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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิ ค ซัพพลาย จากัด (FMS) เป็ นผูน้ าเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าอุตสาหกรรม
คุ ณภาพสู งจากต่ างประเทศ ดาเนิ นกิ จการในประเทศไทยมาเป็ นเวลานานกว่า 30ปี บริ ษทั ฯได้
เลื อกสรรเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในด้านเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดที่ มี การปรั บ เปลี่ ย นอยู่ตลอดเวลา โดยบริ ษ ทั ฟลู อิด แมคคานิ ค ซัพ พลาย จากัด (FMS) มี
ทีมงานพร้อมให้คาปรึ กษาสาหรับการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดสาหรับทุกอุตสาหกรรม
ตลอดจนการพัฒนาเทคนิ คการผลิ ตเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่ องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฟลู อิด แมคคานิ ค ซัพพลาย จากัด (FMS) มีการทาการตลาดในรู ปแบบดั้งเดิ ม
คือการขายโดยผ่านพนักงานขาย หรื อ Telesales ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ การตลาดแบบเดิมนั้นไม่สามารถ
เข้าถึงลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีประชากรประมาน 69.24 ล้านคน มีเบอร์
โทรศัพท์มือถือ 92.33 ล้านเลขหมาย ประชากร 57 ล้านคน สามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต โดย 55 ล้าน
คน เป็ นกลุ่ มที่ ใ ช้อินเทอร์ เน็ ตผ่า นโทรศัพ ท์มื อถื อเป็ นประจา จากผลส ารวจนี้ ท าให้บริ ษ ทั ต้อง
เปลี่ยนแปลงการตลาดให้ทนั โลกมากยิง่ ขึ้นโดยเน้นเรื่ องการทาตลาดดิจิทลั หลากหลายแพลตฟอร์ ม
บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิ ค ซัพพลาย จากัด (FMS) มีนโยบายพัฒนาการตลาดออนไลน์ให้เข้าถึง
ลูกค้าปลี กมากยิ่งขึ้ น โดยการขายสิ นค้าของบริ ษทั ผ่านทางออนไลน์ท้ งั SHOPEE และLAZADA
รวมถึงการเข้าดูสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ที่ครอบคลุมเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิ นค้าและสะดวกต่อ
การซื้ อสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
คณะผูจ้ ดั ทาได้เห็นถึงความสาคัญการทาการตลาดในรู ปแบบใหม่หรื อก็คือ การตลาดดิจิทลั ที่
สามารถเข้าถึ งลูกค้าในทุกช่ องทางโดยการทา สื่ อเคลื่ อนไหวสร้ างสรรค์เป็ น Animation 2D และ
เปลี่ ย นแปลง Catalogแบบเดิ ม (PDF) ออกแบบCatalog ให้ ท ัน สมัย มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการท าเป็ น
Electronic หรื ออีกชื่ อก็คือ E-Catalog เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู ้ให้ลูกค้าสามารถเห็นสิ นค้าและรู ้จกั
บริ ษทั มากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1) เพื่อสร้างเครื่ องมือตลาดดิจิทลั ในรู ปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog
2) เพื่อสื่ อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย
- วิเคราะห์ขอ้ มูลตลาดในการเลือกช่องทางการสื่ อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1) ขอบเขตด้านพื้ นที่ : เป็ นการศึ กษาการปฏิ บตั ิ งานบริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิ ค ซัพพลาย
จากัด
2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา : เป็ นการศึ กษาเฉพาะกระบวนการการทางานด้านเครื่ องมือทาง
การตลาด การทา E-Catalog และการทา Motion 2D และการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้าง
การรั บ รู้ โ ดยผ่า นแพลตฟอร์ ม Facebook , YouTube และสร้ า งยอดขายผ่า นทาง SHOPEE และ
LAZADA
3) ขอบเขตด้านเวลา : เป็ นการปฏิ บตั ิ งานระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2562
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1) บริ ษทั สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึงมากยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อแอนิ เมชัน่ Video และ ECatalog ผ่านตลาดดิจิทลั ในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั
2) ลู ก ค้า เกิ ด การรั บ รู ้ สิ นค้า และแบรนด์ สิ นค้า ของบริ ษ ัท เพิ่ ม มากขึ้ นโดยใช้เครื่ อ งมื อ
การตลาดดิจิทลั ผ่านทาง Social Media
3) เกิ ดยอดขายที่เพิ่มขึ้ นผ่านแพลตฟอร์ ม SHOPEE และ LAZADA ในการขายผ่านกลุ่ ม
ลูกค้ารายย่อยมากขึ้น (B To C)
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บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “การใช้เครื่ องมือการตลาดดิจิทลั เพื่อการรับรู้และสร้างยอดขาย ของบริ ษทั
ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด” มีการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเครื่ องมือทางการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing Tools)
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบข้อมูลสิ นค้า (Electronic Catalog : E-catalog)
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว (Animation)
2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีเครื่องมือทางการตลาดดิจิทลั (digital marketing tools)
IMC จะใช้ก ารติ ดต่ อสื่ อสารทุ ก รู ป แบบที่ เหมาะสมกับ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม นั้น หรื อเป็ นสิ่ ง ที่
ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ (Exposure) ทุกรู ปแบบ รู ปแบบต่างๆ ของ IMC ซึ่ งตัวอย่าง รู ปแบบเหล่านี้ อาจจะ
ไม่ครบถ้วนตามรู ปแบบของ IMC แต่เป็ นรู ปแบบที่ นิยมใช้กนั มาก เพราะว่าความคิดทางวิชาการ
ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเสมอ (เสรี วงษ์มณฑา. 2540:25)
โฆษณา หมายถึง การสื่ อสารเพื่อนาเสนอแนวคิดองค์กร สิ นค้า หรื อบริ การ โดยผ่านสื่ อที่
ไม่ใช่ บุคคลโดยผูท้ ี่ตอ้ งการเผยแพร่ ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ น้ นั (Keller, 2013; Russell &
Lane, 1996) ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึ งการสร้ างแบรนด์องค์กร โฆษณาคือเครื่ องมือที่ทรงพลังในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั แบรนด์องค์กรผ่านความรู ้สึกชอบในแบรนด์ของผูร้ ับสาร ขณะเดี ยวกัน
โฆษณาสามารถนาเสนอพันธะสัญญาของแบรนด์ที่มีต่อผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย (Brand promise)
ซึ่ งส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ถึงความแตกต่างขององค์กรที่มีเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ซึ่ งส่ งผล
ดี ต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้าและบริ ก ารขององค์ก รตามมา ซึ่ งงานวิจ ัย ของ American
Association of Advertising Agencies (Keller, 2013) ได้ยื น ยัน แนวคิ ด ดัง กล่ าว โดยท าการศึ ก ษา
อิทธิ พลของการโฆษณากับ 750 องค์กรธุ รกิ จ พบว่า การเพิ่มงบโฆษณาขององค์กรธุ รกิ จในช่ วง
ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ า ส่ งผลให้องค์กรนั้นมีภาพลักษณ์ ที่ดี สามารถเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดมากขึ้ น
กว่าเดิม เมื่อเปรี ยบเทียบกับองค์กรที่ยงั คงใช้งบประมาณการโฆษณาเท่าเดิมในช่วงเวลาเดียวกัน
การใช้การโฆษณาในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญของการสื่ อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบ
รนด์น้ นั จากการทบทวนการศึกษาเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดจากนักวิชาการหลายท่าน (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)
พบว่าสื่ อที่เหมาะจะใช้ในการโฆษณา ของบริ ษทั มี 2 ประเภท คือ สื่ อทางตรง และสื่ อออนไลน์
2.1.1) สื่ อทางตรง (Direct Response) เป็ นสื่ อที่พฒั นามาเพื่อลดข้อจากัดของสื่ อสิ่ งพิมพ์ใน
เรื่ องความสามารถในการปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เป้ าหมาย สื่ อที่ ใ ช้เป็ นส่ วนใหญ่ ในสื่ อ
ทางตรง ได้แก่ จดหมาย และโทรศัพท์ การใช้สื่อทางตรงจะมีการกาหนดผูร้ ับสื่ อที่เฉพาะเจาะจง
และมี ก ารอ านวยความสะดวกในการตอบกลับ ของผู ้บ ริ โ ภคกลุ่ ม เป้ าหมาย ในรู ป แบบของ
แบบฟอร์ มจดหมาย หรื อโทรศัพท์ตอบกลับ นอกจากนี้ นกั การตลาดยังใช้สื่อทางตรงเป็ นสื่ อเสริ ม
สื่ อหลักอื่ นๆโดยเฉพาะสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ อย่างไรก็ ตามข้อจากัดของสื่ อทางตรงก็ คื อ ต้นทุ น ของการ
เผยแพร่ ต่อผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายมีตน้ ทุนเฉลี่ ยต่อหน่ วยสู ง (Bilal et.al., 2013; Keller, 2013; Melewar
& Alwi, 2015)
2.1.2) สื่ อออนไลน์ (Online) ถื อเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่มีอตั ราเติบโตสู งสุ ดใน
ปั จจุบนั จุดเด่นของการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ก็คือ เป็ นสื่ อที่สามารถทาให้ผรู ้ ับสารหรื อ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายสามารถมี ปฏิ สัมพันธ์ ได้ทนั ที โดยส่ วนใหญ่นักการตลาดจะใช้การใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่ อการสร้ างแบรนด์องค์กรใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ การใช้เว็บไซด์และการใช้ Interactive
Ads (Bilal et.al., 2013; Keller,2013; Melewar & Alwi, 2015)
การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็ นกิจกรรมสาคัญที่นกั การตลาดในการเสริ มสร้าง
และปกป้ องภาพลักษณ์ ขององค์กร นอกจากนี้ การประชาสั มพันธ์ ยงั เป็ นเครื่ องมื อสาคัญในการ
เผยแพร่ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ องค์ก รแก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย และสร้ า งความน่ าเชื่ อ ถื อ ให้ เกิ ด กับ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายได้ดว้ ยเช่ นกัน (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2555; Bilal et.al., 2013; Keller,2013; Melewar &
Alwi, 2015)
การสื่ อสารโดยใช้พนักงานขององค์กร (Personal Selling) การสื่ อสารโดยใช้พนักงานของ
องค์กร หมายถึง การสื่ อสารแบบสองทางระหว่างผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายและพนักงานของบริ ษทั
โดยตรง นัน่ หมายความว่า ทุ กประเด็นข้อสงสัยเกี่ ยวกับองค์กรจะสามารถสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายโดยตรงผ่านพนักงานขององค์กร และพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่ อสารให้
เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละคนได้ดว้ ย ซึ่ งในทางการตลาดพบว่าเป็ นวิธีการสื่ อสาร
เพื่อการสร้างแบรนด์องค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2555; Bilal et.al., 2013;
Keller, 2013; Melewar& Alwi, 2015)อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาต้นทุนในการสื่ อสารต่อผูบ้ ริ โภคก็
จะพบว่ามีตน้ ทุนต่อผูบ้ ริ โภคแต่ละรายที่สูงด้วยเช่นกัน (วิทวัส รุ่ งเรื องผล, 2555) ดังนั้นการใช้การ
สื่ อสารโดยการใช้พนักงานองค์กรออกไปติดต่อพบปะกับลูกค้าโดยตรงนั้น มีปัจจัยที่ควรพิจารณา
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ประกอบ (วิท วัส รุ่ งเรื องผล, 2555; Keller, 2013) ได้แก่ ประการที่ ห นึ่ ง การสื่ อ สารโดยการใช้
พนักงานองค์กรเหมาะสมกับ องค์กรที่ ลกั ษณะของการท าธุ รกิ จจาเป็ นต้องใช้การอธิ บายเพื่ อให้
ข้อมูล เช่ น ธุ รกิ จการเงิ น ประกันชี วิต ประกันภัย เป็ นต้น ประการที่ ส อง การสื่ อสารโดยการใช้
พนั ก งานองค์ ก ร เหมาะสมกับ องค์ ก รที่ มี ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายที่ มี จ านวนน้ อ ย สามารถระบุ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน และที่สาคัญกลุ่มเป้ าหมายนั้นควรมีอานาจซื้ อที่สูงด้วย ประการที่สาม
การสื่ อสารโดยการใช้พนักงานองค์กร เหมาะสมกับองค์กรที่มีลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่มีความต้องการ
ในสิ นค้าและบริ การที่ มีลกั ษณะเฉพาะตัวบุคคลไม่เหมื อนกัน ประการที่สี่ การสื่ อสารโดยการใช้
พนักงานองค์กร เหมาะสมกับองค์กรที่เพิ่งเข้าสู่ ตลาด หรื อในทางการตลาดเรี ยกว่าอยูใ่ นขั้นแนะนา
(Introduction Stage) ตามทฤษฏีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) และประการสุ ดท้าย
การสื่ อสารโดยการใช้พนักงานองค์กร เหมาะสมกับองค์กรที่เป็ นธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่
มีขอ้ จากัดในเรื่ องบประมาณการสื่ อสารการตลาดที่จะใช้ในสื่ อสาธารณะ เช่ น โทรทัศน์ นิ ตยสาร
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น
เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษ ทั เป็ นสิ น ค้าอุ ตสาหกรรมที่ มี รายละเอี ยดพอสมควรจึ งต้องหา
ช่องทางติดต่อกับผูบ้ ริ โภคเพื่อให้ขอ้ มูลของสิ นค้า และผูบ้ ริ โภคสามารถรับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
ดัง นั้น ช่ อ งทางส่ ว นใหญ่ จึ ง เป็ นสื่ อ ทางตรงที่ ใ ห้ พ นั ก งานองค์ก รโทรหาผู ้บ ริ โ ภคเพื่ อ อธิ บ าย
รายละเอียดของสิ นค้า โดยใช้สื่อออนไลน์ทาหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์บอกถึงเรื่ องราว ตัวตน
ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที่มีกลุ่มเป้ าหมายน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ ของใช้ทวั่ ไป อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่
สามารถใช้กบั ธุ รกิจนี้ ได้คือ กลยุทธ์การตลาดแบบ “Sale Funnel” อีกหนึ่ งทฤษฎีที่นกั การตลาดทัว่
โลกใช้กนั โดยเฉพาะในกลุ่มของนักการตลาดบนโลกออนไลน์ เพราะว่าการตลาดรู ปแบบนี้ เหมาะ
กับกิจการที่มีความเฉพาะตัว ต้องให้ขอ้ มูลหรื อนาเสนอเนื้ อหาเกี่ ยวกับกิ จการ เมื่อใช้กลยุทธ์น้ ี จะ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาทาความรู ้จกั กับธุ รกิจได้ง่ายขึ้น กลยุทธ์การตลาด Sale Funnel มีหวั ใจสาคัญคือ
การทาให้กิจการเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างด้วยการสร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคก่อน หลังจากนั้นค่อยสร้าง
ความน่ าสนใจของสิ นค้าจนผูบ้ ริ โภคหันมาซื้ อสิ นค้าและกลายเป็ นลูกค้าที่ภกั ดี ต่อ แบรนด์ของ
ผูป้ ระกอบการในที่สุด กลยุทธ์การตลาดที่เปลี่ ยนคนแปลกหน้า ให้เป็ นลูกค้า ขั้นตอนที่ จะทาให้
ลูกค้าที่ไม่เคยรู ้จกั สิ นค้าของผูป้ ระกอบการมาก่อน รู ้ จกั และต้องการซื้ อสิ นค้า จนกระทัง่ นาสิ นค้า
ไปบอกต่อกับคนรอบตัว ทาให้กิจการของผูป้ ระกอบการเติบโตได้ในที่สุด ขั้นแรกก็คือ การทาให้
สิ นค้าดูน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยรู ้จกั สิ นค้าหรื อแบรนด์ของผูป้ ระกอบการมาก่อน ใน
ขั้นตอนนี้ ผปู ้ ระกอบการสามารถทาได้ดว้ ยการให้สิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าก่อน โดยไม่เน้นการ
ขาย เช่นการเขียนคอนเทนต์ หรื อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์กบั ลูกค้าผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย โดยข้อมูล
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หรื อคอนเทนต์เหล่ านั้นต้องเป็ นสิ่ งที่ กลุ่มลู กค้าสนใจหรื อเป็ นสิ่ งที่ ลูกค้าต้องการหาคาตอบ เมื่ อ
ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รู้สึกว่าเป็ นประโยชน์กบั ตัวเองแล้ว พวกเขารับรู ้ได้ถึงความจริ งใจของแบรนด์
และกล้าเปิ ดใจให้กบั แบรนด์หรื อสิ นค้าของผูป้ ระกอบการมากยิง่ ขึ้น ขั้นที่สอง การกระตุน้ ให้ลูกค้า
สนใจและเลื อกที่ จะซื้ อสิ นค้าของแบรนด์ผูป้ ระกอบการมากขึ้ น หรื อที่ เรี ยกว่า “Call to Action”
ยกตัวอย่างเช่น การที่ผปู ้ ระกอบการให้ลูกค้า Add Line ของแบรนด์เพื่อรับโปรโมชัน่ พิเศษหรื อให้
ลูกค้าเข้าสู่ เว็บไซต์เพื่อซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์พร้อมแถมโปรโมชัน่ กลยุทธ์การตลาดขั้นนี้จะ
ช่วยให้ลูกค้ารู ้จกั สิ นค้าและแสดงความสนใจมากขึ้น
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
สื่ อสังคมออนไลน์ หรื อ Social Media หมายถึง สื่ อดิจิตอลที่ทางานอยูบ่ นพื้นฐานเว็บไซต์
บนอินเตอร์ เน็ตที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิ บตั ิการทางสังคมที่มีผสู ้ ื่ อสารจัดทาขึ้นโดยที่ผเู ้ ขียนจัดทา
ขึ้นเอง แล้วนามาแบ่งปั นเนื้ อหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และพูดคุยให้ผใู ้ ช้ในโลกออนไลน์
กับ คนที่ อยู่ใ นสั ง คมเดี ย วกัน ได้อย่างรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ งการใช้ป ระโยชน์ ร่วมกัน
(Elizabeth, 2012; Jan 2011, อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์ ทอง, 2553)
(ภิเษก ชัยนิ รันดร์ , 2553) อ้างใน (จิราภรณ์ ศรี นาค, 2556) ความหมายและประเภทของสื่ อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) คื อสื่ อสังคมออนไลน์ เป็ นสื่ อที่ แพร่ ก ระจายด้วยปฏิ สัมพันธ์เชิ ง
สั ง คม ทั้งนี้ Social media อาจจะอยู่ในรู ป ของเนื้ อหา รู ป ภาพ เสี ย งหรื อวิดีโอ ซึ่ งสอดคล้องกับ
(กานดา รุ ณ นะพงศา, 2557) โซเซี ย ล “Social” หมายถึ งการแบ่ ง ปั น ในสั งคม ซึ่ งอาจจะเป็ นการ
แบ่งปั นเนื้ อหาไฟล์ รสนิ ยม ความเห็น หรื อการปฏิสัมพันธ์ในสั งคม (การรวมกัน เป็ นกลุ่ม) ส่ วน
มีเดีย “Media” หมายถึงสื่ อหรื อเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร ในปั จจุบนั การแพร่ กระจายของสื่ อก็
ทาได้ง่ายขึ้นโดยเกิดจากการแบ่งปั นเนื้อหา (Content Sharing) จากใครก็ได้
ในปั จจุ บ ัน สื่ อออนไลน์ ที่ มี ค นนิ ย มกัน มากที่ สุ ดคื อ Video Cisco คาดการณ์ ว่าภายในปี
2019 วิดีโอจะกลายเป็ นคอนเทนต์ที่โตที่สุดในบนโลกโซเชี ยล ซึ่ งคิดเป็ น 80 เปอร์ เซ็ นต์ของทุ ก
รู ปแบบคอนเทนต์ท้ งั หมด ซึ่ งเมื่อดูจากการใช้งานอินเตอร์ เน็ตที่ไม่วา่ จะไปไหนก็สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก วิดีโอจึงถูกยกให้เป็ นคอนเทนต์ที่จะครองบนโลกอินเตอร์ เน็ต
สิ่ งสาคัญที่ทาให้วดิ ีโอแตกต่างและพิเศษกว่าคอนเทนต์ทวั่ ไป คือวิดีโอสามารถสื่ อสารและ
บอกเล่าเรื่ องราวได้ดีกว่ารู ปภาพหรื อข้อความ อย่างที่ James McQuivey ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านดิจิตลั มาร์
เก็ตติ้งเปรี ยบเปรยไว้วา่ 1 นาทีของวิดีโอเทียบได้กบั 1.8 ล้านคาพูดจึงเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสาคัญที่ทา
ให้นกั การตลาดไม่อาจมองข้ามในการนามาเป็ นกลยุทธ์หลักทางการสื่ อสารถึงผูบ้ ริ โภค
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จากการสารวจของ Adobe นักการตลาดทัว่ โลกกว่า 51.9 เปอร์ เซ็นต์ยกให้วิดีโอเป็ นคอน
เทนต์ที่ให้ค่าตอบแทนในการลงทุ นที่ คุม้ ค่าที่สุด และ Demand Metrics เผยว่า กว่า 70 เปอร์ เซ็ นต์
ของนักการตลาดแบบ B2B มีความเห็ นว่าวิดีโอมี Conversion Rate ที่ดีกว่าคอนเทนต์อื่นๆ อีกด้วย
Youtube ยังตอกย้ าความนิ ยมด้วยการเผยว่ายอดการเติบโตของคนดูเพิ่มขึ้นกว่า 100 เปอร์ เซ็นต์ใน
ทุกๆ ปี แต่จะทาอย่างไรให้วิดีโอเป็ นที่สนใจของคนดูแบรนด์ต่างๆ ควรปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ตรงใจผูบ้ ริ โภค ซึ่ งนักการตลาดต้องตีโจทย์ความเป็ นวิดีโอคอนเทนต์กบั
โฆษณาให้แตก ทาอย่างไรไม่ให้คนดูรู้สึกถูกยัดเยียดขายของ สิ่ งที่จะช่วยประคองความรู ้สึกของคน
ดูให้อินกับวิดีโอได้ คือคานึ งถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณค่า ทาคอนเทนต์ที่คนอยากดู และ
เมื่อดูแล้วเกิดความรู ้สึกอยากแชร์ ต่อ จนก่อให้เกิดการพูดถึงแบบปากต่อปาก
นอกจากนี้ ยังสามารถเผยแพร่ ในช่องทางการขายสิ นค้าเช่ น Shopee และ Lazada ลาซาด้า
กรุ๊ ป ก่ อตั้งโดย Rocket Internet GmbH ประเทศเยอรมนี ซึ่ งเป็ นผูส้ ร้ างธุ รกิ จออนไลน์ช้ นั นากว่า
100 บริ ษทั ใน 40 ประเทศทัว่ โลก เช่ น Zalora FoodpandaEasytaxi เป็ นต้น โดยในปี 2555 ลาซาด้า
กรุ๊ ป เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการธุ รกิจพาณิ ชยกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้พ ร้ อมกัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ เวีย ดนาม และไทย และเปิ ด
ดาเนินการในสิ งคโปร์ในปี 2557
ลาซาด้าประเทศไทย (Lazada) ดาเนิ นธุ รกิ จในลักษณะเป็ นห้างสรรพสิ นค้าออนไลน์ ที่มี
สิ นค้าจาหน่ ายกว่า 200,000 รายการกว่า 16 หมวดหมู่ จากทั้งในและต่างประเทศ มีระบบการชาระ
เงิ นและจัดส่ งสิ นค้าแบบครบวงจร ผ่านผูใ้ ห้บริ การหลักที่ มีชื่อเสี ยง เช่ น hello Pay Pay Pal Kerry
Express DHL เป็ นต้น มีการรับประกันคุ ณภาพสิ นค้าและจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายอย่างยิ่งใหญ่
และเป็ นผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ มพาณิ ชยกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ รายแรกๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ อ โทรทัศ น์ ใ นประเทศไทย ปั จจุ บ ัน มี Alibaba เป็ นผูล้ งทุ น รายใหญ่ ใ นบริ ษ ัท ทั้ง นี้ ธุ รกิ จ ของ
Lazada เติ บ โตอย่างรวดเร็ วในประเทศไทยในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่านมา โดยมี ผูใ้ ช้งานสั่ งซื้ อสิ นค้าผ่าน
ช่ อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ง ทางเว็บ ไซต์แ ละแอพพลิ เคชัน ของ Lazada สู งสุ ด ในประเทศไทย
(Lazada, 2017)
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับระบบข้ อมูลสิ นค้ า (Electronic Catalog : e-catalog)
ระบบข้อมูลสิ นค้า (E-Catalog) เป็ นมาตรฐานระบบแคตตาล็อกที่รวบรวมรายละเอียดของ
สิ นค้าและบริ การ ซึ่ งอานวยความสะดวกให้ผคู้ า้ และผูร้ ับจ้างที่มีคุณสมบัติในการดาเนิ นธุ รกรรม
สามารถเข้ามาทาการแจ้งและปรับปรุ งรายการสิ นค้าหรื อบริ การของตนเองได้ (กรมบัญชี กลาง,
2545)
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การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบ e-catalog (แคตตาลอคออนไลน์) เกิดจากแนวคิดที่
ทางบริ ษ ทั อยากนาเสนอสิ นค้าและแบรนด์ให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถเปิ ดอ่านได้ใน
รู ป แบบออนไลน์ เพื่ อลดต้นทุ นในการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ เพื่ อให้เกิ ดความทันสมัย และเพิ่ ม ความ
น่าสนใจให้กบั catalog สิ นค้า และเพิ่มความน่าเชื่ อถือให้บริ ษทั ในการจัดทา e-catalog (แคตตาลอ
คออนไลน์) ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.3.1) E-catalogปี 2555 มี คนไทยใช้อินเทอร์ เน็ตมากกว่า 25 ล้านคน และตอนนี้ มีสินค้า
ผูป้ ระกอบการไทยที่ขายในโลกออนไลน์มากกว่า 10 ล้านรายการแล้ว มีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง
ทาให้การค้นหาซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์เป็ นเรื่ องง่าย และสะดวกสาหรับทุกคนในประเทศ
สิ่ งที่เห็ นชัดจากการสารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ
(เนคเทค) พบว่า คนไทยซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นจาก 47.8% เป็ น 57.2% และตัวเลขการเพิ่มขึ้ น
ของผูป้ ระกอบการออนไลน์ก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ทาให้เห็นชัดว่า พฤติกรรมคนไทย เริ่ มค้นหาสิ นค้า
และจับจ่ายผ่านทางออนไลน์เพิม่ อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งการรวมกันของกลุ่มประเทศอาเซี ยน (เออีซี) จะยิง่ ทาให้โอกาสค้าขายทางออนไลน์
เปิ ดกว้างมากขึ้น และขยายโอกาสเข้าสู่ คนมากกว่า 600 ล้านคน ช่องทางออนไลน์ คือ ช่องทางเดียว
ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มีศกั ยภาพเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจทางตรงทันที
แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ อี -แคตตาล็อก เป็ นนวัตกรรมใหม่ในการโฆษณาผ่านทาง
อิ น เตอร์ เน็ ท โดยจัด ท าเป็ นอี -บุ๊ ค ที่ มี รู ปร่ างคล้ า ยแคตตาล็ อ กจริ ง แต่ ส ามารถเพิ่ ม คลิ ป
ภาพเคลื่อนไหว หรื อเสี ยงลงในแคตตาล็อกได้ ทาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
นอกจากนั้นยังสามารถอัพ เดทแคตตาล็อกได้อย่างง่ายดายทุ กเวลา โดยไม่ตอ้ งประสบ
ปัญหาแคตตาล็อกล้าสมัย
อี-แคตตาล็อก สามารถเปิ ดอ่านได้ในหน้าเว็บของท่านทั้งในระบบไอโอเอสและวินโดวส์
หรื อจะดาวน์โหลดอี -แคตตาล็อกไปเก็บ ไว้ในคอมพิวเตอร์ พี ซีวินโดวส์ ก็ได้ หรื อจะส่ งไฟล์อีบุ๊
คทางอีเมล์ให้กลุ่มเป้ าหมายโดยฝากผ่านระบบ Cloud ทั้ง iCloud และ Google Drive
ตัวอย่าง e-catalog
ด้วยเทคนิ ค การน าเสนอแบบ Multimedia สามารถสร้ างรู ป แบบ Interactive ใส่ Video
Clip หรื อ Audio Clip รวมไปถึงการทา link ข้อมูลไปสู่ เว็บไซด์หรื อ Socila Media อื่นๆได้
การใช้ ง านสามารถใช้ ง านได้ท้ ัง แบบ Online / Offline และสามารถแสดงผลได้บ น
อุปกรณ์ที่หลากหลายในรู ปแบบ responsive บน Desktop PC/ Smart Phone / Tablet

