บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
ผลการปฏิบตั ิงาน จากการศึกษากระบวนการผลิต Sticker Line แบบ Creator Market ของ
บริ ษทั ไอดิจิ ในเครื อ บริ ษทั ดับบลิว พี ครี เอชัน่ กรุ๊ ป จากัด จากการศึกษาด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการคิดคอนเซปและคิดข้อความประกอบตัวสติ๊กเกอร์ไลน์รวมไปถึงการสร้าง
คาแร็ คเตอร์ ของ Sticker Line การออกแบบตัวของ Main Character และ Action ของสติ๊ กเกอร์
ไลน์ให้สอดคล้องและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับคอนเซป และการผลิ ต Sticker Line ตั้งแต่
ขั้นตอนเริ่ มต้นออกแบบ จนถึงขั้นสามารถ OnAir จาหน่ายได้สาเร็ จ
กระบวนการทางานด้านการผลิต Sticker Line แบบ Creator Market ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการออกแบบและผลิต Sticker Line แบบ Creator Market
4.1.1 การคิด Concept ของสติ๊ กเกอร์ ไลน์ การสร้ าง Concept ของสติ๊ กเกอร์ ไลน์ตอ้ งมี
ความชัดเจนในตัวตัวสติ๊กเกอร์ ว่าเพื่อสื่ อสารออกมาในแนวทางไหน และนาเสนอบุคลิกและนิสัย
ออกมาให้เ ป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยคานึ งถึ ง กลุ่ มเป้ าหมายที่ จะนาไปใช้ สามารถทาให้
สติ๊กเกอร์มีความน่าสนใจกว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ทวั่ ไป คือ ต้องออกแบบให้มีความแตกต่าง เช่น แปลก
แหวกแนว หรื อเจาะจงไปในวันสาคัญหรื อเทศกาลต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายส่ งเป็ นของขวัญ
ให้แก่คนพิเศษ เช่น เทศกาลวันแม่,เทศกาลวันพ่อ,ปี ใหม่หรื อสาหรับคู่รัก อาจเจาะกลุ่มเป้ าหมาย
ไปตามสไตล์ เช่น คู่รักสายกวน,คู่รักสายหวาน เป็ นต้น
โดยการคิดคอนเซปนั้น นักออกแบบอาจคิดเองจากการเลือกกลุ่มเป้าหมายหรื อความชอบ
ส่ วนตัวตามสไตล์ของนักออกแบบ หรื อ รั บ Brief คอนเซปมาจากลูกค้า คอนเซปที่ รับมาจะมี
กลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าเจาะจงต้องการเท่านั้น
ตัวอย่าง สติ๊ กเกอร์ ไลน์ น้องติ ดลม(ความไทย)&ไรซ์แมน(ข้าวไต้หวัน) คอนเซปของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี้ คือ ชวนไปเที่ยวกันสนุ กสนาน ดังนั้น การนาเสนอบุคลิกและนิ สัย รวมถึง
ข้อความประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตอ้ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่างตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์นอ้ งติดลม&ไรซ์แมน ( OnAir )
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ตัวอย่าง Brief คอนเซปมาจากลูกค้า คอนเซปที่รับมาจะมีระบุ ลายเส้นที่ตอ้ งการ อารมณ์
ของสติ๊กเกอร์ การต่งตัว สไตล์บุคลิกและนิสัยรวมไปถึงระบุกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมาย
รองที่ลูกค้าเจาะจงต้องการชัดเจน

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่าง Brief คอนเซปสติ๊กเกอร์ไลน์จากลูกค้า
ตัวอย่าง คอนเซปที่นกั ออกแบบคิดเอง สติ๊กเกอร์ไลน์ Happy family Ver.Mom day
คอนเซปของสติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี้ คือ ครอบครัวสุ ขสันต์ ซึ่ งทาต้อนรับเทศกาลวันแม่เนื้ อหาในตัว
สติ๊กเกอร์จะสื่ อสารในทิศทางเดียวกัน คือมีความสุ ข สนุก กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็ นชายและหญิง
25-55 ปี ขึ้นไป,วัยทางาน,มีครอบคัว,ใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และกลุ่มเป้าหมายลองเด็กวัยรุ่ น

