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รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การผลิตสื่ อออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้า ผ้าใบ
ตราม้า 8 ตัว มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตสื่ อสําหรับใช้ในการสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์สินค้าผ้าใบ
ตราม้า 8 ตัว และนําไปเผยแพร่ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คแฟนเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
จากการจัด ทําโครงงานสหกิจ ศึก ษาดังกล่าวมีข้ ัน ตอนดังนี้ สื บค้น ข้อมูลของสิ น ค้า ผ้า ใบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มเป้าหมาย หาผลงานตัวอย่าง นําเสนอต่อพนักงานที่ปรึ กษา จัดทําผลงานที่เป็ น
รู ปภาพผ่านโปรแกรม อะโดบี โฟโต้ชอป อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ และจัด ทําผลงานที่เป็ นวิ ดี โ อ
ภาพเคลื่อนไหวผ่านโปรแกรม อะโดบี พรี เมี่ยมโปร อะโดบี อาฟเตอร์เอฟเฟกต์ ใส่ เสี ยงพากย์ ใส่ คาํ
บรรยายใต้ภาพ ตรวจสอบ แก้ไข และนําไปเผยแพร่ ลงในเฟสบุ๊คแฟนเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
การจัด ทําโครงงานสหกิจศึกษาในครั้ งนี้ ผูจ้ ัด ทําได้ออกแบบรู ปภาพรี วิว การใช้งานสิ นค้า
จํานวน 23 ภาพ ภาพกราฟิ กให้ความรู ้จาํ นวน 3 ภาพ ออกแบบลวดลายบนประเป๋ าผ้า และคลิปวิดีโอ
นําเสนอสิ นค้าจํานวน 2 คลิป ให้แก่สถานประกอบการ เพื่อนําไปใช้สําหรับสร้างการรับรู ้แบรนด์ ให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมัน่ และสร้างการจดจําให้แก่ผตู ้ ิดตามแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
คําสําคัญ แบรนด์สินค้า, สื่อสังคมออนไลน์, ผลิตสื่อออนไลน์

กิตติกรรมประกาศ

จากการที่ผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในรายวิชาสหกิจศึกษาที่ ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช
เอสเตท ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 รวมเป็ นระยะเวลาทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ ส่งผล
ให้ผูจ้ ัด ทําได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย และด้ว ยความกรุ ณ าอย่างสู งจาก อาจารย์
สมเกียรติ ศรี เพ็ชร อาจารย์ท่ีปรึ กษาสหกิจศึกษา ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําปรึ กษาตลอดจนปรับปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียิ่ง ทําให้รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
ผูจ้ ดั ทําได้ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์ท่ีปรึ กษา และขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบคุณ นายชาญสิ ทธิ์ สิ ทธิโชคไกรเลิศ พนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานทุกท่าน จากห้าง
หุ้นส่ วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท ที่ให้การช่วยเหลือ แนะนําแนวคิดในการปฏิบตั ิงาน การแก้ไข
ปัญหา ซึ่งมีส่วนช่วยให้การจัดทํารายงานฉบับนี้สําเร็จได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และญาติพี่น้องทุกคนที่ช่ว ยเหลือสนับสนุน ทั้งด้านกําลังใจและ
กําลังทรัพย์ดว้ ยดีตลอดมา นอกจากนี้ ยงั มีผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือให้การช่วยเหลือสนับสนุนอีกหลายท่าน
ซึ่งผูจ้ ดั ทําไม่สามารถกล่าวนามในที่น้ ีได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

ผูจ้ ดั ทํา
นายฐิติพนั ธ์ ศรี สุพล
31 พฤษภาคม 2564
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปี พ.ศ. 2564 ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศไทย วิจยั กรุ งศรี ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานของธนาคารกรุ งศรี ได้กล่าวถึง เหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ กรุ งศรี
หั่นจีดีพีปีนี้เหลือ 2.2% ชี้ไทยเข้าสู่ภาวะถดถอยหลัง Q2 หดตัว -0.2% ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจตกตํ่า ค่า
ผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรื อค่า GDP ลดลงเป็ นอย่างมาก และ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภา
องค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ได้กล่าวถึงผลกระทบของเหตุการณ์น้ ีว่า ส่งผล
ให้มีประชาชนตกงานกัน เป็ นจํานวนมาก รวมถึงผูป้ ระกอบการต่า งๆที่ต ้องปิ ดกิจ การลงไป อัน
เนื่องมาจากปริ มาณของผูบ้ ริ โภคที่ลดลง
EIC หน่วยงานวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระดับมหาภาค ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้
กล่าวถึง เหตุการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นตัวกระตุน้ ทําให้พฤติก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ระบบดิจิทลั เร็วยิ่งขึ้น จากที่เมื่อก่อนผูบ้ ริ โภคจะเดินทางไปซื้ อสินค้า
ใน ตลาด ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ต่างๆ แต่ในยุคปัจจุบนั ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทําให้ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถเดินทางไปได้เหมือนเดิม เนื่องจากต้องมีการเว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการ
รวมกลุ่มกัน ทําให้ห้างร้าน ต่างก็ได้รับผลกระทบ มีผูบ้ ริ โภคมาใช้บริ การและซื้ อสิ นค้าลดน้อยลงเป็ น
จํานวนมาก ผูบ้ ริ โภคต่างก็หันมาใช้บริ การทางออนไลน์มากขึ้น ทั้งการสั่งซื้อสินค้า และการสั่งอาหาร
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, 2564)
จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น ทําให้พฤติก รรมของผูบ้ ริ โภค ทั้งการ สั่งอาหาร ซื้ อสิ นค้า
เปลี่ยนรู ปแบบจากออฟไลน์มาเป็ นออนไลน์กนั มากขึ้น และถ้าต้องการที่จะขายสินค้าผ่านทางออนไลน์
สิ่ งหนึ่ งที่ข าดไปไม่ได้เลย คือการผลิตสื่ อเพื่อสื่ อสารไปถึงกลุ่มลูกค้า และใช้สื่อเพื่อช่ว ยในการทํา
การตลาดออนไลน์ ส่งสารไปหากลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ เพื่อสร้างยอดขายให้ดียิ่งขึ้น และหากไม่ใช้
การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ เข้ามาช่วยในการสื่อสารไปถึงกลุ่มลูกค้า ก็มีโอกาสที่ธุรกิจจะมียอดขาย
ที่ลดน้อยลด
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ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น ผูจ้ ดั ทําโครงงานสหกิจจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
ผลิตสื่อออนไลน์ เพราะสื่อออนไลน์กบั การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในยุคปัจจุบนั นี้ เป็ นสิ่งที่แยก
ออกจากกันไม่ได้เลย ถ้าต้องการขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สื่ อที่จะนําใช้สื่อสารกับกลุ่มลูกค้า
จําเป็ นต้องใช้สื่อออนไลน์เช่นเดียวกัน ผูจ้ ดั ทําโครงงานสหกิจจึงได้จดั ทําสื่ อออนไลน์ ทั้งภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระกอบการในการขายสินค้า และให้ความรู ้แก่กลุ่มลูกค้า โดยผูจ้ ดั ทํา
โครงงานสหกิจได้ทาํ การผลิตสื่ อให้แก่ ห้างหุ้นส่ วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท เป็ นสื่ อภาพนิ่งเพื่อ
ใช้แสดงเป็ นตัวอย่างการใช้งานสิ นค้า และผลิตสื่ อเพื่อให้ความรู ้ รวมถึงผลิตคลิปนําเสนอสิ นค้าผ้าใบ
ตราม้า 8 ตัว และนําไปเผยแพร่ แก่ผตู ้ ิดตาม Facebook Fanpage ผ้าใบตราม้า 8 ตัว
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตสื่ อสําหรับใช้ในการสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว และ
นําไปเผยแพร่ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ผ้าใบตราม้า 8 ตัว
1.3 ขอบเขตของรายงาน
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 - วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช
เอสเตท
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
• ได้วิธีการผลิตสื่อกราฟิ กทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวอย่างมีข้ นั ตอน โดยจัดทําเป็ น
สื่อในรู ปแบบดิจิทลั
• ได้สื่อรู ปแบบดิจิทลั เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ และส่งเสริ มการขายสินค้าของแบรนด์สินค้า
ผ้าใบตราม้า 8 ตัว
• ได้ฝึกปฏิบตั ิงานการสื่ อสารด้านการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า โดยการผลิตสื่ อออนไลน์
ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้แก่แบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
รายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษาการผลิตสื่อออนไลน์ให้กบั แบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8
ตัว ใช้แนวคิดทฤษฎีมาประกอบเพื่อผลิตผลงานดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อดิจิทลั
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบสื่อความรู ้
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อดิจิทัล
ณเรจน์ ยิง่ นคร และคณะ, (2554)
สื่อดิจิทลั (ตรงกันข้ามกับสื่ออนาล็อก) หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงทํางานโดยใช้รหัส ดิจิทลั
ในปั จ จุบัน การเขีย นโปรแกรมต้องอยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณี น้ ี ดิจิทัล หมายถึง การ
แยกแยะระหว่าง "O" กับ "1" ในการ แสดงข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องจักรที่มกั จะแปลข้อมูล ดิจิทลั
ฐานสองแล้วจึงแสดงชั้นของเครื่ องประมวลผลชั้นของข้อมูลดิจิทลั ที่เหนือกว่า สื่ อดิจิทลั เช่นเดียวกับ
สื่ อเสี ยง วิดีโอ หรื อเนื้อหาดิจิทลั อื่น ๆ สามารถถูกสร้างขึ้น อ้างอิงถึง และได้รับการแจกจ่ายผ่านทาง
เครื่ องประมวลผลข้อมูลดิจิทลั สื่ อดิจิทลั ได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง เมื่อเทียบกับสื่อ
อนาล็อก
Digital Media (สื่ อดิ จิ ทัล) และมัลติมีเดีย (Multimedia) ทั้งสองคํานี้ เป็ นเรื่ องของสื่ อทั้งหมด
หรื ออาจจะเรี ยกรวมว่า สื่อใหม่ (New media) ก็พอจะนับรวมไปได้ ทั้งสองคําต่างก็มีความเกี่ยวโยงกัน
ถ้าคิดถึงประเภทสื่อที่มีลกั ษณะเป็ นดิจิทลั คนส่วนมากคงพอนึกได้ เนื่องด้วยส่วนใหญ่ลว้ นเป็ นสิ่งที่เรา
ได้เคยใช้อยู่แล้วในชีวิตประจําวัน เช่น การพิมพ์ขอ้ ความเพื่อส่ งเมล์ การเปิ ดฟังเพลงด้วย คอมพิวเตอร์
การชมภาพถ่ายที่เก็บในฮาร์ดดิสก์ การชมภาพเคลื่อนไหวผ่าน จอคอมพิวเตอร์ การดูวิดีโอ หรื อการ
ติดต่อสื่ อสาร ในยุคปั จจุบนั ทั้งหมดนี้ เรารับข้อมูลผ่านสื่ อที่ เป็ นดิจิทลั ทั้งสิ้ น และถ้าหากเรานํา สื่ อ
ดิจิทลั ทั้งหมดนี้มารวมเข้าด้วยกัน เราจะได้เป็ นมัลติมีเดีย (Multimedia) ซึ่งถือเป็ นสื่อใหม่ (New media)
ที่กาํ ลังมีอิทธิพลต่อการสื่อสารในยุคปัจจุบนั

4
องค์ประกอบของสื่ อดิจิทัลเบื้องต้น
เป็ นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบเบื้องต้นของมัลติมีเดียด้วย ประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิด
ได้แก่
1. ข้อความ เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรื อเนื้อหาของเรื่ องที่
นําเสนอ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดียที่นําเสนอผ่านจอภาพ
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้ว
ยังสามารถกําหนดลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการนําเสนอได้อีกด้วย
2. เสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการใช้เสียงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเนื้อหาในการนําเสนอ จะ
ช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างความน่าสนใจ และ
น่าติดตามในเรื่ องราวต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากเสี ยงมีอิทธิพลต่อผูใ้ ช้มากกว่า ข้อความหรื อ
ภาพนิ่ งดังนั้น เสี ย ง จึงเป็ นองค์ประกอบที่จ ําเป็ นสําหรับมัลติมีเดียซึ่ งสามารถนําเข้า เสี ย งผ่านทาง
ไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวีดี เทปและวิทยุ เป็ นต้น
3. ภาพนิ่ ง เป็ นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น เป็ นต้น
ภาพนิ่งงนับว่ามี บทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรื อตัวอักษร เนื่องจากภาพจะ ให้ผล
ในเชิงการเรี ยนรู ้หรื อรับรู ้ดว้ ยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยงั สามารถถ่ายทอดความหมาย ได้ลึกซึ่ง
มากกว่าข้อความหรื อตัวอักษรซึ่งข้อความหรื อ ตัวอักษรจะมีขอ้ จํากัดทางด้านความ แตกต่างของแต่ละ
ภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่ อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยู่ บนสื่อชนิดต่างๆ เช่น
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรื อวารสารวิชาการ เป็ นต้น
4. ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ กที่มกี ารเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขั้นตอนหรื อปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผูช้ ม การผลิต ภาพเคลื่อนไหว
จะต้องใช้โปรแกรมที่มีคุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บา้ งเกี่ยวกับ ขนาดของไฟล์ที่ตอ้ ง
ใช้พ้นื ที่ในการจัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า
5. วิดีโอ เป็ นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากวิดีโอใน ระบบ
ดิจิทัล สามารถนําเสนอข้อความหรื อรู ปภาพ (ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสี ย ง ได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบ ชนิดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการใช้วิดีโอในระบบ มัลติมีเดีย
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ก็คือ การสิ้ นเปลืองทรัพยากรของพื้นที่ บนหน่วยความจําเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากการ นําเสนอวิดีโอ
ด้วยเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง (Real-Time)
สรุ ป ได้ว่ า คําว่ า “มัล ติ มี เ ดีย ” หมายถึ ง การนํา องค์ประกอบของสื่ อดิ จิทัลชนิ ด ต่า ง ๆ มา
ผสมผสานเข้ า ด้ ว ยกั น ซึ่ งประกอบด้ว ย ตัว อัก ษร (Text) ภาพนิ่ ง (Stil Image) ภาพเคลื่ อ นไหว
(Animation) เสี ย ง (Sound) และวิ ดีโ อ (Video) โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสื่ อ
ความหมายกับผูใ้ ช้อย่างมีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive Multimedia) และได้บรรลุผลตรงตาม วัตถุประสงค์
การใช้งาน ในส่ วนของแต่ละองค์ประกอบของมัลติมีเดียทั้ง 5 ชนิดจะมีท้ งั ข้อดี - ข้อเสี ยที่แตกต่างกัน
ไปตามคุณลักษณะและวิธีการใช้งาน สําหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากมัลติมีเดีย มีมากมาย นอกจากจะ
ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานแล้ว ยังเพิ่มประสิ ทธิผลของความ คุม้ ค่าในการลงทุนอีกด้วย
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั วิธีการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยแนวคิดนี้ได้ถูกนํามาใช้ประกอบเป็ นคลิปวีดีโอขึ้นมา เป็ นการนําข้อความเป็ นคําบรรยาย
เสี ย งบรรยายประกอบ มี ใ นส่ ว นของภาพเคลื่ อ นไหวมาใช้ ใ นชิ้ น งาน จนกลายเป็ นวี ดี โ อตาม
องค์ประกอบของสื่อดิจิทลั จนได้เป็ นชิน้ งานคลิปวิดีโอนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว ทั้ง 2 คลิป
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่ อดิจิทัลที่นํามาใช้ ในงานผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
1.ข้อความ เป็ นการใช้ขอ้ ความเข้าไปช่วยในการกํากับภาพเคลื่อนไหวภายในคลิปวิดีโอทําให้
เข้าใจในเนื้อหาคลิปวิดีโอได้ง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.1 ภาพตัวอย่างการใส่ขอ้ ความกํากับภาพ
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2. เสียง เป็ นการใส่เสียงเพลงประกอบ เสียงพากย์ เสียงเอฟเฟค เพื่อช่วยให้เข้าใจเนื้อหาสาระที่
ต้องการสื่อสารได้ง่าย และยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ให้แก่ชิ้นงาน
3. ภาพนิ่ง เป็ นการใช้ภาพผลงานของลูกค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว มานําเสนอให้แก่ผูร้ ับชม เพื่อเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นถึงการใช้งานของสินค้า

ภาพที่ 2.2 ภาพตัวอย่างภาพนิ่ง ทีน่ าํ มาใช้ในการผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบ
4. ภาพเคลื่อนไหว เป็ นการใช้ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว มาทําเป็ น
ภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวแบบสามมิติ เพื่อใช้เป็ นฉากเปิ ดตัวให้แก่คลิปวีดีโอ

ภาพที่ 2.3 ภาพการนําตราสัญลักษณ์มาทําเป็ นภาพกราฟิ กเคลื่อนไหวแบบสามมิติ
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5. วิดีโ อ เป็ นการรวมทุก องค์ประกอบของการผลิต สื่ อดิจิทัล ไว้ให้อยู่ในคลิปเดียวกัน ทั้ง
ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อช่วยให้การนําเสนอมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด

ภาพที่ 2.4 ภาพตัวอย่างการรวมองค์ประกอบของสื่อดิจิทลั ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบสื่ อความรู้
พรจิต สมบัติพานิช, (2547)
สื่ อ เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่นําเสนอเนื้ อหาของสาร ไม่ว่าจะเป็ นข่าว ข้อมูลบัน เทิง หรื อ
โฆษณาไปสู่ ผูบ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบสื่ อที่
พัฒนาให้ดีข้ นึ นับจากสื่ อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงเป็ นสื่ อสิ่งพิมพ์ และสื่ อสิ่ งพิมพ์พฒ
ั นาเป็ นรู ปแบบของ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ ในปั จจุบนั การพัฒนาระบบเทคโนโลยีไม่หยุคนิ่ง สื่ อ
อินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นมาเพื่อการติดต่อสื่ อสารเพิ่มขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสามารถแบ่งสื่ อออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อเพื่อการกระจายเสี ยงวิทยุ
โทรทัศน์ คือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อใหม่
สื่อแต่ละประเภทมีดงั นี้
สื่อประเภทฉาย
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่อประเภทเสียง
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สื่อกิจกรรม
สื่อวัสดุ
สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์
สื่ อประเภทคอมพิวเตอร์ออนไลน์ คือการใช้สายนําสัญญาณและใช้ซอฟแวร์จดั การให้ ข้อมูล
ในเครื่ องหนึ่งไปแสดงผลบนเครื่ องอื่นได้ สื่ อมัลติมีเดียก็ได้พฒ
ั นาขึ้นตามลําดับ และถูกนําไปใช้ใน
ประโยชน์ ใ น ระบบเครื อ ข่ า ยเล็ ก ๆ (LAN) นั่ น คื อ เริ่ ม ใช้เ ป็ นสื่ อ แบบออนไลน์ (online) อาศัย
สายสัญญาณที่เชื่อมโยงติดต่อกันนั้นนําข้อมูลมัลติมีเดียจากเครื่ องแม่ข่าย (server) กระจายไป แสดงผล
ที่ทุกเครื่ องที่เป็ น ลูกข่าย (clients) ใน เครื อข่าย (network)
ข้อดีของสื่ อออนไลน์
1. สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ สื่อโดยไร้พรมแดน
2. สามารถปรับปรุ งข้อมูลได้ตลอด
3. มีการปฏิสัมพันธ์ในการเรี ยนรู ้
4. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. สามารถเลือกเรี ยนได้ตามศักยภาพของตนเอง
6.สร้างความรับผิดชอบ ความมัน่ ใจในตนเอง
ข้อเสียของสื่ อออนไลน์
1. ผูเ้ รี ยนต้องมีเครื่ องคอมพิวเตอร์
2. ต้องมีความรู ้ดา้ นคอมพิวเตอร์พ้นื ฐาน
3.บางครั้งอาจมีปัญหาทางด้านเทคนิคเวลาใช้งาน
4.ค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ต
5.ต้นทุนในการพัฒนาแบบเรี ยนสูง
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6.ผูม้ ีความรู ้ในการผลิตและออกแบบสื่อให้มีคุณภาพหาได้ยาก
ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
มูฮมั มะอัสรี มูฮมั หมัดอูเซ็น. (ม.ป.ป.)
มีดว้ ยกันหลายชนิด ขึ้นอยู่กบั ลักษณะของการนํามาใช้โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มหลักดังนี้
1.Weblogs
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ใช้
สําหรับเชื่ อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็ นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Hi5, Ning,
Linkedin, MySpace, Youmeo, Friendste
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว”
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปั จจุบนั ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่ หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเนื้อหาที่นําเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูก
จํากัด โดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ทําให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เว็บวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จาํ นวนมากอีกด้วย เช่น Youtube, MSN, Yahoo
5. Poto Sharing
6. Wikis
7. Virtual Worlds
8. Crowd Sourcing
9. Podcasting หรื อ Podcast
10. Discuss / Review/ Opinion
ดังนั้นการผลิตชิ้นงานของโครงงานการผลิตสื่อออนไลน์ให้กบั แบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
จึงได้เลือกเผยแพร่ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ในการให้ความรู ้และสร้างการจดจําแบรนด์สินค้า เป็ น
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ตัวเลือกที่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบนั เป็ นอย่างดี เพราะทุกวันนี้ประชาชนส่วนมากต่างก็มีการ
ใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเป็ นปกติ และสื่ อสังคมออนไลน์ยงั สามารถทําให้ส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปหากลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มอีกด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบสื่ อความรู้ ที่นํามาใช้ ในเผยแพร่ ผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยผูเ้ ขียนรายงานได้นําสื่ อสังคมออนไลน์ เข้ามาช่วยในการเผยแพร่ ขอ้ มูล เนื้อหาสาระ ไปสู่
กลุ่มเป้ าหมายผ่านแพลตฟอร์ ม Facebook ซึ่ งมีผูต้ ิด ตาม Facebook Fanpage ผ้าใบตราม้า 8 ตัว เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 2.5 ภาพตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Fanpage เผยแพร่ ความรู ้ให้กลุ่มเป้าหมาย
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่ อสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME
ความหมายของแบรนด์ (Brand)
สมาคมการตลาดแห่งประเทศอเมริ กา (American Marketing Association, 1995) ให้คาํ จํากัด
ความทัว่ ไปของคําว่าแบรนด์ไว้ดงั นี้ “แบรนด์ คือ ชื่อ ถ้อยคํารู ปแบบ สัญลักษณ์ หรื อ ลักษณะต่าง ๆ ที่
บ่งชี้ถึงสินค้าบริ การของผูข้ ายหนึ่งที่แตกต่างจากผูข้ ายอื่นๆ ”
ศิริกุล เลากัยกุล (2551) สรุ ปความหมายของแบรนด์ว่า แบรนด์คือชื่อเสียง โดยที่ชื่อเสียงคือการ
เป็ นที่ยอมรับนับถือในทางที่ดี เป็ นที่กล่าวขวัญยกย่อง และอยู่ในความทรงจํา ได้ในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
ดังที่กล่าวแล้วว่าไม่เฉพาะสิ นค้าเท่านั้นที่มีการสร้างแบรนด์แต่ก็มีหลายองค์กรที่เห็น ความ
จําเป็ นและความสําคัญของแบรนด์ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้ (Vanauken, 2002 ศรี กัญญา
มงคลศิริ, 2547; เสรี วงษ์มณฑา & ชุษณะ เตชคณา, 2550)
แบรนด์เป็ นเครื่ องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
แบรนด์ที่ดีสามารถกําหนดราคาที่เหนือกว่าสินค้าไร้แบรนด์ได้
แบรนด์ที่ดีคือรากฐานของความไว้วางใจ
แบรนด์ที่ดีน่าซื้อและควรซื้อมากกว่าสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ เพราะคนทัว่ ไปมักจะคิดว่า แบรนด์ที่
มีชื่อเสียงดีก็จะหมายถึงแบรนด์ที่ขายสินค้าคุณภาพดีไปด้วยเช่นเดียวกัน
แบรนด์ที่เป็ นผูน้ าํ ทําให้ผบู ้ ริ โภคคิดถึงแบรนด์น้ นั มากกว่าแบรนด์อนื่ ๆ และจดจําสินค้าได้
แบรนด์สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
แบรนด์ที่ดีจะทําให้ผบู ้ ริ โภคยอมรับสินค้าใหม่
ทิพย์ธิด า พงษ์สมบูร ณ์ (2555, อ้างถึงใน พรวลัย ประเสริ ฐวุฒิวฒั นา, 2559, หน้า 33) สรุ ป
ความหมายของ “แบรนด์” ไว้ว่า ความหมายที่แท้จริ งของแบรนด์ ต้องเป็ นความหมายที่ได้มุมมองจาก
ผูบ้ ริ โ ภค เป็ นความรู ้สึก ของผูบ้ ริ โ ภคที่มีต่อแบรนด์น้ ัน ดังนั้น แบรนด์ คือ ความรู ้สึก โดยรวมที่
ผูบ้ ริ โ ภคมีต่อแบรนด์ จากการเก็บรวบรวม สะสมประสบการณ์ที่ได้รับจากแบรนด์ โดยความรู ้สึก
เหล่านั้นจะเข้าไปอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภค
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จัน ทรวัทน์ อัค รเมธานนท์ (2558, หน้า 17) ได้ให้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับ แบรนด์ (Brand) ที่มี
ความแข็งแกร่ งจะเอื้อประโยชน์กบั การทําธุรกิจได้หลายประการ เช่น ทําให้แบรนด์น้ นั มีราคาสูง (Price
Premium) ลูกค้ายอมจ่ายในเงินจํานวนมากกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาของคู่แข่ง สร้างความพึงพอใจ
สูงสุด หรื อความภักดีในแบรนด์ (Satisfaction Loyalty) รับรู ้ว่าสินค้าของแบรนด์น้ นั เป็ นของมีคุณภาพ
(Perceived Quality) แบรนด์น้ นั กลายเป็ นผูน้ าํ ทางการตลาดในสินค้ากลุ่มประเภทเดียวกัน (Leadership)
เกิ ด บุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ที่ แ ตกต่ างจากแบรนด์อื่ น ๆ มี ค วามเกี่ยวพัน ธ์กับ
ความรู ้สึกทางด้านจิตใจ (Mental Association) ระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้า เป็ นแบรนด์ที่ลูกค้าตระหนักถึง
(Awareness) จดจําได้ (Recognition) มีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และขายได้จาํ นวนมาก
(Volume)
ปิ ยะชาติ อิศรภักดี (2559, หน้า 41) ได้กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดในช่วงต่าง ๆ
จนกล่าวสู่ ยุคที่ตอ้ งให้ความสําคัญต่อการสร้างแบรนด์ ไว้ว่า ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 มา จนถึงยุค 3.0 ที่
การสร้างแบรนด์เป็ นเครื่ องมือที่ถูกนํามาใช้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การทําการตลาด เป็ นเพียงสัญลักษณ์
ที่ช่วยแยกแยะผูข้ ายสู่การเป็ นเครื่ องหมายการค้าที่สร้างความเชื่อมัน่ ให้ ผูบ้ ริ โภค บทบาทของแบรนด์จึง
เป็ นเพี ยงแค่ ส่ิ งสนับสนุ น ที่ช่ว ยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุ ร กิจ จนกระทั่งยุค 3.0 คําว่าแบรนด์ได้ถูก
ยกระดับความสําคัญเทียบเท่ากับการตลาดในฐานะรู ปแบบ การตลาดที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าให้แบรนด์
กุณฑลี รื่ นรมย์ (2558, หน้า 17-18) ได้ความหมายของแบรนด์ว่า นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1984 เรื่ อง
ของแบรนด์ (Brand) ได้รับความสนใจอย่างจริ งจังมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความหมายที่เป็ นที่ย อมรับ
อย่างสากล สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริ กา หรื อที่เรี ยกว่า AMA (American Marketing Association)
ซึ่งเป็ นองค์กรจัดการประชุมทางวิชาการด้านการตลาดของอาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ทั่ว โลก ในปี ค.ศ. 1982 AMA ได้ให้นิ ย ามคําว่าแบรนด์ (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” หรื อแปลภาษาไทยว่า แบรนด์
คือ ชื่อ ถ้อยคํา เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ หรื อการออกแบบ หรื อการรวมกันทั้งหมดของสิ่ งของเหล่านั้น
โดยมี ค วามตั้งใจที่ จ ะระบุ สิน ค้าหรื อ บริ ก ารของผูข้ ายคนใดคนหนึ่ งหรื อกลุ่ มของผู ข้ ายหลายคน
เพื่ อ ที่ จ ะแยก ความแตกต่ างของสิ น ค้า นั้น ออกจากสิ น ค้า ของคู่แ ข่ง ขัน ” ซึ่ งคํา นิ ย ามนี้ ไ ด้รับการ
แพร่ หลายต่อมาเป็ นเวลานานหลายปี
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อดีต ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั Grey Advertising และ 3. Walter Thompson Company ได้
กล่าวถึงความหมายของแบรนด์ว่า “แบรนด์ คือ การรวมกันทั้งหมดของการรับรู ้และ ความรู ้สึกของ
ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของสินค้าหรื อบริ การและการทํางานของสินค้านั้นๆ อีกทั้งยังเกี่ยวข้อง
กับชื่อและจุดยืนหรื อตําแหน่งของสิ นค้า รวมไปถึงบริ ษทั ที่มีความสัมพัน ธ์ เกี่ยวข้องกับสิ นค้านั้น "
(กุณฑลี รื่ นรมย์, 2558, หน้า 17-18)
ทั้งนี้ การกําเนิดศาสตร์แห่งการสร้างแบรนด์ (Brand) นั้น เกิดจากหลักคิดด้วยการ นําเอาเหล็ก
ร้อนมาประทับที่สัตว์ประเภท วัว ควาย และม้า เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของเมื่อยุคก่อน หน้าแรกเริ่ มเดิม
ที่นกั การตลาดให้ความสําคัญต่อการสร้างแบรนด์ในปลายศตวรรษที่ 19 แต่เป็ น การให้ความสําคัญใน
ฐานะที่ แ บรนด์ เ ป็ นหนึ่ ง ในทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Property) เกี่ ย วข้อ งกับ ลิ ข สิ ท ธิ์ และ
สิ ทธิ บัต รต่ างๆ เท่ านั้น หลัก การและวิธีคิด ในยุค นั้น เน้น การรัก ษาและดูแลลิข สิ ทธิ์ เป็ นส่ ว นใหญ่
พัฒนาการคิดของการสร้างแบรนด์เปลี่ยนแปลงไปสู่ ยุคปั จจุบนั ที่หลายคนยอมรับว่า “การสร้างแบ
รนด์” (Brand Building) เป็ นสิ่ งสําคัญยิ่งและมีบทบาทสําหรับการทํา การตลาดยุคหลังเป็ นอย่างมาก
ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่ไร้ขอบเขต และภายใต้สภาวะ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้มีใจภักดี (Brand loyalty) กับ
แบรนด์ ใดแบรนด์หนึ่งอย่ างเหนี ย วแน่น อย่างเช่น เมื่อก่อนการสร้างแบรนด์และรักษาแบรนด์ให้
แข็งแกร่ งอยู่เสมอ (จุฑามาศ จินดาวัลย์, 2546)
SMEs กับการสร้ างแบรนด์
(ปิ ยะชาติ อิศรภักดี 2559, หน้า 144-145)
สาเหตุที่ SMEs ต้องทําการสร้างแบรนด์เพราะความจริ งคือ ความแตกต่างไม่สามารถ หาได้จาก
ภายนอก ความแตกต่างที่แท้จริ งต้องสะท้อนมาจากภายใน (Inside-out Differentiation) และต่อยอดมา
จากตัวตนของเรานัน่ เอง ซึ่งที่กล่าวมา ทุกแบรนด์บนโลกจะมีชีวิตได้ตอ้ งมี จุดเริ่ มต้นและได้รับการถ่าย
โอนมาจากแบรนด์บุคคล นั่นเป็ นเพราะ “ตัวตนของเรา” เป็ นเพียงสิ่ งเดียวที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มี
ทางเหมือนใคร แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความแตกต่างในการ ดําเนินธุรกิจ และการสร้างแบรนด์
อย่างเป็ นธรรมชาติให้ประสบความสําเร็ จโดยที่ไม่มีใครสามารถ ลอกเลียนแบบได้ ดังนั้น แบรนด์จึง
ต้องค้นหา ทําความเข้าใจและลงทุนกับตัวเอง และในขณะเดียวกัน การที่แบรนด์มีชีวิต หมายถึงการทํา
