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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “ขั้นตอนการ ขั้นตอน การแต่งภาพเพื่อการ
โฆษณา Princess Lingerie ผ่านสื่ อออนไลน์ (Instagram)” มุ่งศึกษากระบวนการ ตกแต่งภาพเพื่องาน
โฆษณา ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.1ความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์
2.1.2ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
2.1.3ความหมายของแอพพลิเคชัน่ อินสตาแกรม (Instagram)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตกแต่งภาพ
2.2.1 คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
2.2.2 เครื่ องมือใช้ในการตกแต่งภาพ
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
สื่ อโฆษณาออนไลน์การพัฒนาของเทคโนโลยีปัจจุบนั ทาให้อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็ นสื่ อที่มี
ความสาคัญต่อนักโฆษณาในยุคปั จจุบนั อย่างมาก และยังมีส่วนช่วยในการส่ งเสริ มการตลาด เนื่องจาก
เป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้เป็ นรายบุคคล อาจเรี ยกสื่ ออินเทอร์ เน็ตได้วา่ เป็ นสื่ อปฏิสัมพันธ์
(interactive media)ดังมีผใู ้ ห้ความหมายสื่ อปฏิสัมพันธ์ไว้ดงั นี้(อรนุช ศศิลาวัณย์2552 : 10)
1. เป็ นการสื่ อสารแบบสองทาง (two-way communication) ที่เกิดขึ้นระหว่างผูบ้ ริ โภค
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการสนทนาระหว่างกันซึ่ งประกอบด้วย วิดีโอเท็กซ์ บริ การ
ออนไลน์ และสื่ ออินเทอร์เน็ต (Hoffman, Novark, & Chatterjee, 1995 : 53)
2. เป็ นการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคด้วยข้อความ ที่มี
เนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นรายบุคคล ( Deighton &Barwise, 2001 :339-361)
ลักษณะสาคัญของสื่ อออนไลน์คือ การเป็ นสื่ อที่ช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและผูข้ าย ในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดการกระทาและผูข้ ายสามารถตอบสนองความต้อง
การของผูบ้ ริ โภคได้
2.1.1ความหมายของสื่ อสั งคมออนไลน์
สื่ อสังคมออนไลน์ หมายถึง สื่ อดิจิทลั ที่เป็ นเครื่ องมือในการปฏิบตั ิการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้
สื่ อสารระหว่างกันในเครื อข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บน
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สื่ อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผใู ้ ช้ท้ งั ที่เป็ นผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารมีส่วนร่ วม
(Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ ในการผลิตเนื้อหาขึ้นเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรู ปของ
ข้อมูล ภาพ และเสี ยง
2.1.2ประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์
ประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ มีดว้ ยกันหลายชนิด ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของการนามาใช้โดย
สามารถแบ่งเป็ นกลุ่ม หลักดังนี้
1. Weblogs หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า Blogs คือ สื่ อส่ วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้เผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่ วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้บุคคลอื่นๆ โดยผูร้ ับสารสามารถเข้า
ไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่ งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรี ยงลาดับจากเนื้อหา
ใหม่ไปสู่ เนื้อหาเก่า ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้
ตลอดเวลา เช่นExteen, Bloggang, Wordpress,Blogger, Okanation
2. Social Networking หรื อเครื อข่ายทางสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ใช้
สาหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็ นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่ วมกัน
แลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทั้งด้านธุ รกิจ การเมือง การศึกษา เช่น Facebook, Instagram,
Hi5, Ning, Linked in,MySpace, Youmeo, Friendste
3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรื อที่เรี ยกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเป็ นเว็บเซอร์วสิ หรื อ
เว็บไซต์ที่ให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป สาหรับให้ผใู ้ ช้บริ การเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่
เรี ยกว่า “Status” หรื อ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากาลังทาอะไรอยู่ หรื อแจ้งข่าวสารต่างๆ
แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ (Online Social Network) (Wikipedia,2010) ทั้งนี้การกาหนดให้ใช้
ข้อมูลในรู ปข้อความสั้นๆ ก็เพื่อให้ผใู ้ ช้ที่เป็ นทั้งผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านเข้าใจง่าย ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
คือ Twitter
4. Online Video เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบนั ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่ หลายและขยายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเนื้อหาที่นาเสนอในวิดีโอออนไลน์ไม่ถูก
จากัดโดยผังรายการที่แน่นอนและตายตัว ทาให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่
มีโฆษณาคัน่ รวมทั้งผูใ้ ช้สามารถเลือกชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บ
วิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้จานวนมากอีกด้วย เช่น Youtube, MSN, Yahoo
5. Poto Sharing เป็ นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอัพโหลดและ
ดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนามาใช้งานได้ ที่สาคัญนอกเหนือจากผูใ้ ช้บริ การจะมีโอกาสแบ่งปั นรู ปภาพ
แล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนาเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Flickr,
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Photobucket, Photoshop,Express, Zooom
6. Wikis เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูลหรื อความรู ้ (Data/Knowledge) ซึ่ งผูเ้ ขียนส่ วน
ใหญ่อาจจะเป็ นนักวิชาการ นักวิชาชีพหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถเขียนหรื อแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth,diggZy
Favorites Online
7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจาลองส่ วนหนึ่งของชีวติ ลงไป จัดเป็ นสื่ อ
สังคมออนไลน์ที่บรรดาผูท้ ่องโลกไซเบอร์ ใช้เพื่อสื่ อสารระหว่างกันบนอินเทอร์ เน็ตในลักษณะโลก
เสมือนจริ ง (Virtual Reality) ซึ่ งผูท้ ี่จะเข้าไปใช้บริ การอาจจะบริ ษทั หรื อองค์การด้านธุ รกิจ ด้าน
การศึกษา รวมถึงองค์การด้านสื่ อ เช่น สานักข่าวรอยเตอร์ สานักข่าวซี เอ็นเอ็น ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการ
ซื้ อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริ ษทั หรื อองค์กรได้มีช่องทางในการนาเสนอเรื่ องราวต่างๆ ไปยังกลุ่ม
เครื อข่ายผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ ซึ่ งอาจจะเป็ นกลุ่ม ลูกค้าทั้งหลัก และรองหรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ ของ
บริ ษทั หรื อองค์การก็ได้ ปั จจุบนั เว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบผลสาเร็ จและมีชื่อเสี ยง คือ
Second life
8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคาสองคาคือ Crowd และ Outsourcing เป็ นหลักการขอ
ความร่ วมมือจากบุคคลในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทาในรู ปของเว็บไซต์ที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคาตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทั้งทางธุ รกิจ การศึกษา รวมทั้งการ
สื่ อสาร โดยอาจจะเป็ นการดึงความร่ วมมือจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอความ
คิดเห็นหรื อให้ขอ้ เสนอแนะ กลุ่มคนที่เข้ามาให้ขอ้ มูลอาจจะเป็ นประชาชนทัว่ ไปหรื อผูม้ ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยูใ่ นภาคธุ รกิจหรื อแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก Crowd
souring คือ ทาให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนา ไปสู่ การแก้ปัญหาที่มี
ประสิ ทธิภาพ ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรื อคัดกรองข้อมูลซึ่ งเป็ นปั ญหาสาธารณะร่ วมกันได้ เช่น Idea
storm, Mystarbucks Idea
9. Podcasting หรื อ Podcast มาจากการรวมตัวของสองคา คือ “Pod” กับ “Broadcasting” ซึ่ง
“POD” หรื อPersonalOn- Demand คือ อุปสงค์หรื อความต้องการส่ วนบุคคล ส่ วน“Broadcasting” เป็ น
การนาสื่ อต่างๆ มารวมกันในรู ปของภาพและเสี ยง หรื ออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและ
เสี ยงแล้วนามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลภายนอก (The public in general) ที่สนใจ
ดาวน์โหลดเพื่อนาไปใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast
10. Discuss / Review/ Opinion เป็ นเว็บบอร์ดที่ผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น โดย