9

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่าง e-catalog
2.3.2) โปรแกรมในการทางาน
โปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพที่ 2.2 PS icon
เป็ นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรู ปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบในทุกวงกาย่อม
รู ้จกั โปรแกรมตัวนี้ ดี โปรแกรม Photoshop เป็ นโปรแกรมที่มีเครื่ องมือมากมายเพื่อสนับสนุ นการ
สร้ างงานประเภทสิ่ งพิ มพ์ งานวิดีท ศั น์ งานนาเสนอ งานมัลติ มีเดี ย ตลอดจนงานออกแบบและ
พัฒ นาเว็บ ไซต์ ในชุ ด โปรแกรม Adobe Photoshop จะประกอบด้ ว ยโปรแกรมสองตัว ได้ แ ก่
Photoshop และ ImageReady
ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ตกแต่งหรื อแก้ไขรู ปภาพ ตัดต่อภาพบางส่ วน
หรื อที่เรี ยกว่า crop ภาพ เปลี่ยนแปลงสี ของภาพ จากสี หนึ่งเป็ นอีกสี หนึ่ งได้ สามารถลากเส้น แบบ
ฟรี สไตล์ หรื อใส่ รูปภาพ สี่ เหลี่ยม วงกลม หรื อสร้างภาพได้อย่างอิสระ มีการแบ่งชั้นของภาพเป็ น
Layer สามารถเคลื่ อ นย้า ยภาพได้เป็ นอิ ส ระต่ อ กัน การท า cloning ภาพ หรื อ การท าภาพซ้ าใน
รู ปภาพเดี ยวกัน เพิ่มเติมข้อความ ใส่ effect ของข้อความได้ Brush หรื อแปรงทาสี ที่สามารถเลือ ก
รู ปแบบสาเร็ จรู ปในการสร้างภาพได้และอื่นๆ
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โปรแกรม Adobe Illustrator

