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บทที ่1 

1.1ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

 ในปัจจุบันส่ือออนไลน์ได้เขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมากในการทาํการตลาด การคา้ขาย

สินคา้และการใหบ้ริการ ของแบรนด์ต่างๆ เป็นเพราะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเปล่ียนแปลงไป

ใชส่ื้อ ออนไลน์ มากขึ้น ทาํให้หลายแบรนด ์ ตอ้งหนัมาทาํการตลาด ในส่ือออนไลน์เพื่อสร้างการ

รับรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายของตวัเอง และเพือ่ให้สินคา้และบริการของตวัเองสามารถขายได ้อีกทั้งยงั

สามรถสร้างภาพลกัษณ์ใหก้บัแบรนด ์เป็นตน้ 

 การทาํการตลาดบนส่ือออนไลน์  ใน ณ ปัจจุบัน สามารถทาํได้ในหลากหลายรูปแบบ

หลากหลายวิธีการ มีให้เลือกใชม้ากมาย ขึ้นอยูก่บังบประมาณที่ตั้งเอาไว ้อาทิเช่น  Facebook Page 

,Instargram ,twitter ,youtube ,website เป็นตน้ นอกจากน้ีการโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ยงัง่ายต่อการ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอี้กดว้ย 

 ซ่ึงในหลายๆ แบรนด์ ก็ไดใ้ชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาสินคา้และบริการของตวัเอง เพื่อ

ง่ายต่อการส่ง ส่ิงที่เจา้ของแบรนด์สินคา้ตอ้งการจะส่ือสาร ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพราะพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัหนัมาใชส่ื้อออนไลน์กนัมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ 

 ไม่ใช่แค่เพยีง แบรนด ์ที่เป็นธุรกิจเป็นประเภท B2C ท่ีทาํการโฆษณาผ่านทางส่ือออนไลน์ 

แต่ธุรกิจประเภท B2B ก็เร่ิมหันมาใชส่ื้อออนไลน์ในการโฆษณาทาํการตลาดแลว้เช่นกนั เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงในสะดวกขึ้นและไดข้อ้มูลในการเปรียบเทียบ ขอ้มูลประกอบในการตดัสินใจ

ซ้ือและสามารถสั่งซ้ือไดเ้ลย ซ่ึงเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์มาก ถ้าเทียบกบัการโฆษณาแบบเก่าของ

ธุรกิจประเภท B2B ที่ทาํการโฆษณาผา่นส่ือส่ิงพมิพ ์ที่ทาํไดแ้ค่ใส่เบอร์โทรกบัรายละเอียดไดเ้พียง

เล็กน้อยเท่านั่นเอง บวกกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ณ ตอนน้ีที่ไม่ให้ความสนใจกับส่ือส่ิงพิมพ์ จึง

จาํเป็นที่จะตอ้งใชส่ื้อออนไลน์ในการส่ือสารทางการตลาดเพือ่การปรับตวัใหธุ้รกิจดาํเนินต่อไปได ้

 การปฏิบติังานสหกิจศึกษาน้ีเป็นการศึกษางานในแผนก  online media sale ของบริษทัเทเล

อินโฟมีเดีย จาํกัน(มหาชน) เพื่อศึกษาการโฆษณาสินคา้ในรูปแบบเว็บไซต์ รวมถึงบริการบน

เวบ็ไซต ์การออกแบบ แบนเนอร์เวบ็ไซต ์และ แคตตาล็อก สินคา้ออนไลน์ เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บผล

ตอบรับที่ดีที่สุด 

 

 



1.2 วตัถุประสงค์ 

 1. เพือ่ศึกษาการผลิตงานโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในรูปแบบของ เวบ็ไซต ์

                ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

 2. เพือ่เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ 

                ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 ศึกษาขั้นตอนและวธีิการผลิตโฆษณาในรูปแบบของ เวบ็ไซต ์ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย 

จาํกดั(มหาชน) เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนในการการรับ brief จากพนักงานขาย การออกแบบ แบนเนอร์

เวบ็ไซต ์การเขียน คอนเทนท ์บนเวบ็ไซต ์และขั้นตอนอ่ืนๆในการทาํโฆษณาออนไลน์ 

 โดยขอบเขตการศึกษาอยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 นอกจากน้ีรวบรวม

เน้ือหาของงานท่ีไดรั้บมอบหมายและทาํรายงานสหกิจศึกษา 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

1.ไดเ้รียนรู้ถึงการผลิตงานโฆษณาบนส่ือออนไลน์ในรูปแบบของ เวบ็ไซต ์ของ 

    บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

2. ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ของ 

    บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

 

