บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ในปั จจุบนั นี้ มีหลากหลายสื่ อที่ใช้กนั อยูเ่ ป็ นจานวนมาก เช่น สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อ
การแจ้ง สื่ อเว็บไซต์ และที่ขาดไม่ได้ในปั จจุ บนั อย่าง สื่ อออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทกับสังคมในปั จจุบนั
อย่างมาก จุดเด่นคือผูใ้ ช้สามารถเป็ นได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารได้อย่างรวดเร็ วประหยัดเวลาและประหยัด
ค่าใช้จ่าย Line Application เป็ นอีกหนึ่ งช่องทางการสื่ อสาร ที่มีอิทธิ พลและมีบทบาทในชี วติ ประจาวันอย่าง
มาก ในการที่จะสามรถใช้ Line Application นั้นจะต้องลงทะเบียนกับทาง Line Corporation จึงจะสามรถใช้
งานได้ ทาง Line Application ได้พฒั นาปรังปรุ งการให้บริ การ และเพิ่มเครื่ องมือตัวเลือกต่างๆมากมายใน
การใช้งานอย่างต่อเนื่ อง เช่น การสนทนาด้วยข้อความเสี ยง การสื่ อสารแบบกลุ่ม การสร้างไทม์ไลน์ การส่ ง
ไฟล์ง าน ส่ ง ไฟล์ ภาพและวิดี โอ ส่ ง คลิ ป เสี ย ง และ การเล่ นเกมส์ เป็ นต้น ในปั จจุ บ นั พบว่า มี ผูใ้ ช้ Line
Application มากกว่า 400 ล้านคน และทาให้ไลน์ได้รับความนิยม เป็ นอย่างมาก ทั้งกับผูใ้ ช้ทวั่ ไป เจ้าของแบ
รนด์และบริ การที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
นอกจากนี้ Line Application ยัง มี ล ัก ษณะเด่ นที่ ท าให้ ยิ่ง ดึ ง ดู ด และได้รั บ ความนิ ย มมากขึ้ นก็ คื อ
สามารถใช้ Sticker line ในการโต้ตอบเพื่อสื่ ออารมณ์และความรู ้สึกของผูใ้ ช้ ได้อย่างหลากหลายได้ ซึ่ งผูใ้ ช้
สามารถใช้ Sticker line ทั้ง แบบฟรี และแบบเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มได้ต ามความต้องการ โดยจะมี ก ารแบ่ ง
สติ๊ ก เกอร์ ไลน์ เป็ น 2 ชนิ ด คื อ Creator Market และ Official Market โดยแบบ Creator Market เป็ นร้ านค้า
Sticker line ที่ บุ ค คลธรรมดาทัว่ ไปสามารถออกแบบสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ และนามาวางขายได้ โดยอยู่ภายใต้
เงื่ อนไขที่ทาง Line Application ได้กาหนดไว้ และสามารถทา Sticker line เป็ นภาพนิ่ งและขยับได้เท่านั้น
ส่ วนแบบ Official Market ต้องเป็ นสติ๊ กเกอร์ ที่ได้รับความนิ ยมมาก่ อนเป็ นอย่างมาก หรื อเจ้าของแบรนด์
ใหญ่ๆที่ทาง ทาง Line Application มองว่ามีเป็ นที่รู้จกั หรื อได้รับความนิ ยม จึงจะนามาอยูใ่ น Official Market
ได้ ความพิเศษของ Official Market คือตัวสติ๊กเกอร์ สามารถเป็ นภาพนิ่ง ขยับได้ และมีเสี ยงได้
Sticker line ต้องใช้การออกแบบภาพ การใช้สี การใช้ขอ้ ความ และใช้ท่างทางหรื อคาแร็ คเตอร์ ที่สื่อ
อารมณ์ ได้อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อทาให้สื่อสารได้อย่างเข้าใจ การคิดแค็ปชั้นหรื อข้อความที่ ใช้ประกอบใน
Sticker line นั้นเป็ นส่ วนที่สาคัญมากในการออกแบบ เช่น ใช้คาที่ได้รับความนิยม คาตามเทรนด์ วลีเด็ด หรื อ
คาแปลกใหม่ เพราะเป็ นจุดที่สามรถดึงดูดให้ผใู ้ ช้มาสนใจใน Sticker line ได้เป็ นอย่างดี บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
