บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั การโฆษณาสิ นค้าผ่านสื5 อออนไลน์ต่างๆ เข้ามามีความสําคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อ
การนําเสนอสิ นค้าและบริ การต่างๆ และมีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคมากขึOน โดยการโฆษณา
สามารถสอดแทรกข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื5อให้ผูซ้ Oื อเกิ ดความรู ้ความเข้าใจ การออกแบบและสร้างสื5 อ
โฆษณาที5ดีจะทําให้เป็ นที5สะดุดตาของผูบ้ ริ โภค ซึ5 งบุคคลที5สรรค์สร้างสื5 อออนไลน์ คือ ช่างกราฟิ ก โดย
ช่างกราฟิ กต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผลงานให้เป็ นที5สะดุด
ตาและน่าจดจําแก่ผพู ้ บเห็น โดยสื5 อสิ5 งที5ใช้ในการโฆษณานัOนเป็ นสื5 อที5เรี ยกได้วา่ ช่วยในการจรรโลงใจ
ได้เป็ นอย่างดี และแต่ละภาพที5นาํ เสนออกไปนัOนสามารถสื5 อสารให้รู้ถึงความรู ้สึกหรื อความเข้าใจซึ5 งทํา
ให้เกิดการตอบสนองทัOงในด้านบวกและลบแก่ผทู ้ ี5ได้พบเห็น
ในปั จจุบนั สามารถแบ่งประเภทของในสังคมที5โลกออนไลน์กาํ ลังเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินชีวติ
ของคนรุ่ นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้วา่ สื5 อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตัOงแต่ตื5นเช้า
จนกระทัง5 เข้านอน อีกทัOงความรวดเร็ วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยงั ถูกนํามาใช้ประโยชน์
กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที5กาํ ลังเป็ นที5นิยมกันอย่าง
แพร่ หลาย เพราะสามารถทําให้ผอู ้ ื5นรู ้จกั เราหรื อสิ นค้าบริ การของเราได้อย่างกว้างขวาง

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทําการตลาดในสื5 อออนไลน์ เช่น โฆษณา
Facebook, โฆษณา Google, โฆษณา Youtube โฆษณา Instagram มีวตั ถุประสงค์หลักเพื5อทําให้สินค้า
ของเราเป็ นที5รู้จกั เพิ5มมากขึOน โดยใช้วธิ ีต่างๆ ในการ โฆษณาเว็ บไซต์ หรื อ โฆษณาขายสิ นค้ าที5จะนํา
สิ นค้าของเราไปเผยแพร่ ตามสื5 อออนไลน์ เพื5อให้ผอู ้ ื5นได้รับรู ้และเกิดความสนใจ จนกระทัง5 เข้ามาใช้
บริ การหรื อซืO อสิ นค้าของเราในที5สุด โดยการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

Social Marketing คือ การตลาดที5ทาํ ผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest ฯลฯ ซึ5ง Social Marketing กําลังได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีสถิติการใช้งานสู งกว่า
แหล่งออนไลน์ประเภทอื5น

การทํากราฟิ กนัOนเป็ นการนําสื5 อชนิดหนึ5งมาใช้ในงานธุรกิจ การทําภาพกราฟิ กเพื5อการ
โฆษณาสร้ า งขึO น เพื5 อ ถ่ า ยทอดเรื5 อ งราวของสิ น ค้า หรื อ แจ้ง ให้ บุ ค คลต่ า งๆ ได้รั บ รู ้ ข่ า วสาร ความ
เคลื5อนไหวในเรื5 องที5สนใจ โดยการบริ การแนวคิดหรื อภาพลักษณ์ออกไปสู ้สายตาผูบ้ ริ โภคถือได้วา่ เป็ น
กระบวนการสื5 อสารรู ปแบบหนึ5งโดยมีบริ ษทั หรื อเจ้าของสิ นค้าเป็ นผูส้ ่ งสาร โดยใช้สิ5งพิมพ์เป็ นตัวกลาง
นําสารไปสู ผ้ บู ้ ริ โภค
ดังนัOนการจําลองภาพก่อนนําไปใช้จริ ง จึงเป็ นสิ5 งสําคัญต่อการสร้างสรรค์งานก่อนนําไปเผยแพร่ จริ งถึง
ความเหมาะสมของรู ปภาพที5ใช้ต่างๆ
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1. เพื5อศึกษาขัOนตอนในการออกแบบ สร้างสรรค์ในการจัดวางภาพก่อนนําไปเผยแพร่ สื5อ
ออนไลน์ ช่องทาง Instagram
2. เพื5 อ ศึ ก ษาเทคนิ ค การทํา ภาพกราฟิ กการจัด วางComposition จากโปรแกรม Adobe
Photoshop

1.3 ขอบเขตของรายงาน
เพื5อศึ กษาขัOนตอนในการออกแบบ สร้ างสรรค์สื5ออนนไลน์ ผ่านช่ องทาง Instagram การทํา
ภาพกราฟิ กในโปรแกรม Adobe Photoshop ขัOนตอนการนําเสนอ ในช่วงระยะเวลาการฝึ กงานตัOงแต่วนั ที5
16 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที5 18 สิ งหาคม 2560

1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถออกแบบและจัดวาง Composition ในการออกแบบสื5 อ
2. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshopได้

