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บทคัดย่ อ
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึ กษาตามหลักสู ตรในการปฏิ บตั ิ งานโครงงานสหกิ จ
ศึ กษา ประจ าปี การศึ ก ษา 2559 ระดับปริ ญญาตรี จากการฝึ กปฏิ บตั ิ งานสหกิ จ ศึ ก ษาในหัว ข้อ
ขั้นตอนการออกเเบบสติ๊กเกอร์ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe illustrator
โดยมีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์แบบ Creator Market
2. เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์แบบ Creator Market จากการปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้
เกิดการพัฒนาการทางานในอนาคต
จากการศึกษาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ ในหัวข้อขั้นตอนการออกเเบบสติ๊กเกอร์
ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe illustrator พบว่าการออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ตอ้ งมีคอนเซปที่ชดั เจน
ว่าสื่ อสารเป็ นไปในแนวใด ทั้งลักษณะนิสัยและบุคลิกต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์นกั ออกแบบอาจออกแบบเองด้วยการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย หรื อออกแบบ
ตามความชอบและอาจออกแบบตามคอนเซปที่ลูกค้าต้องการโดยในการออกแบบให้ลูกค้าจะยึด
คอนเซปที่ลูกค้าให้มาเป็ นหลัก และเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่จะทาให้งานประสบความสาเร็ จและเป็ นที่
พึ ง พอใจต่ อลู ก ค้า ดัง นั้น เมื่ อ ฝ่ ายขายรั บ บรี ฟ สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ม าจากลู ก ค้า แล้ว จึ งส่ งต่ อให้นัก
ออกแบบทางาน และ ในคอนเซปที่ลูกค้าให้มาจะระบุความต้องการชัดเจน เช่น สี หลัก คาแรคเตอร์
การแต่งกาย การใช้ภาษา และ สไตล์ต่างๆรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
ผลจากการศึกษาและสิ่ งที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงาน
- ได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการทางานในตาแหน่ง Copywriter จากการได้ลองปฏิบตั ิจริ ง
- ได้เ รี ย นรู ้ ข้ นั ตอนการผลิ ตสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์แ บบ Creator Market จากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางานในอนาคต
- ได้เรี ยนรู ้ถึงการแก้ไขปั ญหาและได้ฝึกความอดทนกับการรับมือกับความกดดัน เพราะใน
การปฏิบตั ิงานจริ งลูกค้าคือพระเจ้า
- ได้เรี ยนรู ้การใช้ชีวิตในการทางานจริ ง และรู ้จกั มิตรภาพฉันท์พี่นอ้ งที่ได้จากการทางาน
จากการที่ ไ ด้ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านครั้ งนี้ ท าให้ไ ด้รั บ ประสบการณ์ จ ากการท างานจริ ง ทั้ง ในด้า น
กระบวนการความคิดการวางแผนการแก้ไขปั ญหา รวมทั้งการทางานร่ วมกับคนอื่นในองค์กรอย่าง
เป็ นระบบ ส่ งผลให้มีประสบการณ์เบื้องต้นในการทางานเพื่อการทางานอย่างมืออาชีพในอนาคต
คาสาคัญ : การโฆษณา / การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ / Copywriter
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Abstract
This report is a part of the study program of the Cooperative Education Project. Annual
school year 2559 for Bachelor's Degree. From cooperative education practice On the topic of how
to issue sticker lines using Adobe Illustrator.
The objectives of the study are
1. To study the steps and produce a Creator Market sticker.
2. To learn the process of producing a Market Creator sticker line from the actual work.
To develop future work.
From cooperative education practice On the topic of how to issue sticker lines using
Adobe Illustrator. It was found that the design of the sticker line must have a clear concept on how
to communicate in any direction and Character and personality must be in the same direction.
Designers stickers line designers may design themselves by targeting. In the design, customers
will be based on customer concept. It is important to make the job a success and a satisfy customer.
The results of the study and the results of the work.
- Get to know the process of working as a copywriter in the real world.Learn the process of
producing a Market Creator sticker line from the actual work.To develop future work.Learn to
solve problems and practice patience with coping and responsibility. And learn that in
practice, the customer is God.Learn to live a real life. And brotherhood of friends from work.
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