้ ดั ทําได้นาํ แนวคิดนีRมาใช้
ในการนําสี มาใช้ในงานที6ทางคณะผูจ้ ดั ทําผลิตขึRนมาเพื6อให้มีความน่าสนใจในชิRนงาน

