บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินการโครงการสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการคิดคาแร็ คเตอร์ และออกเเบบ
สติ๊กเกอร์ ไลน์โดยใช้โปรเเกรม Adobe illustrator” มุ่งศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ Sticker Lineแบบ Creator
Market เพราะในปัจจุบนั Sticker Line ได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก และมีผนู ้ ิยมซื้ อมาใช้กนั มากขึ้นเรื่ อยๆ
เพื่อใช้ติดต่อสื่ อสารกันระหว่างผูใ้ ช้ Line Application และ Sticker Line สามารถขึ้นขายกับทาง Line ได้โดย
มีส่วนแบ่งรายได้ซ่ ึ งเป็ นการสร้างรายได้ที่น่าสนใจสาหรับผูท้ ี่มีไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์เป็ นอย่างมาก
รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะส่ งเสริ มให้ผทู ้ ี่มีความคิดสร้างสรรค์ หรื อผูท้ ี่มีความคิดแปลก
ใหม่ หันมาสร้าง Sticker Line เป็ นของตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริ มอีกหนึ่งช่องทางกับตนเอง ในการทบทวน
เอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 การคิดเชิงสร้ างสรรค์ (Creative thinking)
คือความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ งต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจาก
กรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาคาตอบที่ดีที่สุดให้กบั ปั ญหาหรื อ
โจทย์ที่ได้รับ เป็ นการสร้างสรรค์ส่ ึ งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เป็ นความคิดที่หลากหลาย คิดได้กว่างไกล
หลายแง่มุม เน้นทั้งปริ มาณและคุณภาพ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็ นสิ่ ง
ใหม่ไม่เคยมีมาก่อน (New Original) ใช้การได้(Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate) การคิดเชิง
สร้างสรรค์จึงเป็ นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่ งเดิมไปสู่ สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ งจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไปโดย
สิ้ นเชิงหรื อที่เรี ยกว่า
“นวัตกรรม” (Innovation)

2.1.1 ความคิดสร้ างสรรค์ มีความหมายแยกได้เป็ น 3 ประเด็นหลัก คือ
- เป็ นความคิดแง่บวก หรื อ Positive thinking
- เป็ นการกระทาที่ไม่ทาร้ายใคร หรื อ Constructive thinking
- เป็ นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรื อ Creative thinking
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2.1.2 ความคิดสร้ างสรรค์ เกิดขึ้นได้ 2 ทาง คือ
- เริ่มจาก จินตนาการ แล้ วย้ อนสู้ ความจริง เกิดจากการที่เรานา ความฝันและจินตนาการ ซึ่ งเป็ นเพียง
ควมคิด ความใฝ่ ฝันที่ยงั ไม่เป็ นจริ ง แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทาให้ความฝันนั้นเป้ นจริ ง
- เริ่มจาก ความรู้ ทมี่ ี แล้ วคิดต่ อยอดสู่ สิ่งใหม่ ที่เรียกว่ า นวัตกรรม เกิดจากการนาข้อมูลหรื อความรู ้ที่มี
อยูม่ าคิดต่อยอด หรื อคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่ จะเป็ นเหมือนตัวเขี่ยความคิดให้เราคิดในเรื่ องใหม่ๆ
2.2 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
Davis (1983) ได้รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักจิตวิทยาที่ได้กล่าวถึงทฤษฎี
ของความคิดสร้างสรรค์ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆได้ 4 กลุ่ม คือ
2.2.1 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิงจิตวิเคราะห์ นักจิตวิทยาทางจิตวิเคราะห์หลายคนเช่น Freud
และ Kris ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นผลมาจากความ
ขัดแย้งภายในจิตใต้สานึกระหว่างแรงขับทางเพศ (Libido) กับความรู ้สึกผิดชอบทางสังคม (Social
Conscience) ส่ วน Kubie และ Rugg ซึ่ งเป็ นนักจิตวิเคราะห์แนวใหม่กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์น้ นั เกิดขึ้น
ระหว่างการรู ้สติกบั จิตใต้สานึกซึ่ งอยูใ่ นขอบเขตของจิตส่ วนที่เรี ยกว่าจิตก่อนสานึก
2.2.2 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิงพฤติกรรมนิยม นักจิตวิทยากลุ่มนี้มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่ อง
ความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดการเรี ยนรู ้ โดยเน้นที่ความสาคัญของการเสริ มแรงการตอบสนอง
ที่ถูกต้องกับสิ่ งเร้าเฉพาะหรื อสถานการณ์ นอกจากนี้ยงั ได้เน้นความ สัมพันธ์ทางปัญญา คือการโยง
ความสัมพันธ์จากสิ่ งเร้าหนึ่งไปยังสิ่ งต่าง ๆทาให้เกิดความคิดใหม่หรื อสิ่ งใหม่เกิดขึ้น
2.2.3 ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ เชิ งมานุษยนิยม นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้มีแนวคิดว่าความคิด
สร้างสรรค์เป็ นสิ่ งที่มนุษย์มีติดตัวมาแต่กาเนิ ด ผูท้ ี่สามารถนาความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้คือผูท้ ี่มีสัจ
จการแห่งตน คือ รู ้จกั ตนเอง พอใจตนเองและใช้ตนเองเต็มตามศักยภาพของตน มนุษย์จะสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ของตนออกมาได้อย่างเต็มที่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การสร้างสภาวะหรื อบรรยากาศที่เอื้ออานวย
ได้กล่าวถึงบรรยากาศที่สาคัญในการสร้างสรรค์วา่ ประกอบด้วยความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา ความมัน่ คง
ของจิตใจ ความปรารถนาที่จะเล่นกับความคิดและการเปิ ดกว้างที่จะรับประสบการณ์ใหม่
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2.2.4 ทฤษฎี AUTA ทฤษีน้ ีเป็ นรู ปแบบของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล
โดยมีแนวคิดว่าความคิดสร้างสรรค์น้ นั มีอยูใ่ นมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ตามรู ปแบบ AUTA ประกอบด้วย
1.