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ Happy family Ver.Mom day (วาดเอง)(Waiting for Review)
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ตัว อย่ า ง คอนเซปที่ นั ก ออกแบบคิ ด เอง สติ๊ ก เกอร์ ไ ลน์ Tw daily life คอนเซปของ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ตวั นี้ คือ ชี วิตประจาวันของผูช้ าย กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ ผูช้ ายอายุ 15 ปี ขึ้นไป,วัย
ทางาน,ใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ และกลุ่มเป้าหมายลองเป็ นผูห้ ญิงอายุ 15 ปี ขึ้นไป

รู ปที่ 4.1.1 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ Tw daily life (วาดเอง) (Editing)
4.1.2 การออกแบบ รู ปร่ าง หน้าตา
การที่เราออกแบบรู ปร่ างหน้าตาของสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั มีความสาคัญมาก เพราะรู ปร่ างหน้าตาต้อง
สื่ ออารมณ์ที่ตอ้ งการแสดง และ เป็ นไปในทิศทางเดี๋ยวกันกับคอนเซปที่ต้ งั ไว้
การวาดการ์ตูนขั้นพื้นฐาน
เรื่ องใบหน้าของคนจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ช่วงหน้าผาก
2. ช่วงตาถึงปลายจมูก
3. ช่วงปลายจมูกถึงคาง
การวาดใบหน้ามุมต่างๆ มองรู ปหน้าให้เป็ น 3 มิติ เป็ นส่ วนของวงกลมและวงรี
ที่ถูกตัดส่ วนท้ายออกไป เวลาวาดขึ้นเป็ นรู ปทรงเรชาคณิ ตตามแบบ แล้วก็แบ่งออก 3 ส่ วน เติม
ใบหน้าตามตาแหน่งตามหลักการวาดใบหน้า

รู ปที่ 4.1.2 ตัวอย่าง สติ๊กเกอร์ไลน์ Kat circle (วาดเอง) (Editing)

28

รู ปที่ 4.1.2 ตัวอย่างรู ปใบหน้าสติ๊กเกอร์ไลน์ Tw daily life (วาดเอง) (Editing)
4.1.3 การวาดร่ างกายของตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
การวาดร่ างกายหลักการคือ ให้ขีดเส้น 9 เส้น ที่มีช่องไฟที่เท่ากัน 8 ช่อง แล้วก็ลองวาดหุ่นตามแบบ
โดยวางสัดส่ วนตามภาพคือ ส่ วนหัวประมาณ 1 ส่ วน ช่วงตัวลงมาประมาณ 2 ส่ วน ช่วงเอวถึงเป้า
ลงมา 1 ส่ วน ช่วงขาบนลงมาประมาณ 2 ส่ วน ช่วงขาล่างถึงเท้าประมาณ 2 ส่ วน และควรสังเกตว่า
ช่วงศอกจะอยูใ่ นช่วงประมาณเอว และมือจะเลยช่วงเป้ากางเกงลงมาอีกนิดนึง

รู ปที่ 4.1.3 ตัวอย่างการวาดสัดส่ วนร่ างกาย

รู ปที่ 4.1.3 ตัวอย่าง Action สติ๊กเกอร์ไลน์ Kat circle (วาดเอง) (Editing)
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4.1.4 การวาดทรงผมของตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
การวาดทรงผมจะเห็นว่าทรงผมขั้นพื้นฐานที่นามาสร้างความแตกต่างให้ตวั ละครได้ หลักการวาด
ผมก็คือวาดเส้นหลักห่ างๆก่ อน แล้วค่อยมาแยกเส้นย่อยที่ หลัง โดยดู ทิศทางแสงเงาส่ วนที่ถูก
ซ้อนทับกันมากก็ลงเส้นถี่ข้ ึน และข้อควรระวัง อย่าลงให้ช่อผมเท่ากันหมดเพราะมันจะทาให้ดูแข็ง
ไม่ธรรมชาติ

รู ปที่ 4.1.4 ตัวอย่าง รู ปทรงผมแบบต่างๆ
4.1.5การวาดแววตาของตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
การวาดแววตา มีหลายแบบหลายสไตล์ให้เลือกตามความชอบ นักวาดการ์ ตูนอาจวาดตามสไตล์
ของตัวเอง หรื อทาตามอย่างแบบทัว่ ๆไปที่พบเห็ นตามหนังสื อการ์ ตูน มีต้ งั แต่ดวงตาง่ายๆ ไป
จนถึงดวงตาที่มีความละเอียดสู ง

รู ปที่ 4.1.4 ตัวอย่าง ทรงผมสติ๊กเกอร์ไลน์ Happy family Ver.Mom day (วาดเอง)(Waiting for Review)
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4.1.5 รู ปการวาดแววตา และ ดวงตาแบบต่างๆ