ให้แบรนด์มีทุกมิติเสมือนคนคนหนึ่งที่ดาํ รงชีวิตในสังคม กล่าวคือ มีจุดเริ่ มต้น เรื่ องราว เป้าหมาย วิถี
ชี วิต และปฏิ สัมพัน ธ์ ซึ่ งเป็ นการปฏิสัมพัน ธ์ที่ ไม่ใช่แค่เรื่ องราวของธุ รกิจเท่านั้น หากแต่เป็ นการ
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ถ่ายทอดเรื่ องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันกับ คนรอบข้างจนเกิดสายสัมพันธ์ที่ดี แนวคิดดังกล่าวช่วย
ทําให้แบรนด์มีชีวิตและกลายเป็ น “พวก เดียวกัน” กับผูบ้ ริ โภคได้อย่างสมบูรณ์
โดยรวมแล้วอาจกล่าวได้ว่า แบรนด์ (Brand) คือ องค์ร วมทุกอย่างของธุ ร กิจ SMEs ที่ ต้อง
แตกต่างจากคู่แข่งในประเภทเดียวกัน และสามารถมอบคุณค่า สร้างภาพจําและสร้างประสบการณ์ที่ดี
แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับแบรนด์ และเมื่อพวกเขาเป็ นอัน หนึ่ง
อันเดียวกันกับแบรนด์ พวกเขาจะซื้อซํ้าและต่อเนื่อง รวมถึงบอกต่อไปยัง เครื อข่ายของพวกเขา โดยแบ
รนด์ตอ้ งทําหน้าที่ในการสื่อสารต่อเนื่องและอย่างสมํ่าเสมอ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการสร้ างแบรนด์และการสื่ อสารแบรนด์
อรรถการ สัตยพาณิชย์ (2558, หน้า 88) ให้แนวคิดว่า การสร้างแบรนด์ (Brand Building) ต้อง
อาศัย การทําให้สาร (Message) สื่ อให้เห็น ถึงจุด เด่น ในตัว สิ น ค้า (Unique Selling Proposition: USP)
หรื อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับแบรนด์และองค์กร เป็ นสิ่ งที่ช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น
ได้ท้งั กับลูกค้า (Customer Engagement)รวมทั้งแบรนด์ (Brand Engagement)
วรัตต์ อินทสระ (2553) ให้แนวคิดว่า สิ่ งสําคัญประการหนึ่งในการสร้างแบรนด์ให้มีค วาม
แตกต่างที่ชัดเจนในลักษณะที่นําตัวเองออกมาจากแบรนด์ของคู่แข่งขันรายอื่นๆ ก็คือ การสื่ อสารแบ
รนด์ ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ในประเด็นนี้ ได้แก่ แบรนด์กระทิงแดง คือ แบรนด์ลูกผูช้ ายตัวจริ ง หรื อ แบ
รนด์แรงเยอร์ คือ แบรนด์ที่สื่อถึงแรงใจไม่มีวนั หมด เป็ นต้น ซึ่งการที่จะทําให้แบรนด์เป็ นอย่างไรใน
การรับรู ้ข องผูบ้ ริ โ ภคนั้น นัก สร้างแบรนด์จ ําเป็ นต้องอาศัย เครื่ องมือในการสื่ อสาร แบรนด์เข้ามา
สนับสนุนการสื่อสารความเป็ นแบรนด์น้ นั ออกไป โดยการสื่อสารแบรนด์มีเครื่ องมือที่สําคัญเพื่อใช้ใน
การสื่ อสาร เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง การจัดเหตุการณ์พิเศษ การเป็ นผูส้ นับสนุน เป็ นต้น) ซึ่งมีการพัฒนาและส่ งสารที่เกี่ยวกับแบ
รนด์ ทั้งนี้ สิ่งต่าง ๆ ที่สื่อออกไปไม่ว่าจะเป็ นตัวสินค้า บริ การ ร้านค้า กิจกรรมและบุคคล ถึงแม้ว่าจะมี
ความแตกต่างกัน แต่โดยองค์รวมแล้วสิ่งต่างๆ ดังกล่าว นั้นก็คือเรื่ องของแบรนด์
นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2557, หน้า 78-79) ได้ให้แนวคิดกระบวนการสื่อสารแบรนด์จะเริ่ มต้นจาก
ผูส้ ่งสาร (Source) ซึ่งเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม กระบวนการสื่อสาร ได้แก่ เจ้าของแบรนด์ หรื อบริ ษทั ตัวแทนแบรนด์
ก็ได้ โดยผูส้ ่ งสารเหล่านี้จะทําการส่ งข่าวสารต่าง ๆ ของแบรนด์ (Message) ผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ต่างๆ (Communication Channel) ไปยังผูร้ ับสาร (Receiver) คือ กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ หรื อผูม้ ีส่วน
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ได้ส่วนเสียกับแบรนด์ จากนั้น ผูร้ ับสารจะทําการตอบสนอง ข่าวสารที่ได้รับ (Feedback) ซึ่งสามารถทํา
ได้ในหลายลักษณะ ตั้งแต่การตอบกลับอย่างทันที การตอบแบบใช้เวลา หรื อการไม่ตอบสนองใด ๆ
โดยขณะที่กระบวนการสื่อสารแบรนด์เกิดขึ้น อาจเกิดอุปสรรคของการสื่อสารได้ทุกขณะ โดยอุปสรรค
ของการสื่อสาร (Noise) อาจจะเกิดได้ 2 ลักษณะดังนี้
1. อุปสรรคที่เกิดจากกระบวนการสื่ อสารของแบรนด์ เช่น คุณภาพการพิมพ์โฆษณา ในสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ไม่ดี ความหมายของภาพที่ปรากฏในสื่ อโฆษณาอาจะดูเข้าใจยาก หรื อผูน้ ําเสนอ โฆษณาไม่มี
ความน่าเชื่อถือ
2. อุปสรรคที่มิได้เกิดจากกระบวนการสื่ อสารของแบรนด์ เช่น ข่าวสารคู่แข่ง ความรู ้สึกพึง
พอใจในแบรนด์ของคู่แข่ง การหลีกเลี่ยงการเปิ ดรับข่าวสารของผูบ้ ริ โภค
ความสําคัญของการสื่ อสารแบรนด์
แบรนด์เป็ นปัจจัยที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในใจของผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้าหมาย แต่ใน
ปั จจุบนั นี้ การสร้างความแตกต่างทางกายภาพ (Product Differentiation) ให้แก่สินค้าเป็ นไปด้วยความ
ยากลําบาก เพราะสิ นค้าสามารถเลียนแบบกันได้ง่าย ส่ งผลให้ตอ้ งมีการสร้างความแตกต่างที่จบั ต้อง
ไม่ได้แต่อยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายแทน เพื่อให้พวกเขามีความรู ้สึกมัน่ ใจ และศรัทธาในแบรนด์ มี
ความภักดี มีความผูกพันทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ ง ซึ่งการสร้างคุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดกับลูก ค้าได้
จะต้องอาศัยการสื่ อสารแบรนด์อย่างชาญฉลาดในการเล่าเรื่ องของ แบรนด์ อินทกะ พิริยะกุล, ระพี
พรรณ พิริยะกุล และ อนุชมหฤทัยนนท, หน้า 203, 2560)
ในอดีตการสื่ อสารเป็ นเรื่ องของโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เท่านั้น เพราะข้อจํากัด ด้าน
งบประมาณและช่องทาง (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 259, หน้า 2559) ซึ่งแนวคิดนี้ ไปสอดคล้องกับ ของณัฐ
พล จิตประไพ (2559, หน้า 3) ที่ให้แนวคิดว่า เครื่ องมือที่ใช้สําหรับการสื่อสารแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ
และมีผลการตอบสนองมากที่สุด ก็คือ การทําโฆษณา ทั้งนี้ การโฆษณาจะต้องใช้เงินทุนจํานวนสูงมาก
ทําให้หลายองค์กรต้องแสวงหาเครื่ องมืออื่นมาทดแทนโดยคํานึงถึง ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีความ
ใกล้เคียงกัน
แต่ปัจจุบนั นี้ การเกิดขึ้นของสังคมดิจิทลั ซึ่งเป็ นสังคมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทัว่ โลก ในแต่ละ
วินาทีมีเรื่ องราวและข้อมูลจํานวนมหาศาลเกิดขึ้น ทั้งบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตพื้นฐานและ เครื อข่าย
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สังคมออนไลน์ ซึ่งผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิทลั เริ่ มต้นจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์สื่อสาร ระหว่างกัน
จากนั้นเติบโตมาสู่การจับกลุ่มเป็ นเครื อข่ายตามคุณค่าที่มีร่วมกัน ทําให้แบรนด์ตอ้ ง เข้าไปเชื่อมโยงกับ
เครื อข่ายเหล่านั้น และการเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งของข่าวสารหรื อเรื่ องราวที่ ผูบ้ ริ โ ภคสนใจได้อย่าง
รวดเร็ ว รวมถึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของเรื่ องราวที่ทนั ต่อเหตุการณ์ ไม่ได้เป็ นเพียงแค่ลกั ษณะนิสัยด้านการ
สื่อสารของแบรนด์เท่านั้น แต่แบรนด์ควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติของ การเป็ น สื่อ ได้อย่างแท้จริ ง
เพราะนัน่ แปลว่าแบรนด์จะมีโอกาสถ่ายทอดเรื่ องราวบนพื้นที่ที่สร้างขึ้นเองและสามารถเข้าถึงเครื อข่าย
ของตนเองได้แทนการพึ่งพาสื่อกระแสหลักตลอดเวลา (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559 หน้า 241)
ดังนั้น ในยุคนี้ ที่มีสื่อดิจิทลั เข้ามาทําให้ธุรกิจพึ่งพาการโฆษณาน้อยลง และสามารถประหยัด
งบประมาณในการสื่อสารด้วยโฆษณาได้มากกว่าในอดีต เนื่องจากสื่อดิจิทลั เป็ นเสมือน สื่อที่อยู่ในมือ
ของทุกคนบนโลกใบนี้ รวมถึงแบรนด์เองยังสามารถกําหนดการโฆษณาบนสื่ อดิจิทลั นอกจากนี้ ยงั
สามารถเชื่ อมต่อกัน และกัน พร้อมกับสื่ อ สารเพื่ อส่ งสารหรื อข้อความที่แบรนด์ต ้องการ ส่ งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกเมื่อที่ตอ้ งการและใช้ระยะเวลาอันรวดเร็วชนิดที่ว่าควบคุมได้ยาก แบรนด์จึงต้องใช้
ดิจิทลั อย่างระมัดระวังในการสื่อสาร
ทั้งนี้ การเข้าถึงผูบ้ ริ โภค คือ การสื่อสารซึ่งมีรากฐานมาจากบุคลิกภาพและตัวตนของ แบรนด์
อย่างชัดเจน เชื่อมโยงตลอดทุกช่องทางและทุกครั้งที่ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสได้สัมผัสกับแบรนด์ ในช่วงแรก
ของการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ความสัมพันธ์ของแบรนด์และผูบ้ ริ โภคยังคงมีระยะห่าง เมื่อเวลาผ่าน
ไปโดยเฉพาะในยุ ค นี้ หากแบรนด์แสดงจุด ยืน อย่างชัด เจนและต่อเนื่ องมากพอ ความสัมพัน ธ์กับ
ผูบ้ ริ โภคก็จะแข็งแรงมากยิง่ ขึ้นจนผูบ้ ริ โภคเริ่ มมองแบรนด์ในอีกมุมหนึ่งทําให้แบรนด์สามารถก้าวข้าม
จากความเป็ นธุรกิจมาสู่การเป็ นเพื่อนที่ผบู ้ ริ โภคไว้ใจและเชื่อมัน่ (ปิ ยะชาติ อิศรภักดี, 2559, หน้า 266267)
ชาตยา สุ พรรณพงศ์ ผูช้ ่ว ยกรรมการผู จ้ ดั การ บริ ษ ัท เดอะบาร์ บีคิว พลาซ่ า จํากัด (ผูจ้ ัดการ
ออนไลน์, 24 ก.พ. 2559) ผูซ้ ่ ึงเป็ นทายาทบาร์บีคิวพลาซ่า ได้ทาํ การรี แบรนด์ หรื อ ปรับปรุ งแบรนด์ใหม่
ด้วย 2 หัวใจหลักคือ 1) เปลี่ยนจากการทําธุรกิจที่จะขายอาหารมาเป็ นความเชื่อในการสร้างความสุข
และ 2) เชื่อว่าธุรกิจหรื อแบรนด์ตอ้ งอาศัย "คน" ซึ่งคนจะช่วยฝ่ าฟัน อุปสรรคที่กาํ ลังเจอ โดยตนเองได้
สร้างความเชื่อจากคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรเกิดความเชื่ออย่างเดียวกัน 100% จึงจะสื่ อสาร
ความเชื่ อเหล่านั้น ไปสู่ ค นภายนอกได้ บาร์ บีคิว พลาซ่ าจึงมี โมเดลที่คิด ขึ้ น มา เรี ย กว่า “วงจรแห่ ง
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ความสุข” เริ่ มจากดูแลพนักงาน ทีมงานให้มีความสุขก่อน ทั้ง รับฟังความคิดเห็นของพวกเขา สอบถาม
ปัญหาและความพึงพอใจลูกค้าจากพวกเขา เปลี่ยนแบบฟอร์มที่ผบู ้ ริ หารสามารถใส่ ได้ดว้ ยความมั่นใจ
เพราะถ้าพนักงานทํางานอย่างมีความสุ ขแล้ว ก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีพลังงาน มีแรงใจที่จะส่ ง
มอบความสุขให้แก่ลูกค้า นี่ถือว่าเป็ นการ ปรับปรุ งแบรนด์และสื่อสารแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่ารู ปแบบ
ใหม่สู่ก ลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพสะท้อนได้จ ากบาร์ บีคิวพลาซ่ าธุ ร กิจอาหารปิ้ งย่างนี้มี
สัดส่วนในตลาดสูงสุดกว่า 55%
ณัฐพล จิตประไพ (2559, หน้า 4) ได้ให้วตั ถุประสงค์หลักของการสื่อสารเพื่อการสร้าง แบรนด์
คือ ความต้องการให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้อย่างแท้จริ งเกี่ยวกับแบรนด์ ซึ่งหากผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั แบรนด์เป็ น
อย่างดีแล้ว ย่อมส่ งผลต่อการตัด สิ น ใจซื้ อของผูบ้ ริ โ ภคในที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู ้สึก ของ
ผูบ้ ริ โภคที่มีต่อคุณค่าของแบรนด์ที่ตนได้บริ โภคอยู่ในขณะนี้ โดยแบรนด์มีความสัมพันธ์กบั 2 ประเด็น
ได้แก่
1. การรู ้จกั แบรนด์ (Brand Awareness) คือ การที่ผูบ้ ริ โภคสามารถตอบได้ว่าสิ นค้าประเภทใด
ประเภทหนึ่งมีแบรนด์อะไรบ้าง แบรนด์ใดบ้างที่ผูบ้ ริ โภคจดจําได้ ซึ่งแบรนด์ที่ผูบ้ ริ โภค จดจําได้น้ นั
จะมีความได้เปรี ยบต่อแบรนด์ที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถจดจําได้
2. ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image) คือ การที่ผูบ้ ริ โภครับรู ้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง มี
คุณลักษณะอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรต่อผูบ้ ริ โภค และคุณประโยชน์น้ นั เป็ นคุณประโยชน์ที่สามารถ
สร้างคุณค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร
ณฤดี เต็มเจริ ญ คริ สธานินทร์ (2551, 5 กันยายน, อ้างใน อรรถการ สัตยพาณิ ชย, 2558, หน้า
261) ได้สะท้อนความคิดของ ดอน อ. ชูลต์ส เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ (Branding) ว่า ไม่ใช่แค่เป็ น
กระบวนการในการออกแบบสิ่งที่เห็นจากสายตาเท่านั้น แต่แบรนด์เป็ นการสะสมประสบการณ์จ ากสิ่ ง
ที่ได้สัมผัสกับจุดติดต่อสื่ อสาร (Brand Contact) ในหลากหลายรู ปแบบ โดยใช้ร ะยะเวลาที่ยาวนาน
นอกจากนี้ ความเข้าใจผิดในการสร้างแบรนด์ของบางองค์กรที่กาํ หนดวัตถุประสงค์ว่าต้องการทําเพื่อ
เพิ่มผลกําไรให้เพิ่มสู งขึ้น แต่ในความเป็ นจริ ง กระบวนการในการสร้างแบรนด์น้ ัน เป็ นแค่เครื่ องมือ
หรื อวิธีการ (Mean) ที่นํามาใช้เพื่อให้องค์กรเดินไปสู่ เป้าหมาย (End) ที่ได้กาํ หนดไว้ ซึ่งหมายความว่า
ถ้าแบรนด์ข ององค์กรเมื่อสร้างหรื อมีก ารบริ หารแบรนด์ข้ ึนแล้ว เมื่อใดก็ต ามที่แบรนด์น้ ัน มีความ
เข้มแข็งก็อาจช่วยสร้างรายได้ให้แก่องค์กรได้
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โดยผูเ้ ขียนรายงานได้นาํ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์น้ ี มาใช้เป็ นหลักในการผลิต
ผลงานทุกชิ้น เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างความแตกต่างกับคู่แข่งทางการค้า และทําให้ผูค้ นจําจด
แบรนด์สินค้า ผ้าใบตราม้า 8 ตัว ได้ง่ายดีย่งิ ขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่ อสารแบรนด์ต่อธุรกิจ SME ที่นํามาใช้ กับชิ้นงาน
ผูเ้ ขียนรายงานได้นาํ ตราสัญลักษณ์ของแบรนด์สินค้า ผ้าใบตราม้า 8 ตัว เข้ามาใส่ไว้ในผลงาน
ทุกชิน้ ที่ได้ผลิตขึ้น เพื่อใช้ในการสื่อสารความเป็ นเอกลักษณ์ของแบรนด์ หรื อตัวตนของแบรนด์ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย และใช้สีเขียวซึ่งเป็ นสี ของตัวสิ นค้า เป็ นโทนสี หลักที่ใช้ในผลิตงาน และช่วยสร้างการ
จดจําแบรนด์สินค้าให้ดีย่งิ ขึ้น