การตระหนัก (Awareness) คือ ตระหนักถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อตนเอง สังคม
ทั้งในปั จจุบนั และอนาคตและตระหนักถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยูใ่ นตนเองด้วย
2.
ความเข้าใจ (Understanding) คือ มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค์
3.
เทคนิควิธี (Techniques) คือ การรู ้เทคนิควิธีในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ท้ งั ที่เป็ นเทคนิคส่ วน
บุคคลและเทคนิคที่เป็ นมาตรฐาน
4.
การตระหนักในความจริ งของสิ่ งต่าง ๆ (Actualization) คือ การรู ้จกั หรื อตระหนักในตนเอง พอใจ
ในตนเองและพยายามใช้ตนเองอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งการเปิ ดกว้างรับประสบการณ์ต่าง ๆโดยมีการ
ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม การตระหนักถึงเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน การผลิตผลงานด้วยตนเองและการมีความคิด
ที่ยดื หยุน่ เข้ากับทุกรู ปแบบของชีวติ
จากทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ดงั กล่าว จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นทักษะที่มีอยูใ่ นบุคคลทุก
คน และสามารถที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นได้โดยอาศัยกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ในบรรยากาศที่เอื้ออานวยอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง
2.3 Line Application
2.3.1 Line Application คือ แอพพลิเคชัน่ ที่มีความสามารถในการสนทนา เช่น การแชท การส่ ง
ข้อความ การแชร์ไฟล์ การสร้างกลุ่มพูดคุย หรื อการสนทนาผ่านเสี ยง ผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต บนอุปกรณ์
ประเภทพกพา (Mobile Devices) เช่น สมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต เป็ นต้น นอกจากนี้ Line ยังสามารถติดตั้งและ
ใช้งานบนเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปได้ดว้ ย
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จุดเด่ นของ Line
1. ใช้งานง่าย
2. เชื่อมต่อและใช้งานผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
3. สามารถโทรหาบุคคลที่อยูใ่ น Friend List ในลักษณะเดียวกันกับการใช้งานโทรศัพท์ทวั่ ไป ผ่าน
เครื อข่ายอินเตอร์ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่ วนของการโทรออก
4. สามารถสร้างกลุ่มสนทนาเฉพาะกลุ่มได้
5. สามารถแชร์ไฟล์ภาพ เสี ยง วิดีโอ ตลอดจนข้อมูลสถานที่ได้
6. สามารถถ่ายทอด อารมณ์ ความรู ้สึก ในระหว่างการสนทนา ผ่าน Stickers แบบต่าง ๆ
ประโยชน์ และการประยุกต์ ใช้ งาน Line
1. การประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรต่าง ๆ
2. การประยุกต์ใช้งานในธุ รกิจต่าง ๆ
3. การประยุกต์ใช้งานในการติดต่อสื่ อสารภายในครอบครัว หรื อระหว่างกลุ่มเพื่อน
4. สร้างโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณเอง
5. รับข่าวสารล่าสุ ดกับบัญชี อย่างเป็ นทางการของ LINE
6. ใช้เป็ นสื่ อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อบริ การลูกค้าส าหรับบริ ษทั และองค์กรต่างๆ
2.4 สติ๊กเกอร์ ไลน์ (Sticker Line)
สติ๊กเกอร์ ไลน์ (Sticker Line) เป็ นตัวกลางการสื่ อสารอย่างหนึ่งที่จาเป็ นต้องอาศัยกลยุทธ์การ
สร้างสรรค์ (Creative Strategy) และการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Execution) ซึ่งเป็ นปั จจัย
อย่างหนึ่งที่สาคัญต่อการสร้างเนื้อหาหรื อรู ปแบบการนาเสนอให้ได้ผลตอบรับกลับมาตามเป้ าหมายของผูท้ า