4.1.5 รู ปแววตา และ ดวงตาแบบต่างๆของสติ๊กเกอร์ไลน์ Tw daily life (วาดเอง) (Editing)
4.1.6 การวาดเสื้ อผ้าและท่าทางให้ตวั สติ๊กเกอร์ไลน์
คาแรกเตอร์และรายละเอียดจะบ่งบอกเสื้ อผ้าชนิดนั้น จะขอยกตัวอย่างง่ายๆ คือ กางเกงยีนส์ ดูตาม
ภาพการวาดเสื้ อผ้า ที่สาคัญอย่าลืมใส่ รอยยับตามข้อพับต่างๆ เช่น รักแร้ ข้อพับหัวเข่า เป้ากางเกง
เอง ฯลฯ และท่าทางควรซื่ออารมณ์ไปในทิศทางเดียวกัน

4.1.6 รู ปการใส่ เงาการบนเสื้ อผ้า
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รู ปที่ 4.1.6 เงาเสื้ อผ้าสติ๊กเกอร์ไลน์ Happy family Ver.Mom day (วาดเอง)(Waiting for Review)
4.1.7 คิดคาพูด ของ Sticker Line
มีความสาคัญและจาเป็ นเป็ นอย่างมากในการขายเพราะ เพื่อความชัดเจนและเป็ นการสื่ อสารที่ตรง
ใจยิง่ ขึ้นของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี เช่น หวัดดี , Bye , คิดถึงนะ , ฝันดีนะ เป็ นต้นและยังสามารถ
นาคาสมัยนิยมมาใช้กบั งานสติ๊กเกอร์

รู ปที่ 4.1.7 คาพูดสติ๊กเกอร์ไลน์ Happy family Ver.Mom day (วาดเอง)(Waiting for Review)

รู ปที่ 4.1.7 ตัวอย่าง wording คาพูดประกอบสติ๊กเกอร์ไลน์
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4.2 ขั้นตอนการทาสติ๊กเกอร์ ไลน์
4.2.1 ตั้งค่าตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ตามที่ทางไลน์กาหนด
ตั้งค่าตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ตามที่ทางไลน์กาหนดดังนี้
- กาหนดจานวนสติกเกอร์ ในชุ ดได้ที่หน้าจัดการสติกเกอร์ เปลี่ยนจานวนสติ๊กเกอร์ ได้
จนกว่าจะยืน่ ขอพิจารณาสติกเกอร์
- ขนาดของรู ปมีหน่วยเป็ นพิกเซลทั้งหมด
- รู ปแบบของรู ปคือ PNG ทั้งหมด
- สติกเกอร์ จะถูกลดขนาดโดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจว่ารู ปมีความสู งและ
ความกว้างเป็ นเลขคู่
- เราขอแนะนาให้ใช้ความละเอียด 72dpi หรื อสู งกว่าและโหมดสี RGB
- ขนาดสู งสุ ดของภาพละไฟล์คือ 1MB
- ในกรณี ที่บีบอัดรู ปทั้งหมดเป็ นไฟล์ ZIP แล้วอัพโหลดต้องมีขนาดไม่เกิน 20 MB
- โปรดสร้างฉากหลังของโลโก็และภาพประกอบให้โปร่ งใส

รู ปที่ 4.2.1 รู ปขนาดรู ปสติ๊กเกอร์ไลน์ตามที่ทางไลน์กาหนด
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4.2.2 กาหนดข้อความ
- อักขระของภาษาในทวีปเอเชียและสัญลักษณ์บางอย่างจะนับเป็ นตัวละ 2 อักขระ
- ไม่สามารถใช้อิโมติคอน

รู ปที่ 4.2.2 รู ปการใส่ ขอ้ ความตามที่ทางไลน์กาหนด
4.2.3 ขอบของสติกเกอร์
ขอให้ออกแบบโดยคานึงถึงความสมดุลของรู ป เพราะควรมีพ้นื ที่วา่ งที่เหมาะสมระหว่างตัวรู ปที่
ตัดขอบแล้วกับเนื้อหาในรู ป (ประมาณ 10 พิกเซล)

รู ปที่ 4.2.3 ขนาดขอบสติ๊กเกอร์ไลน์ตามที่ทางไลน์กาหนด
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4.2.3 การออกแบบสติ๊กเกอร์ที่แนะนา
- สติ๊กเกอร์ที่ง่ายต่อการนาไปใช้ในบทสนทนาและการสื่ อสารประจาวัน
- สติ๊กเกอร์ซ่ ึงประกอบด้วยการแสดงอารมณ์ความรู ้สึก ข้อความ และรู ปที่เข้าใจได้ง่าย