ภาพที่ 2.3 Adobe Illustrator icon
เป็ นซอฟต์แวร์ สาหรับสร้างภาพกราฟิ กในรู ปแบบ Vector โดยมีคุณลักษณะที่สาคัญที่สุด
นัน่ ก็คือคุณภาพของผลงานที่สร้างขึ้นนั้น จะไม่มีปัญหาเรื่ องความละเอียดในการแสดงภาพตามสื่ อ
ต่างๆ ไม่ว่าจะนาไปขยาย หรื อลดแค่ไหนก็ตาม ภาพจะไม่ตอ้ งเสี ยความละเอียด หรื อความคมชัด
แม้แ ต่ น้อ ย เมื่ อเปรี ย บเที ย บกับ ภาพที่ แก้ไ ขโดยใช้เครื่ องมื อ อื่ น ๆ เช่ น Adobe Photoshop ที่ จะมี
ปัญหาเรื่ องความละเอียด และคุณภาพของภาพจะลดลงเมื่อขยายภาพ
Vector คือ ภาพที่มีลกั ษณะทางคณิ ตศาสตร์ โดยจะเป็ นการคานวณตาแหน่งของจุดๆ หนึ่ ง
เพื่ อสร้ างจุ ด เส้ น ให้ เกิ ด เป็ นรู ป ทรง หรื อรู ป ร่ างต่ า งๆ ลัก ษณะการท างานเหล่ านี้ ท าให้ Adobe
Illustrator มี ข ้อดี ใ นการสร้ างภาพขนาดใหญ่ ที่ ส ามารถขยายได้ไ ม่ สิ้ น สุ ด โดยไม่ สู ญ เสี ย ความ
ละเอี ย ดของภาพลงไป นอกจากนี้ คุ ณ สมบัติ พิ เศษข้อ นี้ ยังท างานร่ วมกับ โปรแกรมอื่ น ๆ เช่ น
Photoshop, InDesign, XD และ Premiere ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Raster หรื อ อาจเรี ย กว่ า Bitmap คื อ ภาพที่ ใ ช้ ร ะบบ Grid Pixel ในการแสดงภาพ เช่ น
ภาพถ่าย หรื อภาพที่สร้างจาก Adobe Photoshop เมื่อภาพประเภทนี้ถูกปรับขนาดมากๆ จะพบว่าแต่
ละ Pixel จะประกอบด้วย Bit จานวนมาก ปรากฏการณ์ น้ ี ทาให้สูญเสี ยคุ ณภาพของภาพที่ เรี ยกว่า
Pixilation
โปรแกรม Adobe InDesign

ภาพที่ 2.4 Adobe InDesign icon
เป็ นหนึ่งในชุด โปรแกรม Adobe Creative Cloud สามารถออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ การนารู ปวาดหรื อการนารู ปถ่ายมาดี ไซน์เป็ นหน้าปกหนังสื อ การจัดรู ปแบบหนังสื อ

11

และตัวอักษร เพื่อให้ดึงดูดสายตาของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป การจัดวางรายละเอียดในหน้าต่างๆ ภายใน
หนังสื อ เช่นการจัดวางคอลัมน์ การใส่ โฆษณา การใส่ แบบอักษรที่ไม่เหมือนกันในแต่ละหน้า การ
เรี ยงหน้าหรื อแม้แต่การสร้าง QR Code ให้กบั หนังสื อ เป็ นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมนี้ ยงั มีเครื่ องมือ
ช่ วยในการจัดท านิ ตยสารในแต่ละเล่ ม และลดเวลาในการออกแบบ เพื่ อเพิ่ มความสะดวกสบาย
ให้แก่ผอู ้ อกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
2.3.3) องค์ประกอบศิลป์ หมายถึงสิ่ งที่มนุษย์ใช้เป็ นสื่ อในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
โดยนาส่ วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกันอย่างสอดคล้องกลมกลืนและมีความหมายเกิด
รู ปร่ างหรื อรู ปแบบต่างๆอันเด่นชัดการที่จะเกิดผลงานศิลปะดีๆสักชิ้นนั้นผูส้ ร้างสรรค์จะต้องใช้
กระบวนการที่หลากหลายมาประกอบกันได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ องค์ประกอบของ
ศิลปะ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานหรื อผลงานนั้นๆเพื่อให้ได้ผล
งานที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและมีคุณค่าทางจิตใจอันเป็ นจุดหมายสาคัญที่ศิลปิ นทุกคนมุ่งหวังให้
เกิดแก่ผชู ้ มทั้งหลาย
2.3.4) หลักการจัดองค์ประกอบพื้นฐาน
1) เอกภาพ หมายถึง ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสอดคล้องกลมกลืน
เป็ นหน่วยเดียวกันด้วยการจัดองค์ประกอบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็ นกลุ่มก้อนไม่กระจัด
กระจาย โดยการจัดระเบียบของรู ปทรง จังหวะ เนื้ อหาให้เกิดดุลยภาพจะได้สื่ออารมณ์ ความรู ้สึก
ความหมายได้ง่ายและรวดเร็ ว
2) ดุลยภาพ (Balance) ความสมดุลหรื อดุลยภาพ หมายถึ ง ความเท่ากันเสมอกัน มี
น้ าหนัก หรื อความกลมกลืนพอเหมาะพอดี โดยมีแกนสมมติทาหน้าที่แบ่งภาพให้ซ้ายขวา บน ล่าง
ให้เท่ ากัน การเท่ากันอาจไม่เท่ากันจริ ง ๆ ก็ได้ แต่จะเท่ ากันในความรู ้ สึกตามที่ ตามองเห็ นความ
สมดุลแบ่งเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
- Symmetrical Balance หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะให้ท้ งั 2
ข้างแกนสมมติมีขนาด สัดส่ วน และน้ าหนักเท่ากัน หรื อมีรูปแบบเหมือนกันคล้ายกัน
- Asymmetrical Balance หมายถึ ง การจัดองค์ประกอบของศิลปะ ทั้ง 2 ข้างแกน
สมมติมีขนาดสัดส่ วนน้ าหนักไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ไม่เสมอกัน แต่สมดุลกันในความรู ้สึกความ
สมดุ ล 2 ข้างไม่เท่ากัน คื อภาพมี ความสมดุ ลย์ของเนื้ อหาและเรื่ องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่ องขนาด
น้ าหนัก
3) จุ ดเด่ น (Dominance) หมายถึ งส่ วนส าคัญ ที่ ป รากฏชัด สะดุ ดตาที่ สุ ดในงาน
ศิลปะ จุ ดเด่นจะช่ วยสร้ างความน่ าสนใจในผลงานให้ภาพเขี ยนมี ความสวยงาม มี ชีวิตชี วายิ่งขึ้ น
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จุดเด่นเกิ ดจากการจัดวางที่เหมาะสม และรู ้จกั การเน้นภาพ (Emphasis) ที่ ดี จุดเด่น มี 2 แบบ
คือ
- จุดเด่นหลัก เป็ นภาพที่มีความสาคัญมากที่ สุดในเรื่ องที่ จะเขียน แสดงออกถึ ง
เรื่ องราวที่ชดั เจน เด่นชัดที่สุดในภาพ
- จุดเด่นรอง เป็ นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทาหน้าที่สนับสนุ นจุดเด่นหลัก ให้
ภาพมีความสวยงามยิง่ ขึ้น เช่น ในภาพจุดเด่นรองได้แก่ รู ปเรื อ
4) ความขัดแย้ง (Contrast) ขัดแย้งด้วยรู ป ทรงขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วยเส้ น
ขัดแย้งด้วยผิวขัดแย้งด้วยสี ความขัดแย้งที่กล่าวมาถูกจัดวางเพื่อให้เกิดความงามทางศิลปะ
5) ความกลมกลื น (Harmony) ภาพด้า นล่ างเป็ นความกลมกลื น ด้านเรื่ อ งราวที่
สอดคล้องเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และเป็ นความกลมกลืนในเรื่ องสี วรรณะเดียวกัน
2.3.5) องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Elements of Art) ซึ่ งจะเรี ยกได้อีกอย่างนึ งว่า ทัศน
ธาตุ ซึ่ งทัศนธาตุในที่น้ ีก็คือศิลปะที่สัมผัสได้ดว้ ยการมองเห็น ซึ่ งองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะใน
การมองเห็นในทางทัศนศิลป์ นั้นได้แก่
1) จุด (Point) เป็ นองค์ประกอบที่สามารถสัมผัสและรับรู ้ได้นอ้ ย แต่ในทางศิลปะ
จุด ๆ หนึ่ งที่ปรากฏในภาพอาจจะค่อย ๆ ขยายใหญ่ในความรู ้สึกแปรเปลี่ ยนเป็ นรู ปสัญลักษณ์ สิ่ง
ต่าง ๆ เช่น การนาเอาจุดมาแทนสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูใ่ นระยะหนทางที่ห่างไกล เช่น ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ
การตีความในจิ นตนาการอาจขยายกว้างใหญ่กว่าการรับรู ้ หลายเท่า และมี รูปแบบที่ เปลี่ ยนไปได้
อย่างไม่สิ้นสุ ด

ภาพที่ 2.5 จุด

13

2) เส้น (Line) เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก เส้นขยุกขยิก เป็ นต้น ซึ่งเส้นที่ปรากฏ
ในลักษณะที่ต่างกันก็จะมีอิทธิ พลที่สามารถกระตุน้ เร้าความรู ้สึกจากการรับรู ้ให้แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 2.6 เส้น
3) รู ป ร่ างและรู ป ทรง (Shape & Form) รู ป ร่ าง (Shape) คื อ รู ป แบน ๆ มี 2 มิ ติ มี
ความกว้างกับความยาวไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรู ปต่าง ๆ เช่น
รู ปวงกลม รู ปสามเหลี่ ยม หรื อ รู ปอิสระที่ แสดงเนื้ อที่ของผิวที่เป็ นระนาบมากกว่าแสดงปริ มาตร
หรื อมวล
รู ปทรง (Form) คือ รู ปที่ลกั ษณะเป็ น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาแล้ว ยังมีความ
ลึ ก หรื อความหนา นู น ด้วย เช่ น รู ป ทรงกลม รู ป ทรงสามเหลี่ ย ม ทรงกระบอก ให้ ค วามรู ้ สึ ก มี
ปริ มาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ าหนัก หรื อการจัดองค์ประกอบของรู ปทรง
หลายรู ปรวมกัน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป ทรง เมื่ อ น ารู ป ทรงหลาย ๆ รู ปมาวางใกล้ ก ั น รู ปเหล่ า นั้ นจะมี
ความสัมพันธ์ดึงดูด หรื อผลักไสซึ่ งกันและกัน การประกอบกันของรู ปทรงทาได้โดยใช้การนารู ป
เรขาคณิ ต รู ปอินทรี ย ์ และรู ปอิสระ มาซ้อนทับกัน ผนึ กเข้าด้วยกัน แทรกเข้าหากัน หรื อ รู ปทรงที่
บิดพันกัน นามาประกอบเข้าด้วยกันจะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุ ด

ภาพที่ 2.7 รู ปร่ าง
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4) ค่าน้ าหนัก (Value) ค่าความอ่อนแก่ของบริ เวณที่ถูกแสงสว่าง และบริ เวณที่
เป็ นเงาของวัตถุหรื อ ความอ่อน - ความเข้มของสี หนึ่ง ๆ หรื อหลายสี เช่น สี แดง มีความเข้มกว่าสี
ชมพู หรื อ สี แดงอ่อนกว่าสี น้ าเงิน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั หมายถึงระดับความเข้มของแสงและระดับ
ความมืดของเงา ซึ่ งไล่เรี ยงจากมืดที่สุด (สี ดา) ไปจนถึงสว่างที่สุด (สี ขาว) น้ าหนักที่อยูร่ ะหว่าง
กลางจะเป็ นสี เทา ซึ่ งมีต้ งั แต่เทาแก่ที่สุด จนถึงเทาอ่อนที่สุด การใช้ค่าน้ าหนักจะทาให้ภาพดู
เหมือนจริ ง และมีความกลมกลืน ถ้าใช้ค่าน้ าหนักหลาย ๆระดับ จะทาให้มีความกลมกลืนมากยิง่ ขึ้น
และถ้าใช้ค่าน้ าหนักจานวนน้อยที่แตกต่างกันมากจะทาให้เกิด ความแตกต่าง ความขัดแย้ง

ภาพที่ 2.8 ค่าน้ าหนัก
5) บริ เวณว่าง (Space) ส่ วนที่เป็ นพื้นที่ที่ปราศจากองค์ประกอบใด ๆ ถ้าบริ เวณที่
ว่างมีนอ้ ย ความรู ้สึกจากการรับจะรู ้สึกแน่น แข่งขัน แย่งชิง ฯลฯ แต่ถา้ บริ เวณว่างมีมากจะให้
ความรู ้สึกว่างเปล่า เงียบเหงา อ้างว้าง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้ บริ เวณว่างมีเท่ากันจะให้ความรู ้สึกพอดี
สมดุล เสมอภาค เป็ นต้น
6) สี (Color) สี เป็ นคุ ณลักษณะที่ สามารถรับรู้ ได้ด้วยประสาทตา โดยอาศัยแสง
เป็ นตัวส่ องสว่าง สี แต่ละสี มีสมบัติเฉพาะตัวที่สามารถกระตุน้ เร้าให้เกิดความรู ้สึกที่แตกต่างกันอก
ไป เช่ น สี แดงย่อมกระตุน้ เร้ าความรู ้สึกให้เกิ ดแตกต่างไปจากสี ขาวหรื อสี ดาทาให้ความรู ้จากการ
รับรู ้ไม่เหมือนสี เขียว เป็ นต้น
7) พื้นผิว (Texture) พื้นผิวอาจเป็ นเนื้ อหยาบหรื อเนื้ อละเอียด แข็งหรื อหยาบ นิ่ ม
หรื อเรี ย บ พื้ น ผิ วจะท าให้ ผูด้ ู เกิ ดความรู ้ สึ ก ไม่ ว่าด้วยสายตาหรื อร่ างกาย พื้ น ผิวเปรี ย บเสมื อ น
ตัวแทนของมวลภายในของวัตถุน้ นั จากลักษณะพื้นผิวที่ทาให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน ทาให้มีการ
นาเอาลัก ษณะต่ าง ๆ ของพื้ น ผิวเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการสร้ างงานศิ ล ปะ เพื่ อกระตุ ้น เร้ าผูด้ ู เกิ ด
ความรู ้สึกที่ต่างกัน เมื่อได้สัมผัสภาพผลงานที่มีพ้นื ผิวที่ต่างกัน
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ภาพที่ 2.9 พื้นผิว
2.3.6) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตวั อักษร
ประเภทและลักษณะของตัวอักษร
1) Serif หรื อตัวอักษรแบบโรมัน หรื อบางคนก็เรี ยกว่าแบบ โบราณ Tradition old
style ซึ่ งจุ ดเด่ น ของตัวอัก ษรแบบนี้ คื อ การที่ ตวั อัก ษรมี หัว มี เท้า ตัวอัก ษรมี ค วามหนาบาง ไม่
ต่างกันนักตัวอักษรแบบนี้ ให้ความรู ้สึก ถึงความเก่า ความลัง จึงมักจะใช้กบั งานที่เป็ นทางการ กึ่ ง
ไปทางพิธีรีตรอง หรื อเรื่ องราวในเชิ งอนุ รักษ์นิยม ถ้าเป็ นงานสิ่ งพิมพ์จาพวกหนังสื อ ก็มกั จะใช้เป็ น
ตัวพาดหัวเรื่ องมากกว่าจะเป็ นเนื้อหาให้อ่าน

