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บทคัดย่อ 
 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “การจดัท าเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัโดยน า Motion 
Graphic , E-catalog เพื่อ ส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย ” มี
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัโดยการน า Motion Graphic , E-catalog 
2) เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขายให้กับบริษทั 3) เพื่อสร้าง
เคร่ืองมือตลาดดิจิทัลในรูปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog 4)  เพื่อส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย  ผลการศึกษาพบว่าจากการใชเ้คร่ืองมือตลาด
ดิจิทลัในรูปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog ท าใหลู้กคา้สามารถรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์
และเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้กบัทางบริษทัมากข้ึนโดยวดัจากยอดขายท่ีขายในช่องทางออนไลน์ 
คือ SHOPEE และ LAZADA มียอดขายมากกวา่ในปีท่ีผา่นมา 40% 
  
ค ำส ำคัญ: Motion 2D /E-Catalog /Video Content /การตลาดออนไลน์ / การรับรู้ /การสร้างยอดขาย 
/SHOPEE /LAZADA 
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บทที ่1 

                             บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่ายสินคา้อุตสาหกรรม

คุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด าเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 30ปี บริษทัฯได้

เลือกสรรเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในด้านเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดท่ีมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา โดยบริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จ ากดั (FMS) มี

ทีมงานพร้อมใหค้ าปรึกษาส าหรับการประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับทุกอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการพฒันาเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่มศกัยภาพของเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลด

ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบนับริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จ ากดั (FMS) มีการท าการตลาดในรูปแบบดั้งเดิม 

คือการขายโดยผ่านพนกังานขาย หรือ Telesales ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีการตลาดแบบเดิมนั้นไม่สามารถ

เขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรประมาน 69.24 ลา้นคน มีเบอร์

โทรศพัทมื์อถือ 92.33 ลา้นเลขหมาย ประชากร 57 ลา้นคน สามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต โดย 55 ลา้น

คน เป็นกลุ่มท่ีใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์มือถือเป็นประจ า จากผลส ารวจน้ีท าให้บริษทัต้อง

เปล่ียนแปลงการตลาดใหท้นัโลกมากยิง่ข้ึนโดยเนน้เร่ืองการท าตลาดดิจิทลัหลากหลายแพลตฟอร์ม 

บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) มีนโยบายพฒันาการตลาดออนไลน์ให้เขา้ถึง

ลูกคา้ปลีกมากยิ่งข้ึน โดยการขายสินคา้ของบริษทัผ่านทางออนไลน์ทั้ง SHOPEE และLAZADA 

รวมถึงการเขา้ดูสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตท่ี์ครอบคลุมเพื่อใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้และสะดวกต่อ

การซ้ือสินคา้มากยิง่ข้ึน 

คณะผูจ้ดัท าไดเ้ห็นถึงความส าคญัการท าการตลาดในรูปแบบใหม่หรือก็คือ การตลาดดิจิทลั ท่ี
สามารถเขา้ถึงลูกคา้ในทุกช่องทางโดยการท า ส่ือเคล่ือนไหวสร้างสรรค์เป็น Animation 2D และ
เปล่ียนแปลง Catalogแบบเดิม (PDF) ออกแบบCatalog ให้ทันสมัยมากยิ่งข้ึนโดยการท าเป็น
Electronic หรืออีกช่ือก็คือ E-Catalog เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ให้ลูกคา้สามารถเห็นสินคา้และรู้จกั
บริษทัมากยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1) เพื่อสร้างเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัในรูปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog 
2) เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย 

- วเิคราะห์ขอ้มูลตลาดในการเลือกช่องทางการส่ือสารใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1) ขอบเขตด้านพื้นท่ี : เป็นการศึกษาการปฏิบติังานบริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย 
จ ากดั 

2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา : เป็นการศึกษาเฉพาะกระบวนการการท างานด้านเคร่ืองมือทาง
การตลาด การท า E-Catalog และการท า Motion 2D และการส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้าง
การรับรู้โดยผ่านแพลตฟอร์ม Facebook , YouTube และสร้างยอดขายผ่านทาง SHOPEE และ 
LAZADA 

3) ขอบเขตด้านเวลา : เป็นการปฏิบติังานระหว่างวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31
สิงหาคม พ.ศ. 2562 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1) บริษทัสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากยิ่งข้ึน โดยใชส่ื้อแอนิเมชัน่ Video และ E-
Catalog ผา่นตลาดดิจิทลัในการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทั 
 2) ลูกค้าเกิดการรับรู้สินค้าและแบรนด์สินค้าของบริษัทเพิ่มมากข้ึนโดยใช้เคร่ืองมือ
การตลาดดิจิทลัผา่นทาง Social Media 

 3) เกิดยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนผ่านแพลตฟอร์ม SHOPEE และ LAZADA  ในการขายผ่านกลุ่ม
ลูกคา้รายยอ่ยมากข้ึน (B To C) 
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บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 การศึกษาเร่ือง “การใช้เคร่ืองมือการตลาดดิจิทลัเพื่อการรับรู้และสร้างยอดขาย ของบริษทั             

ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั” มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing Tools) 

2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)   

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัระบบขอ้มูลสินคา้ (Electronic Catalog : E-catalog) 

 2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

 2.5 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดทฤษฎเีคร่ืองมือทางการตลาดดิจิทลั (digital marketing tools) 

IMC จะใช้การติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผูบ้ริโภคกลุ่มนั้น หรือเป็นส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคเปิดรับ (Exposure) ทุกรูปแบบ รูปแบบต่างๆ ของ IMC ซ่ึงตวัอยา่ง รูปแบบเหล่าน้ีอาจจะ

ไม่ครบถว้นตามรูปแบบของ IMC แต่เป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้กนัมาก เพราะวา่ความคิดทางวิชาการ

ใหม่ๆ จะเกิดข้ึนเสมอ     (เสรี วงษม์ณฑา. 2540:25) 

โฆษณา หมายถึง การส่ือสารเพื่อน าเสนอแนวคิดองคก์ร สินคา้ หรือบริการ โดยผา่นส่ือท่ี

ไม่ใช่บุคคลโดยผูท่ี้ตอ้งการเผยแพร่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่นั้น (Keller, 2013; Russell & 

Lane, 1996) ดงันั้นเม่ือพิจารณาถึงการสร้างแบรนด์องค์กร โฆษณาคือเคร่ืองมือท่ีทรงพลงัในการ

สร้างความเขม้แข็งให้กบัแบรนด์องค์กรผ่านความรู้สึกชอบในแบรนด์ของผูรั้บสาร ขณะเดียวกนั

โฆษณาสามารถน าเสนอพนัธะสัญญาของแบรนด์ท่ีมีต่อผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Brand promise) 

ซ่ึงส่งผลให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความแตกต่างขององคก์รท่ีมีเหนือกวา่คู่แข่งขนั ซ่ึงส่งผล

ดีต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการขององค์กรตามมา ซ่ึงงานวิจัยของ American 

Association of Advertising Agencies (Keller, 2013) ได้ยืนยนัแนวคิดดังกล่าว โดยท าการศึกษา

อิทธิพลของการโฆษณากบั 750 องค์กรธุรกิจ พบว่า การเพิ่มงบโฆษณาขององค์กรธุรกิจในช่วง

ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ส่งผลให้องค์กรนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีดี สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน

กวา่เดิม เม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รท่ียงัคงใชง้บประมาณการโฆษณาเท่าเดิมในช่วงเวลาเดียวกนั 

การใชก้ารโฆษณาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการส่ือสารการตลาดเพื่อการสร้างแบ

รนด์นั้น จากการทบทวนการศึกษาเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดจากนกัวิชาการหลายท่าน (Arimo, 

2010 ; Bilal et.al., 2013 ; Copley, 2004 ; Duncan, 2005 ; Fill, 2002 ; Fill, 2013 ; Keller, 2013 ; 
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McCabe, 2009; Melewar & Alwi, 2015; Pelsmacker, 2004; Shimp, 2010; Smith & Zook, 2011) 

พบวา่ส่ือท่ีเหมาะจะใชใ้นการโฆษณา ของบริษทัมี 2 ประเภท คือ ส่ือทางตรง และส่ือออนไลน์ 

2.1.1) ส่ือทางตรง (Direct Response) เป็นส่ือท่ีพฒันามาเพื่อลดขอ้จ ากดัของส่ือส่ิงพิมพใ์น

เร่ืองความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ส่ือท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่ในส่ือ

ทางตรง ไดแ้ก่ จดหมาย และโทรศพัท์ การใช้ส่ือทางตรงจะมีการก าหนดผูรั้บส่ือท่ีเฉพาะเจาะจง 

และมีการอ านวยความสะดวกในการตอบกลับของผู ้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบของ

แบบฟอร์มจดหมาย หรือโทรศพัทต์อบกลบั นอกจากน้ีนกัการตลาดยงัใช้ส่ือทางตรงเป็นส่ือเสริม

ส่ือหลักอ่ืนๆโดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ์ อย่างไรก็ตามข้อจ ากดัของส่ือทางตรงก็คือ ต้นทุนของการ

เผยแพร่ต่อผูบ้ริโภคเป้าหมายมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยสูง (Bilal et.al., 2013; Keller, 2013; Melewar 

& Alwi, 2015) 

2.1.2) ส่ือออนไลน์ (Online) ถือเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีมีอตัราเติบโตสูงสุดใน

ปัจจุบนั จุดเด่นของการส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ก็คือ เป็นส่ือท่ีสามารถท าให้ผูรั้บสารหรือ

ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ไดท้นัที โดยส่วนใหญ่นักการตลาดจะใช้การใช้ส่ือ

ออนไลน์เพื่อการสร้างแบรนด์องค์กรใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การใช้เว็บไซด์และการใช้ Interactive 

Ads (Bilal et.al., 2013; Keller,2013; Melewar & Alwi, 2015) 

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีนกัการตลาดในการเสริมสร้าง

และปกป้องภาพลกัษณ์ขององค์กร นอกจากน้ีการประชาสัมพนัธ์ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับองค์กรแก่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความน่าเช่ือถือให้เกิดกับผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายไดด้ว้ยเช่นกนั (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2555; Bilal et.al., 2013; Keller,2013; Melewar & 

Alwi, 2015) 

การส่ือสารโดยใชพ้นกังานขององคก์ร (Personal Selling) การส่ือสารโดยใช้พนกังานของ

องคก์ร หมายถึง การส่ือสารแบบสองทางระหวา่งผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายและพนกังานของบริษทั

โดยตรง นัน่หมายความว่า ทุกประเด็นขอ้สงสัยเก่ียวกบัองค์กรจะสามารถส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายโดยตรงผา่นพนกังานขององคก์ร และพนกังานสามารถปรับเปล่ียนวิธีการส่ือสารให้

เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายในแต่ละคนไดด้ว้ย ซ่ึงในทางการตลาดพบวา่เป็นวธีิการส่ือสาร

เพื่อการสร้างแบรนด์องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2555; Bilal et.al., 2013; 

Keller, 2013; Melewar& Alwi, 2015)อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาตน้ทุนในการส่ือสารต่อผูบ้ริโภคก็

จะพบวา่มีตน้ทุนต่อผูบ้ริโภคแต่ละรายท่ีสูงดว้ยเช่นกนั (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2555) ดงันั้นการใชก้าร

ส่ือสารโดยการใชพ้นกังานองคก์รออกไปติดต่อพบปะกบัลูกคา้โดยตรงนั้น มีปัจจยัท่ีควรพิจารณา



5 
 

 

ประกอบ (วิทวสั รุ่งเรืองผล, 2555; Keller, 2013) ได้แก่ ประการท่ีหน่ึง การส่ือสารโดยการใช้

พนักงานองค์กรเหมาะสมกบัองค์กรท่ีลกัษณะของการท าธุรกิจจ าเป็นตอ้งใช้การอธิบายเพื่อให้

ขอ้มูล เช่น ธุรกิจการเงิน ประกนัชีวิต ประกนัภยั เป็นตน้ ประการท่ีสอง การส่ือสารโดยการใช้

พนักงานองค์กร เหมาะสมกับองค์กรท่ีมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีจ านวนน้อย สามารถระบุ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน และท่ีส าคญักลุ่มเป้าหมายนั้นควรมีอ านาจซ้ือท่ีสูงดว้ย ประการท่ีสาม 

การส่ือสารโดยการใชพ้นกังานองคก์ร เหมาะสมกบัองคก์รท่ีมีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความตอ้งการ

ในสินคา้และบริการท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวับุคคลไม่เหมือนกนั ประการท่ีส่ี การส่ือสารโดยการใช้

พนกังานองคก์ร เหมาะสมกบัองคก์รท่ีเพิ่งเขา้สู่ตลาด หรือในทางการตลาดเรียกวา่อยูใ่นขั้นแนะน า 

(Introduction Stage) ตามทฤษฏีวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle) และประการสุดทา้ย 

การส่ือสารโดยการใชพ้นกังานองคก์ร เหมาะสมกบัองคก์รท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ี

มีขอ้จ ากดัในเร่ืองบประมาณการส่ือสารการตลาดท่ีจะใช้ในส่ือสาธารณะ เช่น โทรทศัน์ นิตยสาร 

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 

เน่ืองจากสินค้าของบริษทัเป็นสินค้าอุตสาหกรรมท่ีมีรายละเอียดพอสมควรจึงต้องหา

ช่องทางติดต่อกบัผูบ้ริโภคเพื่อให้ขอ้มูลของสินคา้ และผูบ้ริโภคสามารถรับขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น 

ดังนั้ นช่องทางส่วนใหญ่จึงเป็นส่ือทางตรงท่ีให้พนักงานองค์กรโทรหาผู ้บริโภคเพื่ออธิบาย

รายละเอียดของสินคา้ โดยใช้ส่ือออนไลน์ท าหน้าท่ีในการประชาสัมพนัธ์บอกถึงเร่ืองราว ตวัตน

ของบริษทั เป็นสินคา้ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายน้อยเม่ือเทียบกบัผลิตภณัฑ์ ของใชท้ัว่ไป อีกหน่ึงกลยุทธ์ท่ี

สามารถใชก้บัธุรกิจน้ีไดคื้อ กลยุทธ์การตลาดแบบ “Sale Funnel” อีกหน่ึงทฤษฎีท่ีนกัการตลาดทัว่