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อาจจะเกี่ยวกับ สิ นค้าหรื อบริ การ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เช่น Epinions,
Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp
2.1.3ความหมายของแอพพลิเคชั่น อินสตาแกรม (Instagram)
Instagram (อินสตาแกรม) คือ แอพพลิเคชัน่ ถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ ทโฟน ที่มาพร้อม
กับลูกเล่นการแต่งเติมสี สันให้กบั รู ปภาพด้วย Filters (ฟิ ลเตอร์ ) ต่าง ๆ ที่ให้เราสามารถเลือกปรับภาพ
ได้หลากหลายและสวยงาม แนวอาร์ ต ๆ ได้ตามใจชอบทั้งในเรื่ องของ สี แสง เรี ยกได้วา่ สามารถปรับ
อารมณ์ของรู ปภาพได้ตามต้องการ และสามารถแชร์ รูปภาพสวย ๆ อวดเพื่อน ๆ ที่อยูใ่ นสังคมออนไลน์
อื่น ๆ เช่น Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เป็ นต้น และในตัว Instagram เองก็เป็ นสังคม
ออนไลน์การแบ่งปั นภาพถ่าย (Social Photo Sharing) เพราะ Instagram มีระบบ Followers และ
Following ให้ผใู้ ช้งานสามารถเลือกติดตามชมรู ปภาพ ความเคลื่อนไหวการใช้งานของเพื่อน ๆ ที่ใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ หากถูกใจ ชอบรู ปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รู ปภาพนั้นได้
ปัจจุบนั Instagram มียอดผูใ้ ช้งานทัว่ โลกกว่า 100 ล้านคนและมียอดผูใ้ ช้งานต่อวันถึง 11 ล้าน
คน หลังจาก Facebook เข้าซื้ อกิจการและออกเวอร์ ชนั่ แอนดรอยด์เมื่อเดือนเมษายนปี 2555 ที่ผา่ นมา
ส่ งผลให้ยอดผูใ้ ช้งาน Instagram สู งสุ ดและกลายเป็ นแอพพลิเคชัน่ แต่งภาพยอดนิยมตลอดกาล สาหรับ
แอพพลิเคชัน่ Instagram สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบตั ิการ iOS (iPhone,iPadและ iPod Touch)
และระบบปฏิบตั ิการ Android เวอร์ ชนั่ 2.2 ขึ้นไป ส่ วน Instagram สาหรับระบบปฏิบตั ิการอื่น ๆ เช่น
Windows Phone, BlackBerry คาดว่าจะตามมาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชัน่ Instagramยังเป็ นที่นิยมอย่างมากในปั จจุบนั การแชร์ รูปภาพในที่
สาธารณะบนพื้นที่Social network ก็มีท้ งั ผลดีและผลเสี ยกับผูใ้ ช้งาน ผูใ้ ช้งานเองควรใช้สื่ออย่าง
ระมัดระวัง (กระปุกดอทคอม2555)
2.2แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตกแต่ งภาพ
2.2.1คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรื อการจัดการเกี่ยวกับรู ปภาพ โดย
ใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทา Image Retouching ภาพคนแก่ให้มีวยั ที่เด็ก
ขึ้น การสร้างภาพตามจินตนาการ และการใช้ภาพกราฟิ กในการนาเสนอข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่ อ
ความหมายได้ตรงตามที่ผสู ้ ื่ อสาร ต้องการและน่าสนใจยิง่ ขึ้นด้วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เป็ นต้น
ภาพกราฟิ กแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
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กราฟิ กแบบ 2 มิติ เป็ นภาพที่พบเห็นโดยทัว่ ไป เช่น ภาพถ่าย รู ปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ
รวมถึงการ์ ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์
กราฟิ กแบบ 3 มิติ เป็ นภาพกราฟิ กที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3 Ds Max
โปรแกรม Maya เป็ นต้น
2.2.2เครื่องมือใช้ ในการตกแต่ งภาพ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เป็ นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สาหรับตกแต่งภาพถ่าย
และภาพกราฟิ ก ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านสิ่ งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้านมัลติมีเดีย
อีกทั้งยังสามารถ รี ทชั ชิ่ง ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ่ งกาลังเป็ นที่นิยมสู งมากในขณะนี้ เราสามารถ
ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแต่งภาพ การใส่ เอฟเฟกต์ ต่าง ๆให้กบั ภาพ และ
ตัวหนังสื อ การทาภาพขาวดา การทาภาพถ่ายเป็ นภาพเขียน การนาภาพมารวมกัน การรี ทชั ตกแต่งภาพ
ต่าง ปั จจุบนั โปรแกรมโฟโต้ช็อป(Photoshop)ได้พฒั นามาถึงรุ่ น CC (Creative Cloud)
โปรแกรม Adobe Photoshop เป็ นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างงานทางด้านกราฟิ กที่บุคลากรใน
หลายสาขาอาชีพให้ความสนใจและนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เนื่องจากโปรแกรม Adobe
Photoshop สามารถสร้างงานด้านกราฟิ กออกมาได้หลายรู ปแบบ เช่น การสร้างแบบตัวอักษรลักษณะ
ต่าง ๆ รวมทั้งการตกแต่งภาพดิจิตอล เป็ นต้น นอกจากนี้โปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ที่
ช่วยในการสร้าง Effect ต่าง ๆ ทาให้ได้ชิ้นงานที่ไม่ซ้ ากัน ทั้งยังสามารถสร้างความโดดเด่นให้แก่
ชิ้นงานอีกด้วย