ภาพที่ 2.10 Serif font
2) San Serif หรื อตัวอักษรแบบ Gothic เป็ นตัวอักษรที่มีพ้ืนฐานมาจากแบบ Serif
แต่ดดั แปลงเอาหัวและเท้าออก ให้ดูเรี ยบ ให้ความรู ้ สึกถึ งความทันสมัยกว่าแบบแรก ตัวอักษรมี
ความหนาบาง ไม่ ต่ า งกัน นั ก ตัว อัก ษรแบบ San Serif เป็ นตัว อัก ษรที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการ
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ออกแบบเป็ นอย่างมาก เพราะดูเรี ยบง่าย ทันสมัย เหมาะกับการนาไปใช้ออกแบบหลายชนิด และใน
หนังสื อมักจะนิยมใช้ตวั อักษรแบบนี้วางเป็ นเนื้อหาให้อ่าน เพราะมีรูปร่ างที่อ่านง่าย

ภาพที่ 2.11 Sen Serif font
3) Script เป็ นตัวอักษรที่ เลี ยนแบบลายมื อ ตัวเขี ยน ตัวอักษรมี ความหนาบางทั้ง
แบบพอๆ กัน เหมื อ นเขี ย นด้วยตัวอัก ษรดิ น สอ และต่ างกัน เหมื อ นเราเอาปากกาคอแร้ ง เขี ย น
ตัวหนังสื อตัวอักษรชนิ ดนี้ ให้ความรู ้ สึกไม่เป็ นทางการ อิสระ เส้ นสายของตัวอักษรให้ความรู ้ สึก
สนุ ก สนาน ไร้ ก ฎเกณฑ์ ที่ แ น่ น อนตายตัว จึ ง มี ง านไม่ น้ อ ยเลยที เดี ย วที่ ใ ช้ต ัวอัก ษรแบบนี้ กับ
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นวัย รุ่ น และที่ ส าคัญ ในการท างานสิ่ งพิ ม พ์ เราจะไม่ ใ ช้ต ัวอัก ษรแบบนี้ เป็ น
ตัวหนังสื อให้อ่าน เพราะจะทาให้อ่านลาบาก เมื่อมีจานวนมาก ยกเว้นจะใช้เป็ นหัวเรื่ อง

ภาพที่ 2.12 Script font
4) Decorative หรื อตัวประดิ ษฐ์ เป็ นตัวอักษรที่ ได้รับการตกแต่งให้โดดเด่น บาง
ตัวก็เป็ นภาสัญลักษณ์ซ่ ึ งเราสามารถนามาประกอบใช้ในงานได้เช่นกัน ตัวอักษรแบบนี้ มีรูปแบบที่
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หลากหลาย ยากที่ จะจากัดความ การเลื อกใช้ก็ สุ ดแล้วแต่ นัก ออกแบบจะเอาไปใช้ในงานอะไร
เพราะแต่ละแบบแต่ละชนิดก็ให้อารมณ์ ความรู ้สึก และการสื่ อความหมายที่แตกต่างกันออกไป

ภาพที่ 2.13 Decorative font
2.3.7) การออกแบบแคตตาล็อก
1) จัด หมวดหมู่ ข องแคตตาล็ อ กสิ น ค้า ให้ ชัด เจน แบ่ ง ประเภทของสิ น ค้าหรื อ
หมวดหมู่เพื่อให้ง่าย สะดวกในการค้นหา เพิ่มลูกเล่นการออกแบบด้วยการใช้สีในการแบ่งประเภท
สิ นค้า หรื อเพิ่มความน่ าสนใจโดยใช้เทคนิ คการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานให้ดูทนั สมัย
และแตกต่างจากแคตตาล็อกทัว่ ไป
2) นาเสนอคอนเทนท์เฉพาะส่ วนสาคัญที่ผอู ้ ่านอยากรู ้ และมี คุณภาพผูค้ นสมัยนี้
มองหาคอนเทนท์ที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองผูอ้ ่านหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างแท้จริ ง บอกแค่
รายละเอียดที่สาคัญสิ่ งที่คนอ่านอยากรู ้ โดยการศึกษากลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจน เพื่อนามาปรับใช้
กับงานแคตตาล็อก
3) ใช้ภาพที่นาเสนอในแคตตาล็อกให้ดึงดูดความสนใจภาพใช้ที่จะประกอบใน
งานควรจะสื่ อกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายของเราได้ ชั ด เจนเพี ย งพอและถู ก ต้ อ ง การใช้ ภ าพจึ ง เป็ น
องค์ประกอบหนึ่ งที่สาคัญเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคหรื อผูอ้ ่านสารเข้าใจเนื้ อหาได้ชดั เจนมาก
ขึ้น
4) เปลี่ยนจากการเขียนรายละเอียดสิ นค้ามากๆ มาเป็ นการใช้ QR Code เพื่อบอก
รายละเอียดสิ นค้า การใช้งานสิ นค้า รวมไปถึงโปรโมชัน่ สถานที่จดั จาหน่าย แทนการเขียนทุกอย่าง
ลงไปบนแคตตาล็อก นอกจากนั้นการใช้ QR Code ยังสามารถลิ้งค์ที่ไปยัง Social Media อื่นๆ ของ
บริ ษทั ได้อีก เพื่อให้สามารถลูกค้าเข้าไปศึกษาข้อมูลของธุ รกิจ และติดต่อสอบถามได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว

18

2.4 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับภาพเคลือ่ นไหว (Animation)
คาว่า Animation รวมทั้ง Animate และ Animator มากจากรากศัพท์ละติน "Animare" ซึ่ งมี
ความหมายว่า ทาให้มีชีวิต ภาพยนตร์ อนิ เมชัน่ จึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและรู ปทรงที่ไม่มี
ชีวติ ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวติ ขึ้นมาได้ (Paul Wells , 1998 : 10)
อนิ เมชั่ น (Animation) หมายถึ ง “การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว” ด้ ว ยการน าภาพนิ่ ง มา
เรี ยงลาดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่ องทาให้ดวงตาเห็ นภาพที่มีการเคลื่ อนไหวในลักษณะภาพ
ติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุ ษย์มองเห็ นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่ อง เรตินาระรักษาภาพนี้
ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี ภาพอื่ นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่ าว สมองของ
มนุ ษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน แม้วา่ อ
นิ เมชัน่ จะใช้หลักการเดียวกับวิดิโอ แต่อนิ เมชัน่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆได้มากมาย
เช่น งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปั ตย์ งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์ หรื องานพัฒนา
เว็บ ไซต์ เป็ นต้น (ทวี ศ ัก ดิ์ กาญจนสุ ว รรณ : 2552 : 222) โดยใช้ โมชั่น กราฟิ ก ระบบสี เป็ น
เครื่ องมือในการทาอนิเมชัน่ ขึ้นมา
2.4.1) โมชั่ น กราฟิ ก (Motion Graphic) บริ ษ ัท พระนครซอฟต์ จ ากัด (2559) กล่ า วว่ า
Motion Graphic กราฟิ กเคลื่อนไหวความหมายอย่างเป็ นทางการคือ : งานกราฟิ กที่เคลื่อนไหวได้
โดยการน าเอามาจัดเรี ย งต่ อๆ กัน อธิ บ ายให้ เข้าใจอย่างง่ ายคื อ การท าให้ ภ าพวาด 2 มิ ติ ของเรา
เคลื่ อนไหวได้ เหมือนการทาการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ นั้นเอง ปั จจุบนั ได้มีการใช้ Motion graphic เป็ นสื่ อ
ในโลกออนไลน์กนั มาขึ้นเนื่ องจากสามารถอธิ บายและทาความเข้าใจได้ง่ายเมื่อถูกสื่ อสารออกไป
แต่อย่างไรก็ตาม Motion graphic ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิดแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ เพราะผู ้
ที่จะออกแบบและสร้างสรรค์ตวั Motion graphic จะต้องมีพ้ืนฐานความรู ้ในการใช้โปรแกรมและ
พื้นฐานในด้านการออกแบบ
ขั้นตอนการทา Motion graphic
1) Direction concept หา Concept ให้เจอ เพื่ อที่จะได้เขียนสคริ ปได้ถูก และเป็ นทางเลื อก
ให้ได้หลายๆทาง
2) Mood board คือการกาหนดคาแร็ คเตอร์ ของตัวละคร ทาให้เห็ นภาพ และเข้าใจตรงกัน
มากขึ้น โดยคาแร็ คเตอร์ ใน Mood board ควรมีมากกว่า 2 แบบ เพื่อเป็ นตัวเลือก
3) Script การเขียน Script โดยสามารถแบ่งได้ออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
3.1) Introduction เป็ นส่ วนนา เขียนเพื่อนาคนดูไปยังส่ วน Main idea ให้ได้
3.2) Main idea เป็ นส่ วนใจความสาคัญของเรื่ อง, รายละเอียดของ Product
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3.3) Ending คือส่ วนสรุ ป ว่าท้ายที่สุดแล้ว Product นี้จะให้ประโยชน์อะไร
การเขียน Script ที่ ดีน้ นั ควรมี ความยาวตั้งแต่ 1 นาที ครึ่ ง แต่ไม่ควรเกิ น 2 นาที ครึ่ ง ทั้งนี้
เพื่อความกระชับ และไม่น่าเบื่อจนเกินไป
4) Storyboard แบ่งออกได้เป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่
4.1) Storyboard มือ เป็ นงาน Sketch ง่ายๆด้วยมือ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
4.2) Storyboard ai หลั ง จาก Storyboard มื อ ผ่ า น ขั้ น ตอนต่ อ มาคื อ น างานไป
ออกแบบใน Adobe illustrator แทน
5) Animate นาฉากที่สร้ างใน Adobe illustrator มาแยก layer และทาให้เคลื่ อนไหวได้ใน
Adobe after effect
6) Mix sound ขั้นตอนการอัดเสี ยงเพื่อใช้บรรยายงาน Graphic motion
2.4.2) สี (Color) มีความสาคัญอย่างมากต่องานกราฟิ ก สี ทาให้ภาพหรื อสิ่ งๆ ต่างๆ มีความ
สดใส สวยงาม น่าสนใจ ในการใช้สีเพื่อสื่ อความหมายในงานกราฟิ ก ควรจะได้ศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจเพื่อที่จะได้นาสี ไปใช้ประกอบกับงานกราฟิ ก ให้งานนั้นสามารถตอบสนองได้ตรงตาม
จุดประสงค์ อารมณ์และความรู้สึกจะเป็ นตัวกาหนดความชอบและไม่ชอบของแต่ละบุคคล มีส่วนที่
จะชักจูงให้เกิดความรู ้สึกสนใจและเข้าใจถึงคุณค่าของงานนั้นๆ ซึ่ งสามารถตอบสนองแรงกระตุน้

ภาพที่ 2.14 ภาพสี
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โทนสี หมายถึง กลุ่มสี ที่ปรากฎแล้วให้ความรู ้สึกที่แตกต่างกัน มีอยู่ 2 โทน ดังนี้
1) สี โทนร้อน หมายถึ ง ชุ ดสี ที่ประกอบด้วย สี ส้มเหลื อง สี ส้ม สี ส้มแดง สี แดง
และสี ม่วงแดง สี วรรณะร้อนให้ความรู ้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุ กสนาน และดึงดูดความสนใจได้
ดี โครงสี ร้อนนี้สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสี มากควรมีสีเย็นมาประกอบบ้างทาให้ภาพมี
ความน่าสนใจมากขึ้น
2) สี โทนเย็น หมายถึง ชุดสี ที่ประกอบด้วยสี เขียวเหลือง สี เขียว สี เขียวน้ าเงิน สี น้ า
เงิ น และสี ม่วงน้ าเงิ น โครงสี เย็นให้ความรู้สึกสุ ภาพ สงบ ลึ กลับ เยือกเย็น ในทางจิตวิทยาสี เย็นมี
ความสัมพันธ์กบั ความรู ้สึกหดหู่ เศร้ า โครงสี เย็นควรมีสีร้อนแทรกบ้างจะทาให้ผลงานดูน่าสนใจ
มากขึ้น
วงจรสี (Color Wheel)
สี ข้ นั ที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สี แดง สี เหลือง สี น้ าเงิน
สี ข้ นั ที่ 2 คือ สี ที่เกิ ดจากสี ข้ นั ที่ 1 หรื อแม่สีผสมกันในอัตราส่ วนที่ เท่ากัน จะทาให้เกิ ดสี
ใหม่ 3 สี
สี ข้ นั ที่ 3 คือ สี ที่เกิดจากสี ข้ นั ที่ 1 ผสมกับสี ข้ นั ที่ 2 ในอัตราส่ วนที่เท่ากัน จะได้สีอื่น ๆอีก 6
สี

ภาพที่ 2.15 ภาพวงจรสี
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ระบบสี
ระบบสี ที่ใช้ในงานกราฟิ กซึ่ งเหมาะกับงานคนละประเภทกันโดยถูกแบ่งเป็ น2โหมดคือ
RGBและCMYK
1) ระบบสี RGB ย่อมาจาก red, green และ blue คือกระบวนการผสมสี จากแม่สี 3 สี คือ สี
แดง สี เขียว และสี น้ าเงิน การใช้สัดส่ วนของสี 3 สี น้ ี ต่างกันจะทาให้เกิดสี ต่างๆได้อีกมากมาย โดย
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆไม่วา่ จะเป็ น จอภาพ กล้องดิ จิตอลล้วนแต่รับและแปลผลเป็ นสี ต่างๆ
ด้วยแสงเหล่ านี้ ตัวอย่างเช่ น ในการออกแบบ web site จะใช้ระบบสี RGB เพื่ อให้ได้ภาพที่ เมื่ อ
แสดงผลบนหน้าจอแล้วมีความสวยงามใกล้เคียงกับสี ที่ตาเรามองเห็นปกติ

ภาพที่ 2.16 ภาพระบบสี RGB
2) ระบบสี CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้ าอมเขี ย ว) magenta (แดงอมม่ วง) yellow (เหลื อง)
Black (ดา) ซึ่ งเป็ นชื่ อสี ที่ นามาใช้ก ารผสมสี ท้ งั สี่ น้ ี จะท าให้เกิ ดสี ได้อีกหลายร้ อยสี โดยระบบสี
CMYK นั้นใช้สาหรับงานพิมพ์ต่างๆ เช่ น ป้ ายโฆษณา สติกเกอร์ งานไวนิ ล ใบปลิ ว แผ่นพับ XStand ฯลฯ

ภาพที่ 2.17 ภาพระบบสี CMYK
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2.4.3) คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
กราฟิ ก มาจากภาษากรี ก ซึ่ งหมายถึ ง การวาดเขี ย น (Graphikos) และการเขี ย น
(Graphein) กราฟิ กจึงหมายถึง ศิลปะหรื อศาสตร์ แขนงหนึ่ ง ที่สื่อความหมายโดยใช้เส้น ภาพเขียน
สัญลักษณ์ ภาพถ่าย ซึ่ งมีลกั ษณะเห็นได้ชดั เจนเข้าใจความหมายได้ทนั ที และถูกต้องตรงตามที่ผใู้ ช้
ต้องการ
หลักการทางานของภาพกราฟิ ก แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ ได้แก่
1) ภาพกราฟิ กแบบราสเตอร์ (Raster) หรื อบิ ตแมพ (Bitmap) ภาพกราฟิ กแบบ
ราสเตอร์ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า บิ ตแมพ (Bitmap) เป็ นภาพกราฟิ กที่ เกิ ดจากการเรี ยงตัวของจุด
สี่ เหลี่ยมเล็กๆ ที่เรี ยกว่า พิกเซล (Pixel) มีการเก็บค่าสี ที่เจาะจงในแต่ละตาแหน่งจนเกิดเป็ นภาพ
ในลักษณะต่างๆ เช่น ภาพถ่าย

ภาพที่ 2.18 ภาพแบบราสเตอร์
2) ภาพกราฟิ กแบบเวคเตอร์ (Vector) เป็ นภาพกราฟิ กที่ เกิ ดจากการประมวลผล
โดยอาศัยหลักการคานวณทางคณิ ตศาสตร์ มีสีและตาแหน่ งที่แน่นอน ภาพจะมีความเป็ นอิสระต่อ
กัน โดยแยกชิ้ นส่ วนของภาพทั้งหมดออกเป็ นเส้ นตรง เส้ นโค้ง หรื อรู ปทรง เมื่ อมี การขยายภาพ
ความละเอี ยดของภาพ จะไม่ ลดลง เช่ น ภาพการ์ ตูนเมื่ อถู กขยายภาพออกมา ภาพที่ ได้ก็จะยังคง
รายละเอี ยดและความชัดเจนไว้เหมื อนเดิ ม และขนาดของไฟล์ภาพจะมี ขนาดเล็ก กว่าภาพแบบ
ราสเตอร์ โปรแกรมที่ นิ ย มใช้ ส ร้ า งภาพแบบเวคเตอร์ ได้แ ก่ โปรแกรม Illustrator โปรแกรม
CorelDraw เป็ นต้น

ภาพที่ 2.19 ภาพแบบเวคเตอร์
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คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก หมายถึ ง การสร้ า งและการจัด การภาพกราฟิ กโดยใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ สร้างภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ หรื อการจัดการเกี่ยวกับภาพ เช่ น
ภาพยนตร์ วิดีทศั น์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิ กในการ
นาเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่ อความหมายให้ชดั เจนและทาความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่ น
การนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพหรื อกราฟ แทนที่จะเป็ นตารางของตัวเลข ซึ่ งในปั จจุบนั มีการใช้
คอมพิวเตอร์ กราฟิ กกับงานหลากหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านการศึกษา งานด้านธุ รกิจ งานด้าน
การออกแบบ งานด้านบันเทิง หรื องานด้านการแพทย์ เป็ นต้น
ประเภทของภาพกราฟิ ก แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) ภาพกราฟิ กประเภท 2 มิติ เป็ นภาพกราฟิ กที่มีแต่ความกว้างและความยาว แต่จะ
ไม่มีความหนาหรื อความลึ ก ได้แก่ ภาพสามเหลี่ ยม ภาพสี่ เหลี่ ยม ภาพถ่าย ภาพลายเส้น ภาพวาด
เป็ นต้น โดยทัว่ ไปเรี ยกภาพกราฟิ กประเภท 2 มิติวา่ ภาพร่ าง

ภาพที่ 2.20 ภาพกราฟฟิ กประเภท 2 มิติ
2) ภาพกราฟิ กประเภท 3 มิติ เป็ นภาพที่เกิ ดจากการใช้โปรแกรมสร้ างภาพ 3 มิติ
ภาพที่ได้จะมีลกั ษณะเหมือนภาพที่มองจากตาคนโดยภาพกราฟิ กประเภท 3 มิติจะมีส่วนโค้ง เว้า
มุม แสง ความลึ กและรายละเอียดที่สูงขึ้นจากภาพกราฟิ กประเภท 2 มิติ มีลกั ษณะการมองภาพที่
เหมือนจริ ง

ภาพที่ 2.21 ภาพกราฟิ กประเภท 3 มิติ
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2.5 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการพัฒนาด้าน Motion Graphics ในรู ปแบบของ Information Graphics
และ Motion Graphics ข่าวสารความรู ้ที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั โดยใช้กราฟิ กในการสื่ อความรู้และ
ความรู้สึก ทาให้จดจาและเข้าใจได้ง่าย
จิราภรณ์ ศรี นาค. (2556). ได้ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ประเภท รู ปแบบ เนื้ อหาและการใช้
สื่ อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์ 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาประเภทของสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่ผใู้ ช้สื่อสังคมออนไลน์เลื อกใช้ 2) เพื่อศึกษารู ปแบบการนาเสนอเนื้ อหาของสื่ อสังคม
ออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาเนื้ อหาที่ผใู ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ใช้ในการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และ
4) เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผูใ้ ช้สื่อสังคมออนไลน์ การศึกษาครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้สื่อสังคม
ออนไลน์ จานวน 28คน และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตัวอย่างสื่ อสังคมออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เป็ นหญิ ง อายุ ระหว่า ง 21-30 ปี มี ระดับ การศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี
ประกอบอาชี พอาชี พนักเรี ยน/นักศึ กษา โดยสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะ Facebook คื อ ประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ ผูใ้ ช้รู้จกั และนิ ยมใช้ม ากที่ สุ ด ทั้ง นี้
รู ป แบบในการน าเสนอสารของสื่ อสั งคมออนไลน์ พบว่า Facebook คื อสื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ มี
รู ปแบบโดดเด่นมากที่สุด โดยเฉพาะรู ปแบบการให้ผรู ้ ับสารมีส่วนร่ วม (Interactive) ที่สามารถทา
การสื่ อสารแบบ VDO Call ได้ ด้านเนื้ อหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์น้ ัน มีลกั ษณะของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อเสริ มกับการใช้สื่อเดิม เป็ นลักษณะที่พบมากที่สุด และเนื้อหาในการแสดงตัวตน
ที่พบคือ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่ใช้ชื่อหรื อรู ปภาพของตนเองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็ นภาษาพูด ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสารส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับเริ่ มต้น
ความสัมพันธ์ คือ บุคคลทัว่ ๆ ไป หรื อเพื่อนใหม่และไม่มีการตั้งกฎ บรรทัดฐานหรื อกติกาการใช้
งานไว้ ด้านวัตถุประสงค์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการ
พูดคุย สนทนามากที่สุด รองลงมาคือ ใช้เพื่อความบันเทิง และใช้เ พื่อรับรู ้เหตุการณ์ ต่างๆ ซึ่ งส่ งผล
กระทบเชิงบวก ทาให้ได้รู้เหตุการณ์ ได้อย่างรวดเร็ ว สามารถช่ วยให้การติดสนใจที่ จะทาสิ่ งต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ได้กลับไปคุยกับเพื่อนเก่า พบปะเพื่อนใหม่ๆ และผลกระทบเชิงลบ พบว่า สื่ อ
สังคมออนไลน์ทาให้ความสัมพันธ์ของบุคคลในโลกของความเป็ นจริ งลดลง และส่ งผลต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ใช้สื่อสารลดลงด้วย จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านระยะเวลา
การใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ กลุ่ ม ผู ้ใ ช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์
แบบต่อเนื่ อง โดยมีการใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ทุกวัน แม้จะจานวนเวลาที่ต่างกันหรื อช่วงเวลาที่
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ต่างกัน ก็ยงั มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
ความสัมพันธ์กบั ผลกระทบเชิ งบวกและผลกระทบเชิ งลบ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับต่ า
ส่ ว นการสร้ า งตัว ตนผ่า นการเลื อ กใช้ ชื่ อ และรู ป ภาพเพื่ อ สร้ า งอัต ลัก ษณ์ การใช้ภ าษาในการ
แสดงออก การสร้างความสัมพันธ์กบั บุ คคลอื่นๆ และการเคารพกฎ/กติกาต่างๆ ที่ตนเองและผูใ้ ช้
คนอื่ น ๆ ตั้ง ไว้ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์ ใ นระดับ ปานกลาง ทั้ง นี้ ยัง มี
ความสัมพันธ์กบั ผลกระทบเชิ งบวกและผลกระทบเชิ งลบ โดยมีระดับความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลาง
เอมิกา เหมมินท (2556) วิทยานิ พนธ์เรื่ อง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลที่
ได้จากการใช้เครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนใน เขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ประชาชนในกรุ งเทพมหานครมีประสบการณ์ ในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปี ขึ้นไป
มากที่สุด ประชาชนใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook บ่อยที่สุดช่องทางที่ประชาชนใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Smartphone ประชาชนส่ วนใหญ่เปิ ดบริ การเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ไวตลอดทั้งวันช่วงเวลาที่ประชาชนใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดคือ 18.00-06.00
น. ประชาชนมีการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 1-3 ชัว่ โมงต่อวันมากที่สุด ส่ วนใหญ่ใช้เพื่อพูดคุยกับ
เพื่ อนมากที่ สุ ด และคุ ณ สมบัติที่ ชอบมากที่ สุ ดคื อ ท าให้ท ราบข่ าวสารรวดเร็ ว โดยเว็บไซต์เป็ น
แหล่งหรื อสื่ อที่ ทาให้สนใจใช้มากที่ สุด พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ สถานภาพสมรส
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พัชรภรณ์ ไกรชุ มพล (2555) เรื่ อง ทัศนคติและพฤติกรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ในการสร้างชื่อเสี ยง กรณี ศึกษา ยูทูบ (Youtube) ผลการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีทศั นคติ
เชิ งบวกต่ อยูทู บ และมี พฤติ กรรมการสื่ อสารผ่านเครื อข่าย สั งคมออนไลน์ โดยเฉพาะยูทู บอย่าง
สม่าเสมอ เนื่ องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้และเนื่ องจาก
อัต ราการเติ บ โตของจ านวนผูใ้ ช้ เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ ใ นการสื่ อ สารทั้ง ในสั งคมไทยและ
ต่างประเทศสู งขึ้นทาให้กลุ่มผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทดเทียมตามสภาพสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรู ปแบบของการจัดทาคลิ ปวีดีโอที่กลุ่มผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ จัดทาขึ้นมาเป็ นประเภทเพื่อความบันเทิงโดยแนวโน้มในอนาคตพบว่าผูค้ นในสังคมจะ
ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การสื่ อ สารผ่า นยูทู บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการใช้ยูทู บ เป็ น
เครื่ องมือในการสร้างความสาเร็ จทั้งในด้านชื่อเสี ยง รายได้หรื อทาการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
ของกลุ่มธุ รกิจ
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้ งั สถานประกอบการ

ภาพที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด
ที่ต้ งั สถานประกอบการ :
สถานที่ต้ งั : 494 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02 - 869-6061-9 | โทรสาร : 02 - 8696070 | อีเมล : fluid.fms@gmail.com

ภาพที่ 3.2 แผนที่ที่ต้ งั บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด
3.2 ผลิตภัณฑ์หลักขององค์กร
บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด (FMS) เป็ นผูน้ าเข้าและจาหน่ายสิ นค้า
อุตสาหกรรมคุณภาพสู งจากต่างประเทศ ดาเนิ นกิจการในประเทศไทยมาเป็ นเวลานานกว่า30ปี
บริ ษทั ฯได้เลือกสรรเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในด้านเครื่ องจักรอุตสาหกรรมเพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดที่มีการปรับเปลี่ยนอยูต่ ลอดเวลา
บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด (FMS) มีทีมงานพร้อมให้คาปรึ กษาสาหรับการ
ประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดสาหรับทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนการพัฒนาเทคนิคการผลิต
เพื่อเพิม่ ศักยภาพของเครื่ องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นการลดต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3.2.1 วิสัยทัศน์องค์กร
มุ่งสู่ การเป็ นผูน้ าในการให้บริ การยานยนต์ในประเทศที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางอย่างครบ
วงจรเพื่อส่ งมอบความสุ ขและความสะดวกสบายได้อย่างเหนือความคาดหมายด้วยบุคลากรและ
เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพเสมือนเป็ น “ เพื่อนร่ วมทางที่รู้ใจ ” Total Journey Solutions
3.2.2 พันธกิจ
พัฒนาและธารงรักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี
- บริ หารการจัดการภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดี
- ดาเนินธุ รกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
- พัฒนาระบบการให้บริ การเพื่อบรรลุความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า
- ส่ งเสริ มให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
- อินเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร
-

ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป
แผนกพัฒนา
ธุ รกิจ
ทีมขาย

สนับสนุน
การขาย

แผนกซัพ
พลายเชน
การตลาด

สต็อคและ
การวางแผน

3.4 ตาแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4.1 ตาแหน่ง, นักศึกษาฝึ กงานทีมการตลาด
1) Media Marketing / Event Marketing
- ออกแบบสื่ อต่างๆ ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ VDO และสื่ ออื่นๆ
- วางแผนการตลาด
- สรรหาช่องทางใหม่ๆในการทาการตลาด

คลังสิ นค้า

จัดส่ ง
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- สร้างการรับรู ้ให้ลูกค้ารู ้จกั บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเครื่ องมือทางการตลาดของบริ ษทั คู่แข่งขัน
- ลงขายสิ นค้าผ่านทาง SHOPEE และ LAZADA
- ให้คาปรึ กษาด้านข้อมูลสิ นค้ากับลูกค้า และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลสิ นค้าที่

ลูกค้าต้องการ
2) Creative Content
- รับผิดชอบในการสร้าง Content ขึ้นบน Platform ออนไลน์ท้ งั ใน Social Media
และ Website วางแผน คิด Content จาก Product ที่รับผิดชอบ
- ตัดต่อ Video Content และเผยแพร่ ผา่ นทาง Facebook และ YouTube
- สร้าง Chabot เพื่อให้ลูกค้าสามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่ตอ้ งการง่ายยิง่ ขึ้น

ภาพที่ 3.3 ขณะปฏิบตั ิหน้าที่เสนอสิ นค้าในงาน ProPack ที่ไบเทค บางนา
3.4.2 ตาแหน่ง, นักศึกษาฝึ กงานทีมแอนิเมชัน
1) ทา Video Motion 2D
- สร้าง Story Board ให้มีความน่าสนใจ
- ทา Video ออกมาให้สามารถเข้าใจง่าย และนาไปใช้กบั พนักงานได้
2) ออกแบบ E-Catalog
- ออกแบบ E-Catalog ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ
- แปลงออกมาให้เป็ น Code เพื่อนความรวดเร็ ว
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1) คุณณัฐวุฒิ สุ ขวัฒนศิริ

กรรมการบริ ษทั

ภาพที่ 3.4 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐวุฒิ สุ ขวัฒนศิริ
3.5.2) คุณนัฏฐินิ สุ ขวัฒนศิริ

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ภาพที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา คุณนัฏฐินิ สุ ขวัฒนศิริ
3.5.3) คุณณัฏฐณิ ชา

สุ ขวัฒนศิริ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

ภาพที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฏฐณิ ชา สุ ขวัฒนศิริ
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3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม – 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นางสาวพิณชญา
สอดโคกสู ง
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ค้นหาข้อมูลหรื อบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
อุตสาหกรรม
วางแผนทา Video Profile Company
ตัดต่อ Video Presentation
ถ่าย Video ปั ญหาเกี ยร์ ทดรอบ ลงคลิป Video
Profile Company
ศึก ษาข้อมูลการท า Email Marketing ลงคลิ ป
ปั ญหาเกียร์ ทดรอบ
ทา Catalog สิ นค้า ในโปรแกรม AI
ทา Catalog เพิ่มเติม
ทดลองการท า Chat bot ถ่ า ย Video การดู แ ล
รักษาหัวเกียร์
น า Chat Bot ลง Page Facebook จริ ง แก้ ไ ข
Video การดูแลรักษาหัวเกียร์ HB
รวบรวมข้ อ มู ล ท า Video วิ ธี สั่ ง ซื้ อสิ นค้ า
Infographic เกี ยร์ ทดรอบ LM แตกต่างจากแบ
รนด์อื่นอย่างไร
ตัดต่อ Video Taichung Flower Expro
ส่ ง งาน Taichung Flower Expro พร้ อ มแก้ไ ข
ให้สมบูรณ์
คู่มือสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทาง Shopeeรวบรวม Q
& A ใส่ ในเว็บไซต์
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สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

แก้ ไ ข Video สั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ผ่ า นทางShopee
รวบรวมข้อ มู ล ท า Video จุ ด เด่ น ของ Small
Gear ตั ด ฉากที่ ต้ อ งการจากคลิ ป ที่ บ ริ ษั ท
นามาใช้ในการทา Video
ตัด ต่ อ Video small Gear แก้ ไ ข Video small
Gear
รวบรวม Video มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าและมอเตอร์
เบรค + ถ่าย Video มอเตอร์ ไฟฟ้ าและมอเตอร์
เบรค + ตั ด ต่ อ Video มอเตอร์ ไ ฟฟ้ าและ
มอเตอร์เบรค
แก้ไข Video มอเตอร์ ไฟฟ้ าและมอเตอร์ เบรค
อัพเดตข้อมูลลงเว็บไซต์ ส่ งงานทุ กชิ้ นให้กบั
บริ ษทั

ตารางที่ 3.1 รายงานการปฏิบตั ิงาน นางสาวพิณชญา สอดโคกสู ง
2) นางสาวสานฝัน
ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ค้นหาข้อมูลหรื อบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
สัปดาห์ที่ 1
อุตสาหกรรม
เสนอความคิ ด คอนเทนท์ อ อนไลน์ ที่ ท ั น
สัปดาห์ที่ 2
สถานการณ์บนออนไลน์
ดู แ ลเพจ Facebook และลงถ่ า ยรู ป สิ น ค้า ลง
สัปดาห์ที่ 3
Shopee
สัปดาห์ที่ 4
ลงสิ นค้า E-commerce ทั้ง Lazada และ Shopee
คิด Content เสนองานและวิเคราะห์การตลาด
สัปดาห์ที่ 5
คู่แข่ง + ออกบูทงาน Propak
ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงจาก Line@ เป็ น Line
สัปดาห์ที่ 6
Office Account ดูแลตอบข้อมูลลูกค้า Line@
น าเสนอการท า Digital Marketing อั พ เดต
สัปดาห์ที่ 7
ฐานข้อมูลลูกค้าใหม่
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สัปดาห์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13

สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

ศึกษาการทา Sale Fuunel การสร้าง Awareness
และ Consideration การทา How to Guide แบบ
Infographic
ตอบChat Line@ และ Facebooสม่ าเสมอเช็ ค
ส ต็ อ คสิ น ค้ า ใ ห้ ต ร งกั บ ข้ อ มู ล ที่ ข าย ใ น
ออนไลน์
รวบรวมข้อมูลสิ นค้าใหม่ที่จะลง Shopee และ
Lazada สิ นค้า LM small Gear Recuder ถ่ายรู ป
สิ นค้า LM small Gear Recuder
ลงสิ น ค้า ใหม่ ใ น Shopee และ Lazada สิ น ค้า
LM small Gear Recuder แก้ ไ ข Infographic
ถ่ า ยโอนข้อมู ล จาก Line @ เปลี่ ย นเป็ น Line
Official Account
ถ่ายคลิปเสี ยง สั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ (
Shopee ) จั ด ท าการสั่ ง ซื้ อสิ นค้ า ผ่ า นทาง
ออนไลน์ ( Lazada ) ในรู ปแบบ Presentation
จัด ท าการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นทางออนไลน์ (
Lazada ) ผ่ า น ท า ง Mobile App ส่ ง ง า น
Infographic อั พ เ ด ต Infographic ล ง Page
Facebook
แนะแนวระบบใช้ ง าน Shopee Lazada Line
Official Account แ ล ะ Facebook ใ ห้ กั บ
พนักงาน
เคลี ยงานทั้งหมดให้เรี ยบร้ อยก่อนรวบรวมส่ ง
ให้กบั บริ ษทั ช่ วยงานเพื่อนให้เสร็ จเรี ยบร้ อย
เป็ นโค้ชให้กบั พนักงานในการเริ่ มทา Shopee
และ Lazada
รวบรวมงานทั้งหมด

ตารางที่ 3.2 รายงานการปฏิบตั ิงาน นางสาวสานฝัน ทรัพย์สิน

33

3) นางสาววิภาวรรณ
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

ทิพย์นุช
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ค้นหาข้อมูลหรื อบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
อุตสาหกรรม
ออกแบบ company profile วาง layout catalog
และออกแบบ
เริ่ มทา Company Profile และ Catalog
แก้ไข Company Profile / Catalog นาไปใช้จริ ง
และแก้ไข Row up
เริ่ มทา E-Catalog แยกสิ นค้าแต่ละประเภท
ทา Catalog สิ นค้า ในโปรแกรม AI
ทา Catalog เพิ่มเติม
ต ร ว จ Catalog ทั้ ง ห ม ด ป รั บ แ ก้ ไ ข ต า ม
คาแนะนา
แก้ไข Catalog เพิ่มเติม
ปรับ แก้ เล่ม Catalog
ปรับสี แก้หน้าสารบัญ E-Catalog
แก้ไข เพิ่มเติมสิ นค้า Servo / Robot รวมเล่ม ECatalog
ตรวจสอบ แก้ไ ข E-Catalog ท าสารบัญ ท า
โปสเตอร์สินค้า
แก้ไข E-Catalog
รวมเล่ม E-Catalog
ตรวจสอบ พร้อมนาเสนองานทั้งหมด

ตารางที่ 3.3 รายงานการปฏิบตั ิงาน นางสาววิภาวรรณ ทิพย์นุช
4) นางสาวสุ ดารัตน์
กันยาเลิศ
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ค้นหาข้อมูลหรื อบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า
สัปดาห์ที่ 1
อุตสาหกรรม
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สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15
สัปดาห์ที่ 16

น า Story Board ที่ เ ขี ย น ไ ว้ ม า ส ร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว
ปรั บแก้ไข Story Board นาเสนอจนสามารถ
มาสร้าง Video จริ งได้
ทา Video Presentation เสร็ จเรี ยบร้อยพร้อมส่ ง
งาน
เขียน Story Board Present Product
ทา Video Present Product
แก้ไข Video ตาม Comment
ศึกษาความเข้าใจ Small Gear ของ แบรนด์
FKT เริ่ มเขียน Story Board Small Gear
Animate , ตัด ต่ อ , ใส่ Sound แก้ไ ข และส่ ง
ไฟล์ที่ Export แล้ว
ท าความเข้า ใจเกี ย ร์ เ ซอร์ โว นามาสร้ า งเป็ น
Motion Graphic เขี ย น Story Board ของเกี ย ร์
เซอร์โว
ปรั บ Story Board ให้ เ ข้า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น หารู ป
วิดีโอ , Footage มาใช้งาน
ท า Motion Graphic ใน AE เพื่ อเตรี ย มไปตัด
ต่อใส่ Sound
ตรวจสอบความสมดุลของ Video และ Export
ไฟล์ อ อกมาให้ พี่ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง
แก้ไขตามที่พี่ที่ปรึ กษาแนะนา และดาเนิ นการ
แก้ไขทันที
ตรวจดูงานที่แก้ไขแล้วตัดต่อใหม่ Export ไฟล์
ออกมา
ตรวจสอบ Video เสร็ จ แล้ว พร้ อ มลงในสื่ อ
ออนไลน์

ตารางที่ 3.4 รายงานการปฏิบตั ิงาน นางสาวสุ ดารัตน์ กันยาเลิศ
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วิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

มิ.ย.62

ก.ค.62

1. ศึกษาเอกสารต่างๆในบริ ษทั
2. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงงาน
4. เรี ยงและออกแบบรู ปแบบโครงงาน
5. เรี ยบเรี ยงข้อมูลและจัดทาโครงงาน

ตารางที่ 3.5 ตารางผลการปฏิบตั ิงานสหกิจ
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่ องใช้
ฮาร์ดแวร์
1. Computer
2. Printer
3. Wacom InTouch Draw
ซอฟต์แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft Excel
3. Adobe Photoshop
4. Adobe illustrator
5. Adobe After Effects
6. Adobe Premiere Pro

ส.ค.62
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลจากการสหกิ จศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์ผลิตสื่ อเพื่อให้บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิ ค ซัพพลาย
จากัด เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น นอกจากนี้ ผศู ้ ึกษายังได้ทราบถึงขั้นตอนการทางานการผลิตสื่ อวิดีโอโดยใช้
โปรแกรม Adobe ในกระบวนการตัดต่อภาพ วิดีโอต่างๆ ทาให้พฒั นาในด้านความรู้และทักษะใน
ด้านการใช้โปรแกรมมากยิ่งขึ้น การปฏิบตั ิงานตามโครงงานสหกิ จศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งเป็ นขั้นตอน
การสร้างงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 เพื่อสร้างเครื่ องมือตลาดดิจิทลั ในรู ปแบบ Motion 2D , Video Content และ E-Catalog
- ขั้นตอนการสร้างงาน Video Content
- ขั้นตอนการสร้างงาน Video Motion 2D
- ขั้นตอนการสร้างงาน E-Catalog
4.2 เพื่อสื่ อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย
- ขั้นตอนการสร้างงานการใช้เครื่ องมือการตลาดดิจิทลั
4.1 สร้ างเครื่องมือตลาดดิจิทลั ในรู ปแบบ Motion 2D, Video Content และ E-Catalog
4.1.1) ขั้นตอนการสร้างงาน Video Content
1) กาหนดประเด็น/หัวข้อของวิดีโอ
ในขั้นตอนนี้ ตอ้ งมองว่าบริ ษทั ยังขาดอะไร ผูศ้ ึกษาจึงเห็นว่าทางบริ ษทั ยังขาด
วิดีโอแนะนาบริ ษทั ว่าเป็ นบริ ษทั อะไร ทางานอย่างไร เพื่อสื่ อสารไปยังลู กค้าเป็ นการแนะนาสั้น
ผ่านวิดีโอและเพิ่มความน่ าเชื่ อถื อโดยทาวิดีโอให้ความรู ้ จากผูช้ านาญงาน โดยทาเป็ นคลิ ปวิดีโอ
ดังนี้
- Company Tour Fluid Mechanic Supply
- ปัญหาที่พบบ่อยของเกียร์ ทดรอบ
- วิธีดูแลรักษาหัวเกียร์ LM
- Liming Servo Gear At Taichung Flower Expo 2018
- วิธีสั่งซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมทาง SHOPEE
- ข้อดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT
- Induction Motor และ Brake Motor ทางานต่างกันอย่างไร
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2) หลังจากได้หัวข้อก็ห าข้อมู ลจากพนัก งานขายและผูช้ านาญด้านสิ นค้า และ
นามาคัดกรองเรี ยบเรี ยงข้อมูลใหม่เพื่อให้เนื้ อหามีความเหมาะสม โดยครึ่ งแรกของคลิปจะเป็ นการ
แนะนาบริ ษทั และครึ่ งหลังจะแนะนาสิ นค้าหลักของบริ ษทั

ภาพที่ 4.1 ภาพจากการหาข้อมูลสิ นค้า

ภาพที่ 4.2 ภาพจากการคัดกรองข้อมูล
3) ขั้นตอนการถ่ายวิดีโอ
ขอความร่ วมมือจากพนักงานที่อยู่ในฉากนั้นๆ และเตรี ยมสถานที่ให้มีความ
เรี ยบร้อยพร้อมถ่ายวิดีโอ โดยใช้กล้องมือถือและไม้กนั สั่นเพื่อให้วดิ ีโอออกมาได้สมบูรณ์
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ภาพที่ 4.3 ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายวิดีโอ

ภาพที่ 4.4 ถ่ายวิดีโอในคลิป Company Tour Fluid Mechanic Supply
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4) ขั้นตอนการตัดต่อวิดีโอ
เมื่ อถ่ า ยวิดี โอเสร็ จ และอัพ โหลดลงคอมพิ วเตอร์ เรี ย บร้ อ ยก็ เข้าโปรแกรม
Adobe Premiere Pro เพื่อตัดต่อวิดีโอ โดยใส่ โลโก้ (Logo) บริ ษทั และชื่อบริ ษทั ในต้นคลิป และตัด
ภาพที่ถ่ายให้ตรงกับเนื้ อหาที่จะใส่ ลงในวิดีโอ เมื่อตัดต่อจนจบครึ่ งแรกของวิดีโอ จากนั้นก็นาภาพ
สิ นค้าที่ได้จากทางบริ ษทั ใส่ ในคลิปวิดีโอ พร้ อมใส่ ประเภท ชื่ อสิ นค้า โลโก้แบรนด์สินค้า และใส่
ข้อมูลติดต่อของบริ ษทั ในท้ายคลิป