ภาพที่ 2.6 ภาพตัวอย่างการนําตราสัญลักษณ์ของแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว มาใช้สื่อสารแบรนด์
ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการจําจดแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ 11 ซอยบางแวก 28 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริ ญ
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160

ภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท

ภาพที่ 3.2 ภาพแผนที่ แสดงที่ต้งั ของสถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการ
ห้างหุ้น ส่ ว นจํากัด ซี เอ็น พี โมนาช เอสเตท ในตอนเริ่ มต้นเป็ นบริ ษทั ที่ทาํ งานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง รับเหมา ตกแต่งภายใน และต่อมาได้เปลี่ยนรู ปแบบของธุรกิจ มาขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
โดยทํา การขายสิ น ค้า ผ่ า นทางแฟลตฟอร์ ม เช่ น Facebook, Lazada, Shopee และสิ น ค้า ที่ ข ายก็ มี
หลากหลายประเภท เช่น เครื่ องดูดฝุ่น เครื่ องปั่นผลไม้ เครื่ องดักยุง เตารี ด ผ้าใบ ฯลฯ
วิสัยทัศน์ ของบริษัท
มีความต้องการที่จะให้ผูบ้ ริ โภคได้รับสินค้าคุณภาพดี ในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่จาํ เป็ นต้องเสี ย
เงินมากเพื่อจะได้ใช้ของมีคุณภาพ
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร

ภาพที่ 3.3 ภาพรู ปแผนผังการบริ หารงานภายในสถานประกอบการ
3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งงานของนักศึกษา
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นายฐิติพนั ธ์ ศรี สุพล

ตําแหน่งงานนักศึกษาฝึ กงานกราฟิ ก

3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ผลิตสื่อภาพนิ่ง ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบดิจิทลั ได้แก่ แบนเนอร์ วิดีโอ
ประกอบการขายสินค้า ให้กบั สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว ผลิตเนื้อหาให้ความรู ้ ออกแบบลวดลายกระเป๋ า
ผ้าสปันปอนด์สําหรับเป็ นของแถม ดูแลการเผยแพร่ สื่อดิจิทลั ภายใน Facebook Fanpage
3.5 ชื่อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณชาญสิทธิ์ สิทธิโชคไกรเลิศ

ตําแหน่ง กรรมการบริ หารฝ่ ายขายและการเงิน

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 11 มกราคม – 30 เมษายน 2564
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
3.7 อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.7.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
1.คอมพิวเตอร์
2.กล้องดิจิทลั CANON EOS M50
3.สมาร์ทโฟน
3.7.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
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 ขั้นตอนและวิธกี ารดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
ศึกษาการทํางานของบริ ษทั
ศึกษาข้อมูลของผ้าใบม้า8 ตัว
ทดลองออกแบบแบนเนอร์
ปรับทัศนะคติในการทํางาน
ศึกษากลุม่ เป้าหมายของผ้าใบม้า8 ตัว
รับบรี ฟงาน
ออกแบบภาพกราฟิ ก รี ววิ ลูกค้า
ออกแบบแบนเนอร์ ให้ความรู ้
ออกแบบลายกระเป๋ าผ้าสปั นปอนด์
เขียนสคริ ปถ่ายทําคลิปผ้าใบ
ถ่ายทําคลิปสําหรับขาย
ตัดต่อคลิป
ปรับแก้งานตามที่บริ ษทั ต้องการ

มกราคม2564

กุมภาพันธ์ 2564

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
• • •
•

ตารางที่ 3.1 ตาราง Gantt Chart

บทที่ 4
ผลการจัดทําโครงงาน
การจัดทําโครงงานการผลิตสื่ อออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว มีข้ นั ตอนการ
ดํา เนิ น งานทั้ง หมด 3 ขั้น ตอน ได้แ ก่ ขั้น ตอนการเตรี ย มงาน (Pre-production) ขั้น ตอนการผลิต
(Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production) จัดทําขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้ผลงานสําเร็จ
งานที่ได้รับมอบหมาย
-ออกแบบ ตกแต่งรู ปภาพรีวิวการใช้งานผ้าใบของลูกค้าจริงที่ส่งมาให้
-ทํา Art Work ให้ความรู ้แก่ผูต้ ิดตามเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
-ออกแบบลวดลายบนกระเป๋ าผ้าสปันปอนด์
-ผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว 2 คลิป
ต่อไปนี้จะเป็ นการอธิบายขั้นตอนของการผลิตผลงานต่างๆ
4.1 ขั้นตอนการออกแบบ ตกแต่ง รูปภาพรีวิวการใช้ งานผ้าใบของลูกค้าจริงที่ส่งมาให้
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production)
4.1.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มเป้าหมาย คิดหาแนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบจากข้อมูลที่รับ
จากพนักงานที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า และรู ปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้าจริ ง ทําให้
วิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มเป้ าหมายจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ ไป หลากหลาย
ประเภท เนื่องจากตัวสิ นค้าผ้าใบเป็ นสิ นค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทําหลังคา
ตลอดจนคลุมสินค้า กันแดด กันฝน แต่จากรี วิวการใช้งานที่ได้รบั มาจากลูกค้ามีภาพบรรยากาศที่เป็ นทุง่
นาทั้งการเอาไปใช้คลุมฟางจึงทําให้คิดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นเกษตรกรเป็ นส่ วน
ใหญ่
4.1.2 หา Reference ผลงานตัวอย่างการจัดวาง Layout โดยการเข้าไปหาไอเดียในการออกแบบ
ที่เว็บไซส์ Pinterest.com เมื่อจะเริ่ มลงมือผลิตผลงาน สิ่งแรกๆที่ผเู ้ ขียนรายงานคิดว่าควรทําคือ การเข้า
ไปหาแนวคิดของงาน การใช้สี การจัดวางองค์ประกอบเพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผลงานชิน้ นั้นๆ
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4.1 ภาพผลงานตัวอย่าง ที่ใช้เป็ นแนวความคิดสําหรับการตกแต่งภาพรีวิวสินค้าผ้าใบม้า 8 ตัว
เหตุผลที่เลือกภาพนี้เพราะว่า ภาพที่ลูกค้าผ้าใบม้า 8 ตัว ส่ งมาให้เป็ นการถ่ายแบบปกติ จึงไม่
สวยงามเท่าที่ควร ทั้งการจัดองค์ประกอบของภาพ และสี สัน ทําให้ตอ้ งอาศัยการตกแต่งที่ค่อนข้าง
ดึงดูดสายตาของผูร้ ับชมได้ดี เนื่องจากภาพผลงานตัวอย่างที่เลือกมา มีสีสันที่โดดเด่น และการจัดวางที่
แปลกตา จึงทําให้คิดว่าผลงานที่ทาํ น่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้น ถ้าทําออกมาในลักษณะนี้
4.1.3 เมื่อได้ Reference มาแล้ว ก็ทาํ การส่ งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
มองเห็นภาพงานที่กาํ ลังจะลงมือทํา ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน และปรึ กษาพูดคุยถึงเหตุผลในการ
ออกแบบ
ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.1.4 นําภาพรี วิวการใช้งาน ไปออกแบบโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการตกแต่ง
ภาพ เนื่องจากโปรแกรม Adobe Photoshop จะสามารถทําให้ปรับแต่งรู ปภาพได้ดี
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4.2 ภาพตัวอย่าง การตกแต่งรู ปภาพรี ววิ การใช้งานสินค้าบนโปรแกรม Adobe Photoshop
4.1.5 เมื่อแต่งภาพเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ก็นําภาพมาทําต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ใน
การจัดวางองค์ประกอบ และตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น เนื่ องจากโปรแกรม Adobe Illustrator เหมาะ
สําหรับการสร้างภาพกราฟิ ก แก้ไขรู ปทรงต่างๆ จึงนําภาพมาทําต่อในโปรแกรมนี้

4.3 ภาพตัวอย่าง การจัดวางองค์ประกอบรู ปภาพรี ววิ การใช้งานบนโปรแกรม Adobe Illustrator
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ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
4.1.6 เมื่อทําเสร็ จแล้วก็นําผลงานที่ได้ส่งให้กับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อพิจ ารณา และทําการ
ปรับแก้ตามความเหมาะสม ผลงานจะต้องผ่านความเห็นชอบของพนักงานที่ปรึ กษาก่อนทุกครั้ง ที่จะ
นําไปเผยแพร่ ให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
4.1.7 นําไปเผยแพร่ ลงใน Facebook Page เพื่อดูผลตอบรับ โดยใช้ขอ้ ความกํากับเพียงไม่กี่คาํ
เพื่อทําให้เข้าใจได้ง่าย

4.4 ภาพตัวอย่าง ผลงานที่ถูกเพยแพร่ ลงในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
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4.5 ภาพผลงาน ที่ได้รับการเพยแพร่ ลงในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว เพื่อวัดผลตอบรับ
ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเผยแพร่ ผลงาน ตกแต่งภาพรีวิวการใช้ งานสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
มีจาํ นวนคนที่เห็นโพสต์เหล่านี้ท้ งั หมดรวมกัน 15,360 คน และจํานวนครั้งที่มีส่วนร่ วมกับ
โพสต์ท้ งั หมด 211 ครั้ง และมีการกดไลค์ 96 ครั้ง แชร์ 6 ครั้ง คอมเม้นท์ 32 ครั้ง
สรุป
การจัดทําผลงาน การออกแบบภาพรี วิวการใช้งานสินค้าในครั้งนี้ มีข้นั ตอนการทํางานทั้งหมด
3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการจัดทําดังนี้ ขั้นตอนการเตรี ยมงาน เริ่ มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
หาผลงานตัวอย่างเพื่อใช้เป็ นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อปรับความเข้าใจให้
ตรงกันชี้แจงเหตุผลในการออกแบบ และขั้นตอนการผลิต ลงมือผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม Adobe
Photoshop และ Adobe Illustrator เมื่อผลิตเสร็ จก็ส่งให้กับพนักงานที่ปรึ กษาตรวจทาน และขั้นตอน
หลังการผลิตคือนําไปเผยแพร่ ลงบน Facebook Page ผ้าใบตราม้า 8 ตัว และวัดผลลัพธ์ที่ได้ ว่ามีคนเห็น
และมีส่วนร่ วมเท่าไหร่ ในแต่ละโพสต์
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4.2 ขั้นตอนการทํา Art Work ให้ความรู้แก่ผ้ตู ดิ ตามเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production)
4.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาข้อมูลของสิ นค้า และหาเกร็ ดความรู ้ที่คิดว่ามี
ประโยชน์ต่อผูต้ ิดตามเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว ข้อมูลที่รับจากพนักงานที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสาร
กับลูก ค้า และรู ปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้าจริ ง ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้ าหมายจะอยู่ในช่วงอายุ
ประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชี พทัว่ ไป หลากหลายประเภท เนื่ องจากตัว สิ นค้าผ้าใบเป็ นสิ นค้าที่
สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทําหลังคา ตลอดจนคลุมสินค้า กันแดด กันฝน แต่จากรี วิว
การใช้งานที่ได้รับมา มี ภ าพบรรยากาศที่เป็ นทุ่งนา และการเอาไปใช้ค ลุ มฟาง จึงทําให้คิด ได้ว่ า
กลุ่มเป้าหมายมีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นเกษตรกรเป็ นส่วนใหญ่ และเมื่อวิเคราะห์ได้ดังนั้นจึงได้เข้าไป
ค้นหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร เพราะคิดว่ากลุ่มเป้าหมายจะมีความสนใจเรื่ องนี้ จึงได้นาํ
ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดมาทําเป็ น Art work ให้ความรู ้
4.2.2 หา Reference ผลงานตัวอย่างการจัดวาง Layout โดยการเข้าไปหาไอเดียในการออกแบบ
ที่ เ ว็ บ ไซส์ Pinterest.com และเพจใน Facebook เนื่ อ งจากเนื้ อ หาที่ จ ะนํ า มาผลิ ต งาน มี ป ริ มาณ
ค่อนข้างมาก จึงคิดว่าเหมาะสมที่จะจัดทําให้ออกมาในลักษณะของ Infographic

4.6 ภาพผลงานตัวอย่าง ที่ใช้เป็ นแนวคิดในการออกแบบ Art work ให้ความรู ้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เหตุผลที่เลือกรู ปภาพเหล่านี้มามีดงั นี้ ภาพซ้ายมือเป็ นเพราะมีพ้ืนหลังสอดคล้องกับเนื้ อหาที่กาํ ลังทําอยู่
จึงเหมาะสมในการนํามาเป็ นตัวอย่างเพราะว่ามีปลาอยู่ในนํ้าเหมือนกัน และภาพขวามือ ผูเ้ ขียนรายงาน
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มีความเห็นว่า สามารถเรี ยงลําดับของข้อมูลให้ออกมาเข้าใจง่าย มีท้ งั ตัวเลขเป็ นเปอร์เซ็นต์ในการบ่ง
บอกปริ มาณ ทําให้เปรี ยบเทียบได้ง่าย และรู ปภาพประเทศก็ใช้เป็ นสัญญะในการสื่อสารได้ดี
4.2.3 เมื่อได้ Reference มาแล้วก็ทาํ การส่ งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
มองเห็น ภาพงานที่ก ําลังจะลงมือทํา ให้เป็ นไปในทิศทางเดีย วกัน ปรึ ก ษาพูด คุยถึงเหตุผลในการ
ออกแบบ
ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.2.4 เข้าไปหารู ปภาพสัตว์น้ าํ จืดจากในเว็บไซด์ google และนํามาทําต่อใน โปรแกรม Adobe
Photoshop โดยการปรับแต่งสี และทําการตัดพื้นหลังออก

4.7 ภาพตัวอย่าง การตัดพื้นหลังรู ปสัตว์เลี้ยงนํ้าจืดเพื่อนําไปทําเป็ น Infographic
4.2.5 เมื่อได้องค์ประกอบต่างๆมาครบถ้วนแล้ว จึงนําภาพมาทําต่อโดยใช้โปรแกรม Adobe
Illustrator ในการจัดวางองค์ประกอบ และตกแต่งให้สวยงามยิ่งขึ้น
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4.8 ภาพตัวอย่าง การนําภาพสัตว์เลี้ยงนํ้าจืดมาจัดองค์ประกอบในโปรแกรม Adobe Illustrator
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
4.2.6 เมื่อทําเสร็ จแล้ว ก็นําผลงานที่ได้ส่งให้กับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณา และทําการ
ปรับแก้ตามความเหมาะสม เมื่อผลิตงานเสร็ จแล้ว จะต้องผ่านความเห็นชอบของพนักงานที่
ปรึ กษาก่อนทุกครั้งที่จะนําไปเผยแพร่ ให้กบั กลุ่มเป้าหมาย
4.2.7 นําไปเผยแพร่ ลงใน Facebook Page เพื่อดูผลตอบรับ โดยใช้ขอ้ ความกํากับเพียงไม่กี่คาํ
เพื่อทําให้เข้าใจได้ง่าย

4.9 ภาพผลงาน Art work ให้ความรู ้ที่ถูกเพยแพร่ ลงในเพจผ้าใบตรา ม้า8ตัว
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ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเผยแพร่ Art work ให้ความรู้ แก่คนในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
มีจาํ นวนคนที่เห็นโพสต์ท้ งั หมด 1,193 คน และจํานวนครั้งที่มีส่วนร่ วมกับโพสต์ 23 ครั้ง และ
มีการกดไลค์ 11 ครั้ง แชร์ 1 ครั้ง
สรุป
การจัดทําผลงานการผลิต Art work ให้ความรู ้แก่ผูต้ ิดตามเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว ในครั้งนี้ มี
ขั้นตอนการทํางานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการจัดทําดังนี้ ขั้นตอนการเตรี ยมงาน เริ่ มจาก
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและค้นหาข้อมูลที่จะนํามาเป็ นเนื้อหาของผลงานชิ้นนี้ หาผลงานตัวอย่างเพื่อ
ใช้เป็ นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกันชี้แจงเหตุผล
ในการออกแบบ และขั้นตอนการผลิต ลงมือผลิตผลงานโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการ
ตกแต่งรู ปภาพและตัดฉากหลังออกเพื่อนําไปทําต่อในโปรแกรม Adobe Illustrator และขั้นตอนสุดท้าย
ขั้นตอนหลังการผลิต เมื่อผลิตเสร็ จก็ส่งให้กับพนักงานที่ปรึ กษาตรวจทาน และนําไปเผยแพร่ ลงบน
Facebook Page ผ้าใบตราม้า 8 ตัว และวัดผลตอบรับจากผูค้ นในเพจ
4.3 ขั้นตอนการออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผ้าสปันปอนด์
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production)
4.3.1 วิ เคราะห์ ข ้อมู ลของกลุ่มเป้ าหมาย จากข้อมูลที่รับจากพนัก งานที่รับผิด ชอบในการ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าและรู ปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้าจริ ง ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจะอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ ไป หลากหลายประเภท เนื่องจากตัวสิ นค้าผ้าใบเป็ น
สินค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทําหลังคา ตลอดจนคลุมสินค้า กันแดด กันฝน แต่
จากรี วิวการใช้งานที่ได้รับมาจากลูกค้า มีภาพบรรยากาศที่เป็ นทุ่งนา และการเอาไปใช้คลุมฟาง จึงทําให้
คิดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นเกษตรกรเป็ นส่ วนใหญ่ และจากความต้องการของ
สถานประกอบการ ที่ตอ้ งการใช้กระเป๋ าผ้าสปันปอนด์ในการแจกให้เป็ นของที่ระลึกแก่ลูกค้าที่ซ้ือผ้าใบ
จึงทําให้ตอ้ งออกแบบให้สามารถจดจําแบรนด์สินค้าได้ง่าย และทําให้สโลแกนติดหูและเป็ นที่พูดถึงได้
รวดเร็ว
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4.3.2 หา Reference ผลงานตัวอย่างการออกแบบที่น่ าสนใจ โดยการเข้าไปหาไอเดีย ในการ
ออกแบบที่เว็บไซส์ Pinterest.com และ google.com เนื่องจากความต้องการของสถานประกอบการที่
ต้องการให้แบรนด์ผา้ ใบตราม้า 8 ตัว ถูกจดจําได้ง่าย จึงทําให้ตอ้ งเลือกผลงานตัวอย่าง ที่สามาถบ่งบอก
ถึงแบรนด์ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

4.10 ภาพตัวอย่างผลงาน ที่ใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบลวดลายบนกระเป๋ าผ้าสปันปอนด์
เหตุผลที่เลือกภาพเหล่านี้มาเพราะ ภาพทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงแบรนด์สินค้าและสัญลักษณ์ของแบ
รนด์ได้ชัดเจน และมีลวดลายที่สวยงามเป็ นที่น่าจดจํา และลายเส้นของม้ามีความพลิ้วไหว และมีพลัง
ทําให้คิดว่า สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจํา ให้กบั แบรนด์สินค้าได้ดยี ่งิ ขึ้น
4.3.3 เมื่อได้ Reference มาแล้วก็ทาํ การส่ งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษา เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
มองเห็นภาพงานที่กาํ ลังทําเป็ น ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ปรึ กษาพูดคุยถึงเหตุผลในการออกแบบ
ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.3.4 เข้าไปหา Vector ม้าในอิริยาบทต่างๆ ในเว็บไซส์ google และทดลองออกแบบลวดลาย
ออกมาหลายๆรู ปแบบ ให้พนักงานที่ปรึ กษาพิจารณา โดยออกแบบผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator
และออกแบบให้มีท้งั สัญลักษณ์รูปม้า และมีแบรนด์สินค้าอยู่ดา้ นข้าง ด้านหลังออกแบบให้มีสโลแกน
อยู่ดว้ ย เพื่อทําให้ลูกค้าจดจําได้ง่าย
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4.11 ภาพตัวอย่าง การออกแบบลวดลาย สําหรับทํากระเป๋ าผ้าสปันปอนด์
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
4.3.5 เมื่อทําเสร็จแล้ว ก็นาํ ส่งให้กบั พนักงานที่ปรึ กษาเลือกแบบที่ตอ้ งการ และทําการปรับแต่ง
ลวดลายตามความเหมาะสม
4.3.6 เมื่อได้แบบที่ตอ้ งการแล้ว ก็นาํ ลวดลายมาใส่ลงในภาพกระเป๋ าจริ ง และระบุขนาดเพื่อให้
เห็นภาพที่ชดั เจน ว่าผลงานจะออกมาในรู ปแบบใด โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

4.12 ภาพตัวอย่าง ลวดลายบนกระเป๋ าผ้าสปันปอนด์
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สรุป
การจัดทําลวดลายบนกระเป๋ าผ้าสปั นปอนด์ เพื่อใช้เป็ นที่ระลึกให้แก่ลูกค้าของผ้าใบตราม้า 8
ตัว ในครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการทํางานทั้งหมด 3 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการจัดทําดังนี้ ขั้นตอนการ
เตรี ยมงาน เริ่ มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการของสถานประกอบการ หาผลงาน
ตัวอย่างเพื่อใช้เป็ นแนวคิดในการผลิตงาน พูดคุยกับพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกัน
ชี้ แจงเหตุผลในการออกแบบ ต่อด้ว ยขั้น ตอนการผลิต ลงมือผลิต ผลงานโดยใช้โ ปรแกรม Adobe
Illustrator การออกแบบลวดลาย และขั้นตอนสุ ดท้ายขั้นตอนหลังการผลิต เมื่อผลิตเสร็ จก็ส่งให้กับ
พนักงานที่ปรึ กษาเลือกลวดลายที่ตอ้ งการและปรับแก้ตามความเหมาะสม และนําลวดลายที่ได้ไปใส่ ลง
ในภาพของกระเป๋ าจริ ง เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชดั เจนโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

4.4 ขั้นตอนการผลิตคลิปการนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production)
4.4.1 หาข้อมูลของสิ นค้า ผ้าใบตราม้า 8 ตัว โดยการสอบถามจากพนักงานที่รู้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เช่น ผ้าใบทํามาจากวัสดุอะไร มีคุณสมบัติอะไร ใช้งาน
อะไรได้บา้ ง
4.4.2 ศึก ษารายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย จากข้อมูลที่รับจากพนักงานที่รับผิดชอบในการ
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า และรู ปภาพที่ได้รับมาจากลูกค้าจริ ง ทําให้วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายจะอยู่
ในช่วงอายุประมาณ 30-50 ปี ประกอบอาชีพทัว่ ไป หลากหลายประเภท เนื่องจากตัวสิ นค้าผ้าใบเป็ น
สิ นค้าที่สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งการทําหลังคา ตลอดจนคลุมสิ นค้า กันแดด กันฝน
จากรี วิวการใช้งานที่ได้รับมาจากลูกค้า มีภาพบรรยากาศที่เป็ นทุ่งนา ทั้งการเอาไปใช้คลุมฟาง จึงทําให้
คิดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความเป็ นไปได้ ที่จะเป็ นเกษตรกรเป็ นส่วนใหญ่
4.4.3 หา Reference งานตัวอย่างเพื่อศึกษาหาไอเดีย แนวคิดในการสร้างสรรค์ชิน้ งาน โดยการ
ดูจากคู่แข่งที่ขายสิ นค้าแบบเดียวกัน และหาดูวิดีโอตามเว็บไซส์ยูทูบ เพื่อศึกษาเทคนิคการตัดต่อ การ
ปรับแต่งโทนสี การใช้มุมกล้อง
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4.13 ภาพตัวอย่าง วิดีโอที่นาํ มาเป็ นใช้ศึกษาเป็ นแนวทางในการผลิตคลิปวิดีโอ
4.4.4 นําแนวคิดที่ได้รับไปเสนอแก่พนักงานที่ปรึ กษา พูดคุยปรึ กษาหารื อเพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกันทั้งสองฝ่ าย ให้ได้รับรู ้ ว่างานที่กาํ ลังจะทําว่ามีเหตุและผลอย่างไร
4.4.5 เขียนบทที่ใช้ในการถ่ายทํา แล้วนําส่งให้แก่พนักงานที่รับผิดชอบดูแล

