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บทคัดยอ 

  BNK48 คือกลุมไอดอลหญิงที่มีความหลายหลากแตกตางกันไปสวนใหญอยูในวงจะเปนคนที่
ออดิช่ันมาจากความสามารถและบุลคลิกตางๆซึ่งวงBNK48ถือวาเปนแรงบันดาลใจใหกับวัยรุนหรือ
เยาวชนในการทําเปนแบบอยางในเรื่องของการเรียน ความมุงมัน หรือการแขงขันตาง ๆ ซึ่งจุดน้ีตัวผูวิจัย
ไดมองเห็นถึงความสําคัญของคําวาไอดอลเมื่อมีคนรูจักวงมากกวาข้ึนก็ยอมมีคนไมรูจักดวยเชนกันทําให
การพูดถึงวงน้ีเปนไปหลากหลายทางจะเรียกวาไอดอลเกิรลกรุปหรอืวงศิลปนตางๆทําใหความหมายของวง
ถูกตีไปทั้งในทางที่ถูกและผิดจากขอมูลขางตนอาจจะสรุปไดไมมากพอผูวิจัยเรื่องนี้จะทําการอธิบายให
ไดมากข้ึนโดยใชสื่ออธิบายประกอบขอมูลที่ไดศึกษามาดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเสนอประเด็น
นี้เพ่ือใหผูที่สนใจและผูที่กําลังศึกษาเขาใจประเด็นนี้โดยจะออกแบบสื่อกราฟกเคลื่อนที่มีเนื้อหาอิงมาจาก
ขอมูลจริงโดยจะศึกษาขอมูลทุกดานที่เกี่ยวขอกับขอมูลและวิธีทําวิจัยจะใชกลุมเปาหมายเปนวัยรุนและใช
กรณีศึกษาในการเก็บขอมูลอีกที 
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 BNK48 is a group of female idols with diversity vary mainly in the audition from 

ability and various composers on females. The trunk BNK48 is considered the inspiration 

to the teen or youth to make model of learning. The aim of it, or different race , which at 

this point the importance of the research to see idol when people know the more it is up 

is not known. Make speaking to this band is diversity, are called idol girl group or various 

means of making him hit both in the way. Right and wrong of the above information may 

be concluded by this study are not enough to explain more media using the annotation 

information. The study thus have an interest in presenting this issue for those interested 

in and who understand this point mode study By design media content based on mobile 

graphics from real data, the study information on all sides, relevant requirements with 

information and research method. Use the target as a teenager. And use a case study in 

the data again. 
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บทนํา 
 ศิลปนในโลกสวนใหญก็มีหลายหลาก
หลากประเภทแตกตางกันไปบางกลุมก็เปนผูหญิง 

บางกลุมก็เปนผูชายไอดอลท่ีทุกคนเรียกกันก็มักจะ
อยูตามวงดนตรีหรือศิลปนที่เปนแบบอยางคําวา 

"ไอดอล" ถูกใชในเชิงพาณิชยโดยคายเพลงตาง ๆ ที่
เปดออดิชันสําหรับบุคคลท่ีไมมีหรือมีประสบการณ
ในวงการบันเทิงนอยเพ่ือที่จะใชภาพลักษณใน
ความเปนเยาวชนเปนจุดขาย มากกวาทักษะในการ
รองและเตนซะสวนใหญ วงBNK48เปนแฟรนไชส
จาก AKB48 ซึ่งเปนวงรุนพ่ีจะถอดแบบการทํางาน
มาเหมือนกันเลยไมวาจะเพลงกิจกรรมหรือแมแต
ตัวไอดอลเองลักษณะของวง48จะมีการแบงเปน
กลุมๆหรือเทียบงายๆก็เหมือนทีมฟุตบอลโดยจะ
คัดเลือกตัวหลักตัวสํารองและตําแหนงๆตางใหกับ
เมมเบอรโดยการคัดเลือกแตละคนจะเลือกจาก
ผูจัดการซะสวนใหญแตก็จะมีการเลือกจากอีเวนท
หรืองานตางๆเพื่อดูยอดการตอบกลับของแตละ
งานวาคนน้ีมีผูติดตามเพิ่มขึ้นโดยผูที่ถูกเลือกจะได
เปนเซ็มบัตสึของเพลงน้ันๆจากยอดของเมมเบอรที่
มีอยูในวง 

 การท่ีจะไดเปนแถวหนาหรือตัวหลักของ
แตละเพลงตองมาจากความพยายามของตัวเมม
เบอรเองไมวาจะดานไหนๆตองทําทุกวิธีเพื่อให
ตัวเองมีจุดย่ืนในวงก็เหมือนกันกับการแขงขันเกมๆ
นึงเพ่ือใหชนะแตละคนตองหาวิธีตางๆที่สามารถ
ทําได ไมวาจะเอาใจแฟนคลับ การเปนท่ีรูจักใน
ดานการศึกษา ในเสียงรอง ในการเตน โดยแตละ

คนจะมีความสามารถแตกตางกันเพื่อใหเปนจุดขาย
ของวงตัวเมมเบอรก็ตองทําทุกอยางเพื่อใหแฟน
คลับหรือผูที่ติดตามสนใจในตัวของเขาเองจึงบอก
ไดวาความพยายามไมเคยทํารายซักคนที่ตั้งใจ 

ซึ่งวง BNK48 ถือเปนแรงบันดาลใจใหกับวัยรุนหรอื
เยาวชนในการทําเปนแบบอยางในเรื่องของการ
เรียน ความมุงมัน หรือการแขงขันตาง ๆ ซึ่งจุดนี้
ตัวผูวิจัยไดมองเห็นถึงความสําคัญของคําวาไอดอล
เมื่อมีคนรูจักวงมากกวาข้ึนก็ยอมมีคนไมรูจักดวย
เชนกันทําใหการพูดถึงวงนี้เปนไปหลากหลายทาง
จะเรียกวาไอดอล,เกิรลกรุปหรือวงศิลปนตางๆทํา
ใหความหมายของวงถูกตีไปท้ังในทางที่ถูกและผิด
จากขอมูลขางตนอาจจะสรุปไดไมมากพอผูวิจัย
เรื่องน้ีจะทําการอธิบายใหไดมากข้ึนโดยใชสื่อโมช่ัน
กราฟกอธิบายประกอบขอมูลที่ไดศึกษามาดังนั้น
ผู วิจัยจึงมีความสนใจในการนําเสนอประเด็นนี้
เพื่อใหผูที่สนใจและผูที่กําลังศึกษาเขาใจประเด็นนี้ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.เพื่ออธิบายความหมายของคําวาวัฒนธรรม 

BNK48 

2.เพื่อออกแบบสื่อ กราฟกเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง 
วัฒนธรรม BNK48 

3 เพื่อใชเปนสือ่นําเสนอกบัผูที่สนใจ 

   

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
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1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกบัการทํา motion graphic 

2. ทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ 

3. เก็บขอมลูที่ไดจากแบบสอบถาม 

4. เรียบเรียง วิเคราะหขอมูล ทําเนื้อหา และ
สรปุผล 

5. ทํางานออกแบบและทดสอบ 

6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

7. นําเสนอผลงาน 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหมูลที่ไดจากลุมเปาหมาย 

คือ กลุมวัยรุน จํานวน 50 คน ผลที่ได จะแยกเปน 
2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมของผูบริโภคในความ
สนใจของวง BNK48 2) ทัศนคติและความคิดเห็น
ของผู บ ริ โภค  รวมทั้ ง ข อมู ลที่ ได จากการใช
กรณีศึกษาจํานวน 15 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

สวนท่ี1 กลุมนักเรียน – นักศึกษา สวน
ใหญจะรูจักวงBNK48 จากเพลง ไอดอล และหญิง
สาววัยรุน 

(ดังตารางที่ 1) สวนใหญรูจักวงจากเพลง 
(ดังตารางที่ 2) สวนใหญอยากไปงานจับ

มือและสมาชิกที่เปนที่รูจักมากที่สุดคือเฌอปราง
(ดังตารางที่3) 

 

ตารางท่ี1 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในความ
รูจักวงBNK48 
 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตางๆ 

จํานวน รอยละ ลําดับ 

หญิงสาววัยรุน 6 12 3 

เพลง 22 44 1 

ไอดอล 19 38 2 

กลุมนักรองท่ัวไป 3 6 4 

รวม 50 100 - 
 

ตารางท่ี2 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในการไป
กิจกรรมตางๆในงานBNK48 
 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตางๆ 

จํานวน รอยละ ลําดับ 

งานจับมือ 29 58 1 

งานถายรูปคู 15 30 2 

งานคอนเสริต 6 12 3 

รวม 50 100 - 
 
ตารางท่ี3 ผลการวิเคราะหขอพิจารณาในความ
รูจักกับสมาชิกภายในวง 
 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตางๆ 

จํานวน รอยละ ลําดับ 

เฌอปราง 30 24 1 

มิวสิค 22 66 2 

ปญ 10 26 7 

อร 18 8 4 

โมบาย 11 14 6 
ไขมุก 15 24 5 
วี 19 18 3 
เนย 10 26 7 
ผักขม 9 36 8 
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สวนท่ี 2 นักศึกษาเลือกลักษณะและรูปแบบของ 
กราฟกเคลื่อนไหวท่ีมีการรบัชมมากท่ีสุดคือ เน้ือ
เรื่องนาสนใจ (ดังตารางท่ี 4) เลอืกลักษณะจากตัว
ละครทีเ่ปนรูปแบบ สัดสวนศีรษะใหญกวาตัว (ดัง
ตารางที่ 5) เลือก ลกัษณะของโทนสีจะเปน โทนสี
สดใส เปนหลัก รองลงมา คือ โทนสีนารัก (ดัง
ตารางที่ 6)  
 

ตารางท่ี4 ผลการวิเคราะหสื่อกราฟกเคลือ่นไหว 

 

ตารางท่ี5 ผลการวิเคราะหลักษณะของตัวละคร 

 