(Idigi Co., Ltd.) เป็ นหนึงในบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด (W.P Creation Group Co.,
Ltd.) ที่ทาเกี่ยวกับการให้บริ การด้านโฆษณาสื่ อออนไลน์ และ บริ การด้านการตลาด (marketing) โดย บริ ษทั
ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ปจากัด(W.P Creation Group Co., Ltd.) ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั คือ Idigi ,
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Img , P2media , Oviathree , Next cover โดยมีผกู ้ ่อตั้ง 3 คนคือ คุณ ภูบดี ไชยพลี , คุณวรารัตน์ ศรี ธีรา ทรัพย์
และ คุณเมธวิน อังคทะวานิช โดยบริ ษทั Idigi ทาเกี่ยวกับการให้บริ การด้านโฆษณาสื่ อออนไลน์ และ บริ การ
ด้านการตลาด (marketing)และมีผลงานการผลิต Sticker line อาทิเช่น ติดลม , We love Shopping , คน-อะไร
เป็ นแฟนหมี , เจ้จูวสั ดุ ก่อสร้ าง และ ล่าสุ ดที่ทาร่ วมกับศิลปิ นไต้หวัน คือ ติดลมxไรซ์แมน เป็ นต้น รวมถึง
สร้างนักวาดมากมาย ได้แก่ คุณโอ สัญญาเลิศประเสริ ฐภากร ,ไซโลสตูดิโอ , สิ ทธิ นนท์ มงคลแสงสุ รีย ์ หรื อ
แฮม , เมย์ หรื อ คุณวรรณนิดา เกียรติปานอภิกุล เป็ นต้น
ขั้นตอนการทางานของตาแหน่ ง Creative ของบริ ษทั ไอดิ จิ จากัด ในการทา Sticker line ทั้งแบบ
Creator Market และแบบ Official Market เพื่อจัดวางจาหน่ ายในแอพพลิ เคชั่นไลน์ มี ข้ นั ตอนการทางาน
หลายขั้นตอน เช่ น การหา Reference การคิดคาแร็ คเตอร์ การคิ ดแค็ปชั่น การออกแบบ Sticker line ให่ มี
ความโดดเด่ นและเป็ นที่ ตอ้ งการของผูใ้ ช้ และเมื่อเกิ ดข้อผิดพลาดขึ้ น เราก็ตอ้ งแก้ไขงานให้ทนั กับที่ ทาง
บริ ษทั กาหนด เพื่อแสดงถึ งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทางาน รายงานสหกิ จศึกษานี้ จึงเป็ นแนวทาง
การศึกษาวิธีการคิดคาแร็ คเตอร์ และออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์และกระบวนการทางานของตาแหน่ง Creative

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิธีการคิดคาแร็ คเตอร์และผลิต Sticker line แบบ Creator Market
2. เพื่อศึกษากระบวนการทางานของตาแหน่ ง Creative ของบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ในเครื อของบริ ษทั
ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด

1.3 ขอบเขตของรำยงำน
การศึ ก ษาวิธี ก ารคิ ด คาแร็ ค เตอร์ แ ละผลิ ต Sticker line แบบ Creator Market และศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
ขั้น ตอนการออกแบบในความรั บ ผิด ชอบของต าแหน่ ง Creative ของบริ ษ ัท ไอดิ จิ จ ากัด โดยขอบเขต
การศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ.2560 เท่านั้น

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ผูจ้ ดั ทารายงานได้ทราบถึงวิธีการคิดคาแร็ คเตอร์ และผลิต Sticker line แบบ Creator Market
2. ผูจ้ ดั ทารายงานได้ทราบถึงกระบวนการทางานของตาแหน่ง Creative ของบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ใน
เครื อของ บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด

