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บทคัดย่อ 

 รายงานการจดัทาํโครงงานสหกจิศึกษาเร่ือง การผลิตส่ือออนไลน์ให้กับแบรนด์สินคา้ ผา้ใบ

ตรามา้ 8 ตวั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลิตส่ือสําหรับใช้ในการส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ของแบรนด์สินคา้ผา้ใบ

ตรามา้ 8 ตวั และนาํไปเผยแพร่ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

 จากการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาดังกล่าวมีขั้นตอนดังน้ี สืบค้นข้อมูลของสินค้าผา้ใบ 

วิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย หาผลงานตวัอย่าง นาํเสนอต่อพนกังานท่ีปรึกษา จดัทาํผลงานท่ีเป็น

รูปภาพผ่านโปรแกรม อะโดบี โฟโต้ชอป อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ และจัดทําผลงานท่ีเป็นวิดีโอ

ภาพเคล่ือนไหวผ่านโปรแกรม อะโดบี พรีเม่ียมโปร อะโดบี อาฟเตอร์เอฟเฟกต ์ใส่เสียงพากย ์ใส่คาํ

บรรยายใตภ้าพ ตรวจสอบ แกไ้ข และนาํไปเผยแพร่ลงในเฟสบุ๊คแฟนเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

 การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาในครั้ งน้ี ผูจ้ ัดทําได้ออกแบบรูปภาพรีวิวการใช้งานสินคา้

จาํนวน 23 ภาพ ภาพกราฟิกให้ความรู้จาํนวน 3 ภาพ ออกแบบลวดลายบนประเป๋าผา้ และคลิปวิดีโอ

นําเสนอสินคา้จาํนวน 2 คลิป ให้แก่สถานประกอบการ เพ่ือนําไปใช้สําหรับสร้างการรับรู้แบรนด ์ให้

ขอ้มูลผลิตภณัฑ ์สร้างความเช่ือมัน่ และสร้างการจดจาํให้แกผู่ต้ิดตามแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั  

คาํสําคญั แบรนด์สินคา้, ส่ือสังคมออนไลน์, ผลิตส่ือออนไลน์    
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ให้ผูจ้ ัดทําได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย และด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ทาํให้รายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี 

ผูจ้ดัทาํได้ตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยท่ี์ปรึกษา และขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบคุณ นายชาญสิทธ์ิ สิทธิโชคไกรเลิศ พนักงานท่ีปรึกษาและพนกังานทุกท่าน จากห้าง

หุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท ท่ีให้การช่วยเหลือ แนะนําแนวคิดในการปฏิบตัิงาน การแกไ้ข

ปัญหา ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การจดัทาํรายงานฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยด ี

 ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพ่ีน้องทุกคนท่ีช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกาํลังใจและ

กาํลงัทรัพยด์ว้ยดีตลอดมา  นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือให้การช่วยเหลือสนบัสนุนอีกหลายท่าน  

ซ่ึงผูจ้ดัทาํไม่สามารถกล่าวนามในท่ีน้ีไดห้มด  จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ ณ โอกาสน้ีดว้ย 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ในปี พ.ศ. 2564 ท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทย วิจยักรุงศรี ซ่ึง

เป็นหน่วยงานของธนาคารกรุงศรี ไดก้ล่าวถึง เหตุการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดงัน้ี กรุงศรี 

ห่ันจีดีพีปีน้ีเหลือ 2.2% ช้ีไทยเขา้สู่ภาวะถดถอยหลงั Q2 หดตวั -0.2% ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า ค่า

ผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือค่า GDP ลดลงเป็นอยา่งมาก และ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภา

องคก์ารนายจา้งผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรมไทย ไดก้ล่าวถึงผลกระทบของเหตุการณ์น้ีว่า ส่งผล

ให้มีประชาชนตกงานกันเป็นจํานวนมาก รวมถึงผูป้ระกอบการต่างๆท่ีต้องปิดกิจการลงไป อัน

เน่ืองมาจากปริมาณของผูบ้ริโภคท่ีลดลง 

EIC หน่วยงานวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกบัเศรษฐกิจระดบัมหาภาค ธนาคารไทยพาณิชย ์ได้

กล่าวถึง เหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตวักระตุน้ทาํให้พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปสู่ ระบบดิจิทลัเร็วยิ่งขึ้น จากท่ีเม่ือก่อนผูบ้ริโภคจะเดินทางไปซ้ือสินคา้

ใน ตลาด ห้างสรรพสินคา้ และสถานท่ีต่างๆ แต่ในยุคปัจจุบนัท่ีมีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทาํให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถเดินทางไปไดเ้หมือนเดิม เน่ืองจากตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง และหลีกเล่ียงการ

รวมกลุ่มกนั ทาํให้ห้างร้าน ต่างก็ได้รับผลกระทบ มีผูบ้ริโภคมาใช้บริการและซ้ือสินคา้ลดนอ้ยลงเป็น

จาํนวนมาก ผูบ้ริโภคต่างก็หันมาใชบ้ริการทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการส่ังซ้ือสินคา้ และการส่ังอาหาร 

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (หนงัสือพิมพโ์พสตทู์เดย,์ 2564) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ทําให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทั้งการ ส่ังอาหาร ซ้ือสินคา้ 

เปล่ียนรูปแบบจากออฟไลน์มาเป็นออนไลนก์นัมากขึ้น และถา้ตอ้งการท่ีจะขายสินคา้ผ่านทางออนไลน์ 

ส่ิงหน่ึงท่ีขาดไปไม่ได้เลย คือการผลิตส่ือเพ่ือส่ือสารไปถึงกลุ่มลูกคา้ และใช้ส่ือเพ่ือช่วยในการทาํ

การตลาดออนไลน ์ส่งสารไปหากลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการ เพ่ือสร้างยอดขายให้ดียิ่งขึ้น และหากไม่ใช้

การขายสินคา้ผ่านทางออนไลน ์เขา้มาช่วยในการส่ือสารไปถึงกลุ่มลูกคา้ ก็มีโอกาสท่ีธุรกิจจะมียอดขาย

ท่ีลดนอ้ยลด 
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 ด้วยสาเหตุท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจจึงเล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

ผลิตส่ือออนไลน์ เพราะส่ือออนไลน์กบัการขายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ในยุคปัจจุบนัน้ี เป็นส่ิงท่ีแยก

ออกจากกันไม่ได้เลย ถา้ตอ้งการขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ ส่ือท่ีจะนําใช้ส่ือสารกับกลุ่มลูกคา้

จาํเป็นตอ้งใช้ส่ือออนไลน์เช่นเดียวกนั ผูจ้ดัทาํโครงงานสหกิจจึงไดจ้ดัทาํส่ือออนไลน์ ทั้งภาพน่ิง และ

ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระกอบการในการขายสินคา้ และให้ความรู้แก่กลุ่มลูกคา้ โดยผูจ้ดัทาํ

โครงงานสหกิจไดท้าํการผลิตส่ือให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท เป็นส่ือภาพน่ิงเพ่ือ

ใช้แสดงเป็นตวัอย่างการใช้งานสินคา้ และผลิตส่ือเพ่ือให้ความรู้ รวมถึงผลิตคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบ

ตรามา้ 8 ตวั และนาํไปเผยแพร่แก่ผูต้ิดตาม Facebook Fanpage ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือผลิตส่ือสําหรับใช้ในการส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ของแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั และ

นาํไปเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 ระหว่างวนัท่ี 11 มกราคม 2564 - วนัท่ี 30 เมษายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช 

เอสเตท 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ไดว้ิธีการผลิตส่ือกราฟิกทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวอย่างมีขั้นตอน โดยจดัทาํเป็น

ส่ือในรูปแบบดิจิทลั 

• ไดส่ื้อรูปแบบดิจิทลั เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมการขายสินคา้ของแบรนด์สินคา้

ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

• ได้ฝึกปฏิบตัิงานการส่ือสารดา้นการส่งเสริมการขายสินคา้ โดยการผลิตส่ือออนไลน์

ทั้งภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหว ให้แก่แบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 



บทที่ 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

รายงานการจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตส่ือออนไลน์ให้กบัแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 

ตวั ใชแ้นวคิดทฤษฎีมาประกอบเพ่ือผลิตผลงานดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัการผลิตส่ือดิจิทลั 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัรูปแบบส่ือความรู ้

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัความสําคญัของการส่ือสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตส่ือดิจิทัล 

ณเรจน์ ยิ่งนคร และคณะ, (2554) 

ส่ือดิจิทลั (ตรงกนัขา้มกบัส่ืออนาล็อก) หมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงทาํงานโดยใชร้หัส ดิจิทลั 

ในปัจจุบัน การเขียนโปรแกรมตอ้งอยู่บนพ้ืนฐานของเลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดิจิทัล หมายถึง การ

แยกแยะระหว่าง "O" กบั "1" ในการ แสดงขอ้มูลคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองจกัรท่ีมกัจะแปลขอ้มูล ดิจิทลั

ฐานสองแลว้จึงแสดงชั้นของเคร่ืองประมวลผลชั้นของขอ้มูลดิจิทลัท่ีเหนือกว่า ส่ือดิจิทลั เช่นเดียวกบั

ส่ือเสียง วิดีโอ หรือเน้ือหาดิจิทลัอ่ืน ๆ สามารถถูกสร้างขึ้น อา้งอิงถึง และได้รับการแจกจ่ายผ่านทาง

เคร่ืองประมวลผลขอ้มูลดิจิทลั ส่ือดิจิทลัได้นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวง เม่ือเทียบกับส่ือ

อนาล็อก 

Digital Media (ส่ือดิจิทัล) และมลัติมีเดีย (Multimedia) ทั้ งสองคาํน้ีเป็นเร่ืองของส่ือทั้งหมด

หรืออาจจะเรียกรวมว่า ส่ือใหม่ (New media) ก็พอจะนบัรวมไปได ้ทั้งสองคาํต่างก็มีความเกี่ยวโยงกัน 

ถา้คิดถึงประเภทส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นดิจิทลั คนส่วนมากคงพอนึกได ้เน่ืองดว้ยส่วนใหญ่ลว้นเป็นส่ิงท่ีเรา

ได้เคยใชอ้ยู่แลว้ในชีวิตประจาํวนั เช่น การพิมพข์อ้ความเพ่ือส่งเมล์ การเปิดฟังเพลงดว้ย คอมพิวเตอร์ 

การชมภาพถ่ายท่ีเก็บในฮาร์ดดิสก์ การชมภาพเคล่ือนไหวผ่าน จอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรือการ

ติดต่อส่ือสาร ในยุคปัจจุบนั ทั้งหมดน้ีเรารับขอ้มูลผ่านส่ือท่ี เป็นดิจิทลัทั้งส้ิน และถา้หากเรานําส่ือ

ดิจิทลัทั้งหมดน้ีมารวมเขา้ดว้ยกนั เราจะไดเ้ป็นมลัติมีเดีย (Multimedia) ซ่ึงถือเป็นส่ือใหม่ (New media) 

ท่ีกาํลงัมีอิทธิพลต่อการส่ือสารในยุคปัจจุบนั 
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องค์ประกอบของส่ือดิจิทัลเบื้องต้น 

เป็นอย่างเดียวกนักบัองคป์ระกอบเบ้ืองตน้ของมลัติมีเดียด้วย ประกอบไปดว้ยพ้ืนฐาน 5 ชนิด

ไดแ้ก ่

1. ขอ้ความ เป็นส่วนท่ีเกี่ยวกบัเน้ือหาของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ี

นําเสนอ ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคญัของมลัติมีเดีย ระบบมลัติมีเดียท่ีนําเสนอผ่านจอภาพ

ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้

ยงัสามารถกาํหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ (โตต้อบ)ในระหว่างการนาํเสนอไดอี้กดว้ย 

2. เสียง หากในงานมลัติมีเดียมีการใชเ้สียงท่ีเร้าใจและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในการนาํเสนอ จะ

ช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียงัช่วยสร้างความน่าสนใจ และ 

น่าติดตามในเร่ืองราวต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี ทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ช้มากกว่า ขอ้ความหรือ

ภาพน่ิงดังนั้น เสียง จึงเป็นองค์ประกอบท่ีจําเป็นสําหรับมลัติมีเดียซ่ึงสามารถนําเข้า เสียงผ่านทาง

ไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวีดี เทปและวิทยุ เป็นตน้ 

3. ภาพน่ิง เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็นตน้ 

ภาพน่ิงงนบัว่ามี บทบาทต่อระบบงานมลัติมีเดียมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษร เน่ืองจากภาพจะ ให้ผล

ในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ดว้ยการมองเห็นไดด้ีกว่า นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอดความหมาย ไดลึ้กซ่ึง

มากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรซ่ึงขอ้ความหรือ ตวัอกัษรจะมีขอ้จาํกดัทางดา้นความ แตกต่างของแต่ละ