ภาพที่ 4.5 ภาพจากการตัดต่อวิดีโอ

ภาพที่ 4.6 ตัดวิดีโอที่ถ่ายจัดวางให้ตรงกับเนื้อหา
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ภาพที่ 4.7 ภาพจากการใส่ ขอ้ มูลสิ นค้า
จากนั้น Export ออกมาเป็ นคลิปวิดีโอและให้พนักงานที่ปรึ กษาประเมินเพื่อตรวจสอบความ
เรี ยบร้อย หากยังไม่ชอบใจสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ จนกว่าวิดีโอนั้นจะออกมาสมบูรณ์
5) สื่ อที่ทาสามารถนาไปเป็ นข้อมูลสิ นค้าให้แก่ลูกค้าและพนักงานใหม่ในบริ ษทั
ได้เข้าใจในตัวสิ นค้าว่าสิ นค้ามีท้ งั หมดกี่ประเภท มีสินค้าอะไรบ้าง หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบ
จากพนักงานที่ปรึ กษาว่าผลงานมีความถูกต้องตามที่คาดหวังไว้จึงจะสามารถนาวิดีโอลง Website,
YouTube, Facebook เพื่ออัพเดตสื่ อออนไลน์ให้ลูกค้าได้รับรู้

ภาพที่ 4.8 ภาพวิดีโอที่อพั โหลดลงสื่ อออนไลน์
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6) ผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์ และอัพโหลดลงทางโซเชียลมีเดียและคอยติดตามยอด
Like และ Share จากทาง Facebook และ YouTube ว่ามีผลตอบรับออกมาตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
และหาความรู ้เกี่ยวกับการทา Video Content ให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
6.1) Company Tour Fluid Mechanic Supply

ภาพที่ 4.9 ภาพรวมคลิป Company Tour Fluid Mechanic Supply
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=1jfz5hmoP-M
6.2) ปั ญหาที่พบบ่อยของเกียร์ ทดรอบ

ภาพที่ 4.10 ภาพรวมคลิป ปั ญหาที่พบบ่อยของเกียร์ ทดรอบ
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=yAr83OyPTYo&t=4s
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6.3) วิธีดูแลรักษาหัวเกียร์ LM

ภาพที่ 4.11 ภาพรวมคลิป วิธีดูแลรักษาหัวเกียร์
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=I8z-G9RpOpk
6.4) Liming Servo Gear at Taichung Flower Expo 2018
วิดีโอที่นามาอ้างอิง
- 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

ภาพที่ 4.12 ภาพรวมคลิป เกียร์ เซอร์ โว
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=w4nKEou3-xI
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6.5) วิธีสั่งซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมใน SHOPEE

ภาพที่ 4.13 ภาพรวมคลิป วิธีสั่งซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมใน SHOPEE
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=AQPd5Zkxy-w
6.6) ข้อดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT

ภาพที่ 4.14 ภาพรวมคลิป ข้อดีและกระบวนการผลิต Small Gear FKT
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=NUy8wJCQZyM&t=1s
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6.7) Induction Motor และ Brake Motor ทางานต่างกันอย่างไร

ภาพที่ 4.15 ภาพรวมคลิป Induction Motor และ Brake Motor ทางานต่างกันอย่างไร
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=dhffCKb-gOI
4.1.2) ขั้นตอนการสร้างงาน Video Motion 2D
การสร้างโมชันกราฟิ ก เพื่อสร้าง Content Marketing ให้กบั บริ ษทั ฟลูอิด แมคคา
นิค ซัพพลาย จากัด นาเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ ทาให้แบรนด์เป็ นที่รู้จกั สร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
ลูก ค้า โดยโมชัน กราฟิ ก เรื่ องนี้ จะบอกเล่ าเรื่ องราวเกี่ ย วกับ คุ ณ สมบัติเด่ น ๆของตัวสิ น ค้า การ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานต่างๆดังนี้
1) กาหนดแนวคิดของวิดีโอ
ในขั้นตอนการผลิตสื่ อโมชันกราฟิ กนี้ โดยสรุ ปได้วา่ ทาง บริ ษทั ฟลูอิด แมค
คานิ ค ซัพพลาย จากัด ต้องการคลิปวิดีโอที่สามารถเคลื่อนไหวได้ บอกเล่าส่ วนประกอบ ของเกี ยร์
แต่ละประเภทของแต่ละแบรนด์ โดยต้องการทาเป็ นคลิปความยาวไม่เกิน 3 นาที ถึง 5 นาที ด้วยกัน
ทั้งหมด 4 คลิป ในหัวข้อดังนี้
- เกียร์ ทดรอบ LIMING (Worm Gear)
- มอเตอร์ เกียร์ LIMING (Helical Gear)
- FKT มอเตอร์ เกียร์ (Small Gear Reducer)
- เกียร์ เซอร์ โว LIMING (Servo Gearbox)
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ภาพที่ 4.16 ศึกษาและทาความเข้าใจสิ นค้าของบริ ษทั
2) รวบรวมข้อมูล
หลังจากได้เนื้ อหาของสิ นค้าแบรนด์ต่างๆของบริ ษทั จากเว็บไซต์ของบริ ษทั
และคู่มือของสิ นค้าแล้ว นามาทาเป็ นสตอรี่ บอร์ด (Story Board)

ภาพที่ 4.17 การรวบรวมข้อมูลสิ นค้า
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3) คัดกรองข้อมูล

ภาพ 4.18 การอัพเดตผลงานและการประชุม
นาข้อมูลมาเรี ยบเรี ยงและคัดกรองข้อมูลว่าเนื้ อหาที่ทามานั้นถูกต้องและครบตาม
วัตถุประสงค์ โดยนาส่ งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษา
4) การทาสตอรี่ บอร์ด (Story Board)
การทาสตอรี่ บอร์ด (Story Board) เพื่อจะให้เห็นรายละเอียดและสิ่ งที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดในเรื่ องๆนั้น ก่อนที่จะนาเอาไปทาเป็ นภาพต่อเนื่ อง

ภาพที่ 4.19 การทาสตอรี่ บอร์ ด
การทาสตอรี่ บอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวิดีโอ เรื่ อง Worm Gear
(เนื้ อหาอ้างอิงจากเว็บไซต์บริ ษทั )
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ภาพที่ 4.20 การทาสตอรี่ บอร์ ด
การทาสตอรี่ บอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวิดีโอ เรื่ อง Helical Gear
(เนื้ อหาอ้างอิงจากเว็บไซต์บริ ษทั )

ภาพที่ 4.1.21 การทาสตอรี่ บอร์ด
การทาสตอรี่ บอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวิดีโอ เรื่ อง Small Gear
(เนื้ อหาอ้างอิงจากเว็บไซต์บริ ษทั )
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ภาพที่ 4.22 การทาสตอรี่ บอร์ ด
การทาสตอรี่ บอร์ดในโปรแกรม Adobe Photoshop ของวิดีโอ เรื่ อง Servo Gear
(เนื้ อหาอ้างอิงจากเว็บไซต์บริ ษทั และ LIMING)
5) ผลิตภาพสิ นค้า
ก่อนทาวิดีโอนั้นจาเป็ นต้องเตรี ยมรู ปภาพให้พร้อม พร้อมถ่ายจริ ง,หรื อ
ภาพวาด เพื่อนามาประกอบการเล่าเรื่ องด้วยวิดีโอ

ภาพที่ 4.23 การ Draft รู ปจากสิ นค้าจริ ง
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ภาพที่ 4.24 การจัดเรี ยงภาพถ่าย
6) ขั้นตอนระหว่างการผลิตวิดีโอ Content Marketing
6.1) การหาแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างผลงาน การเปลี่ยนภาพ
คอนเทนต์แบบเดิมๆให้ดูน่าสนใจ มีเรื่ องราวมากขึ้น และทาให้ทุกคนเห็นภาพ เข้าใจตรงกันกับสิ่ ง
ที่เราต้องการนาเสนอ
6.2) หาความน่าเชื่อถือ เพื่อเป็ นการเสนอจุดขายที่ชดั เจน แสดงให้เห็นความ
แตกต่างจากสิ นค้าประเภทเดียวกันแต่คนละแบรนด์สินค้า ทาให้ลูกค้าเกิดความสนใจและสามารถ
เข้าใจได้ง่ายไม่ซบั ซ้อน จากที่ได้รับ brief งาน วิดีโอ เหล่านี้ จะให้ความรู ้สึก เข้าใจสิ นค้าที่ใช้ใน
งานอุตสาหกรรม ต่างๆ ว่ามีคุณสมบัติขอ้ ดียงั ไงและแบรนด์ไหนที่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว
สิ นค้านั้นเหมาะแก่การใช้งานในรู ปแบบไหนบ้าง
7) ขั้นตอนการทาวิดีโอ ด้วย โดยใช้โปรแกรม Adobe
7.1) นาภาพที่วาดใน Adobe Photoshop มาทาให้เคลื่อนไหวใน Adobe After
Effect
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ภาพที่ 4.25 วาดภาพในโปรแกรม
7.2) นาภาพที่วาดใน Adobe illustrator มาทาให้เคลื่อนไหวใน Adobe After
Effect

ภาพที่ 4.26 วาดภาพในโปรแกรม
7.3) นาภาพที่วาดใน Adobe Photoshop และ Adobe illustrator มา Animate
ใน Adobe After Effect

ภาพที่ 4.27 วาดภาพในโปรแกรม
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8) ตัดต่อวิดีโอ
รู ปแบบของการตัดต่อ วิดีโอนั้น จะเป็ นไปตาม Pattern ตามแบบที่พนักงานที่
ปรึ กษาได้ brief ไว้ ให้แต่ละคลิปมีระยะเวลาไม่เกิน 3-5 นาที และตอนท้ายของคลิปจะมี เว็บไซต์
และ Logo ของ บริ ษทั กับแบรนด์สินค้า ลักษณะการตัดต่อ จะเป็ นการใส่ Text, Sound และ Sound
Effect
8.1) หา Sound Effect มาทาในกระบวนการตัดต่อ เพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
8.2) นางานที่ทาเคลื่อนไหวแล้วใน Adobe After Effect มาตัดต่อและใส่
Sound Effect ใน Adobe Premiere Pro

ภาพที่ 4.28 ตัดต่อวิดีโอ
8.3) ภาพการ Export วิดีโอความละเอียด HD 1080p

ภาพที่ 4.29 วิดีโอเกียร์ ทดรอบ
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9) ขั้นตอนการเผยแพร่ ผลงาน
เผยแพร่ ผลงาน หลังจากที่พนักงานที่ปรึ กษาได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ทาเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ก็ได้นาไปเผยแพร่ ในสื่ อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทาง Facebook , YouTube

ภาพที่ 4.30 ภาพเผยแพร่ บน Facebook เรื่ อง Worm Gear

ภาพที่ 4.31 ภาพเผยแพร่ บน YouTube เรื่ อง Worm Gear
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=II3f3xaqk3Y
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ภาพที่ 4.32 ภาพเผยแพร่ บน Facebook เรื่ อง Small Gear

ภาพที่ 4.33 ภาพเผยแพร่ บน YouTube เรื่ อง Small Gear
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=ARok6c2w1NE

54

ภาพที่ 4.34 ภาพเผยแพร่ บน Facebook เรื่ อง Helical Gear

ภาพที่ 4.35 ภาพเผยแพร่ บน YouTube เรื่ อง Helical Gear
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=-d67qPn0VPs
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ภาพที่ 4.36 ภาพเผยแพร่ บน YouTube เรื่ อง Servo Gear
การเข้าถึง : https://www.youtube.com/watch?v=q03IrA6CraI&t=9s
4.1.3) ขั้นตอนการสร้างงาน E-Catalog
ในการจัด ท าหนังสื อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-catalog ผูจ้ ดั ท ามี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ
เผยแพร่ แคตตาล็อกสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ งผลิ ตภัณฑ์ได้อย่าง
รวดเร็ วและสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และลดต้นทุนในการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และเพื่อให้เกิด
ความทันสมัยและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั บริ ษทั มากขึ้น โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล
ในขั้นตอนการศึกษาข้อมูล ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
สิ นค้า ประเภทของสิ นค้าภายในบริ ษทั

ภาพที่ 4.37 ประเภทสิ นค้า

56

2) วางแผนการดาเนินการ
จัดทาได้เรี ยงลาดับความสาคัญ และแบ่งประเภทของสิ นค้า พร้ อมกับสเกต
ภาพการจัดวาง

ภาพที่ 4.38 จัดเรี ยงลาดับความสาคัญ และแบ่งประเภทของสิ นค้า
3) เขียน design brief

ภาพที่ 4.39 design brief
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3.1) ถ่ายรู ปสิ นค้า และแก้ไขข้อมูลสิ นค้า โดยโปรแกรม illustrator

ภาพที่ 4.40 ถ่ายรู ปสิ นค้าจริ ง

ภาพที่ 4.41 แก้ไขข้อมูลสิ นค้า โดยโปรแกรม illustrator
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ภาพที่ 4.42 แก้ไขข้อมูลสิ นค้า โดยโปรแกรม illustrator เสร็ จแล้ว
3.2) ตัดแต่งรู ปสิ นค้า โดยโปรแกรม Photoshop

ภาพที่ 4.43 ตัดแต่งรู ปสิ นค้า

59

ภาพที่ 4.44 ตัดแต่งรู ปสิ นค้า
3.3) สเกตการจัดวาง องค์ประกอบต่างๆ

ภาพที่ 4.45 สเกตการจัดวาง
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3.4) เลือกโทนสี ในการใช้งาน

ภาพที่ 4.46 โทนสี ที่ใช้ในการทา E-Catalog

ภาพที่ 4.47 เพิ่มเติมโทนสี ให้บริ ษทั
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3.5) รวมเล่มโดยใช้โปรแกรม InDesign จัดทาสารบัญและลิงค์ตวั สิ นค้าไปยัง
หน้าต่างๆ

ภาพที่ 4.48 รวมเล่มโดยใช้โปรแกรม InDesign
4) ตรวจสอบและแก้ไข
4.1) นาเข้าโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการ E-Catalog

ภาพที่ 4.49 โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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4.2) Import files PDF: e-catalog

ภาพที่ 4.50 Import files PDF

ภาพที่ 4.51 Import files PDF เสร็ จแล้ว
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4.3) Export file กด Publish

ภาพที่ 4.52 Export file
4.4) Save file นามสกุลไฟล์ exe. สาหรับดาวโหลดและสามารถเปิ ดได้แบบ
ออฟไลน์ และ นามสกุลไฟล์ html. สาหรับเปิ ดแบบออนไลน์

ภาพที่ 4.53 Save file นามสกุลไฟล์ exe.
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4.5) เมื่อ export e-catalog แล้ว สามารถนาไปใส่ หน้าเว็บได้ตามภาพตัวอย่าง

ภาพที่ 4.54 ใส่ E-catalog ในหน้าเว็บไซต์บริ ษทั
4.2 เพือ่ สื่ อสารการตลาดออนไลน์ ในการสร้ างการรับรู้ และยอดขาย
การท าการตลาดดิ จิ ท ัล โดยใช้เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดคื อ Video Content, การท าVideo
Motion 2D และ E-Catalog และเผยแพร่ เครื่ องมือผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ของบริ ษทั ฟลูอิด แมค
คานิ ค ซัพพลาย จากัด โดยมีแพลตฟอร์ มออนไลน์คือ Website, Facebook, YouTube เพื่อสร้างการ
รับรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสิ นค้าผ่านทางแพลตฟอร์ มออนไลน์ของบริ ษทั และการขาย
สิ นค้าผ่านทาง E-Commerce คือ SHOPEE และ LAZADA โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1) วิเคราะห์เครื่ องมือการสร้าง Awareness ของคู่แข่งขันทางการตลาดของบริ ษทั ฟลูอิด
แมคคานิค ซัพพลาย (FMS)
1) วิเคราะห์เครื่ องมือการสร้าง Awareness ของคู่แข่งขัน
1.1) บริ ษทั เจริ ญเมือง แมชชินเนอรี่ จากัด

ภาพที่ 4.55 เครื่ องมือการสร้าง Awareness
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1.2) บริ ษทั TN Metal Works

ภาพที่ 4.56 เครื่ องมือการสร้าง Awareness
2) วิเคราะห์ แ พลตฟอร์ ม การสร้ าง Awareness ให้ ต รงกับ กลุ่ ม เป้ าหมายและ
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครอบคลุมทัว่ ถึงมากที่สุด

ภาพที่ 4.57 สถิติจานวนผูใ้ ช้งานโซเซียลมีเดีย
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2.1) Facebook

ภาพที่ 4.58 สถิติจานวนผูใ้ ช้งาน Facebook
2.2) Instagram

ภาพที่ 4.59 สถิติจานวนผูใ้ ช้งาน Instagram
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2.3) Twitter

ภาพที่ 4.60 สถิติจานวนผูใ้ ช้งาน Twitter
3) วิเคราะห์ ผลจากการสารวจสถิ ติการใช้โซเซี ยลมี เดี ย สรุ ปได้ว่าแพลตฟอร์ มที่
เหมาะสมกับบริ ษทั มากที่สุด คือ Facebook เพราะว่า Facebook เป็ นแพลตฟอร์ มที่ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
มากที่สุดจากการสารวจว่าเพศชายว่าการใช้งานมากกว่าเพศหญิงซึ่ งกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั 80%
เป็ นเพศชาย และ Facebook มี active user เยอะที่สุดในโลก

ภาพที่ 4.61 การเรี ยงลาดับ social media / Chat platform ที่มี active user เยอะที่สุดทัว่ โลก
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4) เมื่อวิเคราะห์ คู่แข่งขันและเลือกแพลตฟอร์ มเสร็ จก็ดาเนิ นการใช้เครื่ องมือทาง
การตลาดเผยแพร่ Video Content และ Video Motion 2D ผ่านทาง Facebook และ YouTube
4.1) การคิ ด Content Video เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจให้ ก ับ สิ น ค้า ที่ เผยแพร่ ท าง
Facebook และYouTube

ภาพที่ 4.62 การคิด Content Video เผยแพร่ ทาง Facebook และYouTube
4.2) ขั้นตอนการลงเครื่ องมื อทางการตลาดในรู ปแบบ Video ที่มี ประโยชน์
เพื่อสร้างการรับรู ้ให้ลูกค้าสามารถรับรู ้สินค้าของบริ ษทั เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 4.63 การลง Video Content เผยแพร่ ทาง Facebook และYouTube

69

4.3) ขั้น ตอนการลงเครื่ องมื อ ทางการตลาดในรู ป แบบ Infographic ที่ มี
ประโยชน์เอให้ลูกค้าทราบว่าอยากต้องการสิ นค้าจะต้องเตรี ยมข้อมูลสิ นค้าอะไรบ้าง

ภาพที่ 4.64 การลง Infographic เผยแพร่ ทาง Facebook
5) เมื่อลง Video Content และ Infographic เสร็ จเรี ยบร้อยก็ติดตามผลการตอบรับ
จากลู ก ค้าผ่านทาง Comment ที่ ต้องรู ้ รายละเอี ยดสิ นค้าเพิ่ มเติ ม โดยที่ เราจะคุ ย กับ ลู กค้าทางแชท
ข้อความใน Facebook หรื อ Line Official Account ว่าลูกค้าต้องการ Dimension สิ นค้าอย่างไรและ
ส่ งข้อมูลสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการกับราคาสิ นค้า และถ้าหากลูกค้าต้องการส่ วนลดสิ นค้ามากกว่าหน้า
ร้านสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ได้ที่ SHOPEE และ LAZADA ที่บริ ษทั จะมีส่วนลด 35%
ที่มากกว่าส่ วนลดหน้าร้ านโดยบริ ษทั จะกาหนดสิ นค้าให้ว่าจะต้องลงสิ นค้าประเภทไหนและแบ
รนด์อะไร

ภาพที่ 4.65 Comment ของลูกค้าที่ตอ้ งการทราบรายละเอียดสิ นค้าเพิม่ เติม
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ภาพที่ 4.66 การหาข้อมูลสิ นค้าและราคาสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
6) การแชร์ (Share) ลิ ง ค์ ร้ า นค้ า SHOPEE และLAZADA ผ่ า นทาง Facebook
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า สามารถรั บ รู ้ ผ่า นทาง Fan Page ว่าบริ ษ ัท จ าหน่ ายสิ น ค้าทางออนไลน์ และจัด ท า
เครื่ องมื อช่ วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ให้ง่ายขึ้น ในกรณี ที่ลูกค้าไม่เคยซื้ อ
และสั่งสิ นค้าทางออนไลน์และเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้ อสิ นค้าทางผ่านทางออนไลน์มากขึ้น

ภาพที่ 4.67 การแชร์ (Share) ลิงค์ร้านค้า SHOPEE และLAZADA ผ่านทาง Facebook
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ภาพที่ 4.68 การจัดทา 8 ขั้นตอนการสัง่ ซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
6.1) รู ป แบบการเผยแพร่ E-Catalog ผ่า นทาง Website บริ ษ ัท เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า
สามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกสิ นค้าในรู ปแบบออนไลน์และออฟไลน์ทาให้ลูกค้ามีความสะดวก
ในการเลือกและชมสิ นค้าของบริ ษทั ได้ง่ายมากขึ้น

ภาพที่ 4.69 การลง E-Catalog ในหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั
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7) วัดและสรุ ปผลจาการใช้เครื่ องมือทางการตลาดทั้ง Video Content, Infographic,
และ E-Catalog ท าให้ ลู ก ค้าสั่ งซื้ อสิ น ค้าทางออนไลน์ ม ากขึ้ น ประสบความส าเร็ จเนื่ องจากการ
เผยแพร่ ใน Facebook YouTube ทาให้เกิดยอดขายจากการขายสิ นค้าผ่านทางออนไลน์

ภาพที่ 4.70 ยอดขายสิ นค้าทั้งใน LAZADA และ SHOPEE
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บทที่ 5
สรุปผลการปฏิบัติงาน
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1) สรุ ปผลโครงงานโดยเปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างเครื่ องมือตลาดดิจิทลั ในรู ปแบบ Motion 2D , Video Content และ ECatalog
2) เพื่อสื่ อสารการตลาดออนไลน์ในการสร้างการรับรู้และยอดขาย
- วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ตลาดในการเลื อ กช่ อ งทางการสื่ อสารให้ ต รงกั บ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผลจากการตรวจสอบสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดดิ จิทลั ได้แก่ การสร้างคอนเทนท์ การ
สร้ า งสื่ อ Video การขายสิ น ค้า ผ่า นทางออนไลน์ (E-COMMERCE) การบรอดแคสต์ข้อ ความ
กระตุน้ ยอดขาย และการทาแคตตาล็อกแบบ Electronic
2) จากการปฏิ บ ัติ ง านท าให้ เ ราสามารถช่ ว ยส่ ง เสริ มการตลาดดิ จิ ท ัล ตาม
วัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
5.1.2) ข้อจากัดหรื อปั ญหาโครงงาน
1) ช่วงเวลาการปฏิบตั ิงานล่วงเกินเวลามากเกินไป
2) การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาเท่าที่ควร
5.1.3) ข้อเสนอจากนักศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูอ้ ื่น
1) ควรเพิ่มบุคลากรตาแหน่งการตลาดออนไลน์ เนื่องจากบริ ษทั ไม่มีตาแหน่งนี้ใน
การทาการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อลูกค้าสามารถรับรู ้ข่าวสาร มีการจูงใจที่จะมาใช้บริ การอื่นๆ ของ
บริ ษทั ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย จากัด มากยิง่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1) ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1) นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคต
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2) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) ได้เข้าร่ วมการทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นและสามารถทาออกมาได้ดี
5.2.2) ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1) ระบบออนไลน์ของสหกิจศึกษามีปัญหาขัดข้องตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จึงทาให้ไม่สามารถกรอกรายละเอียดของโครงงานในระบบได้
2) ข้อมูลสิ นค้าไม่เพียงพอต่อการทางาน เช่น รู ปภาพ รายละเอียดสิ นค้า
5.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ปรับปรุ งระบบออนไลน์(E-Commerce)ทั้ง SHOPEE และ LAZADA ให้ดีมาก
ยิ่งขึ้ นเนื่ องจาก SHOPEE และ LAZADA มี การปรั บเปลี่ ยนออกาลิ ท่ ึ มเสมอ ดังนั้นจะต้องพัฒนา
ระบบให้สามารถเข้าถึงลูกค้าครอบคลุมมากที่สุด
2) การสร้างสิ นค้าให้ออกมาในรู ปแบบ 360 องศา เนื่องจากในระบบออนไลน์จะ
เป็ นแค่ภาพนิ่ ง ดังนั้นการทาแบบ 360 องศา จะช่ วยให้ลูกค้าสามารถเห็ นสิ นค้าได้รอบด้านมาก
ยิง่ ขึ้น
3) การเพิ่ม Video คอนเทนท์ใน E-Catalog เนื่องจากโปรแกรมที่ใช้เป็ นโปรแกรม
Standard ทาให้ไม่สามารถเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆได้ บริ ษทั จึงต้องอัพเกรดโปรแกรมให้เป็ นโปรแกรม ECatalog Pro ที่สามารถเพิ่ม Content ได้มากยิง่ ขึ้น

75

บรรณานุกรม
กนกวรรณ กานเกต. ( ). สร้ างสรรค์ วิดีโอคอนเทนต์. เข้าถึงได้จาก
https://stepstraining.co/content/videomarketing-epข่าวดีไซน์.( ). LAYOUT IDEA สําหรั บสร้ างแรงบันดาลใจในการออกแบบ. เข้าถึงได้จาก
https://khaodesign.com/
ข้อมูลโปรแกรมทีใช้ในการทํางาน.( ). Photoshop, illustrator, InDesign, FilpPDF. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/combnw/photoshop-khux-xari
ครู บี. (
ทฤษฏีสี.(

). การถ่ายภาพวิดีโอ. เข้าถึงได้จาก https://krubeenan.wordpress.com/
). หลักการใช้ สีในการทํางานออกแบบ. เข้าถึงได้จาก https://www.softmelt.com

ธนาคาร เลิศสุ วิชยั . ( ). คอนเทนต์ วิดีโอ. เข้าถึงได้จาก https://stepstraining.co/content/videomarketing-epพีรพัฒน์ ตุลยาเดชานนท์ และ ยุบล เบ็จจรงค์กิจ.( ). สือสั งคมออนไลน์. เข้าถึงได้จาก
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/ /TU_ _
_ _
ฟลูอิด แมคคานิค ซัพพลาย. (
http://fms.co.th/

.pdf

).ข้ อมูลสินค้ าบริ ษัท ฟลูอิด แมคคานิค ซั พพลาย. เข้าถึงได้จาก

ฟอนต์ หรือ ตัวอักษร ( ). รูปแบบการใช้ อักษรให้ เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/payjunyaphor/chnid-taw-xaksr-type-style
วิทวัส รุง่ เรืองผล (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บโหลดรูปฟรีไม่ มลี ิขสิทธิ . (

). เข้ าถึงได้จาก https://www.freepik.com/

เว็บไซต์ทีเกียวข้องในการออกแบบ (
https://www.freepik.com

). Pinterest,freepik. เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com

เสกสรร ปัน. ( ). ทําการตลาดออนไลน์ด้วยวีดีโอ. เข้าถึงได้จาก https://sekyoutube.com/youtubemarketing-bundle/

76

เสรี วงษ์มณฑา. (

). ครบเครือ� งเรือ� งการสือ� สารการตลาด. กรุงเทพฯ: พัฒนภาษา จํากั ด.

หลักการจัดองค์ประกอบพืนฐาน ( ). ข้ อมูลในการจัดวางองค์ ประกอบศิลป์ . เข้าถึงได้จาก
http://photosition.blogspot.com
องค์ประกอบพืนฐานทางศิลปะ (

). เข้าถึงได้จาก https://www.baanjomyut.coml

อินโฟกราฟิ ตไทยแลนด์. (2557). การทํา Motion graphic ตัวอย่างและขันตอน. เข้าถึงได้จาก
http://infographic.in.th/infographic/
Fastwork. (

). ข้ อดีเสริ มธุรกิจด้ วย Motion Graphics. เข้าถึงได้จาก

https://fastwork.co/blog/business-motion-graphics/
Inthanon Panyasopa.( ) วางตัวอักษรลงบนภาพยังไงให้ Artwork ปัง. เข้าถึงได้จาก
https://www.rainmaker.in.th/how-to-insert-typo-on-artwork/

77

นางสาวพิณชญา สอดโคกสู ง

78

นางสาวสานฝัน ทรัพย์สิน

79

นางสาววิภาวรรณ ทิพย์นุช

80

นางสาวสุ ดารัตน์ กันยาเลิศ

81

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ – นำมสกุล : นางสาวพิณชญา สอดโคกสู ง
รหัสนักศึกษำ : 5904300340
ภำควิชำ

: การตลาด

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : 102/3 ซอย27 ถนนพุทธมณฑลสาย2
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร
10170
โทรศัพท์

: 0818370574

ชื่อ – นำมสกุล : นางสาวสานฝัน ทรัพย์สิน
รหัสนักศึกษำ : 5904300344
ภำควิชำ

: การตลาด

คณะ

: บริ หารธุรกิจ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : 35/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 36 แยก 1-1
แขวงบางจาก เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์

: 0965801164

82

ประวัติผู้จัดทำ
ชื่อ – นำมสกุล : นางสาวสุ ดารัตน์ กันยาเลิศ
รหัสนักศึกษำ : 5906420002
ภำควิชำ

: แอนิเมชันและสื่ อสร้างสรรค์

คณะ

: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : 3110 ถนน พระรามที่2 ซ.48
แขวงบางมด เขตจอมทอง 10150
โทรศัพท์

: 0992893721

ชื่อ – นำมสกุล : นางสาววิภาวรรณ ทิพย์นุช
รหัสนักศึกษำ : 5906400016
ภำควิชำ

: แอนิเมชันและสื่ อสร้างสรรค์

คณะ

: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน : 333 เพชรเกษม 62/1 แขวง
บางแค เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์

: 0852261272