โลกใชก้นั โดยเฉพาะในกลุ่มของนกัการตลาดบนโลกออนไลน์ เพราะวา่การตลาดรูปแบบน้ีเหมาะ

กบักิจการท่ีมีความเฉพาะตวั ตอ้งให้ขอ้มูลหรือน าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบักิจการ เม่ือใช้กลยุทธ์น้ีจะ

ดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาท าความรู้จกักบัธุรกิจไดง่้ายข้ึน กลยทุธ์การตลาด Sale Funnel มีหวัใจส าคญัคือ 

การท าให้กิจการเป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้งดว้ยการสร้างคุณค่าใหก้บัผูบ้ริโภคก่อน หลงัจากนั้นค่อยสร้าง

ความน่าสนใจของสินคา้จนผูบ้ริโภคหันมาซ้ือสินคา้และกลายเป็นลูกคา้ท่ีภกัดีต่อ     แบรนด์ของ

ผูป้ระกอบการในท่ีสุด กลยุทธ์การตลาดท่ีเปล่ียนคนแปลกหน้า ให้เป็นลูกคา้ ขั้นตอนท่ีจะท าให้

ลูกคา้ท่ีไม่เคยรู้จกัสินคา้ของผูป้ระกอบการมาก่อน รู้จกัและตอ้งการซ้ือสินคา้ จนกระทัง่น าสินคา้

ไปบอกต่อกบัคนรอบตวั ท าให้กิจการของผูป้ระกอบการเติบโตไดใ้นท่ีสุด ขั้นแรกก็คือ การท าให้

สินคา้ดูน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกคา้ท่ีไม่เคยรู้จกัสินคา้หรือแบรนด์ของผูป้ระกอบการมาก่อน ใน

ขั้นตอนน้ีผูป้ระกอบการสามารถท าไดด้ว้ยการให้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้ก่อน โดยไม่เน้นการ

ขาย เช่นการเขียนคอนเทนต ์หรือใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบัลูกคา้ผา่นส่ือโซเชียลมีเดีย โดยขอ้มูล



6 
 

 

หรือคอนเทนต์เหล่านั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีกลุ่มลูกคา้สนใจหรือเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการหาค าตอบ เม่ือ

ลูกคา้ไดรั้บขอ้มูลท่ีรู้สึกวา่เป็นประโยชน์กบัตวัเองแลว้ พวกเขารับรู้ไดถึ้งความจริงใจของแบรนด์

และกลา้เปิดใจใหก้บัแบรนดห์รือสินคา้ของผูป้ระกอบการมากยิง่ข้ึน ขั้นท่ีสอง การกระตุน้ให้ลูกคา้

สนใจและเลือกท่ีจะซ้ือสินคา้ของแบรนด์ผูป้ระกอบการมากข้ึน หรือท่ีเรียกว่า “Call to Action” 

ยกตวัอยา่งเช่น การท่ีผูป้ระกอบการให้ลูกคา้ Add Line ของแบรนด์เพื่อรับโปรโมชัน่พิเศษหรือให้

ลูกคา้เขา้สู่เวบ็ไซตเ์พื่อซ้ือสินคา้ผา่นระบบออนไลน์พร้อมแถมโปรโมชัน่ กลยุทธ์การตลาดขั้นน้ีจะ

ช่วยใหลู้กคา้รู้จกัสินคา้และแสดงความสนใจมากข้ึน  

2.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)   

 ส่ือสังคมออนไลน์ หรือ Social Media หมายถึง ส่ือดิจิตอลท่ีท างานอยูบ่นพื้นฐานเวบ็ไซต์

บนอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการทางสังคมท่ีมีผูส่ื้อสารจดัท าข้ึนโดยท่ีผูเ้ขียนจดัท า

ข้ึนเอง  แลว้น ามาแบ่งปันเน้ือหา ขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และพูดคุยให้ผูใ้ช้ในโลกออนไลน์ 

กับคนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

(Elizabeth, 2012; Jan 2011, อรวรรณ วงศแ์กว้โพธ์ิทอง, 2553) 

(ภิเษก ชยันิรันดร์, 2553) อา้งใน (จิราภรณ์ ศรีนาค, 2556) ความหมายและประเภทของส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media) คือส่ือสังคมออนไลน์เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายด้วยปฏิสัมพนัธ์เชิง

สังคม ทั้ งน้ี Social media อาจจะอยู่ในรูปของเน้ือหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ ซ่ึงสอดคล้องกับ 

(กานดา รุณนะพงศา, 2557) โซเซียล “Social” หมายถึงการแบ่งปันในสังคม ซ่ึงอาจจะเป็นการ

แบ่งปันเน้ือหาไฟล์ รสนิยม ความเห็น หรือการปฏิสัมพนัธ์ในสังคม (การรวมกนั เป็นกลุ่ม) ส่วน 

มีเดีย “Media” หมายถึงส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อการส่ือสาร ในปัจจุบนัการแพร่กระจายของส่ือก็

ท าไดง่้ายข้ึนโดยเกิดจากการแบ่งปันเน้ือหา (Content Sharing) จากใครก็ได ้ 

ในปัจจุบันส่ือออนไลน์ท่ีมีคนนิยมกันมากท่ีสุดคือ Video Cisco คาดการณ์ว่าภายในปี 

2019 วิดีโอจะกลายเป็นคอนเทนต์ท่ีโตท่ีสุดในบนโลกโซเชียล ซ่ึงคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของทุก

รูปแบบคอนเทนตท์ั้งหมด ซ่ึงเม่ือดูจากการใชง้านอินเตอร์เน็ตท่ีไม่วา่จะไปไหนก็สามารถใชง้านได้

อยา่งสะดวก วดีิโอจึงถูกยกใหเ้ป็นคอนเทนตท่ี์จะครองบนโลกอินเตอร์เน็ต 

ส่ิงส าคญัท่ีท าใหว้ดีิโอแตกต่างและพิเศษกวา่คอนเทนตท์ัว่ไป คือวดีิโอสามารถส่ือสารและ

บอกเล่าเร่ืองราวไดดี้กวา่รูปภาพหรือขอ้ความ อยา่งท่ี James McQuivey ผูเ้ช่ียวชาญดา้นดิจิตลัมาร์

เก็ตต้ิงเปรียบเปรยไวว้า่ 1 นาทีของวิดีโอเทียบไดก้บั 1.8 ลา้นค าพูดจึงเป็นอีกหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท า

ใหน้กัการตลาดไม่อาจมองขา้มในการน ามาเป็นกลยทุธ์หลกัทางการส่ือสารถึงผูบ้ริโภค 
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จากการส ารวจของ Adobe นักการตลาดทัว่โลกกว่า 51.9 เปอร์เซ็นต์ยกให้วิดีโอเป็นคอน

เทนต์ท่ีให้ค่าตอบแทนในการลงทุนท่ีคุม้ค่าท่ีสุด และ Demand Metrics เผยว่า กว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ของนกัการตลาดแบบ B2B มีความเห็นวา่วิดีโอมี Conversion Rate ท่ีดีกวา่คอนเทนต์อ่ืนๆ อีกดว้ย 

Youtube ยงัตอกย  ้าความนิยมดว้ยการเผยว่ายอดการเติบโตของคนดูเพิ่มข้ึนกว่า 100 เปอร์เซ็นตใ์น

ทุกๆ ปี แต่จะท าอยา่งไรให้วิดีโอเป็นท่ีสนใจของคนดูแบรนด์ต่างๆ ควรปรับกลยุทธ์ทางการตลาด

ของตวัเองอยา่งไรเพื่อให้ตรงใจผูบ้ริโภค ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งตีโจทยค์วามเป็นวิดีโอคอนเทนตก์บั

โฆษณาใหแ้ตก ท าอยา่งไรไม่ใหค้นดูรู้สึกถูกยดัเยียดขายของ ส่ิงท่ีจะช่วยประคองความรู้สึกของคน

ดูให้อินกบัวิดีโอได ้คือค านึงถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ท่ีมีคุณค่า ท าคอนเทนตท่ี์คนอยากดู และ

เม่ือดูแลว้เกิดความรู้สึกอยากแชร์ต่อ จนก่อใหเ้กิดการพดูถึงแบบปากต่อปาก 

นอกจากน้ี ยงัสามารถเผยแพร่ในช่องทางการขายสินคา้เช่น Shopee และ Lazada ลาซาดา้

กรุ๊ป ก่อตั้งโดย Rocket Internet GmbH ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นผูส้ร้างธุรกิจออนไลน์ชั้นน ากว่า 

100 บริษทั ใน 40 ประเทศทัว่โลก เช่น Zalora FoodpandaEasytaxi เป็นตน้ โดยในปี 2555 ลาซาดา้

กรุ๊ป เร่ิมเปิดด าเนินการธุรกิจพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์คร้ังแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้พร้อมกันใน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซียฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย และเปิด

ด าเนินการในสิงคโปร์ในปี 2557 

ลาซาดา้ประเทศไทย (Lazada) ด าเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นห้างสรรพสินคา้ออนไลน์ ท่ีมี

สินคา้จ าหน่ายกวา่ 200,000 รายการกวา่ 16 หมวดหมู่ จากทั้งในและต่างประเทศ มีระบบการช าระ

เงินและจดัส่งสินคา้แบบครบวงจร ผ่านผูใ้ห้บริการหลกัท่ีมีช่ือเสียง เช่น hello Pay Pay Pal Kerry 

Express DHL เป็นตน้ มีการรับประกนัคุณภาพสินคา้และจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างยิ่งใหญ่ 

และเป็นผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์รายแรกๆ ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์ผา่น

ส่ือโทรทัศน์ในประเทศไทย ปัจจุบันมีAlibaba เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ในบริษัท ทั้ งน้ีธุรกิจของ 

Lazada เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยมีผูใ้ช้งานสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ งทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของ Lazada สูงสุดในประเทศไทย 

(Lazada, 2017) 

2.3 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัระบบข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e-catalog) 

ระบบขอ้มูลสินคา้ (E-Catalog) เป็นมาตรฐานระบบแคตตาล็อกท่ีรวบรวมรายละเอียดของ

สินคา้และบริการ ซ่ึงอ านวยความสะดวกให้ผูค้า้และผูรั้บจา้งท่ีมีคุณสมบติัในการด าเนินธุรกรรม

สามารถเขา้มาท าการแจง้และปรับปรุงรายการสินคา้หรือบริการของตนเองได้ (กรมบญัชีกลาง , 

2545) 



8 
 

 

การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ e-catalog (แคตตาลอคออนไลน์) เกิดจากแนวคิดท่ี

ทางบริษทัอยากน าเสนอสินคา้และแบรนด์ให้ลูกคา้สามารถเขา้ใจได้ง่าย สามารถเปิดอ่านไดใ้น

รูปแบบออนไลน์ เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ เพื่อให้เกิดความทนัสมยั และเพิ่มความ

น่าสนใจให้กบั catalog สินคา้ และเพิ่มความน่าเช่ือถือให้บริษทั ในการจดัท า e-catalog (แคตตาลอ

คออนไลน์) ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

2.3.1) E-catalogปี 2555 มีคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 25 ลา้นคน และตอนน้ี มีสินคา้

ผูป้ระกอบการไทยท่ีขายในโลกออนไลน์มากกวา่ 10 ลา้นรายการแลว้ มีแนวโนม้เติบโตข้ึนต่อเน่ือง 

ท าใหก้ารคน้หาซ้ือสินคา้ทางออนไลน์เป็นเร่ืองง่าย และสะดวกส าหรับทุกคนในประเทศ 

 ส่ิงท่ีเห็นชดัจากการส ารวจของศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

(เนคเทค) พบว่า คนไทยซ้ือสินคา้ออนไลน์เพิ่มข้ึนจาก 47.8% เป็น 57.2% และตวัเลขการเพิ่มข้ึน

ของผูป้ระกอบการออนไลน์ก็เติบโตข้ึนเช่นกนั ท าให้เห็นชดัวา่ พฤติกรรมคนไทย เร่ิมคน้หาสินคา้ 

และจบัจ่ายผา่นทางออนไลน์เพิ่มอยา่งต่อเน่ือง 

 อีกทั้งการรวมกนัของกลุ่มประเทศอาเซียน (เออีซี) จะยิง่ท  าให้โอกาสคา้ขายทางออนไลน์

เปิดกวา้งมากข้ึน และขยายโอกาสเขา้สู่คนมากกวา่ 600 ลา้นคน ช่องทางออนไลน์ คือ ช่องทางเดียว 

ประหยดัค่าใชจ่้ายแต่มีศกัยภาพเพิ่มยอดขายใหธุ้รกิจทางตรงทนัที 

 แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-แคตตาล็อก เป็นนวตักรรมใหม่ในการโฆษณาผา่นทาง

อิน เตอร์เน็ท  โดยจัดท าเป็นอี -บุ๊ค  ท่ี มี รูป ร่างคล้ายแคตตาล็อกจริง แต่สามารถเพิ่ มคลิป 

ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียงลงในแคตตาล็อกได ้ท าใหมี้ความน่าสนใจมากข้ึน  

 นอกจากนั้นยงัสามารถอพัเดทแคตตาล็อกได้อย่างง่ายดายทุกเวลา โดยไม่ตอ้งประสบ

ปัญหาแคตตาล็อกลา้สมยั  

 อี-แคตตาล็อก สามารถเปิดอ่านไดใ้นหนา้เวบ็ของท่านทั้งในระบบไอโอเอสและวนิโดวส์ 

หรือจะดาวน์โหลดอี-แคตตาล็อกไปเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์พีซีวินโดวส์ก็ได้ หรือจะส่งไฟล์อีบุ๊

คทางอีเมลใ์หก้ลุ่มเป้าหมายโดยฝากผา่นระบบ Cloud ทั้ง iCloud และ Google Drive 

ตวัอยา่ง e-catalog 

 ด้วยเทคนิคการน าเสนอแบบ Multimedia สามารถสร้างรูปแบบ Interactive ใส่ Video 

Clip หรือ Audio Clip รวมไปถึงการท า link ขอ้มูลไปสู่เวบ็ไซดห์รือ Socila Media อ่ืนๆได ้

 การใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้ งแบบ Online / Offline และสามารถแสดงผลได้บน

อุปกรณ์ท่ีหลากหลายในรูปแบบ responsive บน Desktop PC/ Smart Phone / Tablet 
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ภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่ง e-catalog 

2.3.2) โปรแกรมในการท างาน 

 โปรแกรม Adobe Photoshop 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 PS icon 