ภาษา แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้ับทุกชนชาติ ภาพน่ิงมกัจะแสดงอยู่ บนส่ือชนิดต่างๆ เช่น 

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพห์รือวารสารวิชาการ เป็นตน้ 

4. ภาพเคล่ือนไหว ภาพกราฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหวเพ่ือแสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ ต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างสรรคจ์ินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูช้ม การผลิต ภาพเคล่ือนไหว

จะตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีมีคุณสมบตัิเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บา้งเกี่ยวกบั ขนาดของไฟลท่ี์ตอ้ง

ใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บมากกว่าภาพน่ิงหลายเท่า 

5. วิดีโอ เป็นองคป์ระกอบของมลัติมีเดียท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวิดีโอใน ระบบ

ดิจิทัล สามารถนําเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียง ได้

สมบูรณ์มากกว่าองคป์ระกอบ ชนิดอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลกัของการใชว้ิดีโอในระบบ มลัติมีเดีย
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ก็คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพ้ืนท่ี บนหน่วยความจาํเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการ นําเสนอวิดีโอ

ดว้ยเวลาท่ีเกิดขึ้นจริง (Real-Time) 

สรุปได้ว่าคาํว่า “มัลติมีเดีย” หมายถึง การนําองค์ประกอบของส่ือดิจิทัลชนิดต่าง ๆ มา

ผสมผสานเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วย ตัวอักษร (Text) ภาพน่ิง (Stil Image) ภาพเคล่ือนไหว 

(Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือส่ือ 

ความหมายกบัผูใ้ชอ้ย่างมีปฏิสัมพนัธ์ ( Interactive Multimedia) และไดบ้รรลุผลตรงตาม วตัถุประสงค์

การใช้งาน ในส่วนของแต่ละองค์ประกอบของมลัติมีเดียทั้ง 5 ชนิดจะมีทั้งขอ้ดี - ขอ้เสียท่ีแตกต่างกนั

ไปตามคุณลกัษณะและวิธีการใชง้าน สําหรับประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากมลัติมีเดีย มีมากมาย นอกจากจะ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานแลว้ ยงัเพ่ิมประสิทธิผลของความ คุม้ค่าในการลงทุนอีกดว้ย 

ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กบัวิธีการนาํมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยแนวคิดน้ีไดถู้กนํามาใชป้ระกอบเป็นคลิปวีดีโอขึ้นมา เป็นการนาํขอ้ความเป็นคาํบรรยาย 

เสียงบรรยายประกอบ มีในส่วนของภาพเคล่ือนไหวมาใช้ในช้ินงาน จนกลายเป็นวีดีโอตาม

องคป์ระกอบของส่ือดิจิทลั จนไดเ้ป็นช้ินงานคลิปวิดีโอนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ทั้ง 2 คลิป 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตส่ือดิจิทัลที่นํามาใช้ในงานผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

1.ขอ้ความ เป็นการใช้ขอ้ความเขา้ไปช่วยในการกาํกบัภาพเคล่ือนไหวภายในคลิปวิดีโอทาํให้

เขา้ใจในเน้ือหาคลิปวิดีโอไดง่้ายขึ้น 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพตวัอย่างการใส่ขอ้ความกาํกบัภาพ 
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2. เสียง เป็นการใส่เสียงเพลงประกอบ เสียงพากย ์เสียงเอฟเฟค เพ่ือช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาสาระท่ี

ตอ้งการส่ือสารไดง่้าย และยงัช่วยเพ่ิมความน่าสนใจ ให้แก่ช้ินงาน 

3. ภาพน่ิง เป็นการใชภ้าพผลงานของลูกคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั มานาํเสนอให้แก่ผูร้ับชม เพ่ือเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือ และแสดงให้เห็นถึงการใชง้านของสินคา้ 

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพตวัอย่างภาพน่ิง ท่ีนาํมาใชใ้นการผลิตคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบ 

4. ภาพเคล่ือนไหว เป็นการใช้ตราสัญลกัษณ์ของแบรนด์สินคา้ผา้ใบตราม้า 8 ตวั มาทาํเป็น

ภาพกราฟิกเคล่ือนไหวแบบสามมิติ เพ่ือใชเ้ป็นฉากเปิดตวัให้แก่คลิปวีดีโอ 

 

ภาพท่ี 2.3 ภาพการนาํตราสัญลกัษณ์มาทาํเป็นภาพกราฟิกเคล่ือนไหวแบบสามมิต ิ
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5. วิดีโอ เป็นการรวมทุกองค์ประกอบของการผลิตส่ือดิจิทัล ไว้ให้อยู่ในคลิปเดียวกันทั้ง

ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือช่วยให้การนาํเสนอมีความครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 2.4 ภาพตวัอย่างการรวมองคป์ระกอบของส่ือดิจิทลั ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบส่ือความรู้ 

พรจิต สมบตัิพานิช, (2547) 

ส่ือ เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีนําเสนอเน้ือหาของสาร ไม่ว่าจะเป็นข่าว ข้อมูลบันเทิง หรือ

โฆษณาไปสู่ผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของรูปแบบส่ือท่ี

พฒันาให้ดีขึ้น นับจากส่ือบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือส่ิงพิมพ์พฒันาเป็นรูปแบบของ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือ ส่ือวิทยุและส่ือโทรทศัน์ ในปัจจุบนัการพฒันาระบบเทคโนโลยีไม่หยุคน่ิง ส่ือ

อินเทอร์เน็ตพฒันาขึ้นมาเพ่ือการติดต่อส่ือสารเพ่ิมขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่าการเปล่ียนแปลงของระบบ

เทคโนโลยีสามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของการใช้ส่ือเพ่ือการกระจายเสียงวิทยุ 

โทรทศัน์ คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ 

ส่ือแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

ส่ือประเภทฉาย 

ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

ส่ือประเภทเสียง 
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ส่ือกิจกรรม 

ส่ือวสัดุ 

ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 

ส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน ์คือการใช้สายนาํสัญญาณและใชซ้อฟแวร์จดัการให้ ขอ้มูล

ในเคร่ืองหน่ึงไปแสดงผลบนเคร่ืองอ่ืนได้ ส่ือมลัติมีเดียก็ได้พฒันาขึ้นตามลาํดับ และถูกนําไปใช้ใน

ประโยชน์ใน ระบบเครือข่ายเล็ก ๆ (LAN) นั่นคือเ ร่ิมใช้เป็นส่ือแบบออนไลน์ (online) อาศัย

สายสัญญาณท่ีเช่ือมโยงติดต่อกนันั้นนาํขอ้มูลมลัติมีเดียจากเคร่ืองแม่ข่าย (server) กระจายไป แสดงผล

ท่ีทุกเคร่ืองท่ีเป็น ลูกข่าย (clients) ใน เครือข่าย (network) 

ข้อดีของส่ือออนไลน์ 

1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ส่ือโดยไร้พรมแดน  

2. สามารถปรับปรุงขอ้มูลไดต้ลอด  

3. มีการปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนรู้  

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

5. สามารถเลือกเรียนไดต้ามศกัยภาพของตนเอง  

6.สร้างความรับผิดชอบ ความมัน่ใจในตนเอง 

ข้อเสียของส่ือออนไลน์  

1. ผูเ้รียนตอ้งมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. ตอ้งมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน  

3.บางครั้ งอาจมีปัญหาทางดา้นเทคนิคเวลาใชง้าน  

4.ค่าใชจ้่ายในการใชง้านอินเตอร์เน็ต  

5.ตน้ทุนในการพฒันาแบบเรียนสูง  
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6.ผูมี้ความรู้ในการผลิตและออกแบบส่ือให้มีคุณภาพหาไดย้าก 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

มูฮมัมะอสัรี มูฮมัหมดัอูเซ็น. (ม.ป.ป.) 

มีดว้ยกนัหลายชนิด ขึ้นอยู่กบัลกัษณะของการนาํมาใชโ้ดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มหลกัดงัน้ี 

1.Weblogs  

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมท่ีใช้ 

สําหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social Community) เพ่ือร่วมกนั

แลกเปล่ียนและแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนัทั้งดา้นธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, 

Linkedin, MySpace, Youmeo, Friendste 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกนัว่า “บล็อกจิ๋ว” 

4. Online Video เป็นเว็บไซตท่ี์ให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซ่ึงปัจจุบนัไดร้ับ

ความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีนําเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูก

จาํกัด โดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถตดิตามชมไดอ้ย่างต่อเน่ือง เพราะ

ไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ชส้ามารถเลือกชมเน้ือหาไดต้ามความตอ้งการ และยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงั

เวบ็วิดีโออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งไดจ้าํนวนมากอีกดว้ย เช่น Youtube, MSN, Yahoo 

5. Poto Sharing  

6. Wikis 

7. Virtual Worlds 

8. Crowd Sourcing  

9. Podcasting หรือ Podcast 

10. Discuss / Review/ Opinion  

ดงันั้นการผลิตช้ินงานของโครงงานการผลิตส่ือออนไลน์ให้กบัแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

จึงไดเ้ลือกเผยแพร่ในช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ ในการให้ความรู้และสร้างการจดจาํแบรนด์สินคา้ เป็น
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ตวัเลือกท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบนัเป็นอย่างดี เพราะทุกวนัน้ีประชาชนส่วนมากต่างก็มีการ

ใช้งานส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือรับขอ้มูลข่าวสารเป็นปกติ และส่ือสังคมออนไลน์ยงั สามารถทาํให้ส่ง

ขอ้มูลข่าวสารไปหากลุ่มเป้าหมายไดต้รงกลุ่มอีกดว้ย 

 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบส่ือความรู้ที่นํามาใช้ในเผยแพร่ผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 โดยผูเ้ขียนรายงานไดน้ําส่ือสังคมออนไลน์ เขา้มาช่วยในการเผยแพร่ขอ้มูล เน้ือหาสาระ ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ซ่ึงมีผูต้ิดตาม Facebook Fanpage ผา้ใบตราม้า 8 ตัว เป็น

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพตวัอย่างการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage เผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการส่ือสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME 

ความหมายของแบรนด์ (Brand) 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศอเมริกา (American Marketing Association, 1995) ให้คาํจาํกัด

ความทัว่ไปของคาํว่าแบรนด์ไวด้งัน้ี “แบรนด์ คือ ช่ือ ถอ้ยคาํรูปแบบ สัญลกัษณ์ หรือ ลกัษณะต่าง ๆ ท่ี

บ่งช้ีถึงสินคา้บริการของผูข้ายหน่ึงท่ีแตกต่างจากผูข้ายอ่ืนๆ ” 

ศิริกุล เลากยักุล (2551) สรุปความหมายของแบรนด์ว่า แบรนด์คือช่ือเสียง โดยท่ีช่ือเสียงคือการ

เป็นท่ียอมรับนบัถือในทางท่ีดี เป็นท่ีกล่าวขวญัยกย่อง และอยู่ในความทรงจาํ ไดใ้นระยะยาวอย่างยัง่ยืน 

ดังท่ีกล่าวแลว้ว่าไม่เฉพาะสินคา้เท่านั้นท่ีมีการสร้างแบรนด์แต่ก็มีหลายองค์กรท่ีเห็น ความ

จาํเป็นและความสําคญัของแบรนด์ เน่ืองจากเหตุผลหลายประการ ดังน้ี (Vanauken, 2002 ศรีกัญญา 

มงคลศิริ, 2547; เสรี วงษม์ณฑา & ชุษณะ เตชคณา, 2550) 

แบรนด์เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ 

แบรนด์ท่ีดีสามารถกาํหนดราคาท่ีเหนือกว่าสินคา้ไร้แบรนด์ได ้

แบรนด์ท่ีดีคือรากฐานของความไวว้างใจ 

แบรนด์ท่ีดีน่าซ้ือและควรซ้ือมากกว่าสินคา้ท่ีไม่มีแบรนด ์เพราะคนทัว่ไปมกัจะคิดว่า แบรนด์ท่ี

มีช่ือเสียงดีก็จะหมายถึงแบรนด์ท่ีขายสินคา้คุณภาพดีไปดว้ยเช่นเดียวกนั 

แบรนด์ท่ีเป็นผูน้าํทาํให้ผูบ้ริโภคคิดถึงแบรนด์นั้นมากกว่าแบรนดอ่ื์น ๆ และจดจาํสินคา้ได ้

แบรนด์สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้

แบรนด์ท่ีดีจะทาํให้ผูบ้ริโภคยอมรับสินคา้ใหม่ 

ทิพย์ธิดา พงษ์สมบูรณ์ (2555, อ้างถึงใน พรวลัย ประเสริฐวุฒิวฒันา, 2559, หน้า 33) สรุป

ความหมายของ “แบรนด์” ไวว้่า ความหมายท่ีแทจ้ริงของแบรนด์ ตอ้งเป็นความหมายท่ีไดมุ้มมองจาก

ผูบ้ริโภค เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนด์นั้น ดังนั้น แบรนด์ คือ ความรู้สึก โดยรวมท่ี

ผูบ้ริโภคมีต่อแบรนด์ จากการเก็บรวบรวม สะสมประสบการณ์ท่ีได้รับจากแบรนด์ โดยความรู้สึก

เหล่านั้นจะเขา้ไปอยู่ในใจของผูบ้ริโภค 
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จันทรวทัน์ อัครเมธานนท์ (2558, หน้า 17) ได้ให้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ แบรนด์ (Brand) ท่ีมี 

ความแข็งแกร่งจะเอ้ือประโยชน์กบัการทาํธุรกจิไดห้ลายประการ เช่น ทาํให้แบรนด์นั้น มีราคาสูง (Price 

Premium) ลูกคา้ยอมจ่ายในเงินจาํนวนมากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัราคาของคู่แข่ง สร้างความพึงพอใจ

สูงสุด หรือความภกัดีในแบรนด์ (Satisfaction Loyalty) รับรู้ว่าสินคา้ของแบรนด์นั้นเป็นของมีคุณภาพ 

(Perceived Quality) แบรนด์นั้นกลายเป็นผูน้าํทางการตลาดในสินคา้กลุ่มประเภทเดียวกนั (Leadership) 

เกิดบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ท่ีแตกต่างจากแบรนด์อ่ืน ๆ มีความเกี่ยวพันธ์กับ

ความรู้สึกทางดา้นจิตใจ (Mental Association) ระหว่างแบรนด์กบัลูกคา้ เป็นแบรนด์ท่ีลูกคา้ตระหนกัถึง 

(Awareness) จดจาํได ้(Recognition) มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และขายไดจ้าํนวนมาก 

(Volume) 

ปิยะชาติ อิศรภกัดี (2559, หน้า 41) ได้กล่าวถึงการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การตลาดในช่วงต่าง ๆ  

จนกล่าวสู่ยุคท่ีตอ้งให้ความสําคญัต่อการสร้างแบรนด์ ไวว้่า ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 มา จนถึงยุค 3.0 ท่ี

การสร้างแบรนด์เป็นเคร่ืองมือท่ีถูกนาํมาใช้เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์การทาํการตลาด เป็นเพียงสัญลกัษณ์

ท่ีช่วยแยกแยะผูข้ายสู่การเป็นเคร่ืองหมายการคา้ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้ ผูบ้ริโภค บทบาทของแบรนด์จึง

เป็นเพียงแค่ส่ิงสนับสนุนท่ีช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับธุรกิจ จนกระทั่งยุค 3.0 คาํว่าแบรนด์ได้ถูก

ยกระดบัความสําคญัเทียบเท่ากบัการตลาดในฐานะรูปแบบ การตลาดท่ีมุ่งเนน้สร้างคุณค่าให้แบรนด์ 

กุณฑลี ร่ืนรมย ์(2558, หน้า 17-18) ได้ความหมายของแบรนด์ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 เร่ือง

ของแบรนด์ (Brand) ไดร้ับความสนใจอย่างจริงจงัมากขึ้น ดงันั้น เพ่ือให้เกิดความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับ

อย่างสากล สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา หรือท่ีเรียกว่า AMA (American Marketing Association) 

ซ่ึงเป็นองคก์รจดัการประชุมทางวิชาการดา้นการตลาดของอาจารย ์นกัวิจยั นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั

ทั่วโลก ในปี ค.ศ. 1982 AMA ได้ให้นิยามคาํว่าแบรนด์ (Brand) ว่า หมายถึง "a name, term, sign, 

symbol, or design, or a combination of them intended to identify the goods and services of one sellers 

or group of sellers and to differentiate them from those of competition” หรือแปลภาษาไทยว่า แบรนด์

คือ ช่ือ ถอ้ยคาํ เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ ์หรือการออกแบบ หรือการรวมกนัทั้งหมดของส่ิงของเหล่านั้น

โดยมีความตั้งใจท่ีจะระบุสินค้าหรือบริการของผูข้ายคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้ายหลายคน 

เพ่ือท่ีจะแยก ความแตกต่างของสินค้านั้นออกจากสินค้าของคู่แข่งขัน” ซ่ึงค ํานิยามน้ีได้รับการ

แพร่หลายต่อมาเป็นเวลานานหลายปี 
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อดีตผูบ้ริหารระดับสูงของบริษทั Grey Advertising และ 3. Walter Thompson Company ได้

กล่าวถึงความหมายของแบรนด์ว่า “แบรนด์ คือ การรวมกันทั้งหมดของการรับรู้และ ความรู้สึกของ

ลูกคา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะของสินคา้หรือบริการและการทาํงานของสินคา้นั้นๆ อีกทั้งยงัเกี่ยวขอ้ง

กับช่ือและจุดยืนหรือตาํแหน่งของสินคา้ รวมไปถึงบริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ เกี่ยวขอ้งกับสินคา้นั้น" 

(กุณฑลี ร่ืนรมย,์ 2558, หนา้ 17-18) 

ทั้งน้ี การกาํเนิดศาสตร์แห่งการสร้างแบรนด์ (Brand) นั้น เกิดจากหลกัคิดดว้ยการ นาํเอาเหล็ก

ร้อนมาประทบัท่ีสัตวป์ระเภท ววั ควาย และมา้ เพ่ือแสดงความเป็นเจา้ของเม่ือยุคก่อน หนา้แรกเร่ิมเดิม

ท่ีนกัการตลาดให้ความสําคญัต่อการสร้างแบรนด์ในปลายศตวรรษท่ี 19 แต่เป็น การให้ความสําคญัใน

ฐานะท่ีแบรนด์เป็นหน่ึงในทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) เกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิและ

สิทธิบัตรต่างๆ เท่านั้น หลักการและวิธีคิดในยุคนั้นเน้นการรักษาและดูแลลิขสิทธ์ิเป็นส่วนใหญ่

พฒันาการคิดของการสร้างแบรนด์เปล่ียนแปลงไปสู่ยุคปัจจุบนั ท่ีหลายคนยอมรับว่า “การสร้างแบ

รนด์” (Brand Building) เป็นส่ิงสําคญัยิ่งและมีบทบาทสําหรับการทาํ การตลาดยุคหลงัเป็นอย่างมาก 

ภายใตส้ภาวการณ์แข่งขนัท่ีไร้ขอบเขต และภายใตส้ภาวะ ผูบ้ริโภคไม่ไดมี้ใจภกัดี (Brand loyalty) กับ

แบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงอย่างเหนียวแน่น อย่างเช่น เม่ือก่อนการสร้างแบรนด์และรักษาแบรนด์ให้

แข็งแกร่งอยู่เสมอ (จุฑามาศ จินดาวลัย,์ 2546) 

SMEs กับการสร้างแบรนด์ 

(ปิยะชาติ อิศรภกัดี 2559, หนา้ 144-145) 

สาเหตุท่ี SMEs ตอ้งทาํการสร้างแบรนด์เพราะความจริงคือ ความแตกต่างไม่สามารถ หาไดจ้าก

ภายนอก ความแตกต่างท่ีแทจ้ริงตอ้งสะทอ้นมาจากภายใน (Inside-out Differentiation) และต่อยอดมา

จากตวัตนของเรานัน่เอง ซ่ึงท่ีกล่าวมา ทุกแบรนด์บนโลกจะมีชีวิตไดต้อ้งมี จุดเร่ิมตน้และไดร้ับการถ่าย

โอนมาจากแบรนด์บุคคล นั่นเป็นเพราะ “ตวัตนของเรา” เป็นเพียงส่ิงเดียวท่ีไม่มีใครเหมือนและไม่มี

ทางเหมือนใคร แนวทางดงักล่าวจะช่วยให้เกิดความแตกต่างในการ ดาํเนินธุรกจิ และการสร้างแบรนด์

อย่างเป็นธรรมชาติให้ประสบความสําเร็จโดยท่ีไม่มีใครสามารถ ลอกเลียนแบบได้ ดังนั้น แบรนด์จึง

ตอ้งคน้หา ทาํความเขา้ใจและลงทุนกบัตวัเอง และในขณะเดียวกนั การท่ีแบรนด์มีชีวิต หมายถึงการทาํ

ให้แบรนด์มีทุกมิติเสมือนคนคนหน่ึงท่ีดาํรงชีวิตในสังคม กล่าวคือ มีจุดเร่ิมตน้ เร่ืองราว เป้าหมาย วิถี

ชีวิต และปฏิสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นการปฏิสัมพันธ์ท่ี ไม่ใช่แค่เร่ืองราวของธุรกิจเท่านั้น หากแต่เป็นการ
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ถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจาํวนักบั คนรอบขา้งจนเกิดสายสัมพนัธ์ท่ีดี แนวคิดดงักล่าวช่วย

ทาํให้แบรนด์มีชีวิตและกลายเป็น “พวก เดียวกนั” กบัผูบ้ริโภคไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า แบรนด์ (Brand) คือ องค์รวมทุกอย่างของธุรกิจ SMEs ท่ี ต้อง

แตกต่างจากคู่แข่งในประเภทเดียวกนั และสามารถมอบคุณค่า สร้างภาพจาํและสร้างประสบการณ์ท่ีดี

แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัแบรนด์ และเม่ือพวกเขาเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนักบัแบรนด์ พวกเขาจะซ้ือซํ้าและต่อเน่ือง รวมถึงบอกต่อไปยงั เครือข่ายของพวกเขา โดยแบ

รนด์ตอ้งทาํหนา้ท่ีในการส่ือสารต่อเน่ืองและอย่างสมํ่าเสมอ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแบรนด์และการส่ือสารแบรนด์ 

อรรถการ สัตยพาณิชย ์(2558, หน้า 88) ให้แนวคิดว่า การสร้างแบรนด์ (Brand Building) ตอ้ง

อาศัยการทําให้สาร (Message) ส่ือให้เห็นถึงจุดเด่นในตวัสินค้า (Unique Selling Proposition: USP) 

หรือช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้เกิดขึ้นกบัแบรนด์และองคก์ร เป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างความผูกพนัให้เกิดขึ้น

ไดท้ั้งกบัลูกคา้ (Customer Engagement)รวมทั้งแบรนด์ (Brand Engagement) 

วรัตต์ อินทสระ (2553) ให้แนวคิดว่า ส่ิงสําคญัประการหน่ึงในการสร้างแบรนด์ให้มีความ

แตกต่างท่ีชัดเจนในลกัษณะท่ีนําตวัเองออกมาจากแบรนด์ของคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ ก็คือ การส่ือสารแบ

รนด์ ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดัในประเด็นน้ี ไดแ้ก่ แบรนด์กระทิงแดง คือ แบรนด์ลูกผูช้ายตวัจริง หรือ      แบ

รนด์แรงเยอร์ คือ แบรนด์ท่ีส่ือถึงแรงใจไม่มีวนัหมด เป็นตน้ ซ่ึงการท่ีจะทาํให้แบรนด์เป็นอย่างไรใน

การรับรู้ของผูบ้ริโภคนั้น นักสร้างแบรนด์จําเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือในการส่ือสาร แบรนด์เข้ามา

สนบัสนุนการส่ือสารความเป็นแบรนด์นั้นออกไป โดยการส่ือสารแบรนด์มีเคร่ืองมือท่ีสําคญัเพ่ือใช้ใน

การส่ือสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การประชาสัมพนัธ์ การตลาด

ทางตรง การจดัเหตุการณ์พิเศษ การเป็นผูส้นบัสนุน เป็นตน้) ซ่ึงมีการพฒันาและส่งสารท่ีเกี่ยวกบัแบ

รนด์ ทั้งน้ี ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่ือออกไปไม่ว่าจะเป็นตวัสินคา้ บริการ ร้านคา้ กิจกรรมและบุคคล ถึงแมว้่าจะมี

ความแตกต่างกนั แต่โดยองคร์วมแลว้ส่ิงต่างๆ ดงักล่าว นั้นก็คือเร่ืองของแบรนด ์

นธกฤต วนัต๊ะเมล ์(2557, หนา้ 78-79) ไดใ้ห้แนวคิดกระบวนการส่ือสารแบรนด์จะเร่ิมตน้จาก

ผูส่้งสาร (Source) ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิม กระบวนการส่ือสาร ไดแ้ก่ เจา้ของแบรนด์ หรือบริษทั ตวัแทนแบรนด์

ก็ได้ โดยผูส่้งสารเหล่าน้ีจะทาํการส่งข่าวสารต่าง ๆ ของแบรนด์ (Message) ผ่านช่องทางการส่ือสาร

ต่างๆ (Communication Channel) ไปยงัผูร้ับสาร (Receiver) คือ กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ หรือผูมี้ส่วน
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ไดส่้วนเสียกบัแบรนด์ จากนั้น ผูร้ับสารจะทาํการตอบสนอง ข่าวสารท่ีไดร้ับ (Feedback) ซ่ึงสามารถทาํ

