บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จุดเด่นคือ
เนื่องจากผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตสามารถทาหน้าที่ เป็ นได้ท้ งั ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารได้อย่างรวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แอพพลิเคชัน่ ไลน์ เป็ นช่องทางหนึ่ งในการสื่ อสารที่เข้ามามี
บทบาทในชี วิ ต ประจ าวัน เป็ นอย่ า งมาก และ มี ส มาชิ ก ผู ้ใ ช้ม ากสู ง ถึ ง 400 ล้า นคน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์แอพพลิเคชัน่ ไลน์ จะต้องเชื่ อมต่อผ่าน GPRS/EDGE, วายฟาย หรื อ 3
จี หรื อ 4 จี และ ต้องลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์หรื ออีเมลก่อนการใช้งาน ซึ่ งไม่มี
ค่าใช้จ่าย แอพพลิเคชัน่ ไลน์ มีความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่ทา ให้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
โดดเด่ น คือ “รู ปแบบของสติกเกอร์ ” รวมทั้งคุ ณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
สนทนาด้วย ข้อความ เสี ยง การสื่ อสารแบบกลุ่ม การสร้างไทม์ไลน์ การส่ งไฟล์งาน ส่ ง
ไฟล์ภาพและวิดีโอ ส่ งคลิปเสี ยง และ การเล่นเกม เป็ นต้น และด้วยคุณสมบัติท้ งั หมดนี้จึง
ทา ให้ไลน์ได้รับความนิยม เป็ นอย่างมาก ทั้งกับผูใ้ ช้ทวั่ ไป และเจ้าของแบรนด์และบริ การ
ที่นามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นช่องทางในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
ข้อมูลจาก Zocial inc หนึ่ งในบริ การด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้ทาการสารวจว่า
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลมาก จากการจัดอันดับข้อมูลทางออนไลน์
และ Social Media ระดับโลกได้มีการทาการสารวจพฤติกรรมผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ชาว
ไทยเป็ นจานวนกว่า 688 คน ที่มีต่อผูใ้ ช้ดงั นี้ 87% จากจานวนทั้งหมดใช้ไลน์แชท 47%
จากจานวนทั้งหมดใช้ ไลน์คาเมล่า(กล้อง) 45% จากจานวนทั้งหมดใช้ ไลน์เกมส์
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สาหรั บ แอพพลิ เคชั่นไลน์ มีผูใ้ ช้ทวั่ โลกกว่า 400 ล้านคน และยังคงมี อตั ราการ
เติ บ โตสู ง ถึ ง 33% มี ผู ้ใ ช้เ พิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย วัน ละประมาณ 1.6 ล้า นคน ต่ อ วัน และมี ผู ้ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ในประเทศไทยกว่า 24 ล้านคน มีอตั ราเติบโตสู งถึง 20% โดยในประเทศ
ไทยมีผใู ้ ช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์สูงสุ ดเป็ นอันดับที่สองของโลก รองจากญี่ปุ่น
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ลักษณะเด่นที่ทาให้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ได้รับความนิ ยม ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ ไลน์
สามารถใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ในการตอบโต้ได้ โดยตัวสติ๊กเกอร์ไลน์น้ นั จะมีความน่ารักและยัง
สามารถสื่ ออารมณ์ได้อีกด้วย ซึ่งผูท้ ี่ใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์สามารถเลือกใช้สติ๊กเกอร์ไลน์ท้ งั
แบบฟรี ดาวน์โหลดและแบบเสี ยค่าบริ การดาวน์โหลด โดยทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์จะมีการ
แบ่งสติ๊กเกอร์ไลน์เป็ น 2 ชนิด คือ Creator Market และ Official Marketโดย Creator Market
คือตัวร้านขายสติ๊กเกอร์ ไลน์ทวั่ ไป บุคคลธรรมดาทัว่ ไปสามารถออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์
และนามาวางขายได้ โดยอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขที่ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์กาหนดไว้ และในส่ วน
ของ Official Market คือเป็ นสติ๊ กเกอร์ แอพพลิ เคชั่นไลน์มองว่ามี เป็ นที่ รู้จกั หรื อได้รับ
ความนิ ยม จึงจะนามาอยู่ใน Official Market และ ความพิเศษของ Official Market คือตัว
สติ๊กเกอร์สามารถขยับและมีเสี ยงได้ Creator Market สามารถสติ๊กเกอร์จะเป็ นแบบนิ่งและ
ขยับได้เท่านั้น และ คู่แข่งมาก ทาให้นกั ออกแบบต้องทาสติ๊กเกอร์ไลน์ให้มีความน่าสนใจ
ตามเทรนด์ แปลกใหม่ และ เลือกใช้คาที่เด็ดและโดนมีความทันสมัยและสื่ ออารมณ์