รู ปที่ 4.2.4 ตัวอย่างการออกแบบสติ๊กเกอร์ที่แนะนา

รู ปที่ 4.2.4 ตัวอย่างการออกแบบสติ๊กเกอร์ที่แนะนา
-

4.2.4 การออกแบบสติกเกอร์ที่ไม่แนะนา
สติ๊กเกอร์ที่ยากต่อการนาไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจาวัน (เช่น วัตถุหรื อทิวทัศน์)
สติ๊กเกอร์ซ่ ึงไม่ใช่รูปที่วาดขึ้น (เช่น รู ปถ่าย, รู ปถ่ายหน้าบุคคล)
สติ๊กเกอร์ซ่ ึงมีระยะการมองไม่ดี
(เช่น รู ปภาพที่ยาวเกินไป, รู ปที่ตวั คาแรคเตอร์สูงมากเกินไป)
สติ๊กเกอร์ที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชดั (เช่น ใช้แต่สีอ่อน, มีเพียงตัวเลขเรี ยงกัน)
สติ๊กเกอร์ ที่ขดั ต่อศีลธรรม, ชี้น าให้ผเู ้ ยาว์ดื่มสุ ราหรื อสู บบุหรี่ , แสดงความหมายทางเพศ
และความรุ นแรง หรื อปลุกกระแสชาตินิยม

การทาสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ผา่ นและทางไลน์อนุญาตให้ขายได้ จะต้องตั้งค่า รู ปภาพหลัก,รู ปภาพ
สติ๊กเกอร์,รู ปภาพแท็บห้องแชทและข้อความ ตามที่ทางไลน์กาหนดเท่านั้น
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4.3 ขั้นตอนในการจาหน่ ายสติ๊กเกอร์ ไลน์
การจัดทาและจาหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์มีดงั นี้

รู ปที่ 4.3 ขั้นตอนการจัดทาและจาหน่ายสติ๊กเกอร์ไลน์
4.3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนครี เอเตอร์

รู ปที่ 4.3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนครี เอเตอร์ ( จากไฟล์งานที่ทาให้ลูกค้า )
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รู ปที่ 4.3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนครี เอเตอร์ ( จากไฟล์งานที่ทาให้ลูกค้า )

รู ปที่ 4.3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนครี เอเตอร์ ( จากไฟล์งานที่ทาให้ลูกค้า )

รู ปที่ 4.3.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนครี เอเตอร์ ( จากไฟล์งานที่ทาให้ลูกค้า )
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การลงทะเบียนต้องกรอกข้อมูลตามที่ทางไลน์กาหนดไว้ให้ครบถ้วน เมื่อใส่ ขอ้ มูล อาทิเช่น ชื่ อ
,สกุล,ชื่อครี เอเตอร์,บัญชีเป็ นต้นเสร็ จผูส้ มัครสามารถกดยืนยัน และลงขายสติ๊กเกอร์ไลน์ได้
เมื่อลงทะเบียนเสร็ จเรี ยบร้อย ในส่ วนของหน้าของฉันสาหรับครี เอเตอร์ ครี เอเตอร์ สามารถตั้งค่า,
แก้ไข, ดูขอ้ มูลที่จาเป็ นต้องมีการบริ หารจัดการบน LINE Creators Market ได้ที่นี่
- ในการลงขายสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ไปที่ ลงทะเบียนใหม่เพื่อเลือกประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์

รู ปที่ 4.3.1 หน้าของฉันสาหรับครี เอเตอร์ ( ครี เอเตอร์ของเจ้าของเล่มสหกิจ )
- เมื่อเลือกประเภทของสติ๊กเกอร์ไลน์ได้แล้ว กรอกข้อมูลสติ๊กเกอร์ไลน์ อาทิเช่น ใส่ ชื่อ,ใส่
คาอธิบาย,ใส่ รูปสติ๊กเกอร์ไลน์,กาหนดราคาใส่ ทุกช่องที่ทางไลน์กาหนดมา
- เมื่อกรอกครบ รอทางไลน์อนุมตั ิ

รู ปที่ 4.3.1 หน้าใส่ รูปสติ๊กเกอร์ไลน์ ( ครี เอเตอร์ของเจ้าของเล่มสหกิจ )