ได้ในหลายลกัษณะ ตั้งแต่การตอบกลบัอย่างทนัที การตอบแบบใช้เวลา หรือการไม่ตอบสนองใด ๆ 

โดยขณะท่ีกระบวนการส่ือสารแบรนด์เกดิขึ้น อาจเกิดอุปสรรคของการส่ือสารไดทุ้กขณะ โดยอุปสรรค

ของการส่ือสาร (Noise) อาจจะเกิดได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 

1. อุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการส่ือสารของแบรนด์ เช่น คุณภาพการพิมพ์โฆษณา ในส่ือ

ส่ิงพิมพ์ไม่ดี ความหมายของภาพท่ีปรากฏในส่ือโฆษณาอาจะดูเขา้ใจยาก หรือผูน้ําเสนอ โฆษณาไม่มี

ความน่าเช่ือถือ 

2. อุปสรรคท่ีมิได้เกิดจากกระบวนการส่ือสารของแบรนด์ เช่น ข่าวสารคู่แข่ง ความรู้สึกพึง

พอใจในแบรนด์ของคู่แข่ง การหลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารของผูบ้ริโภค 

ความสําคัญของการส่ือสารแบรนด์ 

แบรนด์เป็นปัจจยัท่ีสามารถสร้างความแตกต่างได้ในใจของผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย แตใ่น

ปัจจุบนัน้ีการสร้างความแตกต่างทางกายภาพ (Product Differentiation) ให้แก่สินคา้เป็นไปด้วยความ

ยากลาํบาก เพราะสินคา้สามารถเลียนแบบกนัได้ง่าย ส่งผลให้ตอ้งมีการสร้างความแตกต่างท่ีจบัตอ้ง

ไม่ได้แต่อยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายแทน เพ่ือให้พวกเขามีความรู้สึกมัน่ใจ และศรัทธาในแบรนด์ มี

ความภกัดี มีความผูกพนัทางอารมณ์อย่างลึกซ้ึง ซ่ึงการสร้างคุณลกัษณะดังกล่าวให้เกิดกับลูกค้าได้

จะตอ้งอาศยัการส่ือสารแบรนด์อย่างชาญฉลาดในการเล่าเร่ืองของ แบรนด์ อินทกะ พิริยะกุล, ระพี

พรรณ พิริยะกุล และ อนุชมหฤทยันนท, หนา้ 203, 2560) 

ในอดีตการส่ือสารเป็นเร่ืองของโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์เท่านั้น เพราะขอ้จาํกัด ด้าน

งบประมาณและช่องทาง (ปิยะชาติ อิศรภกัดี, 259, หน้า 2559) ซ่ึงแนวคิดน้ี ไปสอดคลอ้งกับ ของณัฐ

พล จิตประไพ (2559, หนา้ 3) ท่ีให้แนวคิดว่า เคร่ืองมือท่ีใชสํ้าหรับการส่ือสารแบรนด์ท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีผลการตอบสนองมากท่ีสุด ก็คือ การทาํโฆษณา ทั้งน้ี การโฆษณาจะตอ้งใชเ้งินทุนจาํนวนสูงมาก 

ทาํให้หลายองค์กรตอ้งแสวงหาเคร่ืองมืออ่ืนมาทดแทนโดยคาํนึงถึง ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นมีความ

ใกลเ้คียงกนั 

แต่ปัจจุบนัน้ี การเกิดขึ้นของสังคมดิจิทลัซ่ึงเป็นสังคมขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมทัว่โลก ในแต่ละ

วินาทีมีเร่ืองราวและขอ้มูลจาํนวนมหาศาลเกิดขึ้น ทั้งบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพ้ืนฐานและ เครือข่าย
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สังคมออนไลน์ ซ่ึงผูบ้ริโภคในยุคดิจิทลัเร่ิมตน้จากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ส่ือสาร ระหว่างกนั 

จากนั้นเติบโตมาสู่การจบักลุ่มเป็นเครือข่ายตามคุณค่าท่ีมีร่วมกนั ทาํให้แบรนด์ตอ้ง เขา้ไปเช่ือมโยงกับ

เครือข่ายเหล่านั้น และการเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของข่าวสารหรือเร่ืองราวท่ี ผูบ้ริโภคสนใจได้อย่าง

รวดเร็ว รวมถึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของเร่ืองราวท่ีทนัต่อเหตุการณ์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่ลกัษณะนิสัยดา้นการ

ส่ือสารของแบรนด์เท่านั้น แต่แบรนด์ควรพฒันาตนเองให้มีคุณสมบตัิของ การเป็น ส่ือ ไดอ้ย่างแทจ้ริง 

เพราะนัน่แปลว่าแบรนด์จะมีโอกาสถ่ายทอดเร่ืองราวบนพ้ืนท่ีท่ีสร้างขึ้นเองและสามารถเขา้ถึงเครือข่าย

ของตนเองไดแ้ทนการพ่ึงพาส่ือกระแสหลกัตลอดเวลา (ปิยะชาติ อิศรภกัด,ี 2559 หนา้ 241) 

ดังนั้น ในยุคน้ีท่ีมีส่ือดิจิทลัเขา้มาทาํให้ธุรกิจพ่ึงพาการโฆษณาน้อยลง และสามารถประหยดั

งบประมาณในการส่ือสารดว้ยโฆษณาไดม้ากกว่าในอดีต เน่ืองจากส่ือดิจิทลัเป็นเสมือน ส่ือท่ีอยู่ในมือ

ของทุกคนบนโลกใบน้ี รวมถึงแบรนด์เองยงัสามารถกาํหนดการโฆษณาบนส่ือดิจิทลั นอกจากน้ียงั

สามารถเช่ือมต่อกันและกันพร้อมกับส่ือสารเพ่ือส่งสารหรือข้อความท่ีแบรนด์ต้องการ ส่งไปยงั

กลุ่มเป้าหมายไดทุ้กเม่ือท่ีตอ้งการและใชร้ะยะเวลาอนัรวดเร็วชนิดท่ีว่าควบคุมไดย้าก แบรนด์จึงตอ้งใช้

ดิจิทลัอย่างระมดัระวงัในการส่ือสาร 

ทั้งน้ี การเขา้ถึงผูบ้ริโภค คือ การส่ือสารซ่ึงมีรากฐานมาจากบุคลิกภาพและตวัตนของ แบรนด์

อย่างชดัเจน เช่ือมโยงตลอดทุกช่องทางและทุกครั้ งท่ีผูบ้ริโภคมีโอกาสได้สัมผสักบัแบรนด์ ในช่วงแรก

ของการสร้างและส่ือสารแบรนด์ ความสัมพนัธ์ของแบรนด์และผูบ้ริโภคยงัคงมีระยะห่าง เม่ือเวลาผ่าน

ไปโดยเฉพาะในยุคน้ี หากแบรนด์แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองมากพอ ความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ริโภคก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจนผูบ้ริโภคเร่ิมมองแบรนด์ในอีกมุมหน่ึงทาํให้แบรนด์สามารถกา้วขา้ม

จากความเป็นธุรกิจมาสู่การเป็นเพ่ือนท่ีผูบ้ริโภคไวใ้จและเช่ือมัน่ (ปิยะชาติ อิศรภกัดี, 2559, หนา้ 266-

267) 

ชาตยา สุพรรณพงศ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จํากัด (ผูจ้ ัดการ

ออนไลน์, 24 ก.พ. 2559) ผูซ่ึ้งเป็นทายาทบาร์บีคิวพลาซ่า ไดท้าํการรีแบรนด์ หรือ ปรับปรุงแบรนด์ใหม่

ด้วย 2 หัวใจหลกัคือ 1) เปล่ียนจากการทาํธุรกิจท่ีจะขายอาหารมาเป็นความเช่ือในการสร้างความสุข 

และ 2) เช่ือว่าธุรกิจหรือแบรนด์ตอ้งอาศยั "คน" ซ่ึงคนจะช่วยฝ่าฟัน อุปสรรคท่ีกาํลงัเจอ โดยตนเองได้

สร้างความเช่ือจากคนในองค์กร เพ่ือให้คนในองค์กรเกิดความเช่ืออย่างเดียวกัน 100% จึงจะส่ือสาร

ความเช่ือเหล่านั้นไปสู่คนภายนอกได้ บาร์บีคิวพลาซ่าจึงมี โมเดลท่ีคิดขึ้นมา เรียกว่า “วงจรแห่ง
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ความสุข” เร่ิมจากดูแลพนกังาน ทีมงานให้มีความสุขก่อน ทั้ง รับฟังความคิดเห็นของพวกเขา สอบถาม

ปัญหาและความพึงพอใจลูกคา้จากพวกเขา เปล่ียนแบบฟอร์มท่ีผูบ้ริหารสามารถใส่ไดด้ว้ยความมั่นใจ 

เพราะถา้พนักงานทาํงานอย่างมีความสุขแลว้ ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีพลงังาน มีแรงใจท่ีจะส่ง

มอบความสุขให้แก่ลูกคา้ น่ีถือว่าเป็นการ ปรับปรุงแบรนด์และส่ือสารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่ารูปแบบ

ใหม่สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนได้จากบาร์บีคิวพลาซ่าธุรกิจอาหารป้ิงย่างน้ีมี

สัดส่วนในตลาดสูงสุดกว่า 55% 

ณัฐพล จิตประไพ (2559, หนา้ 4) ไดใ้ห้วตัถุประสงคห์ลกัของการส่ือสารเพ่ือการสร้าง แบรนด์ 

คือ ความตอ้งการให้ผูบ้ริโภคมีความรู้อย่างแทจ้ริงเกี่ยวกบัแบรนด์ ซ่ึงหากผูบ้ริโภคไดรู้้จกั แบรนด์เป็น

อย่างดีแล้ว ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคในท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อคุณค่าของแบรนดท่ี์ตนไดบ้ริโภคอยู่ในขณะน้ี โดยแบรนด์มีความสัมพนัธ์กบั 2 ประเดน็ 

ไดแ้ก ่

1. การรู้จกัแบรนด์ (Brand Awareness) คือ การท่ีผูบ้ริโภคสามารถตอบได้ว่าสินคา้ประเภทใด

ประเภทหน่ึงมีแบรนด์อะไรบา้ง แบรนด์ใดบา้งท่ีผูบ้ริโภคจดจาํได้ ซ่ึงแบรนด์ท่ีผูบ้ริโภค จดจาํไดน้ั้น 

จะมีความไดเ้ปรียบต่อแบรนด์ท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถจดจาํได ้

2. ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) คือ การท่ีผูบ้ริโภครับรู้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง มี

คุณลกัษณะอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรต่อผูบ้ริโภค และคุณประโยชน์นั้นเป็นคุณประโยชน์ท่ีสามารถ

สร้างคุณค่าให้กบัผูบ้ริโภคไดต้่างจากแบรนด์อ่ืนอย่างไร 

ณฤดี เต็มเจริญ คริสธานินทร์ (2551, 5 กันยายน, อา้งใน อรรถการ สัตยพาณิชย, 2558, หน้า 

261) ได้สะทอ้นความคิดของ ดอน อ. ชูลต์ส เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ (Branding) ว่า ไม่ใช่แค่เป็น

กระบวนการในการออกแบบส่ิงท่ีเห็นจากสายตาเท่านั้น แต่แบรนด์เป็นการสะสมประสบการณ์จากส่ิง

ท่ีได้สัมผสักับจุดติดต่อส่ือสาร (Brand Contact) ในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้ระยะเวลาท่ียาวนาน 

นอกจากน้ี ความเขา้ใจผิดในการสร้างแบรนด์ของบางองคก์รท่ีกาํหนดวตัถุประสงคว์่าตอ้งการทาํเพ่ือ

เพ่ิมผลกาํไรให้เพ่ิมสูงขึ้น แต่ในความเป็นจริง กระบวนการในการสร้างแบรนด์นั้น เป็นแค่เคร่ืองมือ

หรือวิธีการ (Mean) ท่ีนํามาใช้เพ่ือให้องคก์รเดินไปสู่เป้าหมาย (End) ท่ีได้กาํหนดไว ้ซ่ึงหมายความว่า 

ถ้าแบรนด์ขององค์กรเม่ือสร้างหรือมีการบริหารแบรนด์ขึ้นแล้ว เม่ือใดก็ตามท่ีแบรนด์นั้นมีความ

เขม้แข็งก็อาจช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่องคก์รได ้
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 โดยผูเ้ขียนรายงานได้นาํแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์น้ี มาใช้เป็นหลกัในการผลิต

ผลงานทุกช้ิน เพ่ือสร้างความโดดเด่น สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งทางการค้า และทาํให้ผูค้นจําจด     

แบรนด์สินคา้ ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ไดง่้ายดียิ่งขึ้น 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการส่ือสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME ที่นํามาใช้กับช้ินงาน 

 ผูเ้ขียนรายงานไดน้าํตราสัญลกัษณ์ของแบรนด์สินคา้ ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั เขา้มาใส่ไวใ้นผลงาน