 

 
 

 

 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 รายงานผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษาเร่ือง  “ ข้ันตอนการออกแบบและผลิตส่ือโฆษณา

ออนไลน์ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมเหล็ก ซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย)จํากัด โดยบริษัท เทเลอินโฟ

มีเดีย จํากัด(มหาชน) มุ่งศึกษาวิธีการและข้ันตอนในการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของ

เว็บไซต์ อาทิเช่น ข้ันตอนการรับ Brief งานจากพนักงานขาย การเขียนเน้ือหาข้อมูลที่ ใช้บน

เว็บไซต์ การออกแบบแบนเนอร์เว็บไซต์และแคตตาล็อกออนไลน์ รวมถึงการนํางานขึ้นระบบ

ออนไลน์เป็นเว็บไซต์เวบ็ไซต์หน่ึง ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องผู้ศึกษาในเร่ือง

ต่อไปนี้ได้แก่ 

 2.1 การโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ 

 2.2 การออกแบบเว็บไซต์ 

 2.3 แนวคดิเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับธุรกิจ 

2.1 การโฆษณาผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 

 เหตุผลที่ทําให้ส่ือโฆษณาบนส่ือออนไลน์เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะมี

อิทธิพลต่อผู้รับสารมาก ทําให้เกิดผลกระทบต่อส่ือที่ใช้โฆษณาแบบเก่า ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ฯลฯ จากสถิตในต่างประเทศการใช้ส่ือโฆษณาแบบเก่ามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก แต่

ในทางกลับกัน ส่ือโฆษณาออนไลน์ กลับมาอัตราการใช้เพ่ือการโฆษณาสูงขึ้นเร่ือยๆ จนมีข้อมูล

มัลติมีเดีย ความบันเทงิ ข่าวสาร รวมถึงการโฆษณาสินค้าและบริการ เพิ่มมากขึน้ (Pierre,1996)  

 เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป ภายใตโ้ลกใหม่ที่ทาํการตลาดแบบ

โลกกาภิวฒัน์ จึงทาํใหเ้ห็นการทาํการตลาดแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอยูเ่สมอ การโฆษณาผา่นส่ือออนไลน์

จึงเป็นการโฆษณาเพือ่ตอบสนองพฤติกรรมและความตอ้งการผูบ้ริโภค คาํถามคือส่ือออนไลน์ต่าง

จากส่ือแบบเก่าอยา่งไร ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียของส่ือออนไลน์และส่ือ

แบบเก่าไดด้งัน้ี(Morgan,1996) 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียของส่ือออนไลน์และส่ือเก่า 

ประเภทของส่ือ ขอ้ดี ขอ้เสีย 

ส่ือโทรทศัน ์ - เขา้ถึงผูรั้บไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว 

- เห็นภาพเขา้ใจ

คุณสมบติั 

       ของสินคา้ไดช้ดัเจน 

- เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายไม่ได ้

- ค่าใชจ่้ายสูง 

ส่ือวทิย ุ - สามารถเลือกลง

เฉพาะที่ตอ้งการได ้

- ใช่งบผลิตตํ่า 

- ประเมินผลของงานไดย้าก 

- มีแต่เสียงไม่มีภาพสร้างการ

จดจาํไดน้อ้ย 

ส่ือนิตยาสาร - สามารถแบ่งตลาด

ไดต้าม

กลุ่มเป้าหมาย 

- มีภาพและสีสนัที่

สวยงาม 

- เขา้ถึงผูรั้บไดไ้ม่กวา้ง 

- ขอ้มูลเน้ือหาค่อนขา้งชา้

เพราะตอ้งตีพมิพท์ุกๆรอบ

ของนิตยาสารเล่มนั้นๆ 

ส่ือหนงัสือพมิพ ์ - เขา้ถึงผูอ่้านไดสู้งใน

แต่ละวนั 

- ผูอ่้านมกัเลือกดู

ขอ้มูลที่ตอ้งการ 

- ช้ินงานโฆษณาอาจจะไม่มี

ความโดดเด่น 

- ผูบ้ริโภคมกัไม่ค่อยสนใจ 

ส่ือออนไลน ์ - สร้างความโดดเด่น

ไดแ้ละสามารถ

อพัเดทขอ้มูลได้

ตลอดเวลา 

- ใหร้ายละเอียดได้

เยอะ 

- ไม่สามารถเขา้ถึงไดถ้า้ไม่มี

สญัญาณอินเทอร์เน็ต 

  