เป็นโปรแกรมสร้างและแกไ้ขรูปภาพอยา่งมืออาชีพโดยเฉพาะนกัออกแบบในทุกวงกายอ่ม

รู้จกัโปรแกรมตวัน้ีดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมท่ีมีเคร่ืองมือมากมายเพื่อสนบัสนุนการ

สร้างงานประเภทส่ิงพิมพ์ งานวิดีทศัน์ งานน าเสนอ งานมลัติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและ

พัฒนาเว็บไซต์ ในชุดโปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้วยโปรแกรมสองตัวได้แก่ 

Photoshop และ ImageReady   

ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ตกแต่งหรือแกไ้ขรูปภาพ ตดัต่อภาพบางส่วน 

หรือท่ีเรียกวา่ crop ภาพ เปล่ียนแปลงสีของภาพ จากสีหน่ึงเป็นอีกสีหน่ึงได ้สามารถลากเส้น แบบ

ฟรีสไตล์ หรือใส่รูปภาพ ส่ีเหล่ียม วงกลม หรือสร้างภาพไดอ้ยา่งอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็น 

Layer สามารถเคล่ือนยา้ยภาพได้เป็นอิสระต่อกัน การท า cloning ภาพ หรือการท าภาพซ ้ าใน

รูปภาพเดียวกนั เพิ่มเติมขอ้ความ ใส่ effect ของขอ้ความได ้Brush หรือแปรงทาสี ท่ีสามารถเลือก

รูปแบบส าเร็จรูปในการสร้างภาพไดแ้ละอ่ืนๆ 
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  โปรแกรม Adobe Illustrator 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 Adobe Illustrator icon 

เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างภาพกราฟิกในรูปแบบ Vector โดยมีคุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุด 

นัน่ก็คือคุณภาพของผลงานท่ีสร้างข้ึนนั้น จะไม่มีปัญหาเร่ืองความละเอียดในการแสดงภาพตามส่ือ

ต่างๆ ไม่ว่าจะน าไปขยาย หรือลดแค่ไหนก็ตาม ภาพจะไม่ตอ้งเสียความละเอียด หรือความคมชดั

แม้แต่น้อย เม่ือเปรียบเทียบกับภาพท่ีแก้ไขโดยใช้เคร่ืองมืออ่ืนๆ เช่น Adobe Photoshop ท่ีจะมี

ปัญหาเร่ืองความละเอียด และคุณภาพของภาพจะลดลงเม่ือขยายภาพ 

Vector คือ ภาพท่ีมีลกัษณะทางคณิตศาสตร์ โดยจะเป็นการค านวณต าแหน่งของจุดๆ หน่ึง

เพื่อสร้างจุด เส้น ให้เกิดเป็นรูปทรง หรือรูปร่างต่างๆ ลักษณะการท างานเหล่าน้ีท าให้ Adobe 

Illustrator มีข้อดีในการสร้างภาพขนาดใหญ่ ท่ีสามารถขยายได้ไม่ส้ินสุดโดยไม่สูญเสียความ

ละเอียดของภาพลงไป นอกจากน้ี คุณสมบัติพิเศษข้อน้ียงัท างานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนๆ เช่น 

Photoshop, InDesign, XD และ Premiere ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Raster หรืออาจเรียกว่า Bitmap คือ ภาพท่ีใช้ระบบ Grid Pixel ในการแสดงภาพ เช่น 

ภาพถ่าย หรือภาพท่ีสร้างจาก Adobe Photoshop เม่ือภาพประเภทน้ีถูกปรับขนาดมากๆ จะพบวา่แต่

ละ Pixel จะประกอบด้วย Bit จ านวนมาก ปรากฏการณ์น้ีท าให้สูญเสียคุณภาพของภาพท่ีเรียกว่า 

Pixilation 

 โปรแกรม Adobe InDesign 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 Adobe InDesign icon 

เป็นหน่ึงในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud  สามารถออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของ

ส่ือส่ิงพิมพ์ การน ารูปวาดหรือการน ารูปถ่ายมาดีไซน์เป็นหน้าปกหนงัสือ การจดัรูปแบบหนงัสือ
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และตวัอกัษร เพื่อให้ดึงดูดสายตาของผูบ้ริโภคทัว่ไป การจดัวางรายละเอียดในหน้าต่างๆ ภายใน

หนงัสือ เช่นการจดัวางคอลมัน์ การใส่โฆษณา การใส่แบบอกัษรท่ีไม่เหมือนกนัในแต่ละหนา้ การ

เรียงหนา้หรือแมแ้ต่การสร้าง QR Code ให้กบัหนงัสือ เป็นตน้ นอกจากน้ีโปรแกรมน้ียงัมีเคร่ืองมือ

ช่วยในการจดัท านิตยสารในแต่ละเล่มและลดเวลาในการออกแบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

ใหแ้ก่ผูอ้อกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์

 2.3.3) องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึงส่ิงท่ีมนุษยใ์ชเ้ป็นส่ือในการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

โดยน าส่วนประกอบของศิลปะมาจดัวางรวมกนัอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืนและมีความหมายเกิด

รูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอนัเด่นชดัการท่ีจะเกิดผลงานศิลปะดีๆสักช้ินนั้นผูส้ร้างสรรคจ์ะตอ้งใช้

กระบวนการท่ีหลากหลายมาประกอบกนัไดแ้ก่ องคป์ระกอบพื้นฐานทางศิลปะ องคป์ระกอบของ

ศิลปะ และการจดัองคป์ระกอบของศิลปะ มาถ่ายทอดลงในช้ินงานหรือผลงานนั้นๆเพื่อใหไ้ดผ้ล

งานท่ีมีคุณค่าทั้งดา้นความงามและมีคุณค่าทางจิตใจอนัเป็นจุดหมายส าคญัท่ีศิลปินทุกคนมุ่งหวงัให้

เกิดแก่ผูช้มทั้งหลาย 

 2.3.4) หลกัการจดัองคป์ระกอบพื้นฐาน 

  1) เอกภาพ  หมายถึง  ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ความสอดคลอ้งกลมกลืน  

เป็นหน่วยเดียวกนัดว้ยการจดัองคป์ระกอบใหมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัเป็นกลุ่มกอ้นไม่กระจดั

กระจาย  โดยการจดัระเบียบของรูปทรง  จงัหวะ  เน้ือหาใหเ้กิดดุลยภาพจะไดส่ื้ออารมณ์  ความรู้สึก  

ความหมายไดง่้ายและรวดเร็ว 

 2) ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง ความเท่ากนัเสมอกนั มี

น ้ าหนกั หรือความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมติท าหนา้ท่ีแบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง 

ให้เท่ากนั การเท่ากนัอาจไม่เท่ากนัจริง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ากนัในความรู้สึกตามท่ีตามองเห็นความ

สมดุลแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 - Symmetrical Balance หมายถึง การจดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆ ของศิลปะให้ทั้ง 2 

ขา้งแกนสมมติมีขนาด สัดส่วน และน ้าหนกัเท่ากนั หรือมีรูปแบบเหมือนกนัคลา้ยกนั 

 -  Asymmetrical Balance หมายถึง การจดัองค์ประกอบของศิลปะ ทั้ง 2 ขา้งแกน

สมมติมีขนาดสัดส่วนน ้ าหนกัไม่เท่ากนั ไม่เหมือนกนั ไม่เสมอกนั แต่สมดุลกนัในความรู้สึกความ

สมดุล 2 ขา้งไม่เท่ากนั คือภาพมีความสมดุลยข์องเน้ือหาและเร่ืองราวแต่ไม่เท่ากนัในเร่ืองขนาด 

น ้าหนกั 

 3) จุดเด่น (Dominance) หมายถึงส่วนส าคญัท่ีปรากฏชัด  สะดุดตาท่ีสุดในงาน

ศิลปะ จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งข้ึน   
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จุดเด่นเกิดจากการจดัวางท่ีเหมาะสม  และรู้จกัการเน้นภาพ   (Emphasis)  ท่ีดี  จุดเด่น มี  2   แบบ  

คือ 

 - จุดเด่นหลกั เป็นภาพท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองท่ีจะเขียน   แสดงออกถึง

เร่ืองราวท่ีชดัเจน   เด่นชดัท่ีสุดในภาพ 

 - จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลกั ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนจุดเด่นหลกั ให้

ภาพมีความสวยงามยิง่ข้ึน เช่น ในภาพจุดเด่นรองไดแ้ก่ รูปเรือ 

 4) ความขดัแยง้ (Contrast) ขดัแยง้ด้วยรูปทรงขดัแยง้ด้วยขนาดขดัแยง้ด้วยเส้น

ขดัแยง้ดว้ยผวิขดัแยง้ดว้ยสีความขดัแยง้ท่ีกล่าวมาถูกจดัวางเพื่อใหเ้กิดความงามทางศิลปะ 

 5) ความกลมกลืน (Harmony) ภาพด้านล่างเป็นความกลมกลืนด้านเร่ืองราวท่ี

สอดคลอ้งเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติ และเป็นความกลมกลืนในเร่ืองสีวรรณะเดียวกนั 

 2.3.5) องคป์ระกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art) ซ่ึงจะเรียกไดอี้กอยา่งนึงวา่ ทศัน

ธาตุ ซ่ึงทศันธาตุในท่ีน้ีก็คือศิลปะท่ีสัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็น ซ่ึงองคป์ระกอบพื้นฐานทางศิลปะใน

การมองเห็นในทางทศันศิลป์นั้นไดแ้ก่ 

  1) จุด (Point) เป็นองคป์ระกอบท่ีสามารถสัมผสัและรับรู้ไดน้อ้ย แต่ในทางศิลปะ

จุด ๆ หน่ึงท่ีปรากฏในภาพอาจจะค่อย ๆ ขยายใหญ่ในความรู้สึกแปรเปล่ียนเป็นรูปสัญลกัษณ์ส่ิง

ต่าง ๆ เช่น การน าเอาจุดมาแทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระยะหนทางท่ีห่างไกล เช่น ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ 

การตีความในจินตนาการอาจขยายกวา้งใหญ่กว่าการรับรู้หลายเท่า และมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปได้

อยา่งไม่ส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 จุด 
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  2) เส้น (Line) เส้นตรง เส้นโคง้ เส้นซิกแซก เส้นขยกุขยกิ เป็นตน้ ซ่ึงเส้นท่ีปรากฏ

ในลกัษณะท่ีต่างกนัก็จะมีอิทธิพลท่ีสามารถกระตุน้เร้าความรู้สึกจากการรับรู้ใหแ้ตกต่างกนัออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 เส้น 

  3) รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form) รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มี

ความกวา้งกบัความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกท่ีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น 

รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม หรือ รูปอิสระท่ีแสดงเน้ือท่ีของผิวท่ีเป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตร

หรือมวล  

รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้ง ความยาแลว้ ยงัมีความ

ลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมี

ปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ท่ีเกิดจากการใชค้่าน ้าหนกั หรือการจดัองคป์ระกอบของรูปทรง 

หลายรูปรวมกนั  

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เม่ือน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน  รูปเหล่านั้ นจะมี

ความสัมพนัธ์ดึงดูด หรือผลกัไสซ่ึงกนัและกนั การประกอบกนัของรูปทรงท าไดโ้ดยใชก้ารน ารูป

เรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูปอิสระ มาซ้อนทบักนั ผนึกเขา้ดว้ยกนั แทรกเขา้หากนั หรือ รูปทรงท่ี

บิดพนักนั น ามาประกอบเขา้ดว้ยกนัจะไดรู้ปลกัษณะใหม่ ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 

 
ภาพท่ี 2.7 รูปร่าง 
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  4) ค่าน ้าหนกั (Value)  ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสวา่ง และบริเวณท่ี

เป็นเงาของวตัถุหรือ ความอ่อน - ความเขม้ของสีหน่ึง ๆ หรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเขม้กวา่สี

ชมพ ูหรือ สีแดงอ่อนกวา่สีน ้ าเงิน เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงระดบัความเขม้ของแสงและระดบั 

ความมืดของเงา ซ่ึงไล่เรียงจากมืดท่ีสุด (สีด า) ไปจนถึงสวา่งท่ีสุด (สีขาว) น ้าหนกัท่ีอยูร่ะหวา่ง

กลางจะเป็นสีเทา ซ่ึงมีตั้งแต่เทาแก่ท่ีสุด จนถึงเทาอ่อนท่ีสุด  การใชค้่าน ้าหนกัจะท าใหภ้าพดู

เหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถา้ใชค้่าน ้าหนกัหลาย ๆระดบั จะท าใหมี้ความกลมกลืนมากยิง่ข้ึน 

และถา้ใชค้่าน ้าหนกัจ านวนนอ้ยท่ีแตกต่างกนัมากจะท าใหเ้กิด ความแตกต่าง ความขดัแยง้ 

 
ภาพท่ี 2.8 ค่าน ้าหนกั 

  5) บริเวณวา่ง (Space) ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีปราศจากองคป์ระกอบใด ๆ ถา้บริเวณท่ี

วา่งมีนอ้ย ความรู้สึกจากการรับจะรู้สึกแน่น แข่งขนั แยง่ชิง ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีมากจะให้

ความรู้สึกวา่งเปล่า เงียบเหงา อา้งวา้ง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีเท่ากนัจะใหค้วามรู้สึกพอดี 

สมดุล เสมอภาค เป็นตน้ 

  6) สี (Color) สีเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทตา โดยอาศยัแสง

เป็นตวัส่องสวา่ง สีแต่ละสีมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระตุน้เร้าให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอก

ไป เช่น สีแดงยอ่มกระตุน้เร้าความรู้สึกให้เกิดแตกต่างไปจากสีขาวหรือสีด าท าให้ความรู้จากการ

รับรู้ไม่เหมือนสีเขียว เป็นตน้ 

  7) พื้นผิว (Texture) พื้นผิวอาจเป็นเน้ือหยาบหรือเน้ือละเอียด แข็งหรือหยาบ น่ิม

หรือเรียบ พื้นผิวจะท าให้ผูดู้เกิดความรู้สึก ไม่ว่าด้วยสายตาหรือร่างกาย พื้นผิวเปรียบเสมือน

ตวัแทนของมวลภายในของวตัถุนั้น จากลกัษณะพื้นผิวท่ีท าให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ท าให้มีการ

น าเอาลักษณะต่าง ๆ ของพื้นผิวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ เพื่อกระตุ้นเร้าผูดู้เกิด