ทุกช้ินท่ีไดผ้ลิตขึ้น เพ่ือใชใ้นการส่ือสารความเป็นเอกลกัษณ์ของแบรนด์ หรือตวัตนของแบรนด์ให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย และใช้สีเขียวซ่ึงเป็นสีของตวัสินคา้ เป็นโทนสีหลกัท่ีใช้ในผลิตงาน และช่วยสร้างการ

จดจาํแบรนด์สินคา้ให้ดียิ่งขึ้น 

 

ภาพท่ี 2.6 ภาพตวัอย่างการนาํตราสัญลกัษณข์องแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั มาใชส่ื้อสารแบรนด์

ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างการจาํจดแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 



บทที ่3 

รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท 

 3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 11 ซอยบางแวก 28 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10160 

 

ภาพท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท 

 

ภาพท่ี 3.2 ภาพแผนท่ี แสดงท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
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3.2 ลักษณะการประกอบการ 

ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท ในตอนเร่ิมต้นเป็นบริษทัท่ีทาํงานเกี่ยวกับการ

ก่อสร้าง รับเหมา ตกแต่งภายใน และต่อมาไดเ้ปล่ียนรูปแบบของธุรกิจ มาขายสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ 

โดยทําการขายสินค้าผ่านทางแฟลตฟอร์ม เช่น Facebook, Lazada, Shopee และสินค้าท่ีขายก็มี

หลากหลายประเภท เช่น เคร่ืองดูดฝุ่น เคร่ืองป่ันผลไม ้เคร่ืองดกัยุง เตารีด ผา้ใบ ฯลฯ 

วิสัยทัศน์ของบริษัท 

 มีความตอ้งการท่ีจะให้ผูบ้ริโภคไดร้ับสินคา้คุณภาพดี ในราคาท่ีเขา้ถึงไดง่้าย ไม่จาํเป็นตอ้งเสีย

เงินมากเพ่ือจะไดใ้ชข้องมีคุณภาพ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพท่ี 3.3 ภาพรูปแผนผงัการบริหารงานภายในสถานประกอบการ 

3.4 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งงานของนกัศึกษา 
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  นายฐิติพนัธ์ ศรีสุพล ตาํแหน่งงานนกัศึกษาฝึกงานกราฟิก 

 3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดร้ับมอบหมาย 

  ผลิตส่ือภาพน่ิง ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวในรูปแบบดิจิทลั ไดแ้ก่ แบนเนอร์ วิดีโอ

ประกอบการขายสินคา้ ให้กบัสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ผลิตเน้ือหาให้ความรู้ ออกแบบลวดลายกระเป๋า

ผา้สปันปอนดสํ์าหรับเป็นของแถม ดูแลการเผยแพร่ส่ือดิจิทลัภายใน Facebook Fanpage 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 คุณชาญสิทธ์ิ สิทธิโชคไกรเลิศ  ตาํแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายขายและการเงิน 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  ระยะเวลาในการดาํเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบตัิสหกจิศึกษา 

  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.7.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1.คอมพิวเตอร์ 

  2.กลอ้งดจิิทลั CANON EOS M50 

  3.สมาร์ทโฟน 

 3.7.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  1. Adobe Photoshop CC 2020 

  2. Adobe Illustrator CC 2020 

  3. Adobe Lightroom CC 2020 
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  4. Adobe Premiere Pro CC 2020 

  5. Adobe After Effect CC 2020 

  6. Microsoft Office 

3.8 ขั้นตอนและวิธกีารดําเนนิงาน 

 

ตารางท่ี 3.1 ตาราง Gantt Chart 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน

ศึกษาการทาํงานของบริษทั •
ศึกษาขอ้มลูของผา้ใบมา้ 8 ตวั •
ทดลองออกแบบแบนเนอร์ •
ปรับทศันะคติในการทาํงาน •
ศึกษากลุม่เป้าหมายของผา้ใบมา้8 ตวั •
รับบรีฟงาน •
ออกแบบภาพกราฟิก รีววิลูกคา้ • •
ออกแบบแบนเนอร์ ให้ความรู้ • •
ออกแบบลายกระเป๋าผา้สปันปอนด์ •
เขียนสคริปถา่ยทาํคลิปผา้ใบ •
ถา่ยทาํคลิปสําหรับขาย • •
ตดัตอ่คลิป • • •
ปรับแกง้านตามที่บริษทัตอ้งการ •

มกราคม 2564 กมุภาพนัธ์ 2564 มนีาคม 2564 เมษายน 2564



บทที่ 4 

ผลการจัดทําโครงงาน 

 การจดัทาํโครงงานการผลิตส่ือออนไลน์ให้กับแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั มีขั้นตอนการ

ดําเนินงานทั้ งหมด 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) ขั้นตอนการผลิต 

(Production) และขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production) จดัทาํขั้นตอนทั้งหมดเพ่ือให้ผลงานสําเร็จ 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

-ออกแบบ ตกแต่งรูปภาพรีวิวการใชง้านผา้ใบของลูกคา้จริงท่ีส่งมาให้ 

-ทาํ Art Work ให้ความรู้แก่ผูต้ิดตามเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

-ออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผา้สปันปอนด ์

-ผลิตคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 2 คลิป 

ต่อไปน้ีจะเป็นการอธิบายขั้นตอนของการผลิตผลงานต่างๆ 

4.1 ขั้นตอนการออกแบบ ตกแต่ง รูปภาพรีวิวการใช้งานผ้าใบของลูกค้าจริงที่ส่งมาให้ 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

4.1.1 วิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย คิดหาแนวความคิดท่ีใชใ้นการออกแบบจากขอ้มูลท่ีรับ

จากพนักงานท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ และรูปภาพท่ีได้รับมาจากลูกคา้จริง ทําให้

วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ไป หลากหลาย

ประเภท เน่ืองจากตวัสินคา้ผา้ใบเป็นสินคา้ท่ีสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทาํหลงัคา 

ตลอดจนคลุมสินคา้ กนัแดด กนัฝน แต่จากรีวิวการใชง้านท่ีไดร้บัมาจากลูกคา้มีภาพบรรยากาศท่ีเป็นทุ่ง

นาทั้งการเอาไปใชค้ลุมฟางจึงทาํให้คิดไดว้่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นเกษตรกรเป็นส่วน

ใหญ่ 

4.1.2 หา Reference ผลงานตวัอย่างการจดัวาง Layout โดยการเขา้ไปหาไอเดียในการออกแบบ

ท่ีเวบ็ไซส์ Pinterest.com เม่ือจะเร่ิมลงมือผลิตผลงาน ส่ิงแรกๆท่ีผูเ้ขียนรายงานคิดว่าควรทาํคือ การเขา้

ไปหาแนวคิดของงาน การใชสี้ การจดัวางองคป์ระกอบเพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ผลงานช้ินนั้นๆ 
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4.1 ภาพผลงานตวัอย่าง ท่ีใชเ้ป็นแนวความคิดสําหรับการตกแต่งภาพรีวิวสินคา้ผา้ใบมา้ 8 ตวั 

เหตุผลท่ีเลือกภาพน้ีเพราะว่า ภาพท่ีลูกคา้ผา้ใบมา้ 8 ตวั ส่งมาให้เป็นการถ่ายแบบปกติ จึงไม่

สวยงามเท่าท่ีควร ทั้งการจดัองค์ประกอบของภาพ และสีสัน ทาํให้ตอ้งอาศยัการตกแต่งท่ีค่อนข้าง

ดึงดูดสายตาของผูร้ับชมไดด้ี เน่ืองจากภาพผลงานตวัอย่างท่ีเลือกมา มีสีสันท่ีโดดเด่น และการจดัวางท่ี

แปลกตา จึงทาํให้คิดว่าผลงานท่ีทาํน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้น ถา้ทาํออกมาในลกัษณะน้ี 

4.1.3 เม่ือได้ Reference มาแลว้ ก็ทาํการส่งให้กบัพนกังานท่ีปรึกษา เพ่ือสร้างความเขา้ใจ และ

มองเห็นภาพงานท่ีกาํลงัจะลงมือทาํ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และปรึกษาพูดคุยถึงเหตุผลในการ

ออกแบบ 

ขั้นตอนการผลิต (Production) 

4.1.4 นําภาพรีวิวการใช้งาน ไปออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่ง

ภาพ เน่ืองจากโปรแกรม Adobe Photoshop จะสามารถทาํให้ปรับแต่งรูปภาพไดด้ี 
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4.2 ภาพตวัอย่าง การตกแต่งรูปภาพรีววิการใชง้านสินคา้บนโปรแกรม Adobe Photoshop 

 4.1.5 เม่ือแต่งภาพเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็นําภาพมาทาํต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ใน

การจัดวางองค์ประกอบ และตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น เน่ืองจากโปรแกรม Adobe Illustrator เหมาะ

สําหรับการสร้างภาพกราฟิก แกไ้ขรูปทรงต่างๆ จึงนาํภาพมาทาํต่อในโปรแกรมน้ี 

 

4.3 ภาพตวัอย่าง การจดัวางองคป์ระกอบรูปภาพรีววิการใชง้านบนโปรแกรม Adobe Illustrator 
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ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production)  

4.1.6 เม่ือทําเสร็จแล้วก็นําผลงานท่ีไดส่้งให้กับพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา และทําการ

ปรับแก้ตามความเหมาะสม ผลงานจะตอ้งผ่านความเห็นชอบของพนกังานท่ีปรึกษาก่อนทุกครั้ ง ท่ีจะ

นาํไปเผยแพร่ให้กบักลุ่มเป้าหมาย 

4.1.7 นําไปเผยแพร่ลงใน Facebook Page เพ่ือดูผลตอบรับ โดยใช้ขอ้ความกาํกบัเพียงไม่กี่คาํ 

เพ่ือทาํให้เขา้ใจไดง่้าย 

   

4.4 ภาพตวัอย่าง ผลงานท่ีถูกเพยแพร่ลงในเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 
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4.5 ภาพผลงาน ท่ีไดร้ับการเพยแพร่ลงในเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั เพ่ือวดัผลตอบรับ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเผยแพร่ผลงาน ตกแต่งภาพรีวิวการใช้งานสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

มีจาํนวนคนท่ีเห็นโพสต์เหล่าน้ีทั้งหมดรวมกัน 15,360 คน และจาํนวนครั้ งท่ีมีส่วนร่วมกับ

โพสตท์ั้งหมด 211 ครั้ ง และมีการกดไลค ์96 ครั้ ง แชร์ 6 ครั้ ง คอมเมน้ท ์32 ครั้ ง 

สรุป 

การจดัทาํผลงาน การออกแบบภาพรีวิวการใชง้านสินคา้ในครั้ งน้ี มีขั้นตอนการทาํงานทั้งหมด 

3 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจดัทาํดงัน้ี ขั้นตอนการเตรียมงาน เร่ิมจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

หาผลงานตวัอย่างเพ่ือใชเ้ป็นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกบัพนกังานท่ีปรึกษาเพ่ือปรับความเขา้ใจให้

ตรงกันช้ีแจงเหตุผลในการออกแบบ และขั้นตอนการผลิต ลงมือผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop และ Adobe Illustrator เม่ือผลิตเสร็จก็ส่งให้กับพนักงานท่ีปรึกษาตรวจทาน และขั้นตอน

หลงัการผลิตคือนาํไปเผยแพร่ลงบน Facebook Page ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั และวดัผลลพัธ์ท่ีได ้ว่ามีคนเห็น

และมีส่วนร่วมเท่าไหร่ในแต่ละโพสต ์
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4.2 ขั้นตอนการทํา Art Work ให้ความรู้แก่ผู้ตดิตามเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

4.2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมาย คน้หาขอ้มูลของสินคา้ และหาเกร็ดความรู้ท่ีคิดว่ามี

ประโยชนต์่อผูต้ิดตามเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ขอ้มูลท่ีรับจากพนกังานท่ีรับผิดชอบในการติดต่อส่ือสาร

กับลูกค้า และรูปภาพท่ีได้รับมาจากลูกคา้จริง ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในช่วงอายุ

ประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ไป หลากหลายประเภท เน่ืองจากตวัสินคา้ผา้ใบเป็นสินคา้ท่ี

สามารถใชง้านไดห้ลากหลายประเภท ทั้งการทาํหลงัคา ตลอดจนคลุมสินคา้ กนัแดด กนัฝน แต่จากรีวิว

การใช้งานท่ีได้รับมา มีภาพบรรยากาศท่ีเป็นทุ่งนา และการเอาไปใช้คลุมฟาง จึงทําให้คิดได้ว่า

กลุ่มเป้าหมายมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ และเม่ือวิเคราะห์ไดด้ังนั้นจึงไดเ้ข้าไป

คน้หาขอ้มูลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกับการเกษตร เพราะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีความสนใจเร่ืองน้ี จึงไดน้าํ