ตารางท่ี6 ผลการวิเคราะหลักษณะของโทนส ี

สวนท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
ผลปรากฏวาสวนใหญจะมีลักษณะการดําเนินเรื่อง
แบบมีเสียงและคําบรรยายการดําเนิน เรื่องราวโดย
ใชภาพการตูนเปนสวนใหญสวนภาพประกอบที่ใช
จะเปนแบบภาพวาดทางคอมพิวเตอรโทนสี ที่ใช
สวนใหญจะเปนโทนสีที่ใกลเคียงกันเพื่อใหเขากับ
ช้ินงานและใชตัวอกัษรแบบสมัยใหมซะสวนใหญ 
โดยรวมจะใชการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 
 

ผลการออกแบบ 
จากการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายและ

ผลการ วิเคราะหกรณีศึกษาทําใหได ขอมูลที่
นาเช่ือถือและสมาเสมอสามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบทําใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ การ
วิจัยครั้งนี้ คือ ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ เปน
โครงการออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แนวคิดที่
ใชในการออกแบบ (Concept) คือ หยาดเหงื่อสู
ความฝน คือ การท่ีตัวสมาชิกในวงเปนแรงบันดาล
ใจใหกับวัยรุนหรือเยาวชนในการทําเปนแบบอยาง
ในเรื่องของการเรียน ความมุงมัน หรือการแขงขัน
รวมทั้งความพยายามตางๆ โดยใชรูปแบบการ
ออกแบบ (Mood & Tone) คือ สดใส  และ  ให
กําลังใจ กลุมเปาหมาย นักเรียนนักศึกษาชายและ
หญิง ที่มีอายุ ระหวาง 18 ป - 25 ป ที่สนใจและ
กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู โดยสื่อจะอิงเนื้อจากขอมูล
ความเปนจริงที่คนหามา 

ข้ันตอนการออกแบบ 

1.สรุปขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของ
กลุมเปาหมายและผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

2. ทําแบบรางสตอรี่บอรดและลงสีตัว
ละครในคอมพิวเตอร 

ประเภทสือ่กราฟก
เคลื่อนไหว 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

ภาพเคลื่อนไหว
แปลกใหม 

19 38 3 

เนื้อเรื่องนาสนใจ 28 56 1 

ประโยชนที่ไดรับ 3 6 2 

รวม 50 100 - 

ลักษณะของตัว
ละคร 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

สัดสวนเกินจริง 19 38 2 

สัดสวนศีรษะใหญ
กวาตัว 

31 62 1 

รวม 50 100 - 

ประเภทสือ่
กราฟกเคลื่อนไหว 

จํานวน รอย
ละ 

ลําดับ 

โทนสหีมนหมอง 7 14 3 

โทนสสีดใส 23 46 1 

โทนสีนารัก 20 40 2 

รวม 50 100 - 
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ภาพท่ี1 แบบรางดินสอสตอรี่บอรด 

 
ภาพท่ี2 แบบรางดินสอตัวละคร 

 
ภาพท่ี3 แบบรางสตอรี่บอรดคอมพิวเตอร 

ภาพท่ี4 แบบรางตัวละครคอมพิวเตอร 
 
 

วิจารณผลการวิจัย 
การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง 

วัฒนธรรม BNK48 หลักการออกแบบสําหรับกลุม
นักเรียนนักศึกษาที่สนใจและกําลังศึกษาอยูตนเอง 
โดยการใช เนื้อเรื่องที่มีอยูแลวนํามาอธิบายให

นาสนใจ ใชภาพที่มีความนารักสดใสเพ่ือใหเปน
กําลังใจในงานที่ศึกษาอยู  

ผลการทดสอบการใชสื่อกับนักเรียน
นักศึกษาเห็นวาสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติที่มีรูปแบบ
สนุกสนานสีสันสดใสและดึงดูดความสนใจดวย
ภาพประกอบบวกกับเสียงบรรยายทําใหสื่อมี
ปฏิสัมพันธฺกับกลุมเปาหมายเปนอยางมากและยัง
เปนการเชิญชวนผูที่กําลังศึกษาอยูมาสนใจท่ีจะเขา
รับชมสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง วัฒนธรรม BNK48 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง 
วัฒนธรรม BNK48 ใชหลักการในการออกแบบสื่อ
สําหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีสนใจและกําลังศึกษา
BNK48 โดยใชเนื้อหาที่มีอยูจริงประกอบกับงาน
ภาพที่มีความนารักสดใส และโทนสีที่สดใสเพื่อใหดู
มีความหลากหลายทางอารมณ และในเนื้อหาจะ
สอดแทรกทัศนติแงบวกเก่ียวกับการแบงเวลาให
เปนเพื่อใหเกิดกําลังใจในการใชชีวิตได 
 

เอกสารอางอิง 
 ยุวด.ี(2560) ท่ีมาของวง BNK48. 
คนหาเม่ือ 30 กันยายน 2561 จาก
https://teen.mthai.com/campus_star/1428

32.html 

 อินโฟกราฟก ไทยแลนด.(2557) ขอมลู
การทําmotiongraphic. คนหาเมื่อ 30 กันยายน 
2561 จาก 
https://www.designil.com/infographic
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