ความรู้สึกท่ีต่างกนั เม่ือไดส้ัมผสัภาพผลงานท่ีมีพื้นผวิท่ีต่างกนั 
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ภาพท่ี 2.9 พื้นผวิ 

 2.3.6) ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชต้วัอกัษร 

ประเภทและลกัษณะของตวัอกัษร 

  1) Serif หรือตวัอกัษรแบบโรมนั หรือบางคนก็เรียกว่าแบบ โบราณ Tradition old 

style ซ่ึงจุดเด่น ของตวัอกัษรแบบน้ีคือ การท่ีตวัอกัษรมีหัว มีเท้า ตวัอกัษรมีความหนาบาง ไม่

ต่างกนันกัตวัอกัษรแบบน้ี ให้ความรู้สึก ถึงความเก่า ความลงั จึงมกัจะใช้กบังานท่ีเป็นทางการ ก่ึง

ไปทางพิธีรีตรอง หรือเร่ืองราวในเชิงอนุรักษนิ์ยม ถา้เป็นงานส่ิงพิมพจ์  าพวกหนงัสือ ก็มกัจะใชเ้ป็น

ตวัพาดหวัเร่ืองมากกวา่จะเป็นเน้ือหาให้อ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 Serif font 

 2) San Serif หรือตวัอกัษรแบบ Gothic เป็นตวัอกัษรท่ีมีพื้นฐานมาจากแบบ Serif 

แต่ดดัแปลงเอาหัวและเทา้ออก ให้ดูเรียบ ให้ความรู้สึกถึงความทนัสมยักว่าแบบแรก ตวัอกัษรมี

ความหนาบาง ไม่ต่างกันนัก ตัวอักษรแบบ San Serif เป็นตัวอักษรท่ีได้รับความนิยมในการ
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ออกแบบเป็นอยา่งมาก เพราะดูเรียบง่าย ทนัสมยั เหมาะกบัการน าไปใชอ้อกแบบหลายชนิด และใน

หนงัสือมกัจะนิยมใชต้วัอกัษรแบบน้ีวางเป็นเน้ือหาใหอ่้าน เพราะมีรูปร่างท่ีอ่านง่าย 

 
ภาพท่ี 2.11 Sen Serif font 

 3) Script เป็นตวัอกัษรท่ีเลียนแบบลายมือ ตวัเขียน ตวัอกัษรมีความหนาบางทั้ง

แบบพอๆ กัน เหมือนเขียนด้วยตัวอักษรดินสอ และต่างกันเหมือนเราเอาปากกาคอแร้งเขียน

ตวัหนงัสือตวัอกัษรชนิดน้ีให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการ อิสระ เส้นสายของตวัอกัษรให้ความรู้สึก 

สนุกสนาน ไร้กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัว จึงมีงานไม่น้อยเลยทีเดียวท่ีใช้ตัวอักษรแบบน้ี กับ

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นวยัรุ่น และท่ีส าคัญในการท างานส่ิงพิมพ์ เราจะไม่ใช้ตัวอกัษรแบบน้ีเป็น

ตวัหนงัสือใหอ่้าน เพราะจะท าใหอ่้านล าบาก เม่ือมีจ านวนมาก ยกเวน้จะใชเ้ป็นหวัเร่ือง 

 

 
ภาพท่ี 2.12 Script font 

 4) Decorative หรือตวัประดิษฐ์ เป็นตวัอกัษรท่ี ไดรั้บการตกแต่งให้โดดเด่น บาง

ตวัก็เป็นภาสัญลกัษณ์ซ่ึงเราสามารถน ามาประกอบใชใ้นงานไดเ้ช่นกนั ตวัอกัษรแบบน้ีมีรูปแบบท่ี



17 
 

 

หลากหลาย ยากท่ีจะจ ากดัความ การเลือกใช้ก็สุดแล้วแต่นักออกแบบจะเอาไปใช้ในงานอะไร 

เพราะแต่ละแบบแต่ละชนิดก็ใหอ้ารมณ์ ความรู้สึก และการส่ือความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 Decorative font  

 2.3.7) การออกแบบแคตตาล็อก 

 1) จดัหมวดหมู่ของแคตตาล็อกสินค้าให้ชัดเจน แบ่งประเภทของสินค้าหรือ

หมวดหมู่เพื่อให้ง่าย สะดวกในการคน้หา เพิ่มลูกเล่นการออกแบบดว้ยการใชสี้ในการแบ่งประเภท

สินคา้ หรือเพิ่มความน่าสนใจโดยใช้เทคนิคการออกแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานให้ดูทนัสมยั 

และแตกต่างจากแคตตาล็อกทัว่ไป 

2) น าเสนอคอนเทนท์เฉพาะส่วนส าคญัท่ีผูอ่้านอยากรู้ และมีคุณภาพผูค้นสมยัน้ี

มองหาคอนเทนท์ท่ีมีคุณภาพสามารถตอบสนองผูอ่้านหรือกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้ริง บอกแค่

รายละเอียดท่ีส าคญัส่ิงท่ีคนอ่านอยากรู้ โดยการศึกษากลุ่มเป้าหมายอย่างชดัเจน เพื่อน ามาปรับใช้

กบังานแคตตาล็อก 

3) ใช้ภาพท่ีน าเสนอในแคตตาล็อกให้ดึงดูดความสนใจภาพใช้ท่ีจะประกอบใน

งานควรจะส่ือกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้ชัดเจนเพียงพอและถูกต้อง การใช้ภาพจึงเป็น

องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผูบ้ริโภคหรือผูอ่้านสารเขา้ใจเน้ือหาไดช้ดัเจนมาก

ข้ึน 

4) เปล่ียนจากการเขียนรายละเอียดสินคา้มากๆ มาเป็นการใช้ QR Code เพื่อบอก

รายละเอียดสินคา้ การใชง้านสินคา้ รวมไปถึงโปรโมชัน่ สถานท่ีจดัจ าหน่าย แทนการเขียนทุกอยา่ง

ลงไปบนแคตตาล็อก นอกจากนั้นการใช้ QR Code ยงัสามารถล้ิงคท่ี์ไปยงั Social Media อ่ืนๆ ของ

บริษทัไดอี้ก เพื่อให้สามารถลูกคา้เขา้ไปศึกษาขอ้มูลของธุรกิจ และติดต่อสอบถามไดอ้ยา่งสะดวก

รวดเร็ว 
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2.4 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัภาพเคลือ่นไหว (Animation) 

 ค าว่า Animation รวมทั้ง Animate และ Animator มากจากรากศพัท์ละติน "Animare" ซ่ึงมี

ความหมายวา่ ท าให้มีชีวิต ภาพยนตร์อนิเมชัน่จึงหมายถึงการสร้างสรรคล์ายเส้นและรูปทรงท่ีไม่มี

ชีวติ ใหเ้คล่ือนไหวเกิดมีชีวติข้ึนมาได ้(Paul Wells , 1998 : 10)  

อนิเมชั่น  (Animation) หมายถึง “การสร้างภาพเคล่ือนไหว” ด้วยการน าภาพน่ิงมา

เรียงล าดบักนั  และแสดงผลอยา่งต่อเน่ืองท าให้ดวงตาเห็นภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวในลกัษณะภาพ

ติดตา (Persistence of Vision) เม่ือตามนุษยม์องเห็นภาพท่ีฉาย อย่างต่อเน่ือง เรตินาระรักษาภาพน้ี

ไวใ้นระยะสั้ นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืนแทรกเขา้มาในระยะเวลาดงักล่าว สมองของ

มนุษยจ์ะเช่ือมโยงภาพทั้งสองเขา้ดว้ยกนัท าใหเ้ห็นเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีมีความต่อเน่ืองกนั แมว้า่อ

นิเมชัน่จะใชห้ลกัการเดียวกบัวิดิโอ แต่อนิเมชัน่สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบังานต่างๆไดม้ากมาย 

เช่น งานโทรทศัน์ งานพฒันาเกมส์ งานสถาปัตย ์งานก่อสร้าง งานดา้นวิทยาศาสตร์ หรืองานพฒันา

เว็บไซต์ เป็นต้น (ทวีศักด์ิ  กาญจนสุวรรณ : 2552 : 222) โดยใช้ โมชั่นกราฟิก ระบบสี เป็น

เคร่ืองมือในการท าอนิเมชัน่ข้ึนมา 

2.4.1) โมชั่นกราฟิก  (Motion Graphic) บริษัท พระนครซอฟต์จ ากัด (2559) กล่าวว่า 

Motion Graphic กราฟิกเคล่ือนไหวความหมายอยา่งเป็นทางการคือ  : งานกราฟิกท่ีเคล่ือนไหวได้

โดยการน าเอามาจดัเรียงต่อๆ กัน อธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายคือการท าให้ภาพวาด 2 มิติของเรา

เคล่ือนไหวได ้เหมือนการท าการ์ตูนแอนิเมชัน่นั้นเอง ปัจจุบนัไดมี้การใช้ Motion graphic เป็นส่ือ

ในโลกออนไลน์กนัมาข้ึนเน่ืองจากสามารถอธิบายและท าความเขา้ใจไดง่้ายเม่ือถูกส่ือสารออกไป 

แต่อยา่งไรก็ตาม Motion graphic ก็ไม่ไดง่้ายเหมือนอยา่งท่ีคิดแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ เพราะผู ้

ท่ีจะออกแบบและสร้างสรรค์ตวั Motion graphic  จะตอ้งมีพื้นฐานความรู้ในการใชโ้ปรแกรมและ

พื้นฐานในดา้นการออกแบบ 

ขั้นตอนการท า Motion graphic  

1) Direction concept หา Concept ให้เจอ เพื่อท่ีจะได้เขียนสคริปได้ถูก และเป็นทางเลือก

ใหไ้ดห้ลายๆทาง 

2) Mood board คือการก าหนดคาแร็คเตอร์ของตวัละคร ท าให้เห็นภาพ และเขา้ใจตรงกนั

มากข้ึน โดยคาแร็คเตอร์ใน Mood board ควรมีมากกวา่ 2 แบบ เพื่อเป็นตวัเลือก 

3) Script การเขียน Script โดยสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

3.1) Introduction เป็นส่วนน า เขียนเพื่อน าคนดูไปยงัส่วน Main idea ใหไ้ด ้

3.2) Main idea เป็นส่วนใจความส าคญัของเร่ือง, รายละเอียดของ Product 
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3.3) Ending คือส่วนสรุป วา่ทา้ยท่ีสุดแลว้ Product น้ีจะใหป้ระโยชน์อะไร 

การเขียน Script ท่ีดีนั้น ควรมีความยาวตั้งแต่ 1 นาทีคร่ึง แต่ไม่ควรเกิน 2 นาทีคร่ึง ทั้งน้ี

เพื่อความกระชบั และไม่น่าเบ่ือจนเกินไป 

4) Storyboard แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

4.1) Storyboard มือ เป็นงาน Sketch ง่ายๆดว้ยมือ เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ใจ 

4.2) Storyboard ai หลังจาก Storyboard มือผ่าน  ขั้ นตอนต่อมาคือน างานไป

ออกแบบใน Adobe illustrator แทน 

5) Animate น าฉากท่ีสร้างใน Adobe illustrator มาแยก layer และท าให้เคล่ือนไหวได้ใน 

Adobe after effect  

6) Mix sound ขั้นตอนการอดัเสียงเพื่อใชบ้รรยายงาน Graphic motion  

 2.4.2) สี (Color) มีความส าคญัอยา่งมากต่องานกราฟิก สีท าให้ภาพหรือส่ิงๆ ต่างๆ มีความ

สดใส สวยงาม น่าสนใจ ในการใชสี้เพื่อส่ือความหมายในงานกราฟิก ควรจะไดศึ้กษาให้มีความรู้

ความเขา้ใจเพื่อท่ีจะไดน้ าสีไปใชป้ระกอบกบังานกราฟิก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองไดต้รงตาม

จุดประสงค ์อารมณ์และความรู้สึกจะเป็นตวัก าหนดความชอบและไม่ชอบของแต่ละบุคคล มีส่วนท่ี

จะชกัจูงใหเ้กิดความรู้สึกสนใจและเขา้ใจถึงคุณค่าของงานนั้นๆ ซ่ึงสามารถตอบสนองแรงกระตุน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 ภาพสี 
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โทนสี หมายถึง กลุ่มสีท่ีปรากฎแลว้ใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนั มีอยู ่2 โทน ดงัน้ี 

1)  สีโทนร้อน หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง 

และสีม่วงแดง สีวรรณะร้อนใหค้วามรู้สึกต่ืนตา มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้

ดี โครงสีร้อนน้ีสภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเยน็มาประกอบบา้งท าให้ภาพมี

ความน่าสนใจมากข้ึน 

2) สีโทนเยน็ หมายถึง ชุดสีท่ีประกอบดว้ยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้าเงิน สีน ้ า

เงิน และสีม่วงน ้ าเงิน โครงสีเยน็ให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลบั เยือกเยน็ ในทางจิตวิทยาสีเยน็มี

ความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเยน็ควรมีสีร้อนแทรกบา้งจะท าให้ผลงานดูน่าสนใจ

มากข้ึน 

วงจรสี (Color Wheel) 

สีขั้นท่ี 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน ้าเงิน 

สีขั้นท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะท าให้เกิดสี

ใหม่ 3 สี  

สีขั้นท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีขั้นท่ี 1 ผสมกบัสีขั้นท่ี 2 ในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั จะไดสี้อ่ืน ๆอีก 6  

สี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ภาพวงจรสี 
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ระบบสี 

ระบบสีท่ีใช้ในงานกราฟิกซ่ึงเหมาะกบังานคนละประเภทกนัโดยถูกแบ่งเป็น2โหมดคือ

RGBและCMYK 

1) ระบบสี RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือกระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือ สี

แดง สีเขียว และสีน ้ าเงิน การใชส้ัดส่วนของสี 3 สีน้ีต่างกนัจะท าให้เกิดสีต่างๆไดอี้กมากมาย โดย

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่วา่จะเป็น จอภาพ กลอ้งดิจิตอลลว้นแต่รับและแปลผลเป็นสีต่างๆ 

ด้วยแสงเหล่าน้ี ตวัอย่างเช่น ในการออกแบบ web site จะใช้ระบบสี RGB เพื่อให้ได้ภาพท่ีเม่ือ

แสดงผลบนหนา้จอแลว้มีความสวยงามใกลเ้คียงกบัสีท่ีตาเรามองเห็นปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.16 ภาพระบบสี RGB 