ตัวอย่างบทการถ่ายทําคลิปการนําเสนอสินค้าผ้าใบ PE ตราม้า 8 ตัว

ฉากที่ 1 (แสดงให้เห็นถึงแบรนด์และตัวสินค้า)
ภาพ:ฝูงม้าวิ่งผ่าน และกลายมาเป็ นสัญลักษณ์ตราม้า8ตัว
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เสียงพากย์:จะซื้อผ้าใบ ต้องม้า 8 ตัว
เสียงเอฟเฟค: เสียงม้าร้อง
ระยะเวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 2 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ:ภาพเนื้อผ้าใบ แบบ close up แสดงให้เห็นถึง เนื้อผ้าแบบใกล้ๆ แสงเงาขึ้นผ้าใบ แสดงให้เห็นว่าผ้า
ถูกเคลือบมาอย่างดี
กล้อง: ใช้ภาพ Close Up แพนกล้องจากซ้ายไปทางขวาช้าๆ
เสียงพากย์:หากคุณกําลังมองหา... ผ้าใบ งานดี เกรดพรี เมี่ยม
ระยะเวลา: 4 วินาที
ฉากที่ 3 (สร้ างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า)
ภาพ:ใช้ Medium shot เห็นมือกําลังดึงผ้าใบ และภาพคนนัง่ บนผ้าใบแล้วมีคนยกขึ้นจากด้านข้าง
เสียงพากย์: หนา เหนียว ............. ทนทาน .............ราคาถูก....
เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกต้องนะครับ
ระยะเวลา: 4 วินาที
ฉากที่ 4 (สร้ างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า)
ภาพ: ผ้าใบคลุมรถอยู่และมีคนยืนอยู่ขา้ งๆ 2 คน
เสียงพากย์: คุณมาถูกที่แล้วครับ
เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกต้องนะครับ
ระยะเวลา: 3 วินาที
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ฉากที่ 5 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: ภาพใช้เครื่ องวัดดิจิตอล แสดงตัวเลขชัดเจน // คลิปเปรี ยบเทียบความหนา ระหว่างม้า 8 ตัว กับ
ผ้าใบ ขาวฟ้า (วัดความหนาสีเขียวแล้วตัดไปที่ตวั ขาวฟ้า)
เสี ยงพากย์: ด้วยตัวผ้าใบที่มาพร้อมความหนา..ถึง 0.35 มิลลิเมตร หนาสุ ดในรุ่ นผ้าใบ PE แตกต่างจาก
ผ้าใบทัว่ ไป
เสียงเอฟเฟค: ว้าว
ระยะเวลา: 10 วินาที
ฉากที่ 5.1 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: ภาพ Close up ไปที่ผา้ ใบ แพนกล้องจากซ้ายไปขวา แสดงให้เห็นถึงตาไก่แต่ละจุด // ภาพใช้เชือก
ดึงตาไก่
เสียงพากย์: และยังมีตาไก่รอบผืน ทุก 1 เมตร ตาไก่มีความทนทาน แข็งแรง
ระยะเวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 5.2 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: ใช้ภ าพ Close Up ไปที่ มุม และภาพตัดไปที่ขอบที่เสริ มด้วยเชือก ตัด ไปอีกครั้งเป็ นภาพผ้าใบ
ทัว่ ไปที่ไม่มีการเสริ ม
เสียงพากย์: มุมเสริ มด้วยพลาสติก ขอบเสริ มด้วยเชือก แข็งแรงต่างจากผ้าใบทัว่ ไป
ระยะเวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 5.3 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: เด็กกําลังยกผ้าใบด้วย ท่าทางที่ไม่ได้ออกแรงมาก
เสียงพากย์: และนํ้าหนักเบา พกพาสะดวก
ระยะเวลา: 3 วินาที
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ฉากที่ 6 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: ภาพฉีดนํ้าใส่ผา้ ใบ เป็ นภาพเคลื่อนไหวช้าๆ
กล้อง: ใช้ Medium Shot ถ่ายให้เห็น สายยางกําลังฉี ดนํ้า แพนกล้องลงตามไปที่ผา้ ใบเห็นนํ้านองอยู่
ด้านล่าง
เสียงพากย์: ผ้าใบถูกเคลือบมาอย่างดี สามารถใช้กนั ฝน รองนํ้า ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เสียงเอฟเฟค: เสียงฝน เสียงนํ้า
ระยะเวลา: 8 วินาที
ฉากที่ 7 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: เอากระดาษไปซับใต้ผา้ ใบ และเอาออกมาให้ดูกระดาษ
เสียงพากย์: หมดปัญหา นํ้ารั่ว นํ้าซึม ป้องกันไม่ให้ของเปี ยกนํ้า
เสียงเอฟเฟค: ว้าว
ระยะเวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 8 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: ใช้ไฟร่ นผ้าใบให้ดู Medium Shot
เสียงพากย์: และยังสามารถป้องกันความร้อนได้เป็ นอย่างดี
เสียงเอฟเฟค: เสียงเปลวไฟ
ระยะเวลา: 4 วินาที
ฉากที่ 9 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: แบ่งภาพเป็ น 2 ฝั่ ง ชูผา้ ใบส่ องกับแสงอาทิตย์ แล้วดูแสงที่ลอดผ่านผ้าใบ ฝั่งหนึ่งเป็ นผ้าใบ ม้า 8
ตัว อีกฝั่งเป็ น ผ้าใบทัว่ ไป
เสียงพากย์: แสงแดด ส่องผ่านได้นอ้ ยมากๆ
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ระยะเวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 10 (แสดงจุดเด่นของสินค้า ที่แตกต่างจากที่อื่น)
ภาพ: รอยเชื่อมของผ้าใบแบบชัดๆ และแทรกภาพ รอยเย็บขาด กับนํ้าซึมจากรอยเย็บ
เสียงพากย์: ตัวผ้าใบใช้นวัตกรรมการอาร์ค เชื่อมกันด้วยความร้อนสูง ผ้าใบจะกลายเป็ นเนื้อเดียวกันเลย
ไม่มีรอยเย็บ หมดกังวลเรื่ องรอยเย็บฉีกขาด นํ้าซึมจากรอยเย็บ
ระยะเวลา: 15 วินาที
ฉากที่ 12 (แสดงให้เห็นการใช้ งาน ที่สามารถเอาไปใช้ ได้)
ภาพ: ภาพตัดสลับ คลุมรถ / คลุมฟาง / ทําหลังคา / ปูบ่อ / ทํากันสาด /
เสี ยงพากย์: สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลาย ทั้งคลุมรถ คลุมฟาง ทําหลังคา ทํากันสาด ปูบ่อ เลี้ยง
สัตว์น้ าํ
ระยะเวลา: 10 วินาที
ฉากที่ 13 (ช่ องทางการติดต่อ สั่งซื้อ)
ภาพ: โทรศัพท์ แสดงการพิมพ์ขอ้ ความสนใจในคอมเม้นท์ และทักอินบ็อก
เสียงพากย์: หากท่านสนใจสั่งซื้อ หรื อสอบถาม คอมเม้นท์ที่ใต้โพสต์ หรื อทักอินบ็อกมาได้เลย
ระยะเวลา: 6 วินาที
ฉากที่ 14 (ช่ องทางการติดต่อ สั่งซื้อ)
ภาพ: ช่องทางการติดต่อทางไลน์ และ เบอร์โทรศัพท์ ตราสัญลักษณ์มา้ 8ตัว ค่อยๆเด้งออกมาที่ละอัน
เสียงพากย์: และสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ @ม้า8ตัว และเบอร์ 0614942464 จะซื้อผ้าใบ ต้องม้า 8 ตัว
เสียงเอฟเฟค: เสียงม้าร้อง
ระยะเวลา: 12 วินาที
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ตัวอย่างบทการถ่ายทําวิดีโอการนําเสนอ ผ้าใบ PVC ตราม้า 8 ตัว

ฉากที่ 1 (แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ม้า 8 ตัว)
เสียงพากย์: จะซื้อผ้าใบต้องม้า 8 ตัว
ภาพ: ฝูงม้าวิ่งผ่าน เปลี่ยนมาเป็ นตราสัญลักษณ์มา้ 8ตัว
เสียงเอฟเฟค: เสียงม้าร้อง
ฉากที่ 2 (แสดงปัญหาที่ลูกค้าพบ)
เสียงพากย์: อยากได้ผา้ ใบ กันแดด กันฝน ทนนาน ไม่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อยๆ
ภาพ: ฝนตก พายุเข้า แดดออก
เสียงเอฟเฟค: ฝนตก
เวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 3 (แสดงคุณสมบัติของผ้าใบ)
เสียงพากย์: ต้องนี่เลย..... ผ้าใบ PVC ตราม้า 8 ตัว
ภาพ: ภาพเนื้อผ้าใบชัดๆ เป็ นภาพ Close Up แสดงให้เห็นมุมและขอบ
เสียงเอฟเฟค: เสียงถูกต้อง
เวลา: 4 วินาที
ฉากที่ 4 (แสดงคุณสมบัติของผ้าใบ)
เสียงพากย์: ด้วยเนื้อผ้าใบที่เหนียว ทนทาน รับนํ้าหนักได้ดี ทนต่อแรงดึง
ภาพ: คนนัง่ บนผ้าใบ แล้วมีคนยกขึ้นอยู่ดา้ นข้าง
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เวลา: 7 วินาที
ฉากที่ 5 (แสดงคุณสมบัติของผ้าใบ)
เสียงพากย์: ทั้งยังสามารถป้องกันนํ้าได้ถึง... 100% รองนํ้าเลี้ยงปลาก็สามารถทําได้
ภาพ: ฉีดนํ้าใส่ผา้ ใบ ถ่ายให้เห็นแอ่งนํ้าในผ้าใบ (แสดงให้เห็นว่าเก็บนํ้าได้)
เวลา: 8 วินาที
ฉากที่ 6 (แสดงคุณสมบัติของผ้าใบ)
เสียงพากย์: หมดกังวลเรื่ องนํ้ารัว่ ซึมและของเปี ยกเสียหาย
ภาพ: เอากระดาษถือไปรองใต้ผา้ ใบ แล้วเอาออกมาให้กล้องดูวา่ ไม่เปี ยกนํ้า
เวลา: 6 วินาที
ฉากที่ 7 (แสดงคุณสมบัติของผ้าใบ)
เสียงพากย์: ป้องกันแสงแดดและความร้อนได้เป็ นอย่างดี
ภาพ: ชูผา้ ใบขึ้นส่องกับพระอาทิตย์ให้เห็นแสงที่รอดผ่านมา
เวลา: 4 วินาที
ฉากที่ 8 (รายละเอียดของผ้าใบ)
เสียงพากย์: มาพร้อมเนื้อผ้าใบที่หนาถึง 0.45 มิลลิเมตร และมาพร้อมตาไก่รอบผืน ทุกๆ 1 เมตร
ภาพ: เครื่ องวัดความหนาแสดงตัวเลขให้เห็นและตัดภาพไปที่มุมและแพนไปด้านข้างเห็นตาไก่หลายจุด
เวลา: 8 วินาที
ฉากที่ 9 (รายละเอียดของผ้าใบ)
เสียงพากย์: และใช้นวัตกรรม การเชื่อมกัน ด้วยความร้อนสูง ทําให้ไร้รอยเย็บตลอดทั้งผืน
ภาพ: ภาพรอยเชื่อมแบบ close up แพนกล้องไปลงด้านล่าง
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เวลา: 5 วินาที
ฉากที่ 10 (รายละเอียดของผ้าใบ)
เสียงพากย์: หมดปัญหานํ้ารั่วซึมจากรอยเย็บ
ภาพ: รอยเย็บที่มีน้ าํ รั่วซึมออกมา
เวลา: 3 วินาที
ฉากที่ 11 (แสดงการใช้ งาน)
เสียงพากย์: ใช้งานได้ท้ งั ปูบ่อ ทําสระนํ้า เลี้ยงปลา คลุมรถบรรทุก คลุมของ ทําหลังคา ทํากันสาด
ภาพ: ภาพเด็กกําลังว่ายนํ้าในบ่อ ตัดไปที่บ่อเลี้ยงปลา ตัดไปที่คลุมรถบรรทุก
เวลา: 8 วินาที
ฉากที่ 12 (แสดงการใช้ งาน)
เสียงพากย์: ใช้งานได้ท้ งั ปูบ่อ ทําสระนํ้า เลี้ยงปลา คลุมรถบรรทุก คลุมของ ทําหลังคา ทํากันสาด
ภาพ: ภาพเด็กกําลังว่ายนํ้าในบ่อ ตัดไปที่บ่อเลี้ยงปลา ตัดไปที่คลุมรถบรรทุก
เวลา: 8 วินาที
ฉากที่ 13 (ช่ องทางการติดต่อ สั่งซื้อ)
ภาพ: โทรศัพท์ แสดงการพิมพ์ขอ้ ความสนใจในคอมเม้นท์ และทักอินบ็อก
เสียงพากย์: หากท่านสนใจสัง่ ซื้อ หรื อสอบถาม คอมเม้นท์ที่ใต้โพสต์ หรื อทักอินบ็อกมาได้เลย
ระยะเวลา: 6 วินาที
ฉากที่ 14 (ช่ องทางการติดต่อ สั่งซื้อ)
ภาพ: ช่องทางการติดต่อทางไลน์ และ เบอร์โทรศัพท์ตราสัญลักษณ์มา้ 8ตัว ค่อยๆ เด้งออกมาที่ละอัน
เสียงพากย์: และสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ @ม้า8ตัว และเบอร์ 0614942464 จะซื้อผ้าใบ ต้องม้า 8 ตัว
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เสียงเอฟเฟค: เสียงม้าร้อง
4.4.6 ทําการปรับแก้ไขบทให้เหมาะสมตามความเห็นของพนักงานที่ปรึ กษา
ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.4.7 ลงมือถ่ายทําตามบทที่ได้จดั เตรี ยมไว้