ขอ้มูลการเล้ียงสัตวน์ํ้าจืดมาทาํเป็น Art work ให้ความรู้ 

4.2.2 หา Reference ผลงานตวัอย่างการจดัวาง Layout โดยการเขา้ไปหาไอเดียในการออกแบบ

ท่ีเว็บไซส์ Pinterest.com และเพจใน Facebook เ น่ืองจากเน้ือหาท่ีจะนํามาผลิตงาน  มีปริมาณ

ค่อนขา้งมาก จึงคิดว่าเหมาะสมท่ีจะจดัทาํให้ออกมาในลกัษณะของ Infographic  

  

4.6 ภาพผลงานตวัอย่าง ท่ีใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบ Art work ให้ความรู้แกก่ลุ่มเป้าหมาย 

เหตุผลท่ีเลือกรูปภาพเหล่าน้ีมามีดงัน้ี ภาพซ้ายมือเป็นเพราะมีพ้ืนหลงัสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีกาํลงัทําอยู่

จึงเหมาะสมในการนาํมาเป็นตวัอย่างเพราะว่ามีปลาอยู่ในนํ้าเหมือนกนั และภาพขวามือ ผูเ้ขียนรายงาน
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มีความเห็นว่า สามารถเรียงลาํดับของขอ้มูลให้ออกมาเขา้ใจง่าย มีทั้งตวัเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ในการบ่ง

บอกปริมาณ ทาํให้เปรียบเทียบไดง่้าย และรูปภาพประเทศก็ใชเ้ป็นสัญญะในการส่ือสารไดด้ ี

4.2.3 เม่ือได้ Reference มาแลว้ก็ทาํการส่งให้กบัพนกังานท่ีปรึกษา เพ่ือสร้างความเขา้ใจ และ

มองเห็นภาพงานท่ีกําลังจะลงมือทํา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปรึกษาพูดคุยถึงเหตุผลในการ

ออกแบบ 

ขั้นตอนการผลิต (Production) 

 4.2.4 เขา้ไปหารูปภาพสัตวน์ํ้าจืดจากในเว็บไซด ์google และนํามาทาํต่อใน โปรแกรม Adobe 

Photoshop โดยการปรับแต่งสี และทาํการตดัพ้ืนหลงัออก 

 

4.7 ภาพตวัอย่าง การตดัพ้ืนหลงัรูปสัตวเ์ล้ียงนํ้าจดืเพ่ือนาํไปทาํเป็น Infographic 

4.2.5 เม่ือได้องค์ประกอบต่างๆมาครบถว้นแลว้ จึงนําภาพมาทาํต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Illustrator ในการจดัวางองคป์ระกอบ และตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น 
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4.8 ภาพตวัอย่าง การนาํภาพสัตวเ์ล้ียงนํ้าจดืมาจดัองคป์ระกอบในโปรแกรม Adobe Illustrator  

ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production) 

4.2.6 เม่ือทาํเสร็จแลว้ ก็นําผลงานท่ีได้ส่งให้กับพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณา และทาํการ

ปรับแก้ตามความเหมาะสม เม่ือผลิตงานเสร็จแลว้ จะตอ้งผ่านความเห็นชอบของพนักงานท่ี

ปรึกษาก่อนทุกครั้ งท่ีจะนาํไปเผยแพร่ให้กบักลุ่มเป้าหมาย 

4.2.7 นําไปเผยแพร่ลงใน Facebook Page เพ่ือดูผลตอบรับ โดยใช้ขอ้ความกาํกบัเพียงไม่กี่คาํ 

เพ่ือทาํให้เขา้ใจไดง่้าย 

 

4.9 ภาพผลงาน Art work ให้ความรู้ท่ีถูกเพยแพร่ลงในเพจผา้ใบตรา มา้8ตวั 
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการเผยแพร่ Art work ให้ความรู้ แก่คนในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

มีจาํนวนคนท่ีเห็นโพสตท์ั้งหมด 1,193 คน และจาํนวนครั้ งท่ีมีส่วนร่วมกบัโพสต ์23 ครั้ ง และ

มีการกดไลค ์11 ครั้ ง แชร์ 1 ครั้ ง 

สรุป 

 การจดัทาํผลงานการผลิต Art work ให้ความรู้แก่ผูต้ิดตามเพจผา้ใบตราม้า 8 ตวั ในครั้ งน้ี มี

ขั้นตอนการทาํงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจดัทาํดงัน้ี ขั้นตอนการเตรียมงาน เร่ิมจาก

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและคน้หาขอ้มูลท่ีจะนาํมาเป็นเน้ือหาของผลงานช้ินน้ี หาผลงานตวัอย่างเพ่ือ

ใช้เป็นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกบัพนกังานท่ีปรึกษาเพ่ือปรับความเขา้ใจให้ตรงกนัช้ีแจงเหตุผล

ในการออกแบบ และขั้นตอนการผลิต ลงมือผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการ

ตกแต่งรูปภาพและตดัฉากหลงัออกเพ่ือนาํไปทาํต่อในโปรแกรม Adobe Illustrator และขั้นตอนสุดทา้ย

ขั้นตอนหลงัการผลิต เม่ือผลิตเสร็จก็ส่งให้กับพนักงานท่ีปรึกษาตรวจทาน และนําไปเผยแพร่ลงบน 

Facebook Page ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั และวดัผลตอบรับจากผูค้นในเพจ 

 

4.3 ขั้นตอนการออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผ้าสปันปอนด์ 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

 4.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลท่ีรับจากพนักงานท่ีรับผิดชอบในการ

ติดต่อส่ือสารกับลูกคา้และรูปภาพท่ีได้รับมาจากลูกคา้จริง ทาํให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจะอยู่

ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ไป หลากหลายประเภท เน่ืองจากตวัสินคา้ผา้ใบเป็น

สินคา้ท่ีสามารถใชง้านไดห้ลากหลายประเภท ทั้งการทาํหลงัคา ตลอดจนคลุมสินคา้ กนัแดด กนัฝน แต่

จากรีวิวการใชง้านท่ีไดร้ับมาจากลูกคา้ มีภาพบรรยากาศท่ีเป็นทุ่งนา และการเอาไปใชค้ลุมฟาง จึงทาํให้

คิดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็นไปได้ ท่ีจะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ และจากความตอ้งการของ

สถานประกอบการ ท่ีตอ้งการใชก้ระเป๋าผา้สปันปอนด์ในการแจกให้เป็นของท่ีระลึกแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือผา้ใบ 

จึงทาํให้ตอ้งออกแบบให้สามารถจดจาํแบรนด์สินคา้ไดง่้าย และทาํให้สโลแกนตดิหูและเป็นท่ีพูดถึงได้

รวดเร็ว 
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 4.3.2 หา Reference ผลงานตวัอย่างการออกแบบท่ีน่าสนใจ โดยการเขา้ไปหาไอเดียในการ

ออกแบบท่ีเว็บไซส์ Pinterest.com และ google.com เน่ืองจากความตอ้งการของสถานประกอบการท่ี

ตอ้งการให้แบรนด์ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ถูกจดจาํไดง่้าย จงึทาํให้ตอ้งเลือกผลงานตวัอยา่ง ท่ีสามาถบ่งบอก

ถึงแบรนด์ไดอ้ย่างชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

  

4.10 ภาพตวัอย่างผลงาน ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผา้สปันปอนด ์

เหตุผลท่ีเลือกภาพเหล่าน้ีมาเพราะ ภาพทั้งสองน้ีแสดงให้เห็นถึงแบรนด์สินคา้และสัญลกัษณ์ของแบ

รนด์ไดช้ัดเจน และมีลวดลายท่ีสวยงามเป็นท่ีน่าจดจาํ และลายเส้นของมา้มีความพล้ิวไหว และมีพลงั 

ทาํให้คิดว่า สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีน่าจดจาํ ให้กบัแบรนด์สินคา้ไดด้ยีิ่งขึ้น 

4.3.3 เม่ือได้ Reference มาแลว้ก็ทาํการส่งให้กบัพนกังานท่ีปรึกษา เพ่ือสร้างความเขา้ใจ และ

มองเห็นภาพงานท่ีกาํลงัทาํเป็น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ปรึกษาพูดคุยถึงเหตุผลในการออกแบบ 

ขั้นตอนการผลิต (Production) 

 4.3.4 เขา้ไปหา Vector มา้ในอิริยาบทต่างๆ ในเว็บไซส์ google และทดลองออกแบบลวดลาย

ออกมาหลายๆรูปแบบ ให้พนักงานท่ีปรึกษาพิจารณา โดยออกแบบผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator 

และออกแบบให้มีทั้งสัญลกัษณ์รูปมา้ และมีแบรนด์สินคา้อยู่ดา้นขา้ง ดา้นหลงัออกแบบให้มีสโลแกน

อยู่ดว้ย เพ่ือทาํให้ลูกคา้จดจาํไดง่้าย 
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4.11 ภาพตวัอย่าง การออกแบบลวดลาย สําหรับทาํกระเป๋าผา้สปันปอนด ์

ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production) 

4.3.5 เม่ือทาํเสร็จแลว้ ก็นาํส่งให้กบัพนกังานท่ีปรึกษาเลือกแบบท่ีตอ้งการ และทาํการปรับแต่ง

ลวดลายตามความเหมาะสม 

4.3.6 เม่ือไดแ้บบท่ีตอ้งการแลว้ ก็นาํลวดลายมาใส่ลงในภาพกระเป๋าจริง และระบุขนาดเพ่ือให้

เห็นภาพท่ีชดัเจน ว่าผลงานจะออกมาในรูปแบบใด โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop 

  

4.12 ภาพตวัอย่าง ลวดลายบนกระเป๋าผา้สปันปอนด ์
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สรุป 

 การจดัทาํลวดลายบนกระเป๋าผา้สปันปอนด์ เพ่ือใช้เป็นท่ีระลึกให้แก่ลูกคา้ของผา้ใบตรามา้ 8

ตวั ในครั้ งน้ี มีขั้นตอนการทาํงานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจดัทําดังน้ี ขั้นตอนการ

เตรียมงาน เร่ิมจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของสถานประกอบการ หาผลงาน

ตวัอย่างเพ่ือใช้เป็นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกับพนักงานท่ีปรึกษาเพ่ือปรับความเขา้ใจให้ตรงกนั

ช้ีแจงเหตุผลในการออกแบบ ต่อด้วยขั้นตอนการผลิต ลงมือผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม Adobe 

Illustrator การออกแบบลวดลาย และขั้นตอนสุดทา้ยขั้นตอนหลงัการผลิต เม่ือผลิตเสร็จก็ส่งให้กับ

พนกังานท่ีปรึกษาเลือกลวดลายท่ีตอ้งการและปรับแกต้ามความเหมาะสม และนาํลวดลายท่ีไดไ้ปใส่ลง

ในภาพของกระเป๋าจริง เพ่ือให้เห็นตวัอย่างท่ีชดัเจนโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop 

 

4.4  ขั้นตอนการผลิตคลปิการนาํเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

 4.4.1 หาขอ้มูลของสินคา้ ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั โดยการสอบถามจากพนกังานท่ีรู้ขอ้มูลภายใน

บริษทั และคน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เช่น ผา้ใบทาํมาจากวสัดุอะไร มีคุณสมบตัิอะไร ใชง้าน

อะไรไดบ้า้ง 

 4.4.2 ศึกษารายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลท่ีรับจากพนักงานท่ีรับผิดชอบในการ

ติดต่อส่ือสารกับลูกคา้ และรูปภาพท่ีได้รับมาจากลูกคา้จริง ทาํให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจะอยู่

ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ไป หลากหลายประเภท เน่ืองจากตวัสินคา้ผา้ใบเป็น

สินคา้ท่ีสามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทาํหลงัคา ตลอดจนคลุมสินคา้ กนัแดด กันฝน 

จากรีวิวการใชง้านท่ีไดร้ับมาจากลูกคา้ มีภาพบรรยากาศท่ีเป็นทุ่งนา ทั้งการเอาไปใชค้ลุมฟาง จึงทาํให้

คิดไดว้่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็นไปได ้ท่ีจะเป็นเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ 

4.4.3 หา Reference งานตวัอย่างเพ่ือศึกษาหาไอเดีย แนวคิดในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน โดยการ

ดูจากคู่แข่งท่ีขายสินคา้แบบเดียวกนั และหาดูวิดีโอตามเว็บไซส์ยูทูบ เพ่ือศึกษาเทคนิคการตดัต่อ การ

ปรับแต่งโทนสี การใชมุ้มกลอ้ง 
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4.13 ภาพตวัอย่าง วดิีโอท่ีนาํมาเป็นใชศึ้กษาเป็นแนวทางในการผลิตคลิปวิดีโอ 

4.4.4 นาํแนวคิดท่ีไดร้ับไปเสนอแก่พนกังานท่ีปรึกษา พูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือสร้างความเขา้ใจ

ให้ตรงกนัทั้งสองฝ่าย ให้ไดร้ับรู้ ว่างานท่ีกาํลงัจะทาํว่ามีเหตุและผลอย่างไร 

 4.4.5 เขียนบทท่ีใชใ้นการถ่ายทาํ แลว้นาํส่งให้แก่พนกังานท่ีรับผิดชอบดูแล 

 

ตัวอย่างบทการถ่ายทําคลปิการนําเสนอสินค้าผ้าใบ PE ตราม้า 8 ตัว 

 

ฉากที่ 1 (แสดงให้เห็นถึงแบรนด์และตัวสินค้า) 

ภาพ:ฝูงมา้วิ่งผ่าน และกลายมาเป็นสัญลกัษณ์ตรามา้8ตวั 
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เสียงพากย:์จะซ้ือผา้ใบ ตอ้งมา้ 8 ตวั 

เสียงเอฟเฟค: เสียงมา้ร้อง 

ระยะเวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 2 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ:ภาพเน้ือผา้ใบ แบบ close up แสดงให้เห็นถึง เน้ือผา้แบบใกล้ๆ  แสงเงาขึ้นผา้ใบ แสดงให้เห็นว่าผา้ 

ถูกเคลือบมาอย่างดี 

กลอ้ง: ใชภ้าพ Close Up แพนกลอ้งจากซ้ายไปทางขวาชา้ๆ 

เสียงพากย:์หากคุณกาํลงัมองหา... ผา้ใบ งานดี เกรดพรีเม่ียม 

ระยะเวลา: 4 วินาที 

ฉากที่ 3 (สร้างความเช่ือม่ัน ให้กับลูกค้า) 

ภาพ:ใช ้Medium shot เห็นมือกาํลงัดึงผา้ใบ และภาพคนนัง่บนผา้ใบแลว้มีคนยกขึ้นจากดา้นขา้ง 

เสียงพากย:์ หนา เหนียว ............. ทนทาน .............ราคาถูก.... 

เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกตอ้งนะครับ 

ระยะเวลา: 4 วินาที 

ฉากที่ 4 (สร้างความเช่ือม่ัน ให้กับลูกค้า) 

ภาพ: ผา้ใบคลุมรถอยู่และมีคนยืนอยู่ขา้งๆ 2 คน 

เสียงพากย:์ คุณมาถูกท่ีแลว้ครับ 

เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกตอ้งนะครับ 

ระยะเวลา: 3 วินาที 

 

 



37 

ฉากที่ 5 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: ภาพใช้เคร่ืองวดัดิจิตอล แสดงตวัเลขชัดเจน // คลิปเปรียบเทียบความหนา ระหว่างมา้ 8 ตวั กบั 

ผา้ใบ ขาวฟ้า (วดัความหนาสีเขียวแลว้ตดัไปท่ีตวัขาวฟ้า) 

เสียงพากย:์ ด้วยตวัผา้ใบท่ีมาพร้อมความหนา..ถึง 0.35 มิลลิเมตร หนาสุดในรุ่นผา้ใบ PE แตกต่างจาก

ผา้ใบทัว่ไป 

เสียงเอฟเฟค: วา้ว 

ระยะเวลา: 10 วินาที 

ฉากที่ 5.1 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: ภาพ Close up ไปท่ีผา้ใบ แพนกลอ้งจากซ้ายไปขวา แสดงให้เห็นถึงตาไก่แต่ละจุด // ภาพใชเ้ชือก

ดึงตาไก ่

เสียงพากย:์ และยงัมีตาไก่รอบผืน ทุก 1 เมตร ตาไก่มีความทนทาน แข็งแรง 

ระยะเวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 5.2 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: ใช้ภาพ Close Up ไปท่ีมุม และภาพตัดไปท่ีขอบท่ีเสริมด้วยเชือก ตัดไปอีกครั้ งเป็นภาพผา้ใบ

ทัว่ไปท่ีไม่มีการเสริม 

เสียงพากย:์ มุมเสริมดว้ยพลาสติก ขอบเสริมดว้ยเชือก แข็งแรงต่างจากผา้ใบทัว่ไป 

ระยะเวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 5.3 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: เด็กกาํลงัยกผา้ใบดว้ย ท่าทางท่ีไม่ไดอ้อกแรงมาก 

เสียงพากย:์ และนํ้าหนกัเบา พกพาสะดวก 

ระยะเวลา: 3 วินาที 
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ฉากที่ 6 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: ภาพฉีดนํ้าใส่ผา้ใบ เป็นภาพเคล่ือนไหวชา้ๆ 

กล้อง: ใช้ Medium Shot ถ่ายให้เห็นสายยางกาํลังฉีดนํ้ า แพนกล้องลงตามไปท่ีผา้ใบเห็นนํ้ านองอยู่

ดา้นล่าง 

เสียงพากย:์ ผา้ใบถูกเคลือบมาอย่างดี สามารถใชก้นัฝน รองนํ้า ไดร้้อยเปอร์เซ็นต ์

เสียงเอฟเฟค: เสียงฝน เสียงนํ้า 

ระยะเวลา: 8 วินาที 

ฉากที่ 7 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: เอากระดาษไปซับใตผ้า้ใบ และเอาออกมาให้ดูกระดาษ 

เสียงพากย:์ หมดปัญหา นํ้ารั่ว นํ้าซึม ป้องกนัไม่ให้ของเปียกนํ้า 

เสียงเอฟเฟค: วา้ว 

ระยะเวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 8 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: ใชไ้ฟร่นผา้ใบให้ดู Medium Shot 

เสียงพากย:์ และยงัสามารถป้องกนัความร้อนไดเ้ป็นอย่างด ี

เสียงเอฟเฟค: เสียงเปลวไฟ 

ระยะเวลา: 4 วินาที 

ฉากที่ 9 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: แบ่งภาพเป็น 2 ฝ่ัง ชูผา้ใบส่องกับแสงอาทิตย ์แลว้ดูแสงท่ีลอดผ่านผา้ใบ ฝ่ังหน่ึงเป็นผา้ใบ มา้ 8 

ตวั อีกฝ่ังเป็น ผา้ใบทัว่ไป 

เสียงพากย:์ แสงแดด ส่องผ่านไดน้อ้ยมากๆ 



39 

ระยะเวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 10 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น) 

ภาพ: รอยเช่ือมของผา้ใบแบบชดัๆ และแทรกภาพ รอยเยบ็ขาด กบันํ้าซึมจากรอยเยบ็ 

เสียงพากย:์ ตวัผา้ใบใชน้วตักรรมการอาร์ค เช่ือมกนัดว้ยความร้อนสูง ผา้ใบจะกลายเป็นเน้ือเดียวกนัเลย 

ไม่มีรอยเยบ็ หมดกงัวลเร่ืองรอยเยบ็ฉีกขาด นํ้าซึมจากรอยเยบ็ 

ระยะเวลา: 15 วินาที 

ฉากที่ 12 (แสดงให้เห็นการใช้งาน ที่สามารถเอาไปใช้ได้) 

ภาพ: ภาพตดัสลบั คลุมรถ / คลุมฟาง / ทาํหลงัคา / ปูบ่อ / ทาํกนัสาด /  

เสียงพากย:์ สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งคลุมรถ คลุมฟาง ทาํหลงัคา ทาํกันสาด ปูบ่อ เล้ียง

สัตวน์ํ้า 

ระยะเวลา: 10 วินาที 

ฉากที่ 13 (ช่องทางการติดต่อ ส่ังซ้ือ) 

ภาพ: โทรศพัท ์แสดงการพิมพข์อ้ความสนใจในคอมเมน้ท ์และทกัอินบ็อก 

เสียงพากย:์ หากท่านสนใจส่ังซ้ือ หรือสอบถาม คอมเมน้ทท่ี์ใตโ้พสต ์หรือทกัอินบ็อกมาไดเ้ลย 

ระยะเวลา: 6 วินาที 

ฉากที่ 14 (ช่องทางการติดต่อ ส่ังซ้ือ) 

ภาพ: ช่องทางการติดต่อทางไลน์ และ เบอร์โทรศพัท ์ตราสัญลกัษณ์มา้8ตวั ค่อยๆเดง้ออกมาท่ีละอนั 

เสียงพากย:์ และสามารถติดต่อเพ่ิมเติมไดท่ี้ @มา้8ตวั และเบอร์ 0614942464 จะซ้ือผา้ใบ ตอ้งมา้ 8 ตวั  

เสียงเอฟเฟค: เสียงมา้ร้อง 

ระยะเวลา: 12 วินาที 
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ตัวอย่างบทการถ่ายทําวิดีโอการนําเสนอ ผ้าใบ PVC ตราม้า 8 ตัว 

 

ฉากที่ 1 (แสดงให้เหน็ถงึแบรนด์ม้า 8 ตัว) 

เสียงพากย:์ จะซ้ือผา้ใบตอ้งมา้ 8 ตวั 

ภาพ: ฝูงมา้วิ่งผ่าน เปล่ียนมาเป็นตราสัญลกัษณ์มา้8ตวั 

เสียงเอฟเฟค: เสียงมา้ร้อง 

ฉากที่ 2 (แสดงปัญหาที่ลูกค้าพบ) 

เสียงพากย:์ อยากไดผ้า้ใบ กนัแดด กนัฝน ทนนาน ไม่ตอ้งเปล่ียนบ่อยๆ 

ภาพ: ฝนตก พายุเขา้ แดดออก 

เสียงเอฟเฟค: ฝนตก 

เวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 3 (แสดงคุณสมบตัิของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ ตอ้งน่ีเลย..... ผา้ใบ PVC ตรามา้ 8 ตวั 

ภาพ: ภาพเน้ือผา้ใบชดัๆ เป็นภาพ Close Up แสดงให้เห็นมุมและขอบ 

เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกตอ้ง 

เวลา: 4 วินาที 

ฉากที่ 4 (แสดงคุณสมบตัิของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ ดว้ยเน้ือผา้ใบท่ีเหนียว ทนทาน รับนํ้าหนกัไดด้ ีทนต่อแรงดึง 

ภาพ: คนนัง่บนผา้ใบ แลว้มีคนยกขึ้นอยู่ดา้นขา้ง 



41 

เวลา: 7 วินาที 

ฉากที่ 5 (แสดงคุณสมบตัิของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ ทั้งยงัสามารถป้องกนันํ้าไดถึ้ง... 100% รองนํ้าเล้ียงปลาก็สามารถทาํได ้

ภาพ: ฉีดนํ้าใส่ผา้ใบ ถ่ายให้เห็นแอ่งนํ้าในผา้ใบ (แสดงให้เห็นว่าเก็บนํ้าได)้ 

เวลา: 8 วินาที 

ฉากที่ 6 (แสดงคุณสมบตัิของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ หมดกงัวลเร่ืองนํ้ารัว่ซึมและของเปียกเสียหาย 

ภาพ: เอากระดาษถือไปรองใตผ้า้ใบ แลว้เอาออกมาให้กลอ้งดูวา่ไม่เปียกนํ้า 

เวลา: 6 วินาที 

ฉากที่ 7 (แสดงคุณสมบตัิของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ ป้องกนัแสงแดดและความร้อนไดเ้ป็นอย่างด ี

ภาพ: ชูผา้ใบขึ้นส่องกบัพระอาทิตยใ์ห้เห็นแสงท่ีรอดผ่านมา 

เวลา: 4 วินาที 

ฉากที่ 8 (รายละเอียดของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ มาพร้อมเน้ือผา้ใบท่ีหนาถึง 0.45 มิลลิเมตร และมาพร้อมตาไก่รอบผืน ทุกๆ 1 เมตร 

ภาพ: เคร่ืองวดัความหนาแสดงตวัเลขให้เห็นและตดัภาพไปท่ีมุมและแพนไปดา้นขา้งเห็นตาไก่หลายจดุ 

เวลา: 8 วินาที 

ฉากที่ 9 (รายละเอียดของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ และใชน้วตักรรม การเช่ือมกนั ดว้ยความร้อนสูง ทาํให้ไร้รอยเยบ็ตลอดทั้งผืน 

ภาพ: ภาพรอยเช่ือมแบบ close up แพนกลอ้งไปลงดา้นล่าง 
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เวลา: 5 วินาที 

ฉากที่ 10 (รายละเอียดของผ้าใบ) 

เสียงพากย:์ หมดปัญหานํ้ารั่วซึมจากรอยเยบ็ 

ภาพ: รอยเยบ็ท่ีมีนํ้ารั่วซึมออกมา 

เวลา: 3 วินาที 

ฉากที่ 11 (แสดงการใช้งาน) 

เสียงพากย:์ ใชง้านไดท้ั้ง ปูบ่อ ทาํสระนํ้า เล้ียงปลา คลุมรถบรรทุก คลุมของ ทาํหลงัคา ทาํกนัสาด 

ภาพ: ภาพเด็กกาํลงัว่ายนํ้าในบ่อ ตดัไปท่ีบ่อเล้ียงปลา ตดัไปท่ีคลุมรถบรรทุก 

เวลา: 8 วินาที 

ฉากที่ 12 (แสดงการใช้งาน) 

เสียงพากย:์ ใชง้านไดท้ั้ง ปูบ่อ ทาํสระนํ้า เล้ียงปลา คลุมรถบรรทุก คลุมของ ทาํหลงัคา ทาํกนัสาด 

ภาพ: ภาพเด็กกาํลงัว่ายนํ้าในบ่อ ตดัไปท่ีบ่อเล้ียงปลา ตดัไปท่ีคลุมรถบรรทุก 

เวลา: 8 วินาที 

ฉากที่ 13 (ช่องทางการติดต่อ ส่ังซ้ือ) 

ภาพ: โทรศพัท ์แสดงการพิมพข์อ้ความสนใจในคอมเมน้ท ์และทกัอินบ็อก 

เสียงพากย:์ หากท่านสนใจส่ังซ้ือ หรือสอบถาม คอมเมน้ท์ท่ีใตโ้พสต ์หรือทกัอินบ็อกมาไดเ้ลย 

ระยะเวลา: 6 วินาที 

ฉากที่ 14 (ช่องทางการติดต่อ ส่ังซ้ือ) 

ภาพ: ช่องทางการติดต่อทางไลน์ และ เบอร์โทรศพัทต์ราสัญลกัษณม์า้8ตวั ค่อยๆ เดง้ออกมาท่ีละอนั 

เสียงพากย:์ และสามารถติดต่อเพ่ิมเติมไดท่ี้ @มา้8ตวั และเบอร์ 0614942464 จะซ้ือผา้ใบ ตอ้งมา้ 8 ตวั  



43 

เสียงเอฟเฟค: เสียงมา้ร้อง 

4.4.6 ทาํการปรับแกไ้ขบทให้เหมาะสมตามความเห็นของพนกังานท่ีปรึกษา 

ขั้นตอนการผลิต (Production) 

 4.4.7 ลงมือถ่ายทาํตามบทท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้

 

4.14 ภาพตวัอย่าง บรรยากาศการผลิตคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 
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4.15 ภาพตวัอย่าง การถ่ายทาํคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

 

4.16 ภาพตวัอย่าง ขั้นตอนการทาํคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 
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4.17 ภาพไฟลว์ิดีโอท่ีไดถ่้ายทาํคลิปนาํเสนอสินคา้ใบผา้ตรามา้ 8 ตวั 

4.4.8 ทาํการพากยเ์สียง ท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตผลงาน ให้เป็นไปตามบทท่ีไดจ้ดัทาํไวใ้นเบ้ืองตน้ 

เสียงท่ีพากยต์อ้งการให้ออกมามีส่วนคลา้ยกบัเสียงของโฆษณาบนทีวี ซ่ึงเหมาะสมกบักลุ่มเป้าท่ีมีอายุ 

30-50 ปี เพราะรู้จกั และคุน้เคยเสียงแบบน้ีไดเ้ป็นอย่างด ี

 

4.18 ภาพไฟลเ์สียงท่ีไดท้าํการพากยท์ั้งหมด ท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตคลิป 

4.4.9 นาํไฟลว์ิดีโอท่ีได ้ไปทาํการปรับโทนสี ปรับแสง ให้ไดต้รงตามท่ีวางแผนไวใ้นเบ้ืองตน้ 

โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Premiere Pro โทนสีท่ีเลือกใชจ้ะปรับสีให้เป็นสีเทาอ่อนและเพ่ิมความเข็มของ

สีผา้ใบ ให้มีความโดดเด่นมากกว่าสีอ่ืน 
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4.19 ภาพการนาํไฟลว์ิดีโอไปปรับแตง่แสงและโทนสีในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

4.4.10 ทาํการสร้างตวัอกัษรในโปรแกรม Adobe Photoshop และทาํการ Export ไฟล์ตวัอกัษร

ให้ออกมาเป็นไฟลน์ามสกุล .PNG โดยตวัอกัษรท่ีเลือกใช ้เลือกตวัท่ีมีความหนา ทาํให้ดูมีพลงั 

 

4.20 ภาพตวัอย่าง การสร้างตวัอกัษรในโปรแกรม Adobe Photoshop 
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4.4.11 เขา้ไปหาเสียงดนตรีประกอบ และเสียงเอฟเฟคท่ีจาํเป็นสําหรับการผลิตงานในครั้ งน้ีใน 

เว็บไซด์ยูทูบ เสียงเพลงท่ีเลือกจะใช้เพลงสไตล์ร็อค เพราะเป็นจังหวะเร็ว ฟังแล้วรู้สึกสนุกสนาน 

ตื่นเตน้ ฟังแลว้ไม่เบ่ือง่าย และเหมาะกบัช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

 

4.21 ภาพการเขา้ไปคน้หาเพลงท่ีจะนาํมาใชผ้ลิตงานบนเวบ็ไซดย์ูทูบ 

4.4.12 นาํไฟลว์ิดีโอ ไฟลเ์สียงพากย ์ไฟลต์วัอกัษร เสียงเพลง และเสียงประกอบทั้งหมด ไปตดั

ต่อ และทาํการเคล่ือนไหวตวัอกัษรให้ตรงจงัหวะกบัเสียงพากย ์ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 

 

4.22 ภาพตวัอย่าง การตดัต่อคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั ในโปรแกรม Adobe 

Premiere Pro 
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 4.4.13 ทาํการเคล่ือนไหว Title ฉากเปิดตวัสินคา้ในโปรแกรม Adobe After Effect เป็นการนาํ

ตราสัญลกัษณ์แบรนด์ผา้ใบมา้ 8 ตวั ท่ีมีอยู่นําไปเคล่ือนไหวและทาํให้เป็นภาพสามมิติ เพ่ือเพ่ิมความ

น่าสนใจ และทาํให้จดจาํไดง่้ายยิ่งขึ้น 

 

4.23 ภาพตวัอย่าง การทาํฉากเปิดตวั ในโปรแกรม Adobe After Effect 

4.4.14 ทาํการเคล่ือนไหวฉากท่ีใช้สําหรับส่ังซ้ือสินคา้และติดต่อสอบถามขอ้มูล ในโปรแกรม 

Adobe After Effect ทาํตวัอกัษร กรอบโทรศพัท ์ให้เป็นแบบ 3 มิติ เพราะให้สอดคลอ้งกบั Title  

 

4.24 ภาพตวัอย่างการทาํฉากตดิต่อส่ังซ้ือสินคา้ในโปรแกรม Adobe After Effect 
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 4.4.15 ออกแบบภาพท่ีใชสํ้าหรับเป็นกรอบของคลิปวิดีโอ ขนาด 2048x2048 Pixel เป็นสัดส่วน 

1:1 เป็นขนาดคลิปวิดโีอท่ีเหมาะสมสําหรับเผยแพร่ลงบน Facebook เพ่ือเพ่ิมความความสวยงาม และ

ทาํให้ผูค้นจดจาํแบรนด์สินคา้ไดง่้ายขึ้น 

  

4.25 ภาพตวัอย่างหนา้ ปกสําหรับเป็นกรอบคลิปวิดีโอนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

4.4.16 นาํคลิปวิดีโอท่ีผ่านการตดัต่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ มาใส่ในกรอบท่ีเตรียมไว ้และใส่ Sub 

title หรือ คาํบรรยายใตภ้าพ ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro ไวสํ้าหรับบางคนท่ีรับชมคลิปแบบไม่

ฟังเสียง 

 

4.26 ภาพการใส่คาํบรรยายใตภ้าพในโปรแกรม Adobe Premiere Pro  
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 4.4.17 ตรวจสอบความถูกต้องของช้ินงาน และนําเสนอให้แก่พนักงานท่ีปรึกษา และ

ปรับเปล่ียนแกไ้ขตามความเหมาะสม 

ขั้นตอนหลงัการผลิต (Post-production) 

 4.4.18 นําผลงานท่ีได ้ไปเผยแพร่ลงในเพจผา้ใบตรามา้ 8 ตวั เพ่ือดูผลตอบรับจากผูต้ิดตามใน

เพจ โดยการดูจากจาํนวนการมีส่วนร่วมกบัโพสต ์

   

4.27 ภาพการเผยแพร่คลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเผยแพร่คลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบแก่คนในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว 

มีจาํนวนคนท่ีเห็นโพสตท์ั้งหมด 353 คน และจาํนวนครั้ งท่ีมีส่วนร่วมกบัโพสต ์44 ครั้ ง และมี

การกดไลค ์10 ครั้ ง แชร์ 2 ครั้ ง และคอมเมน้ท ์2 ครั้ ง 

 

 



51 

สรุป 

 การจดัทาํโครงงานในครั้ งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินงานด้วยกัน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการ

เตรียมงาน ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลงัการผลิต ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีการจดัทาํดังน้ี ขั้นตอนการเตรียม

งาน รับบรีฟงานจากพนกังานท่ีปรึกษา ทาํการหาขอ้มูลของสินคา้และกลุ่มเป้าหมาย หาผลงานตวัอย่าง

เพ่ือสร้างไอเดียในการทาํงาน นาํเสนอแนวคิดท่ีไดร้ับให้แก่พนกังานท่ีปรึกษา เพ่ือสร้างความเขา้ใจให้

ตรงกัน เขียนบทให้เสร็จสมบูรณ์ นําเสนอบทให้พนักงานท่ีปรึกษา เม่ือทุกอย่างเรียบร้อย จึงไปสู่

ขั้นตอนการผลิต โดยทาํการถ่ายทาํ นาํไฟลท่ี์ไดไ้ปตดัต่อ ทาํฉาก Title พากยเ์สียง ใส่เสียงดนตรี เสียงคาํ

บรรยายใตภ้าพ ส่งงานให้พนักงานท่ีปรึกษาตรวจสอบ ปรับเปล่ียนแก้ไขตามความเหมาะสม เม่ือได้

ช้ินงานท่ีสมบูรณ์แลว้ ก็ไปสู่ขั้นตอนหลงัการผลิต คือ การนําผลงานท่ีไดท้าํไปเผยแพร่ท่ีเพจผา้ใบตรา

มา้ 8 ตวั และวดัผลตอบรับจากผูท่ี้มีส่วนกบัโพสต ์



 

บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดทําโครงงาน 

 การจดัทาํโครงงานการผลิตส่ือออนไลน์ให้กบัแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ผลิตส่ือ สําหรับใช้ในการส่ือสารกับกลุ่มลูกค้า ของแบรนด์สินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั และนําไปเผยแพร่ผ่าน

ช่องทาง Facebook Fanpage ผา้ใบตราม้า 8 ตัว ตั้ งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 ผูจ้ ัดทําได้

ประสบการณ์ในการจัดทาํการผลิตส่ือออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าผา้ใบตราม้า 8 ตัว อย่างมีขั้นตอน ได้

ประสบการณ์ทาํงานจริงท่ี ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท ไดพ้ฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรมท่ีจาํเป็น

สําหรับการทาํงาน ไดป้ระสบการณ์ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้การปรับตวัให้เขา้กบัสถานประกอบการ และการ

ทํางานให้เข้ากับพนักงานท่ีเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย และได้เรียนรู้จากการท่ีต้องผลิต รูปภาพรีวิวการใช้งานสินคา้ 

จาํนวน 23 ภาพ ออกแบบภาพกราฟิกให้ความรู้ จาํนวน 3 ภาพ ได้ออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผา้สปันปอนด์

สําหรับใชเ้ป็นของแถมให้ลูกคา้ ไดผ้ลิตคลิปนาํเสนอสินคา้ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั จาํนวน 2 คลิป และเรียนรู้วิธีการ

เผยแพร่ส่ือลงใน Facebook Fanpage ผา้ใบตรามา้ 8 ตวั 

5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 

 การจดัทาํโครงงานสหกิจศึกษา ผูจ้ดัทาํจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทาํ มีการกาํหนดระยะเวลาใน

การทาํงานท่ีชัดเจน มีเหตุและผลในการทาํงาน มีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน และกาํหนดวตัถุประสงค์

ของงานทุกครั้ งก่อนการผลิต เปิดรับฟังความคิดเห็นของพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาอยู่เสมอ เพ่ือให้

ผลงานท่ีออกมาตรงตามความตอ้งการของทุกฝ่าย และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และตอ้งมีวินยัในตนเอง จดัทาํ

ผลงานให้ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนดไว ้
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รูปภาพท่ี 1 ภาพการออกแบบรูปสินคา้ เคร่ืองป่ันผลไม ้สําหรับเผยแพร่ลงแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee 

 

 

 

 

 



   

   

  

รูปภาพท่ี 2 ภาพการออกแบบรูปสินคา้ เคร่ืองให้นํ้าสุนขั สําหรับเผยแพร่ลงแพลตฟอร์ม Lazada, 

Shopee 

 

 

 



   

   

   

รูปภาพท่ี 3 ภาพการออกแบบสินคา้ เคร่ืองดูดฝุ่น สําหรับเผยแพร่ลงแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee 
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