สติ๊กเกอร์ ไลน์ การผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์ จึงต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคอยูไ่ ม่นอ้ ย เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ ไลน์ ได้อย่างสอดคล้องกับการนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ท้ งั ในด้านการตลาดและการสื่ อสาร ทาให้นกั ออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ อาจจะต้องทางานร่ วมกัน
กับนักการตลาดควบคู่ไปด้วย โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนที่ทาให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกันได้ นัน่ คือ
2.4.1 การทาความเข้าใจโจทย์ (Understand the Assignment) เพราะปั จจุบนั มีการแข่งขันที่ค่อนข้าง
สู ง การทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทางานจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญในการสร้างสรรค์
ผลงานในลาดับต่อๆ ไป เพื่อให้ สติ๊กเกอร์ ไลน์ ชิ้นนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อกลุม้
เป้าหมายได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์
2.4.2 การศึกษาหาข้อมูล (Begin Background Research) ถือเป็ นพื้นฐานของการสร้างสรรค์งาน
สติ๊กเกอร์ ไลน์ที่ดี เพราะข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเป็ นวัตถุดิบชั้นดี ที่ทาให้นกั สร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถ
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ออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ได้อย่างตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย ยิง่ มีขอ้ มูลมากเท่าไหร่ ยิง่ ช่วยให้
การสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั โดนใจผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
2.4.3 การพัฒนากลยุทธ์ (Develop Strategy) เพื่อให้สติ๊กเกอร์ ไลน์สามารถสื่ อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และมีผลกับผูร้ ับข้อความ จึงต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก เพื่อ
ที่จะวางแผนว่าจะต้องสื่ อสารด้วยภาพหรื อข้อความอย่างไร ให้สามารถเข้าใจความหมายได้
2.4.4 การหาแนวความคิดสร้างสรรค์ (Search for Creative Concept) เป็ นขั้นตอนของการคิดค้น
ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อที่จะนาไปใช้เป็ นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์ ไลน์ให้เป็ นที่น่า
ดึงดูดและเกิดการจดจาได้
2.4.5 การคิดหาวิธีหรื อรู ปแบบการนาเสนอ (Figure Out The Execution Details) เป็ นการคิดค้น
รู ปแบบการนาเสนอ ต่อจากแนวความคิดหลัก โดยการใส่ รายละเอียดที่ตอ้ งการสื่ อสารลงไปในสติ๊กเกอร์
ไลน์ เพื่อให้ผรู ้ ับข้อความเห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.4.6 การผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์ (Produce The Sticker Line) ถือเป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายก่อนที่จะถูก
นาไปใช้จริ ง ซึ่งการผลิตสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ ีตอ้ งลงทะเบียนกับทาง Line Creator ก่อนจึงจะสามรถลงขายได้ ใน
การลงขายสติ๊กเกอร์ ไลน์น้ นั ใช้เวลาประมาณ 1 – 5 สัปดาห์ ในการตรวจสอบข้อผิด
พลาดและข้อจากัดของภาพต่างๆ
2.5 แนวทางการออกแบบ Sticker Line
2.5.1 แนวทางสาหรับภาพสติ๊กเกอร์ ภาพหลัก และภาพแท็บ
- ภาพสติ๊กเกอร์ จะต้องไม่มีรูปแบบที่เหมือนกับ ที่ LINE ได้ออกแบบไปแล้ว
- ภาพที่ไม่เอื้ออา นวยในการใช้สาหรับสนทนาไม่ควรทา
-จะต้องเป็ นภาพวาดไม่ใช่ภาพถ่าย
- ภาพที่ดูยากเช่น วิวิวทัศน์ที่กว้างขวาง หรื อแคแร็ คเตอร์ ที่สูงเกินไปไม่ได้สัดส่ วน
- สติ๊กเกอร์ ที่ส่วนสาคัญ ขาดสมดุลเช่น สี ซีดจาง หื อไม่ตรงแถวตรงแนวเป็ นต้น
- ภาพที่เป็ นแค่โลโก้เท่านั้น ไม่สื่ออารมณ์ใดๆก็ไม่สามารถผ่านLINEได้
- สติ๊กเกอร์ ที่สะกดคาผิด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ส่ วนคาภาษาไทยตามสมัยนิยมนั้นก็ไม่
เคร่ งครัดเช่น รับแซ่บ , ลาไย , จบป่ ะ , นกเฉย , โอม๊ะ , จิงดิ เป็ นต้น

8

2.5.2 ข้อกาหนดด้านศีลธรรม
- ห้ามสติ๊กเกอร์ ที่สนับสนุนกิจกรรมที่ผดิ กฎหมาย
- ห้ามแสดงออกถึงความรุ นแรงหรื อการทาร้ายเด็ก
- ห้ามคาแร็ คเตอร์ ที่นุ่งน้อยห่ มน้อยไม่สามารถทาได้
- ห้ามภาพส่ งเสริ มการดื่มสุ รา หรื อใช้ยาเสพติด
- ห้ามมีการเหยียดศาสนา หรื อทาให้เกิดการแตกแยก
- ห้ามใช้ภาพที่เป็ นสแปมผูใ้ ช้อื่นๆ
- ห้ามใช้สติ้กเกอร์ ที่มีผมกระทบต่อชื่ อเสี ยงของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึง
- ห้ามใช้ภาพที่มีการแสดงออกทางการต่อต้านสังคม
- ห้ามใช้สติ้กเกอร์ ที่แสดงออกทางเพศ หรื อกระตุน้ อารมณ์ทางเพศ
2.5.3 ข้อกาหนดเกี่ยวกับธุ รกิจ, การโฆษณาและข้อกาหนดอื่นๆ
- สติ๊กเกอร์ จะต้องให้ขอ้ มูลส่ วนตัวก่อนซื้ อ อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับ สติ๊กเกอร์ ประเภทนั้น
ส่ วนมากจะทาในรู ปแบบบริ ษทั ใหญ่ๆที่ตอ้ งการข้อ มูลลูกค้าไว้ดว้ ยเช่น ต้องยอมรับเพื่อนคนนี้ก่อนจึง
สามารถดาวโหลดสติ๊กเกอร์ ชุดนี้ได้ฟรี เป็ นต้น
- สติ๊กเกอร์ ที่หวังผลอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สื่ออารมณ์ในการแชทหรื อสติ๊กเกอร์ ที่มีความ
ต่อเนื่องกับแคมเปญโฆษณามีการดึงคนให้เข้าไปเยีย่ มชมเว็บใดเว็บ หนึ่ง เช่นถ้าคุณถูกจ้างให้วาดสติ๊กเกอร์
เป็ นรู ป จาพนม และดูเหมือนว่าจะเป็ นการPromote เพื่อให้คนไปดูหนังของ จาพนม หรื อแม้กระทัง่ คุณคิดว่า
วาดเองโดยไม่มีคนมาจ้างทาหากมีความสุ่ มเสี่ ยงที่จะเป็ นการให้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อ
แชทก็ทาให้เสี่ ยงในการผิดข้อกาหนดได้
- สติ๊กเกอร์ ที่อา้ งถึงการโฆษณาอื่นๆเช่น มีขอ้ ความมีแบนที่สื่อถึงบริ การอื่นๆ เช่น เจ้าเสื อน้อย ตุ๊
กตุก๊ แมนสติ๊กเกอร์ จาก LH BANK จะเห็นว่ามีคา ว่า LH BANK ติดอยูท่ ี่เสื้ อของเสื อด้วยหากเป็ นการทาใน
นามของ Creator Sticker สติ๊กเกอร์ แล้วก็ไม่ผา่ นครับ
- ห้ามสาหรับสติ๊กเกอร์ ที่หวังผลโฆษณาต้องจ่ายเงินให้กบั ทาง LINE และมี
ข้อกาหนดที่แตกต่างจาก Creator Sticker
- สติ๊กเกอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะรวบรวมเงินบริ จาคเพื่อการกุศลก็หา้ ม
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2.5.4 ลิขสิ ทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สติ๊กเกอร์ ที่ผดิ กฎหมายลิขสิ ทธิ์
- สติ้กเกอร์ น้ นั จะต้องไม่ผิดกฎหมายของแต่ละประเทศที่วางจาหน่าย ซึ่ งปั จจุบนั สามารถ
หาสติ๊กเกอร์ ได้ทวั่ โลกเท่าที่ Line Application พร้อมให้บริ การในประเทศนั้นๆ
- ภาพที่มีลิขสิ ทธิ์ ไม่ชดั เจน เช่นการ์ ตูนเขียนเล่าเรื่ องต่อๆกันโดนแฟนการ์ ตูน แม้โครงเรื่ องจะเป็ น
แบบที่แตกต่างกันก็ไม่สามารถทาได้
หากทาง Line Application เห็นว่า Creator มีการทาผิดในข้อใดข้อหนึ่ง หรื อหลายข้อจนกระทัง่ ทาง
Line Application พิจาราณาว่าไม่เหมาะสมก็สามารถหยุดการจาหน่ายสติ๊กเกอร์ เหล่านั้นได้ทนั ที และ
แน่นอนว่าเงินที่สะสมมาก็จะสู ญไปเลยด้วยเช่นกัน