 

2) ระบบสี CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง) 

Black (ด า) ซ่ึงเป็นช่ือสีท่ีน ามาใช้การผสมสีทั้งส่ีน้ีจะท าให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี โดยระบบสี 

CMYK นั้นใช้ส าหรับงานพิมพ์ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา สติกเกอร์ งานไวนิล ใบปลิว แผ่นพบั X-

Stand ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.17 ภาพระบบสี CMYK 
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 2.4.3) คอมพิวเตอร์กราฟิก  

  กราฟิก มาจากภาษากรีกซ่ึงหมายถึง การวาดเขียน (Graphikos) และการเขียน 

(Graphein) กราฟิกจึงหมายถึง ศิลปะหรือศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีส่ือความหมายโดยใช้เส้น ภาพเขียน 

สัญลกัษณ์ ภาพถ่าย ซ่ึงมีลกัษณะเห็นไดช้ดัเจนเขา้ใจความหมายไดท้นัที และถูกตอ้งตรงตามท่ีผูใ้ช้

ตอ้งการ 

หลกัการท างานของภาพกราฟิก แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

 1) ภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ (Raster) หรือบิตแมพ (Bitmap) ภาพกราฟิกแบบ

ราสเตอร์หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า บิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการเรียงตวัของจุด

ส่ีเหล่ียมเล็กๆ ท่ีเรียกวา่      พิกเซล (Pixel) มีการเก็บค่าสีท่ีเจาะจงในแต่ละต าแหน่งจนเกิดเป็นภาพ

ในลกัษณะต่างๆ เช่น ภาพถ่าย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ภาพแบบราสเตอร์ 

2) ภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ (Vector) เป็นภาพกราฟิกท่ีเกิดจากการประมวลผล

โดยอาศยัหลกัการค านวณทางคณิตศาสตร์มีสีและต าแหน่งท่ีแน่นอน ภาพจะมีความเป็นอิสระต่อ

กนั โดยแยกช้ินส่วนของภาพทั้งหมดออกเป็นเส้นตรง เส้นโคง้ หรือรูปทรง เม่ือมีการขยายภาพ

ความละเอียดของภาพ จะไม่ลดลง เช่น ภาพการ์ตูนเม่ือถูกขยายภาพออกมา ภาพท่ีได้ก็จะยงัคง

รายละเอียดและความชัดเจนไวเ้หมือนเดิม และขนาดของไฟล์ภาพจะมีขนาดเล็กกว่าภาพแบบ

ราสเตอร์ โปรแกรมท่ีนิยมใช้สร้างภาพแบบเวคเตอร์ ได้แก่ โปรแกรม Illustrator โปรแกรม 

CorelDraw เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 ภาพแบบเวคเตอร์ 
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คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้

คอมพิวเตอร์ การใชค้อมพิวเตอร์สร้างภาพ การตกแต่งแกไ้ขภาพ หรือการจดัการเก่ียวกบัภาพ เช่น 

ภาพยนตร์ วิดีทศัน์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใชภ้าพกราฟิกในการ

น าเสนอขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้สามารถส่ือความหมายให้ชดัเจนและท าความเขา้ใจไดง่้ายกวา่เดิม เช่น 

การน าเสนอขอ้มูลดว้ยแผนภาพหรือกราฟ แทนท่ีจะเป็นตารางของตวัเลข ซ่ึงในปัจจุบนัมีการใช้

คอมพิวเตอร์กราฟิกกบังานหลากหลายดา้น ไม่วา่จะเป็นงานดา้นการศึกษา งานดา้นธุรกิจ งานดา้น

การออกแบบ งานดา้นบนัเทิง หรืองานดา้นการแพทย ์เป็นตน้ 

ประเภทของภาพกราฟิก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ เป็นภาพกราฟิกท่ีมีแต่ความกวา้งและความยาว แต่จะ

ไม่มีความหนาหรือความลึก ไดแ้ก่ ภาพสามเหล่ียม ภาพส่ีเหล่ียม ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพวาด 

เป็นตน้ โดยทัว่ไปเรียกภาพกราฟิกประเภท 2 มิติวา่ภาพร่าง  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ภาพกราฟฟิกประเภท 2 มิติ 

2) ภาพกราฟิกประเภท 3 มิติ เป็นภาพท่ีเกิดจากการใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ 

ภาพท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเหมือนภาพท่ีมองจากตาคนโดยภาพกราฟิกประเภท 3 มิติจะมีส่วนโคง้ เวา้ 

มุม แสง ความลึกและรายละเอียดท่ีสูงข้ึนจากภาพกราฟิกประเภท 2 มิติ มีลกัษณะการมองภาพท่ี

เหมือนจริง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.21 ภาพกราฟิกประเภท 3 มิติ 
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2.5 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาด้าน Motion Graphics ในรูปแบบของ Information Graphics 

และ Motion Graphics ข่าวสารความรู้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั โดยใชก้ราฟิกในการส่ือความรู้และ

ความรู้สึก ท าใหจ้ดจ าและเขา้ใจไดง่้าย 

จิราภรณ์ ศรีนาค. (2556). ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ประเภท รูปแบบ เน้ือหาและการใช้

ส่ือสังคมออนไลน์ในประเทศไทย มีวตัถุประสงค ์4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาประเภทของส่ือสังคม

ออนไลน์ท่ีผูใ้ช้ส่ือสังคมออนไลน์เลือกใช้ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการน าเสนอเน้ือหาของส่ือสังคม

ออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาเน้ือหาท่ีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ใชใ้นการส่ือสารผา่นส่ือสังคมออนไลน์ และ

4) เพื่อศึกษาวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์ การศึกษาคร้ังน้ีเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นเคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงการสัมภาษณ์ผูใ้ชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ จ  านวน 28คน และการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตวัอยา่งส่ือสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบวา่

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประกอบอาชีพอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยส่ือสังคมออนไลน์ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์

โดยเฉพาะ Facebook คือ ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผูใ้ช้รู้จกัและนิยมใช้มากท่ีสุด ทั้ งน้ี

รูปแบบในการน าเสนอสารของส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า Facebook คือส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมี

รูปแบบโดดเด่นมากท่ีสุด โดยเฉพาะรูปแบบการให้ผูรั้บสารมีส่วนร่วม (Interactive) ท่ีสามารถท า

การส่ือสารแบบ VDO Call ได้ ดา้นเน้ือหาการใช้ส่ือสังคมออนไลน์นั้น มีลกัษณะของการใช้ส่ือ

สังคมออนไลน์เพื่อเสริมกบัการใชส่ื้อเดิม เป็นลกัษณะท่ีพบมากท่ีสุด และเน้ือหาในการแสดงตวัตน

ท่ีพบคือ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ใช้ช่ือหรือรูปภาพของตนเองในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ และ

ภาษาท่ีใชส่้วนใหญ่เป็นภาษาพูด ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่ส่ือสารส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเร่ิมตน้ 

ความสัมพนัธ์ คือ บุคคลทัว่ๆ ไป หรือเพื่อนใหม่และไม่มีการตั้งกฎ บรรทดัฐานหรือกติกาการใช้

งานไว ้ดา้นวตัถุประสงคก์ารใชส่ื้อสังคมออนไลน์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อการ

พูดคุย สนทนามากท่ีสุด รองลงมาคือ ใชเ้พื่อความบนัเทิง และใชเ้พื่อรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงส่งผล

กระทบเชิงบวก ท าให้ไดรู้้เหตุการณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถช่วยให้การติดสนใจท่ีจะท าส่ิงต่างๆ 

ไดง่้ายข้ึน และช่วยใหไ้ดก้ลบัไปคุยกบัเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ๆ และผลกระทบเชิงลบ พบวา่ ส่ือ

สังคมออนไลน์ท าให้ความสัมพนัธ์ของบุคคลในโลกของความเป็นจริงลดลง และส่งผลต่อความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารท่ีใช้ส่ือสารลดลงดว้ย จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ดา้นระยะเวลา

การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มผู ้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

แบบต่อเน่ือง โดยมีการใชง้านส่ือสังคมออนไลน์ทุกวนั แมจ้ะจ านวนเวลาท่ีต่างกนัหรือช่วงเวลาท่ี



25 
 

 

ต่างกนั ก็ยงัมีการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองท่ีไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า

ส่วนการสร้างตัวตนผ่านการเลือกใช้ช่ือและรูปภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์ การใช้ภาษาในการ

แสดงออก การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ และการเคารพกฎ/กติกาต่างๆ ท่ีตนเองและผูใ้ช้

คนอ่ืนๆ ตั้ งไว้ มีความสัมพันธ์กับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในระดับปานกลาง ทั้ งน้ี  ย ังมี

ความสัมพนัธ์กบัผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ โดยมีระดบัความสัมพนัธ์ในระดบัปาน

กลาง 

เอมิกา เหมมินท (2556) วิทยานิพนธ์เร่ือง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ี

ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนใน เขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปีข้ึนไป

มากท่ีสุด ประชาชนใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook บ่อยท่ีสุดช่องทางท่ีประชาชนใช้

เครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือ Smartphone ประชาชนส่วนใหญ่เปิดบริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ไวตลอดทั้งวนัช่วงเวลาท่ีประชาชนใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดคือ 18.00-06.00 

น. ประชาชนมีการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อพดูคุยกบั

เพื่อนมากท่ีสุด และคุณสมบติัท่ีชอบมากท่ีสุดคือ ท าให้ทราบข่าวสารรวดเร็ว โดยเว็บไซต์เป็น

แหล่งหรือส่ือท่ีท าให้สนใจใช้มากท่ีสุด พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) เร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ในการสร้างช่ือเสียง กรณีศึกษา ยทููบ (Youtube) ผลการวจิยัพบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีทศันคติ

เชิงบวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่าง

สม ่าเสมอ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อยทููบวา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนไดแ้ละเน่ืองจาก

อัตราการเติบโตของจ านวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่ือสารทั้ งในสังคมไทยและ

ต่างประเทศสูงข้ึนท าให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตวัให้ทดเทียมตามสภาพสังคมท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไปดว้ย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจดัท าคลิปวีดีโอท่ีกลุ่มผูใ้ห้

สัมภาษณ์ จดัท าข้ึนมาเป็นประเภทเพื่อความบนัเทิงโดยแนวโน้มในอนาคตพบวา่ผูค้นในสังคมจะ

ให้ความส าคัญต่อการส่ือสารผ่านยูทูบเพิ่มสูงข้ึน และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูบเป็น

เคร่ืองมือในการสร้างความส าเร็จทั้งในดา้นช่ือเสียง รายไดห้รือท าการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด

ของกลุ่มธุรกิจ 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

 

ภาพท่ี 3.1 สัญลกัษณ์บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั 

ท่ีตั้งสถานประกอบการ :    

สถานท่ีตั้ง : 494 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา้ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
โทรศพัท ์: 02 - 869-6061-9 | โทรสาร : 02 - 8696070 | อีเมล : fluid.fms@gmail.com 

 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีท่ีตั้งบริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั 

3.2 ผลิตภณัฑห์ลกัขององคก์ร 

บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) เป็นผูน้ าเขา้และจ าหน่ายสินคา้
อุตสาหกรรมคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ด าเนินกิจการในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกวา่30ปี 
บริษทัฯไดเ้ลือกสรรเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในดา้นเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงตามความ
ตอ้งการของตลาดท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั (FMS) มีทีมงานพร้อมใหค้ าปรึกษาส าหรับการ
ประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างประโยชน์สูงสุดส าหรับทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนการพฒันาเทคนิคการผลิต
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการลดตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3.2.1  วสิัยทศัน์องคก์ร 

มุ่งสู่การเป็นผูน้ าในการใหบ้ริการยานยนตใ์นประเทศท่ีตอบโจทยทุ์กการเดินทางอยา่งครบ
วงจรเพื่อส่งมอบความสุขและความสะดวกสบายไดอ้ยา่งเหนือความคาดหมายดว้ยบุคลากรและ
เทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพเสมือนเป็น “ เพื่อนร่วมทางท่ีรู้ใจ ” Total Journey Solutions 
 3.2.2  พนัธกิจ 

- พฒันาและธ ารงรักษาภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี 
- บริหารการจดัการภายใตก้ารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- ด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุผลประกอบการท่ีดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นอยา่ง

ต่อเน่ือง 
- พฒันาระบบการใหบ้ริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ 
- ส่งเสริมใหมี้การจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
- อินเทคโนโลยสีมยัใหม่มาพฒันาประสิทธิภาพในการด าเนินงานและเพิ่มศกัยภาพ

ในการแข่งขนั 
3.3 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3.4.1 ต าแหน่ง, นกัศึกษาฝึกงานทีมการตลาด 
  1) Media Marketing / Event Marketing 

- ออกแบบส่ือต่างๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์VDO และส่ืออ่ืนๆ 
- วางแผนการตลาด 
- สรรหาช่องทางใหม่ๆในการท าการตลาด 

ผูจ้ดัการ
ทัว่ไป

แผนกพฒันา
ธุรกิจ

ทีมขาย
สนบัสนุน
การขาย

การตลาด

แผนกซพั
พลายเชน

สตอ็คและ
การวางแผน

คลงัสินคา้ จดัส่ง
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- สร้างการรับรู้ใหลู้กคา้รู้จกับริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั 
- วเิคราะห์ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการตลาดของบริษทัคู่แข่งขนั 
- ลงขายสินคา้ผา่นทาง SHOPEE และ LAZADA 
- ให้ค  าปรึกษาดา้นขอ้มูลสินคา้กบัลูกคา้ และตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลสินคา้ท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ 
2) Creative Content 
- รับผดิชอบในการสร้าง Content ข้ึนบน Platform ออนไลน์ทั้งใน Social Media 

และ Website วางแผน คิด Content จาก Product ท่ีรับผดิชอบ 
- ตดัต่อ Video Content และเผยแพร่ผา่นทาง Facebook และ YouTube 
- สร้าง Chabot เพื่อใหลู้กคา้สามารถใหข้อ้มูลสินคา้ท่ีตอ้งการง่ายยิง่ข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  ขณะปฏิบติัหนา้ท่ีเสนอสินคา้ในงาน ProPack ท่ีไบเทค บางนา 

3.4.2 ต าแหน่ง, นกัศึกษาฝึกงานทีมแอนิเมชนั 

1) ท า Video Motion 2D 

- สร้าง Story Board ใหมี้ความน่าสนใจ 

- ท า Video ออกมาใหส้ามารถเขา้ใจง่าย และน าไปใชก้บัพนกังานได ้

  2) ออกแบบ E-Catalog 

- ออกแบบ E-Catalog ใหมี้ความทนัสมยัน่าสนใจ 

- แปลงออกมาใหเ้ป็น Code เพื่อนความรวดเร็ว 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1) คุณณฐัวุฒิ สุขวฒันศิริ กรรมการบริษทั 

  

ภาพท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา คุณณฐัวุฒิ สุขวฒันศิริ  

3.5.2) คุณนฏัฐินิ สุขวฒันศิริ ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

ภาพท่ี 3.5 พนกังานท่ีปรึกษา คุณนฏัฐินิ สุขวฒันศิริ    

3.5.3) คุณณฏัฐณิชา สุขวฒันศิริ ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

  

ภาพท่ี 3.6 พนกังานท่ีปรึกษา คุณณฏัฐณิชา  สุขวฒันศิริ   
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2562 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัเสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) นางสาวพิณชญา สอดโคกสูง 
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 
คน้หาขอ้มูลหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
อุตสาหกรรม 

สัปดาห์ท่ี 2 วางแผนท า Video Profile Company 
สัปดาห์ท่ี 3 ตดัต่อ Video Presentation 

สัปดาห์ท่ี 4 
ถ่าย Video ปัญหาเกียร์ทดรอบ ลงคลิป Video 
Profile Company 

สัปดาห์ท่ี 5 
ศึกษาข้อมูลการท า Email Marketing ลงคลิป
ปัญหาเกียร์ทดรอบ 

สัปดาห์ท่ี 6 ท า Catalog สินคา้ ในโปรแกรม AI 
สัปดาห์ท่ี 7 ท า Catalog เพิ่มเติม 

สัปดาห์ท่ี 8 
ทดลองการท า Chat bot ถ่าย Video การดูแล
รักษาหวัเกียร์ 

สัปดาห์ท่ี 9 
น า  Chat Bot ลง Page Facebook จริง  แก้ไข 
Video การดูแลรักษาหวัเกียร์ HB 

สัปดาห์ท่ี 10 
รวบรวมข้อมูลท า  Video วิ ธีสั่ ง ซ้ื อสินค้า 
Infographic เกียร์ทดรอบ LM แตกต่างจากแบ
รนดอ่ื์นอยา่งไร 

สัปดาห์ท่ี 11 
ตดัต่อ Video Taichung Flower Expro  
ส่งงาน Taichung Flower Expro พร้อมแก้ไข
ใหส้มบูรณ์ 

สัปดาห์ท่ี 12 
คู่มือสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทาง Shopeeรวบรวม Q 
& A ใส่ในเวบ็ไซต ์
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สัปดาห์ท่ี 13 แก้ไข  Video สั่ ง ซ้ือสินค้าผ่านทางShopee 
รวบรวมข้อมูลท า Video จุดเด่นของ Small 
Gear ตัดฉาก ท่ีต้องการจากคลิปท่ีบ ริษัท
น ามาใชใ้นการท า Video 

สัปดาห์ท่ี 14 
ตัดต่อ Video small Gear แก้ไข Video small 
Gear 

สัปดาห์ท่ี 15 

รวบรวม Video มอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์
เบรค + ถ่าย Video มอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์
เบรค  +  ตัดต่อ Video มอเตอร์ไฟฟ้าและ
มอเตอร์เบรค 

สัปดาห์ท่ี 16 
แกไ้ข Video มอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์เบรค  
อพัเดตขอ้มูลลงเวบ็ไซต์ ส่งงานทุกช้ินให้กบั
บริษทั  

 
ตารางท่ี 3.1 รายงานการปฏิบติังาน นางสาวพิณชญา สอดโคกสูง 

2) นางสาวสานฝัน ทรัพยสิ์น 
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 
คน้หาขอ้มูลหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
อุตสาหกรรม 

สัปดาห์ท่ี 2 
เสนอความคิดคอนเทนท์ออนไลน์ ท่ีทัน
สถานการณ์บนออนไลน์ 

สัปดาห์ท่ี 3 
ดูแลเพจ Facebook และลงถ่ายรูปสินค้าลง
Shopee 

สัปดาห์ท่ี 4 ลงสินคา้ E-commerce ทั้ง Lazada และ Shopee 

สัปดาห์ท่ี 5 
คิด Content เสนองานและวิเคราะห์การตลาด
คู่แข่ง + ออกบูทงาน Propak  

สัปดาห์ท่ี 6 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงจาก Line@ เป็น Line 
Office Account  ดูแลตอบขอ้มูลลูกคา้ Line@ 

สัปดาห์ท่ี 7 
น า เสนอการท า  Digital Marketing  อัพเดต
ฐานขอ้มูลลูกคา้ใหม่ 
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สัปดาห์ท่ี 8 ศึกษาการท า Sale Fuunel การสร้าง Awareness 
และ Consideration การท า How to Guide แบบ 
Infographic 

สัปดาห์ท่ี 9 
ตอบChat Line@ และ Facebooสม ่าเสมอเช็ค
สต็ อค สินค้า ให้ ต ร งกับข้อมู ล ท่ี ข า ย ใน
ออนไลน์ 

สัปดาห์ท่ี 10 
รวบรวมขอ้มูลสินคา้ใหม่ท่ีจะลง Shopee และ 
Lazada สินคา้ LM small Gear Recuder ถ่ายรูป
สินคา้ LM small Gear Recuder 

สัปดาห์ท่ี 11 

ลงสินค้าใหม่ใน Shopee และ Lazada สินค้า 
LM small Gear Recuder แก้ไ ข  Infographic 
ถ่ายโอนข้อมูลจาก Line @ เปล่ียนเป็น Line 
Official Account 

สัปดาห์ท่ี 12 
ถ่ายคลิปเสียง สั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ ( 
Shopee )  จัดท าการสั่ ง ซ้ือ สินค้าผ่านทาง
ออนไลน์ ( Lazada ) ในรูปแบบ Presentation 

สัปดาห์ท่ี 13 

จัดท าการสั่ง ซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ ( 
Lazada ) ผ่ า น ท า ง  Mobile App ส่ ง ง า น 
Infographic  อัพ เ ด ต  Infographic ล ง  Page 
Facebook 

สัปดาห์ท่ี 14 
แนะแนวระบบใช้งาน Shopee Lazada Line 
Official Account แ ล ะ  Facebook ใ ห้ กั บ
พนกังาน 

สัปดาห์ท่ี 15 

เคลียงานทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนรวบรวมส่ง
ให้กบับริษทั ช่วยงานเพื่อนให้เสร็จเรียบร้อย 
เป็นโคช้ให้กบัพนกังานในการเร่ิมท า Shopee 
และ Lazada 

สัปดาห์ท่ี 16 รวบรวมงานทั้งหมด 
 

ตารางท่ี 3.2 รายงานการปฏิบติังาน นางสาวสานฝัน ทรัพยสิ์น 
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3) นางสาววภิาวรรณ ทิพยนุ์ช  
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 
คน้หาขอ้มูลหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
อุตสาหกรรม 

สัปดาห์ท่ี 2 
ออกแบบ company profile วาง layout catalog 
และออกแบบ 

สัปดาห์ท่ี 3  เร่ิมท า Company Profile และ Catalog 

สัปดาห์ท่ี 4 
แกไ้ข Company Profile / Catalog น าไปใชจ้ริง
และแกไ้ข Row up 

สัปดาห์ท่ี 5 เร่ิมท า E-Catalog แยกสินคา้แต่ละประเภท 
สัปดาห์ท่ี 6 ท า Catalog สินคา้ ในโปรแกรม AI 
สัปดาห์ท่ี 7 ท า Catalog เพิ่มเติม 

สัปดาห์ท่ี 8 
ตรวจ  Catalog ทั้ ง หมด  ป รับแก้ ไ ขต า ม
ค าแนะน า 

สัปดาห์ท่ี 9 แกไ้ข Catalog เพิ่มเติม 
สัปดาห์ท่ี 10 ปรับ แก ้เล่ม Catalog  
สัปดาห์ท่ี 11 ปรับสี แกห้นา้สารบญั E-Catalog 

สัปดาห์ท่ี 12 
แกไ้ข เพิ่มเติมสินคา้ Servo / Robot รวมเล่ม E-
Catalog  

สัปดาห์ท่ี 13 
ตรวจสอบ แก้ไข E-Catalog  ท าสารบัญ ท า
โปสเตอร์สินคา้ 

สัปดาห์ท่ี 14 แกไ้ข E-Catalog  
สัปดาห์ท่ี 15 รวมเล่ม E-Catalog 
สัปดาห์ท่ี 16 ตรวจสอบ พร้อมน าเสนองานทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 3.3 รายงานการปฏิบติังาน นางสาววภิาวรรณ ทิพยนุ์ช 

4) นางสาวสุดารัตน์ กนัยาเลิศ 
ระยะเวลา รายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 
คน้หาขอ้มูลหรือบทความท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้
อุตสาหกรรม 
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สัปดาห์ท่ี 2 
น า  Story Board ท่ี เ ขี ย น ไ ว้ ม า ส ร้ า ง
ภาพเคล่ือนไหว 

สัปดาห์ท่ี 3 
ปรับแก้ไข Story Board  น าเสนอจนสามารถ
มาสร้าง Video จริงได ้

สัปดาห์ท่ี 4 
ท า Video Presentation เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่ง
งาน 

สัปดาห์ท่ี 5 เขียน Story Board Present Product 
สัปดาห์ท่ี 6 ท า Video Present Product 
สัปดาห์ท่ี 7 แกไ้ข Video ตาม Comment 

สัปดาห์ท่ี 8 
ศึกษาความเขา้ใจ Small Gear ของ    แบรนด์ 
FKT เร่ิมเขียน Story Board Small Gear  

สัปดาห์ท่ี 9 
Animate , ตัดต่อ , ใส่ Sound  แก้ไข และส่ง
ไฟลท่ี์ Export แลว้ 

สัปดาห์ท่ี 10 
ท าความเข้าใจเกียร์เซอร์โว น ามาสร้างเป็น 
Motion Graphic เขียน Story Board ของเกียร์
เซอร์โว 

สัปดาห์ท่ี 11 
ปรับ Story Board ให้เข้าใจง่ายยิ่งข้ึน หารูป 
วดีิโอ , Footage มาใชง้าน 

สัปดาห์ท่ี 12 
ท า Motion Graphic ใน AE เพื่อเตรียมไปตัด
ต่อใส่ Sound  

สัปดาห์ท่ี 13 
ตรวจสอบความสมดุลของ Video และ Export 
ไฟล์ออกมาให้พี่ ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง 

สัปดาห์ท่ี 14 
แกไ้ขตามท่ีพี่ท่ีปรึกษาแนะน า และด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

สัปดาห์ท่ี 15 
ตรวจดูงานท่ีแกไ้ขแลว้ตดัต่อใหม่ Export ไฟล์
ออกมา 

สัปดาห์ท่ี 16 
ตรวจสอบ Video เสร็จแล้ว พร้อมลงในส่ือ
ออนไลน์ 

 
ตารางท่ี 3.4 รายงานการปฏิบติังาน นางสาวสุดารัตน์ กนัยาเลิศ 
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วธีิการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 

1. ศึกษาเอกสารต่างๆในบริษทั 

2. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลของโครงงาน 

4. เรียงและออกแบบรูปแบบโครงงาน 

5. เรียบเรียงขอ้มูลและจดัท าโครงงาน 

   

 

ตารางท่ี 3.5  ตารางผลการปฏิบติังานสหกิจ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ฮาร์ดแวร์ 
1. Computer 
2. Printer 
3. Wacom InTouch Draw 
ซอฟตแ์วร์ 
1. โปรแกรม Microsoft Word 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 
3. Adobe Photoshop 
4. Adobe illustrator 
5. Adobe After Effects 
6. Adobe Premiere Pro 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

ผลจากการสหกิจศึกษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์ผลิตส่ือเพื่อให้บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย 

จ ากดั เป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานการผลิตส่ือวดีิโอโดยใช้

โปรแกรม Adobe ในกระบวนการตดัต่อภาพ วิดีโอต่างๆ ท าให้พฒันาในดา้นความรู้และทกัษะใน

ดา้นการใชโ้ปรแกรมมากยิ่งข้ึน การปฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งเป็นขั้นตอน

การสร้างงานตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

4.1 เพื่อสร้างเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัในรูปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog 

- ขั้นตอนการสร้างงาน Video Content 

- ขั้นตอนการสร้างงาน Video Motion 2D 

- ขั้นตอนการสร้างงาน E-Catalog 

4.2 เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย 

- ขั้นตอนการสร้างงานการใชเ้คร่ืองมือการตลาดดิจิทลั 
4.1 สร้างเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัในรูปแบบ Motion 2D, Video Content และ E-Catalog 

4.1.1) ขั้นตอนการสร้างงาน Video Content 

1)  ก าหนดประเด็น/หวัขอ้ของวดีิโอ 

ในขั้นตอนน้ีตอ้งมองวา่บริษทัยงัขาดอะไร ผูศึ้กษาจึงเห็นวา่ทางบริษทัยงัขาด

วิดีโอแนะน าบริษทั ว่าเป็นบริษทัอะไร ท างานอย่างไร เพื่อส่ือสารไปยงัลูกคา้เป็นการแนะน าสั้ น

ผ่านวิดีโอและเพิ่มความน่าเช่ือถือโดยท าวิดีโอให้ความรู้จากผูช้  านาญงาน โดยท าเป็นคลิปวิดีโอ 

ดงัน้ี 

- Company Tour Fluid Mechanic Supply 

- ปัญหาท่ีพบบ่อยของเกียร์ทดรอบ 

- วธีิดูแลรักษาหวัเกียร์ LM 

- Liming Servo Gear At Taichung Flower Expo 2018 

- วธีิสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมทาง SHOPEE 

- ขอ้ดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT 

- Induction Motor และ Brake Motor ท างานต่างกนัอยา่งไร 
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2)  หลังจากได้หัวขอ้ก็หาข้อมูลจากพนักงานขายและผูช้  านาญด้านสินค้า  และ

น ามาคดักรองเรียบเรียงขอ้มูลใหม่เพื่อให้เน้ือหามีความเหมาะสม โดยคร่ึงแรกของคลิปจะเป็นการ

แนะน าบริษทัและคร่ึงหลงัจะแนะน าสินคา้หลกัของบริษทั 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพจากการหาขอ้มูลสินคา้ 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพจากการคดักรองขอ้มูล 

3) ขั้นตอนการถ่ายวดีิโอ  

ขอความร่วมมือจากพนกังานท่ีอยู่ในฉากนั้นๆ และเตรียมสถานท่ีให้มีความ
เรียบร้อยพร้อมถ่ายวดีิโอ โดยใชก้ลอ้งมือถือและไมก้นัสั่นเพื่อใหว้ดีิโอออกมาไดส้มบูรณ์ 
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ภาพท่ี 4.3 ภาพอุปกรณ์ท่ีใชถ่้ายวดีิโอ 

 

ภาพท่ี 4.4 ถ่ายวดีิโอในคลิป Company Tour Fluid Mechanic Supply 
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4) ขั้นตอนการตดัต่อวดีิโอ 

เม่ือถ่ายวิดีโอเสร็จ และอพัโหลดลงคอมพิวเตอร์เรียบร้อยก็เข้าโปรแกรม 

Adobe Premiere Pro เพื่อตดัต่อวิดีโอ โดยใส่โลโก ้(Logo) บริษทั และช่ือบริษทัในตน้คลิป และตดั

ภาพท่ีถ่ายให้ตรงกบัเน้ือหาท่ีจะใส่ลงในวิดีโอ เม่ือตดัต่อจนจบคร่ึงแรกของวิดีโอ จากนั้นก็น าภาพ

สินคา้ท่ีไดจ้ากทางบริษทัใส่ในคลิปวิดีโอ พร้อมใส่ประเภท ช่ือสินคา้ โลโกแ้บรนด์สินคา้ และใส่

ขอ้มูลติดต่อของบริษทัในทา้ยคลิป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 ภาพจากการตดัต่อวดีิโอ 

ภาพท่ี 4.6 ตดัวดีิโอท่ีถ่ายจดัวางใหต้รงกบัเน้ือหา 
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ภาพท่ี 4.7 ภาพจากการใส่ขอ้มูลสินคา้ 

จากนั้น Export ออกมาเป็นคลิปวดีิโอและใหพ้นกังานท่ีปรึกษาประเมินเพื่อตรวจสอบความ

เรียบร้อย หากยงัไม่ชอบใจสามารถปรับเปล่ียนแกไ้ขได ้จนกวา่วดีิโอนั้นจะออกมาสมบูรณ์ 

5) ส่ือท่ีท าสามารถน าไปเป็นข้อมูลสินคา้ให้แก่ลูกคา้และพนกังานใหม่ในบริษทั
ไดเ้ขา้ใจในตวัสินคา้วา่สินคา้มีทั้งหมดก่ีประเภท มีสินคา้อะไรบา้ง หลงัจากท่ีไดรั้บการตรวจสอบ
จากพนกังานท่ีปรึกษาวา่ผลงานมีความถูกตอ้งตามท่ีคาดหวงัไวจึ้งจะสามารถน าวิดีโอลง Website, 
YouTube, Facebook เพื่ออพัเดตส่ือออนไลน์ใหลู้กคา้ไดรั้บรู้ 

ภาพท่ี 4.8 ภาพวดีิโอท่ีอพัโหลดลงส่ือออนไลน์ 
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6) ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ และอพัโหลดลงทางโซเชียลมีเดียและคอยติดตามยอด 

Like และ Share จากทาง Facebook และ YouTube วา่มีผลตอบรับออกมาตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 

และหาความรู้เก่ียวกบัการท า Video Content ใหน่้าสนใจเพิ่มมากข้ึน 

6.1) Company Tour Fluid Mechanic Supply 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.9 ภาพรวมคลิป Company Tour Fluid Mechanic Supply 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=1jfz5hmoP-M 

6.2) ปัญหาท่ีพบบ่อยของเกียร์ทดรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 ภาพรวมคลิป ปัญหาท่ีพบบ่อยของเกียร์ทดรอบ 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=yAr83OyPTYo&t=4s 
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6.3) วธีิดูแลรักษาหวัเกียร์ LM 

 
ภาพท่ี 4.11 ภาพรวมคลิป วธีิดูแลรักษาหวัเกียร์ 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=I8z-G9RpOpk 

6.4) Liming Servo Gear at Taichung Flower Expo 2018 

วดีิโอท่ีน ามาอา้งอิง 

- https://www.youtube.com/watch?v=7_jdSaj3bmQ&t=3s 

- https://www.youtube.com/watch?v=AMcD4XxWp9Y 

- https://www.youtube.com/watch?v=iiDFvavR01k 

- https://www.youtube.com/watch?v=-XTZrQwbiMk&t=2s 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 ภาพรวมคลิป เกียร์เซอร์โว 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=w4nKEou3-xI 
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6.5) วธีิสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมใน SHOPEE 

 
ภาพท่ี 4.13 ภาพรวมคลิป วธีิสั่งซ้ือสินคา้อุตสาหกรรมใน SHOPEE 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=AQPd5Zkxy-w 

6.6) ขอ้ดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT 

 
ภาพท่ี 4.14 ภาพรวมคลิป ขอ้ดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=NUy8wJCQZyM&t=1s 
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6.7) Induction Motor และ Brake Motor ท างานต่างกนัอยา่งไร 

 
ภาพท่ี 4.15 ภาพรวมคลิป Induction Motor และ Brake Motor ท างานต่างกนัอยา่งไร 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=dhffCKb-gOI 

4.1.2) ขั้นตอนการสร้างงาน Video Motion 2D 

การสร้างโมชนักราฟิก เพื่อสร้าง Content Marketing ให้กบั บริษทั ฟลูอิด แมคคา

นิค ซพัพลาย จ ากดั น าเสนอภาพลกัษณ์แบรนด์ ท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่ม

ลูกค้า  โดยโมชันกราฟิก เร่ืองน้ีจะบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับคุณสมบัติเด่นๆของตวัสินค้า  การ

ปฏิบติังานตามโครงการสหกิจศึกษาคร้ังน้ีไดแ้บ่งขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆดงัน้ี 

1) ก าหนดแนวคิดของวดีิโอ 

ในขั้นตอนการผลิตส่ือโมชนักราฟิกน้ี โดยสรุปไดว้า่ทาง บริษทั ฟลูอิด แมค

คานิค ซพัพลาย จ ากดั ตอ้งการคลิปวิดีโอท่ีสามารถเคล่ือนไหวได ้บอกเล่าส่วนประกอบ ของเกียร์

แต่ละประเภทของแต่ละแบรนด ์โดยตอ้งการท าเป็นคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ถึง 5 นาที ดว้ยกนั

ทั้งหมด 4 คลิป ในหวัขอ้ดงัน้ี 

- เกียร์ทดรอบ LIMING (Worm Gear) 

- มอเตอร์เกียร์ LIMING (Helical Gear) 

- FKT มอเตอร์เกียร์  (Small Gear Reducer) 

- เกียร์เซอร์โว LIMING  (Servo Gearbox) 
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ภาพท่ี 4.16 ศึกษาและท าความเขา้ใจสินคา้ของบริษทั 

2) รวบรวมขอ้มูล 

หลงัจากไดเ้น้ือหาของสินคา้แบรนดต่์างๆของบริษทั จากเวบ็ไซตข์องบริษทั

และคู่มือของสินคา้แลว้ น ามาท าเป็นสตอร่ีบอร์ด (Story Board) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.17 การรวบรวมขอ้มูลสินคา้ 
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3) คดักรองขอ้มูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.18 การอพัเดตผลงานและการประชุม 

น าขอ้มูลมาเรียบเรียงและคดักรองขอ้มูลวา่เน้ือหาท่ีท ามานั้นถูกตอ้งและครบตาม

วตัถุประสงค ์โดยน าส่งใหก้บัพนกังานท่ีปรึกษา 

4) การท าสตอร่ีบอร์ด (Story Board) 

การท าสตอร่ีบอร์ด (Story Board) เพื่อจะใหเ้ห็นรายละเอียดและส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดในเร่ืองๆนั้น ก่อนท่ีจะน าเอาไปท าเป็นภาพต่อเน่ือง 

ภาพท่ี 4.19 การท าสตอร่ีบอร์ด 

การท าสตอร่ีบอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวดีิโอ เร่ือง Worm Gear 

(เน้ือหาอา้งอิงจากเวบ็ไซตบ์ริษทั) 
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ภาพท่ี 4.20 การท าสตอร่ีบอร์ด 

การท าสตอร่ีบอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวดีิโอ เร่ือง Helical Gear 

(เน้ือหาอา้งอิงจากเวบ็ไซตบ์ริษทั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1.21 การท าสตอร่ีบอร์ด 

การท าสตอร่ีบอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวดีิโอ เร่ือง Small Gear 

(เน้ือหาอา้งอิงจากเวบ็ไซตบ์ริษทั) 
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ภาพท่ี 4.22 การท าสตอร่ีบอร์ด 

การท าสตอร่ีบอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวดีิโอ เร่ือง Servo Gear 

(เน้ือหาอา้งอิงจากเวบ็ไซตบ์ริษทัและ LIMING) 

5) ผลิตภาพสินคา้ 

ก่อนท าวดีิโอนั้นจ าเป็นตอ้งเตรียมรูปภาพใหพ้ร้อม พร้อมถ่ายจริง,หรือ

ภาพวาด เพื่อน ามาประกอบการเล่าเร่ืองดว้ยวดีิโอ 

 
ภาพท่ี 4.23 การ Draft รูปจากสินคา้จริง 
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ภาพท่ี 4.24 การจดัเรียงภาพถ่าย 

6) ขั้นตอนระหวา่งการผลิตวิดีโอ Content Marketing 

6.1) การหาแรงบนัดาลใจและแนวทางในการสร้างผลงาน การเปล่ียนภาพ

คอนเทนตแ์บบเดิมๆใหดู้น่าสนใจ มีเร่ืองราวมากข้ึน และท าใหทุ้กคนเห็นภาพ เขา้ใจตรงกนักบัส่ิง

ท่ีเราตอ้งการน าเสนอ 

6.2) หาความน่าเช่ือถือ เพื่อเป็นการเสนอจุดขายท่ีชดัเจน แสดงใหเ้ห็นความ

แตกต่างจากสินคา้ประเภทเดียวกนัแต่คนละแบรนดสิ์นคา้ ท าใหลู้กคา้เกิดความสนใจและสามารถ

เขา้ใจไดง่้ายไม่ซบัซอ้น จากท่ีไดรั้บ brief งาน วดีิโอ เหล่าน้ี จะใหค้วามรู้สึก เขา้ใจสินคา้ท่ีใชใ้น

งานอุตสาหกรรม ต่างๆ วา่มีคุณสมบติัขอ้ดียงัไงและแบรนดไ์หนท่ีสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาว 

สินคา้นั้นเหมาะแก่การใชง้านในรูปแบบไหนบา้ง 

7) ขั้นตอนการท าวดีิโอ ดว้ย โดยใชโ้ปรแกรม Adobe 

7.1) น าภาพท่ีวาดใน Adobe Photoshop มาท าใหเ้คล่ือนไหวใน Adobe After 

Effect 
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ภาพท่ี 4.25 วาดภาพในโปรแกรม 

7.2) น าภาพท่ีวาดใน Adobe illustrator มาท าใหเ้คล่ือนไหวใน Adobe After 

Effect 

 
ภาพท่ี 4.26 วาดภาพในโปรแกรม 

7.3) น าภาพท่ีวาดใน Adobe Photoshop และ Adobe illustrator มา Animate 

ใน Adobe After Effect 

 
ภาพท่ี 4.27 วาดภาพในโปรแกรม 
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8) ตดัต่อวิดีโอ 

รูปแบบของการตดัต่อ วดีิโอนั้น จะเป็นไปตาม Pattern ตามแบบท่ีพนกังานท่ี

ปรึกษาได ้brief ไว ้ใหแ้ต่ละคลิปมีระยะเวลาไม่เกิน 3-5  นาที และตอนทา้ยของคลิปจะมี เวบ็ไซต์

และ Logo ของ บริษทักบัแบรนดสิ์นคา้ ลกัษณะการตดัต่อ จะเป็นการใส่ Text, Sound และ Sound 

Effect 

8.1) หา Sound Effect มาท าในกระบวนการตดัต่อ เพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

8.2) น างานท่ีท าเคล่ือนไหวแลว้ใน Adobe After Effect มาตดัต่อและใส่ 

Sound Effect ใน Adobe Premiere Pro 

 
ภาพท่ี 4.28 ตดัต่อวดีิโอ 

8.3) ภาพการ Export วดีิโอความละเอียด HD 1080p 

 
ภาพท่ี 4.29 วดีิโอเกียร์ทดรอบ 
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9) ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงาน 

เผยแพร่ผลงาน หลงัจากท่ีพนกังานท่ีปรึกษาไดต้รวจสอบคลิปวดีิโอท่ีท าเสร็จ

เรียบร้อยแลว้  ก็ไดน้ าไปเผยแพร่ในส่ือโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทาง Facebook , YouTube 

 
ภาพท่ี 4.30 ภาพเผยแพร่บน Facebook เร่ือง Worm Gear 

 
ภาพท่ี 4.31 ภาพเผยแพร่บน YouTube เร่ือง Worm Gear 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=II3f3xaqk3Y 
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ภาพท่ี 4.32 ภาพเผยแพร่บน Facebook เร่ือง Small Gear 

 
ภาพท่ี 4.33 ภาพเผยแพร่บน YouTube เร่ือง Small Gear 

การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=ARok6c2w1NE 
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ภาพท่ี 4.34 ภาพเผยแพร่บน Facebook เร่ือง Helical Gear 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.35 ภาพเผยแพร่บน YouTube เร่ือง Helical Gear 
การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=-d67qPn0VPs 
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ภาพท่ี 4.36 ภาพเผยแพร่บน YouTube เร่ือง Servo Gear 
การเขา้ถึง : https://www.youtube.com/watch?v=q03IrA6CraI&t=9s 

4.1.3) ขั้นตอนการสร้างงาน E-Catalog 
ในการจดัท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-catalog ผูจ้ดัท ามีวตัถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่   แคตตาล็อกสินคา้ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและสามารถเขา้ใจผลิตภณัฑไ์ดง่้ายข้ึน และลดตน้ทุนในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์และเพื่อให้เกิด
ความทนัสมยัและเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บับริษทัมากข้ึน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1) ศึกษาขอ้มูล 

ในขั้นตอนการศึกษาขอ้มูล ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวั

สินคา้ ประเภทของสินคา้ภายในบริษทั 

ภาพท่ี 4.37 ประเภทสินคา้ 
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2) วางแผนการด าเนินการ 

จดัท าได้เรียงล าดบัความส าคญั และแบ่งประเภทของสินคา้ พร้อมกบัสเกต

ภาพการจดัวาง 

 
ภาพท่ี 4.38 จดัเรียงล าดบัความส าคญั และแบ่งประเภทของสินคา้ 

3) เขียน design brief 

 
ภาพท่ี 4.39 design brief 



57 
 

 

3.1) ถ่ายรูปสินคา้ และแกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยโปรแกรม illustrator 

ภาพท่ี 4.40 ถ่ายรูปสินคา้จริง 

ภาพท่ี 4.41 แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยโปรแกรม illustrator 
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ภาพท่ี 4.42 แกไ้ขขอ้มูลสินคา้ โดยโปรแกรม illustrator เสร็จแลว้ 

3.2) ตดัแต่งรูปสินคา้ โดยโปรแกรม Photoshop 

ภาพท่ี 4.43 ตดัแต่งรูปสินคา้ 
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ภาพท่ี 4.44 ตดัแต่งรูปสินคา้ 

3.3) สเกตการจดัวาง องคป์ระกอบต่างๆ 

ภาพท่ี 4.45 สเกตการจดัวาง 
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3.4) เลือกโทนสีในการใชง้าน 

ภาพท่ี 4.46 โทนสีท่ีใชใ้นการท า E-Catalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.47 เพิ่มเติมโทนสีให้บริษทั 
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3.5) รวมเล่มโดยใชโ้ปรแกรม InDesign จดัท าสารบญัและลิงคต์วัสินคา้ไปยงั
หนา้ต่างๆ 

ภาพท่ี 4.48 รวมเล่มโดยใชโ้ปรแกรม InDesign 

4) ตรวจสอบและแกไ้ข 

4.1) น าเขา้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ E-Catalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.49 โปรแกรมส าเร็จรูป 
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4.2) Import files PDF: e-catalog 

 

ภาพท่ี 4.50 Import files PDF 

ภาพท่ี 4.51 Import files PDF เสร็จแลว้ 
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4.3) Export file กด Publish 

 
ภาพท่ี 4.52 Export file 

4.4) Save file นามสกุลไฟล์ exe. ส าหรับดาวโหลดและสามารถเปิดไดแ้บบ
ออฟไลน์ และ นามสกุลไฟล ์html. ส าหรับเปิดแบบออนไลน์ 

 

ภาพท่ี 4.53 Save file นามสกลุไฟล ์exe. 
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4.5) เม่ือ export e-catalog แลว้ สามารถน าไปใส่หนา้เวบ็ไดต้ามภาพตวัอยา่ง 

 

ภาพท่ี 4.54 ใส่ E-catalog ในหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั 

4.2 เพือ่ส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย 

การท าการตลาดดิจิทัลโดยใช้เคร่ืองมือทางการตลาดคือ Video Content, การท าVideo 

Motion 2D และ E-Catalog และเผยแพร่เคร่ืองมือผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษทั ฟลูอิด แมค

คานิค ซัพพลาย จ ากดั โดยมีแพลตฟอร์มออนไลน์คือ Website, Facebook, YouTube เพื่อสร้างการ

รับรู้และประชาสัมพนัธ์เพื่อโปรโมทสินคา้ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษทั และการขาย

สินคา้ผา่นทาง E-Commerce คือ SHOPEE และ LAZADA โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.2.1) วเิคราะห์เคร่ืองมือการสร้าง Awareness ของคู่แข่งขนัทางการตลาดของบริษทัฟลูอิด 

แมคคานิค ซพัพลาย (FMS) 

1) วเิคราะห์เคร่ืองมือการสร้าง Awareness ของคู่แข่งขนั 

1.1) บริษทัเจริญเมือง แมชชินเนอร่ี จ  ากดั 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.55 เคร่ืองมือการสร้าง Awareness 
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1.2) บริษทั TN Metal Works 

ภาพท่ี 4.56 เคร่ืองมือการสร้าง Awareness 

 2) วิเคราะห์แพลตฟอร์มการสร้าง Awareness ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและ 

สามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดค้รอบคลุมทัว่ถึงมากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 4.57 สถิติจ านวนผูใ้ชง้านโซเซียลมีเดีย 
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2.1) Facebook  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.58 สถิติจ านวนผูใ้ชง้าน Facebook  

2.2) Instagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.59 สถิติจ านวนผูใ้ชง้าน Instagram 
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2.3) Twitter 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.60 สถิติจ านวนผูใ้ชง้าน Twitter 

3) วิเคราะห์ผลจากการส ารวจสถิติการใช้โซเซียลมีเดีย สรุปได้ว่าแพลตฟอร์มท่ี

เหมาะสมกบับริษทัมากท่ีสุด คือ Facebook เพราะวา่ Facebook เป็นแพลตฟอร์มท่ีตรงกลุ่มเป้าหมาย

มากท่ีสุดจากการส ารวจวา่เพศชายว่าการใชง้านมากกวา่เพศหญิงซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของบริษทั 80% 

เป็นเพศชาย และ Facebook มี active user เยอะท่ีสุดในโลก 

 

ภาพท่ี 4.61 การเรียงล าดบั social media / Chat platform ท่ีมี active user เยอะท่ีสุดทัว่โลก 
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4) เม่ือวิเคราะห์คู่แข่งขนัและเลือกแพลตฟอร์มเสร็จก็ด าเนินการใชเ้คร่ืองมือทาง

การตลาดเผยแพร่ Video Content และ Video Motion 2D ผา่นทาง Facebook และ YouTube 

4.1) การคิด Content Video เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสินค้าท่ีเผยแพร่ทาง 

Facebook และYouTube 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.62 การคิด Content Video เผยแพร่ทาง Facebook และYouTube 

4.2) ขั้นตอนการลงเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบ Video ท่ีมีประโยชน์

เพื่อสร้างการรับรู้ใหลู้กคา้สามารถรับรู้สินคา้ของบริษทัเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.63 การลง Video Content  เผยแพร่ทาง Facebook และYouTube 
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4.3) ขั้ นตอนการลงเคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบ Infographic ท่ี มี

ประโยชน์เอใหลู้กคา้ทราบวา่อยากตอ้งการสินคา้จะตอ้งเตรียมขอ้มูลสินคา้อะไรบา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.64 การลง Infographic  เผยแพร่ทาง Facebook 

5) เม่ือลง Video Content และ Infographic เสร็จเรียบร้อยก็ติดตามผลการตอบรับ

จากลูกคา้ผ่านทาง Comment ท่ีต้องรู้รายละเอียดสินคา้เพิ่มเติมโดยท่ีเราจะคุยกบัลูกค้าทางแชท

ขอ้ความใน Facebook หรือ Line Official Account ว่าลูกคา้ตอ้งการ Dimension สินคา้อย่างไรและ

ส่งขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการกบัราคาสินคา้ และถา้หากลูกคา้ตอ้งการส่วนลดสินคา้มากกวา่หน้า

ร้านสามารถสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ไดท่ี้ SHOPEE และ LAZADA ท่ีบริษทัจะมีส่วนลด 35% 

ท่ีมากกว่าส่วนลดหน้าร้านโดยบริษทัจะก าหนดสินคา้ให้ว่าจะตอ้งลงสินคา้ประเภทไหนและแบ

รนดอ์ะไร 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.65 Comment ของลูกคา้ท่ีตอ้งการทราบรายละเอียดสินคา้เพิ่มเติม 
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ภาพท่ี 4.66 การหาขอ้มูลสินคา้และราคาสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

6) การแชร์ (Share) ลิงค์ ร้านค้า SHOPEE และLAZADA ผ่านทาง Facebook 

เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรู้ผ่านทาง Fan Page ว่าบริษัทจ าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และจดัท า

เคร่ืองมือช่วยให้ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ให้ง่ายข้ึน ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่เคยซ้ือ

และสั่งสินคา้ทางออนไลน์และเพื่อใหลู้กคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ทางผา่นทางออนไลน์มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.67 การแชร์ (Share) ลิงคร้์านคา้ SHOPEE และLAZADA ผา่นทาง Facebook 
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ภาพท่ี 4.68 การจดัท า 8 ขั้นตอนการสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์ 

6.1) รูปแบบการเผยแพร่ E-Catalog ผ่านทาง Website บริษัทเพื่อให้ลูกค้า

สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินคา้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ท าให้ลูกคา้มีความสะดวก

ในการเลือกและชมสินคา้ของบริษทัไดง่้ายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.69 การลง E-Catalog  ในหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั 
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7) วดัและสรุปผลจาการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดทั้ง Video Content, Infographic, 

และ E-Catalog ท าให้ลูกค้าสั่งซ้ือสินค้าทางออนไลน์มากข้ึน ประสบความส าเร็จเน่ืองจากการ

เผยแพร่ใน Facebook YouTube ท าใหเ้กิดยอดขายจากการขายสินคา้ผา่นทางออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.70 ยอดขายสินคา้ทั้งใน LAZADA และ SHOPEE 
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บทที ่5 

สรุปผลการปฏบัิติงาน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1) สรุปผลโครงงานโดยเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค ์

วตัถุประสงค ์

1) เพื่อสร้างเคร่ืองมือตลาดดิจิทลัในรูปแบบ Motion 2D , Video Content และ   E-
Catalog 

2) เพื่อส่ือสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย 
- วิ เคราะห์ข้อมูลตลาดในการเลือกช่องทางการส่ือสารให้ตรงกับ

กลุ่มเป้าหมาย 
ผลจากการตรวจสอบสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1) ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดดิจิทลัไดแ้ก่ การสร้างคอนเทนท์ การ
สร้างส่ือ Video การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ (E-COMMERCE) การบรอดแคสต์ข้อความ
กระตุน้ยอดขาย และการท าแคตตาล็อกแบบ Electronic 

2) จากการปฏิบัติงานท าให้ เราสามารถช่วยส่งเสริมการตลาดดิจิทัลตาม
วตัถุประสงคท่ี์คาดการณ์ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.1.2) ขอ้จ ากดัหรือปัญหาโครงงาน 

1) ช่วงเวลาการปฏิบติังานล่วงเกินเวลามากเกินไป 
2) การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษทัไม่เพียงพอต่อนกัศึกษาเท่าท่ีควร 

5.1.3) ขอ้เสนอจากนกัศึกษาเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูอ่ื้น 

1) ควรเพิ่มบุคลากรต าแหน่งการตลาดออนไลน์ เน่ืองจากบริษทัไม่มีต าแหน่งน้ีใน

การท าการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อลูกคา้สามารถรับรู้ข่าวสาร มีการจูงใจท่ีจะมาใชบ้ริการอ่ืนๆ ของ 

บริษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซพัพลาย จ ากดั มากยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1) ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1) น าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการปฏิบติังานจริงในอนาคต 
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2) มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) ไดเ้ขา้ร่วมการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นและสามารถท าออกมาไดดี้ 

5.2.2) ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1) ระบบออนไลน์ของสหกิจศึกษามีปัญหาขดัขอ้งตั้งแต่เร่ิมปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

จึงท าใหไ้ม่สามารถกรอกรายละเอียดของโครงงานในระบบได ้

2) ขอ้มูลสินคา้ไม่เพียงพอต่อการท างาน เช่น รูปภาพ รายละเอียดสินคา้ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ปรับปรุงระบบออนไลน์(E-Commerce)ทั้ง SHOPEE และ LAZADA ให้ดีมาก

ยิ่งข้ึนเน่ืองจาก SHOPEE และ LAZADA มีการปรับเปล่ียนออกาลิท่ึมเสมอ ดงันั้นจะตอ้งพฒันา

ระบบใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ครอบคลุมมากท่ีสุด 

2) การสร้างสินคา้ให้ออกมาในรูปแบบ 360 องศา เน่ืองจากในระบบออนไลน์จะ

เป็นแค่ภาพน่ิง ดงันั้นการท าแบบ 360 องศา จะช่วยให้ลูกคา้สามารถเห็นสินคา้ได้รอบด้านมาก

ยิง่ข้ึน 

3) การเพิ่ม Video คอนเทนทใ์น E-Catalog เน่ืองจากโปรแกรมท่ีใชเ้ป็นโปรแกรม 

Standard ท าใหไ้ม่สามารถเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆได ้บริษทัจึงตอ้งอพัเกรดโปรแกรมใหเ้ป็นโปรแกรม E-

Catalog Pro ท่ีสามารถเพิ่ม Content ไดม้ากยิง่ข้ึน 
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นางสาวสานฝัน ทรัพยสิ์น 
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นางสาวสุดารัตน์ กนัยาเลิศ 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

ช่ือ – นำมสกลุ : นางสาวพิณชญา สอดโคกสูง 

รหัสนักศึกษำ  : 5904300340 

ภำควชิำ : การตลาด 

คณะ   : บริหารธุรกิจ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 102/3 ซอย27 ถนนพุทธมณฑลสาย2                                   

แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

10170 

โทรศัพท์ : 0818370574 

  

 

 

ช่ือ – นำมสกลุ : นางสาวสานฝัน ทรัพยสิ์น 

รหัสนักศึกษำ  : 5904300344 

ภำควชิำ : การตลาด 

คณะ   : บริหารธุรกิจ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 35/2  ถนนเพชรเกษม ซอย 36 แยก 1-1                                 

แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์ : 0965801164 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 

ช่ือ – นำมสกลุ : นางสาวสุดารัตน ์กนัยาเลิศ 

รหัสนักศึกษำ  : 5906420002 

ภำควชิำ  : แอนิเมชนัและส่ือสร้างสรรค ์

คณะ   : เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : 3110 ถนน พระรามท่ี2 ซ.48

แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150 

โทรศัพท์  : 0992893721 

 

 

 

ช่ือ – นำมสกลุ : นางสาววภิาวรรณ ทิพยนุ์ช 

รหัสนักศึกษำ  : 5906400016 

ภำควชิำ  : แอนิเมชนัและส่ือสร้างสรรค ์

คณะ   : เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  : 333 เพชรเกษม 62/1  แขวง

บางแค    เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160 

โทรศัพท์  : 0852261272 

 


	ปก
	ใบอนุมัติลายเซ็นต์
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรม
	ประวัติผู้จัดทำ