4.14 ภาพตัวอย่าง บรรยากาศการผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
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4.15 ภาพตัวอย่าง การถ่ายทําคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว

4.16 ภาพตัวอย่าง ขั้นตอนการทําคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
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4.17 ภาพไฟล์วิดีโอที่ได้ถ่ายทําคลิปนําเสนอสินค้าใบผ้าตราม้า 8 ตัว
4.4.8 ทําการพากย์เสียง ที่ตอ้ งใช้ในการผลิตผลงาน ให้เป็ นไปตามบทที่ได้จดั ทําไว้ในเบื้องต้น
เสี ยงที่พากย์ตอ้ งการให้ออกมามีส่วนคล้ายกับเสี ยงของโฆษณาบนทีวี ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเป้าที่มีอายุ
30-50 ปี เพราะรู ้จกั และคุน้ เคยเสียงแบบนี้ได้เป็ นอย่างดี

4.18 ภาพไฟล์เสียงที่ได้ทาํ การพากย์ท้งั หมด ที่ตอ้ งใช้ในการผลิตคลิป
4.4.9 นําไฟล์วิดีโอที่ได้ ไปทําการปรับโทนสี ปรับแสง ให้ได้ตรงตามที่วางแผนไว้ในเบื้ องต้น
โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro โทนสีที่เลือกใช้จะปรับสีให้เป็ นสีเทาอ่อนและเพิ่มความเข็มของ
สีผา้ ใบ ให้มีความโดดเด่นมากกว่าสีอื่น
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4.19 ภาพการนําไฟล์วิดีโอไปปรับแต่งแสงและโทนสีในโปรแกรม Adobe Premiere Pro
4.4.10 ทําการสร้างตัวอักษรในโปรแกรม Adobe Photoshop และทําการ Export ไฟล์ตวั อักษร
ให้ออกมาเป็ นไฟล์นามสกุล .PNG โดยตัวอักษรที่เลือกใช้ เลือกตัวที่มีความหนา ทําให้ดูมีพลัง

4.20 ภาพตัวอย่าง การสร้างตัวอักษรในโปรแกรม Adobe Photoshop
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4.4.11 เข้าไปหาเสียงดนตรี ประกอบ และเสียงเอฟเฟคที่จาํ เป็ นสําหรับการผลิตงานในครั้งนี้ใน
เว็บไซด์ยู ทูบ เสี ย งเพลงที่เลือกจะใช้เพลงสไตล์ร็อค เพราะเป็ นจังหวะเร็ ว ฟั งแล้ว รู ้สึก สนุกสนาน
ตื่นเต้น ฟังแล้วไม่เบื่อง่าย และเหมาะกับช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย

4.21 ภาพการเข้าไปค้นหาเพลงที่จะนํามาใช้ผลิตงานบนเว็บไซด์ยูทูบ
4.4.12 นําไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียงพากย์ ไฟล์ตวั อักษร เสียงเพลง และเสียงประกอบทั้งหมด ไปตัด
ต่อ และทําการเคลื่อนไหวตัวอักษรให้ตรงจังหวะกับเสียงพากย์ ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro

4.22 ภาพตัวอย่าง การตัดต่อคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว ในโปรแกรม Adobe
Premiere Pro
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4.4.13 ทําการเคลื่อนไหว Title ฉากเปิ ดตัวสิ นค้าในโปรแกรม Adobe After Effect เป็ นการนํา
ตราสัญลักษณ์แบรนด์ผา้ ใบม้า 8 ตัว ที่มีอยู่นําไปเคลื่อนไหวและทําให้เป็ นภาพสามมิติ เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ และทําให้จดจําได้ง่ายยิ่งขึ้น

4.23 ภาพตัวอย่าง การทําฉากเปิ ดตัว ในโปรแกรม Adobe After Effect
4.4.14 ทําการเคลื่อนไหวฉากที่ใช้สําหรับสั่งซื้อสิ นค้าและติดต่อสอบถามข้อมูล ในโปรแกรม
Adobe After Effect ทําตัวอักษร กรอบโทรศัพท์ ให้เป็ นแบบ 3 มิติ เพราะให้สอดคล้องกับ Title

4.24 ภาพตัวอย่างการทําฉากติดต่อสัง่ ซื้อสินค้าในโปรแกรม Adobe After Effect
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4.4.15 ออกแบบภาพที่ใช้สําหรับเป็ นกรอบของคลิปวิดีโอ ขนาด 2048x2048 Pixel เป็ นสัดส่วน
1:1 เป็ นขนาดคลิปวิดโี อที่เหมาะสมสําหรับเผยแพร่ ลงบน Facebook เพื่อเพิ่มความความสวยงาม และ
ทําให้ผูค้ นจดจําแบรนด์สินค้าได้ง่ายขึ้น

4.25 ภาพตัวอย่างหน้า ปกสําหรับเป็ นกรอบคลิปวิดีโอนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
4.4.16 นําคลิปวิดีโอที่ผ่านการตัดต่อเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว มาใส่ในกรอบที่เตรี ยมไว้ และใส่ Sub
title หรื อ คําบรรยายใต้ภาพ ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro ไว้สําหรับบางคนที่รับชมคลิปแบบไม่
ฟังเสียง

4.26 ภาพการใส่คาํ บรรยายใต้ภาพในโปรแกรม Adobe Premiere Pro
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4.4.17 ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของชิ้ น งาน และนํา เสนอให้ แ ก่ พ นัก งานที่ ป รึ ก ษา และ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-production)
4.4.18 นําผลงานที่ได้ ไปเผยแพร่ ลงในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว เพื่อดูผลตอบรับจากผูต้ ิดตามใน
เพจ โดยการดูจากจํานวนการมีส่วนร่ วมกับโพสต์

4.27 ภาพการเผยแพร่คลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว
ผลลัพธ์ ที่ได้จากการเผยแพร่ คลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบแก่คนในเพจผ้าใบตราม้า 8 ตัว
มีจาํ นวนคนที่เห็นโพสต์ท้ งั หมด 353 คน และจํานวนครั้งที่มีส่วนร่ วมกับโพสต์ 44 ครั้ง และมี
การกดไลค์ 10 ครั้ง แชร์ 2 ครั้ง และคอมเม้นท์ 2 ครั้ง
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สรุป
การจัดทําโครงงานในครั้งนี้มีข้ ันตอนการดําเนินงานด้ว ยกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการ
เตรี ยมงาน ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการจัดทําดังนี้ ขั้นตอนการเตรี ยม
งาน รับบรี ฟงานจากพนักงานที่ปรึ กษา ทําการหาข้อมูลของสินค้าและกลุ่มเป้าหมาย หาผลงานตัวอย่าง
เพื่อสร้างไอเดียในการทํางาน นําเสนอแนวคิดที่ได้รับให้แก่พนักงานที่ปรึ กษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน เขี ยนบทให้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ นําเสนอบทให้พนัก งานที่ปรึ กษา เมื่อทุก อย่างเรี ยบร้อย จึงไปสู่
ขั้นตอนการผลิต โดยทําการถ่ายทํา นําไฟล์ที่ได้ไปตัดต่อ ทําฉาก Title พากย์เสียง ใส่เสียงดนตรี เสียงคํา
บรรยายใต้ภาพ ส่ งงานให้พนักงานที่ปรึ กษาตรวจสอบ ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม เมื่อได้
ชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้ว ก็ไปสู่ ข้ นั ตอนหลังการผลิต คือ การนําผลงานที่ได้ทาํ ไปเผยแพร่ ที่เพจผ้าใบตรา
ม้า 8 ตัว และวัดผลตอบรับจากผูท้ ี่มีส่วนกับโพสต์

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการจัดทําโครงงาน
การจัดทําโครงงานการผลิตสื่ อออนไลน์ให้กบั แบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ผลิตสื่ อ สําหรับใช้ในการสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้า ของแบรนด์สินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว และนําไปเผยแพร่ ผ่าน
ช่องทาง Facebook Fanpage ผ้าใบตราม้า 8 ตัว ตั้งแต่ว นั ที่ 11 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564 ผูจ้ ัด ทําได้
ประสบการณ์ในการจัด ทําการผลิต สื่ อออนไลน์ให้กับแบรนด์สิน ค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว อย่างมีข้ ัน ตอน ได้
ประสบการณ์ทาํ งานจริ งที่ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซีเอ็นพี โมนาช เอสเตท ได้พฒั นาทักษะการใช้โปรแกรมที่จาํ เป็ น
สําหรับการทํางาน ได้ประสบการณ์ทาํ งานร่ วมกับผูอ้ ื่น เรี ยนรู ้การปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ และการ
ทํางานให้เข้ากับพนักงานที่เกี่ย วข้องทุกฝ่ าย และได้เรี ย นรู ้จ ากการที่ต ้องผลิต รู ปภาพรี วิวการใช้งานสิ นค้า
จํานวน 23 ภาพ ออกแบบภาพกราฟิ กให้ความรู ้ จํานวน 3 ภาพ ได้ออกแบบลวดลายบนกระเป๋ าผ้าสปั นปอนด์
สําหรับใช้เป็ นของแถมให้ลูกค้า ได้ผลิตคลิปนําเสนอสินค้าผ้าใบตราม้า 8 ตัว จํานวน 2 คลิป และเรี ยนรู ้วิธีการ
เผยแพร่ สื่อลงใน Facebook Fanpage ผ้าใบตราม้า 8 ตัว
5.2 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา ผูจ้ ดั ทําจะต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ทาํ มีการกําหนดระยะเวลาใน
การทํางานที่ชัดเจน มีเหตุและผลในการทํางาน มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจน และกําหนดวัตถุประสงค์
ของงานทุกครั้งก่อนการผลิต เปิ ดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่ปรึ กษา และอาจารย์ที่ปรึ กษาอยู่เสมอ เพื่อให้
ผลงานที่ออกมาตรงตามความต้องการของทุกฝ่ าย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และต้องมีวินยั ในตนเอง จัดทํา
ผลงานให้ได้ตรงตามเวลาที่กาํ หนดไว้
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ภาคผนวก ก.

รู ปภาพที่ 1 ภาพการออกแบบรู ปสินค้า เครื่ องปั่นผลไม้ สําหรับเผยแพร่ ลงแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee

รู ปภาพที่ 2 ภาพการออกแบบรู ปสินค้า เครื่ องให้น้ าํ สุนขั สําหรับเผยแพร่ ลงแพลตฟอร์ม Lazada,
Shopee

รู ปภาพที่ 3 ภาพการออกแบบสินค้า เครื่ องดูดฝุ่น สําหรับเผยแพร่ ลงแพลตฟอร์ม Lazada, Shopee
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