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สติ๊กเกอร์ไลน์ หมายถึง ผูอ้ อกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การออกแบบภาพ
การใส่ สีการปรับสี โดย นาการออกแบบนั้นมาสร้างสรรค์เป็ นคาแร็ คเตอร์ ที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์โดดเด่นและสามารถสื่ อสารสื่ ออารมณ์สามารถทาให้ผรู ้ ับสารและผูส้ ่ งสารเข้าใจ
ตรงกัน ซึ่ งในการสื่ อสารนั้นๆจาเป็ นต้องมีท้ งั ภาพและข้อความในการสื่ อสาร เพื่อให้การ
สื่ อสารสามารถสาเร็ จ และ บรรลุเป้าหมาย การคิดข้อความคาพูดและแอ็คชัน่ ที่ใช้ประกอบ
สติ๊ ก เกอร์ เป็ นส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ในการออกแบบสติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ แ ละสามารถน า
สติ๊กเกอร์ไปสื่ อสารได้หลากหลาย
เนื่ องจากสติ๊กเกอร์ ไลน์มีคาแร็ กเตอร์ ที่หลากหลายสไตล์ ดังนั้นการเลือกใช้คาพูด
ต่างๆรวมไปถึงการเลือกใช้ภาษาจึงมีความจาเป็ นต้องมีคาพูดที่สอดคล้องและเข้ากับคา
แร็ ก เตอร์ ข อง สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ เ ช่ น กัน โดยการคิ ด ค าพู ด ที่ ดี ต ้อ งสามารถน าไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวันได้ บริ ษทั ไอดิจิ จากัด (Idigi Co., Ltd.) เป็ นหนึ งในบริ ษทั ย่อยของ บริ ษทั
ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด (W.P Creation Group Co., Ltd.) ที่ทาเกี่ยวกับการให้บริ การ
ด้านโฆษณาสื่ อออนไลน์ และ บริ การด้านการตลาด (marketing) โดย บริ ษทั ดับบลิว พี ครี
เอชั่น กรุ๊ ปจ ากัด (W.P Creation Group Co., Ltd.) ประกอบด้ว ยบริ ษ ทั ย่อย 4 บริ ษ ทั คื อ
Idigi , Img , P2media , Oviathree , Next cover โดยมีผูก้ ่ อตั้ง 3 คนคือ คุณ ภูบดี ไชยพลี ,
คุณวรารัตน์ ศรี ธีรา ทรัพย์ และ คุณเมธวิน อังคทะวานิ ช โดยบริ ษทั Idigi ทาเกี่ยวกับการ
ให้บริ การด้านโฆษณาสื่ อออนไลน์ และ บริ การด้านการตลาด (marketing)และมีผลงานการ
ผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์ อาทิเช่น ติดลม , We love Shopping , คน-อะไรเป็ นแฟนหมี , เจ้จูวสั ดุ
ก่อสร้าง และ ล่าสุ ดที่ทาร่ วมกับศิลปิ นไต้หวัน คือ ติดลมxไรซ์แมน เป็ นต้น รวมถึง สร้าง
นักวาดมากมาย ได้แก่ คุณโอ สัญญาเลิศประเสริ ฐภากร ,ไซโลสตูดิโอ , สิ ทธิ นนท์ มงคล
แสงสุ รีย ์ หรื อ แอม , เมย์ หรื อ คุณวรรณนิดา เกียรติปานอภิกลุ เป็ นต้น
ขั้นตอนการทางานของตาแหน่ ง copywriter ของบริ ษทั ไอดิ จิ จากัด ในการทา
สติ๊กเกอร์ไลน์ แบบ Creator Market เพื่อจัดวางจาหน่ายในแอพพลิเคชัน่ ไลน์ มีข้นั ตอนการ
ทางานหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนจึงมีความสาคัญในการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์เพื่อ
ทางานให้ประสบความสาเร็ จ ตั้งแต่ การหาแนวคิด คิดคอนเซ็บงาน การคิดคาโดนๆ การ
หา Reference การคิดแอ็คชัน่ และรวมไปถึงการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ให้มีความน่าสนใจ
และใช้แปลกใหม่และมีคาแลกเตอร์ที่โดดเด่น และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดของงานเกิดขึ้น เราก็
ต้องแก้ไขงานให้ทนั กับที่ทางบริ ษทั ิกาหนด เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการ
ทางาน รายงานสหกิ จศึกษานี้ จึงเป็ นแนวทางการศึกษาวิธีการผลิต สติ๊กเกอร์ ไลน์และ
กระบวนการทางานของตาแหน่ง copywriter
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์แบบ Creator Market
2. เพื่ อ เรี ยนรู ้ ข้ ัน ตอนการผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ แ บบ Creator Market จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางานในอนาคต
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
การศึกษาขั้นตอนการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์แบบ Creator Market ตามความต้องการ
ของลูกค้า และศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบใช้เทคนิ คและคิดคาโดนๆโดยขอบเขต
การศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2560 เท่านั้น
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงขั้นตอนและผลิตสติ๊กเกอร์ไลน์แบบ Creator Market
2. ได้ เ รี ยนรู ้ ข้ ัน ตอนการผลิ ต สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ แ บบ Creator Market จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทางานในอนาคต