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบระหว่างส่ือโฆษณาออนไลน์และส่ือโฆษณาแบบส่ือเก่า 

ลักษณะทาง

กายภาพ 

ส่ือโฆษณาแบบส่ือเก่า 

 

ส่ือโฆษณาออนไลน์ 

พื้นที่ทใีช้ในการ

โฆษณา 

ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือพื้นที

ราคาสูง 

 

เสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือพื้นทีใ่นราคาต่ํา 

ระยะเวลาที่ใช้ใน

การโฆษณา 

มีข้อจํากัดในเร่ืองของระยะเวลา ไม่จํากัดในเร่ืองของเวลาเพราะผู้บริโภค

จะเป็นคนเข้ามาหาเองและเข้ามาเม่ือไหร่

ก็ได้ตามที่ต้องกร 

การสร้างสรรค์

งาน 

มักใช้ภาพเคล่ือนไหวในการ

โฆษณา รองลงมาเป็นในรูปแบบ

ของข่าวสาร 

นําเสนอข้อมูลทีเ่ป็นข่าวสารให้

รายละเอียดได้เยอะ 

การส่ือสาร ไม่สามารถโต้ตอบได้ถ้าไม่เข้าใจใน

การโฆษณา 

ผู้รับสามารถหาคาํตอบได้ทันที โดยการ

ถามหรือหาข้อมูล 

feedback ไม่สามารถรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

จะต้องไปที่ร้านอย่างเดียว 

สามารถหาข้อมูลได้เลยตามเว็บไซต์

ดังกล่าว 

การเรียกร้องให้

กระทํา 

ความสนใจขึน้อยู่กับอารมณ์ของ

ผู้บริโภค 

ความสนใจขึน้อยู่กับความต้องการของ

ผู้บริโภค 

 

 ดังน้ันเม่ือพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปบวกกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการ

ประเภท B2B ซ่ึงเป็นกลุ่มที่อยากได้สินค้าหรือบริการ จึงจะทําการค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ

ของสินค้าหรือบริการน้ันๆก่อนจะตัดสินใจซ้ือเพราะสินค้าประเภท B2B เป็นสินค้าที่ตัดสินใจซ้ือ

ยาก ต้องคํานวณต้นทุนและผลกําไรที่จะได้กลับมาว่าจะคุมกับการลงทุนหรือไม่ จึงเป็นเหตุผลที่

ต้องปรับเปลี่ยนจากการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ซ่ึงเป็นส่ือแบบเก่าที่ให้ข้อมูลได้เยอะที่สุดในการโฆษณาและ

หันมาใช้ส่ือออนไลน์ในการทําการโฆษณา เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

  

 

 

 

 

 



2.2 หลกัการออกแบบเวบ็ไซต์ 

เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือที่ไดรั้บความนิยมอยา่มากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเวบ็ไซตเ์ป็นส่ือที่อยูใ่นความ

ควบคุมของผูใ้ช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้่าจะดูเวบ็ไซตใ์ดและจะไม่

เลือกดูเวบ็ไซตใ์ด ไดต้ามตอ้งการ จึงทาํให้ผูใ้ชไ้ม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจาก

การออกแบบเวบ็ไซตผ์ิดพลาดถ้าผูใ้ชเ้ห็นว่าเว็บที่กาํลงัดูอยูน่ั้นไม่มีประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่

เขา้ใจว่าเวบ็ไซตน้ี์จะใชง้านอยา่งไร เขาก็สามารถที่จะเปล่ียนไปดูเว็บไซต์อ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซดท์ี่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ชจึ้งมีทางเลือก

มากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซดต์่าง ๆ ไดเ้อง 

เวบ็ไซด์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใชง้านที่สะดวก ยอ่มไดรั้บความสนใจ

จากผูใ้ช ้มากกวา่เวบ็ไซด์ที่ดูสบัสนวุ่นวาย มีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากน้ียงัใชเ้วลา

ในการแสดงผลแต่ละหนา้นานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซดไ์ม่ดี

ทั้งส้ิน 

ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซด์จึงเป็นกระบวนการสําคญัในการสร้างเวบ็ไซด์ ให้ประทบัใจผูใ้ช ้ทาํ

ใหเ้ขาอยากกลบัเขา้มาเวบ็ไซด์เดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซดท่ี์ดีมีประโยชน์แลว้ 

ยงัตอ้งคาํนึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซดอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 

 

องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์  

การออกแบบเวบ็ไซตท์ี่มีประสิทธิภาพนั้นตอ้งคาํนึงถึง องคป์ระกอบสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ความเรียบง่าย (Simplicity) 

หมายถึง การจาํกัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก กล่าวคือในการ

ส่ือสารเน้ือหากบัผูใ้ช้นั้น เราตอ้งเลือกเสนอส่ิงที่เราตอ้งการนําเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของ

กราฟิก สีสัน ตวัอกัษรและภาพเคล่ือนไหว ตอ้งเลือกให้พอเหมาะ ถา้หากมีมากเกินไปจะรบกวน

สายตาและสร้างความคาํราญต่อผูใ้ชต้วัอยา่งเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บการออกแบบท่ีดี ไดแ้ก่ เวบ็ไซตข์อง

บริษทัใหญ่ ๆ อยา่งเช่น Apple Adobe Microsoft หรือ Kokia ที่มีการออกแบบเวบ็ไซตใ์นรูปแบบที่

เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น และใชง้านอยา่งสะดวก 

2. ความสมํ่าเสมอ ( Consistency) 

หมายถึง การสร้างความสมํ่ าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบ

เดียวกันตลอดทั้งเวบ็ไซต์ก็ได้ เพราะถ้าหากว่าแต่ละหน้าในเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างกนัมาก

จนเกินไป อาจทําให้ผู ้ใช้เกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากําลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ 

เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซตใ์นแต่ละหน้าควรที่จะมีรูปแบบ สไตล์ของกราฟิก ระบบเนวิ

เกชัน่ (Navigation) และโทนสีที่มีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์



3. ความเป็นเอกลกัษณ์ (Identity) 

ในการออกแบบเว็บไซต์ตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะขององค์กรเป็นหลกั เน่ืองจากเวบ็ไซต์จะ

สะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์ร การเลือกใชต้วัอกัษร ชุดสี รูปภาพหรือกราฟิก จะมี

ผลต่อรูปแบบของเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ถา้เราตอ้งออกแบบเวบ็ไซตข์องธนาคารแต่เรา

กลบัเลือกสีสนัและกราฟิกมากมาย อาจทาํให้ผูใ้ชค้ิดวา่เป็นเวบ็ไซตข์องสวนสนุกซ่ึงส่งผลต่อความ

เช่ือถือขององคก์รได ้

4. เน้ือหา (Useful Content) 

ถือเป็นส่ิงสําคญัที่สุดในเวบ็ไซต ์เน้ือหาในเวบ็ไซต์ตอ้งสมบูรณ์และไดรั้บการปรับปรุง

พฒันาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผูพ้ฒันาต้องเตรียมข้อมูลและเน้ือหาท่ีผูใ้ช้ตอ้งการให้ถูกต้องและ

สมบูรณ์ เน้ือหาที่สาํคญัที่สุดคือเน้ือหาที่ทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรคข์ึ้นมาเอง และไม่ไปซํ้ ากบัเวบ็อ่ืน 

เพราะจะถือเป็นส่ิงที่ดึงดูดผูใ้ชใ้หเ้ขา้มาเวบ็ไซตไ์ดเ้สมอ แต่ถา้เป็นเวบ็ท่ีลิงคข์อ้มูลจากเวบ็อ่ืน ๆ มา

เม่ือใดก็ตามที่ผูใ้ชท้ราบว่า ขอ้มูลนั้นมาจากเวบ็ใด ผูใ้ชก้็ไม่จาํเป็นตอ้งกลบัมาใชง้านลิงคเ์หล่านั้น

อีก 

5. ระบบเนวเิกชัน่ (User-Friendly Navigation) 

เป็นส่วนประกอบที่มีความสาํคญัต่อเวบ็ไซตม์าก เพราะจะช่วยไม่ให้ผูใ้ชเ้กิดความสับสน

ระหว่างดูเวบ็ไซต ์ระบบเนวิเกชัน่จึงเปรียบเสมือนป้ายบอกทาง ดงันั้นการออกแบบเนวิเกชั่น จึง

ควรใหเ้ขา้ใจง่าย ใชง้านไดส้ะดวก ถา้มีการใชก้ราฟิกก็ควรส่ือความหมาย ตาํแหน่งของการวางเนวิ

เกชัน่ก็ควรวางให้สมํ่าเสมอ เช่น อยูต่าํแหน่งบนสุดของทุกหนา้เป็นตน้ ซ่ึงถา้จะใหดี้เม่ือมีเนวเิกชัน่

ที่เป็นกราฟิกก็ควรเพิ่มระบบเนวิเกชัน่ที่เป็นตวัอกัษรไวส่้วนล่างดว้ย เพื่อช่วยอาํนวยความสะดวก

ใหก้บัผูใ้ชท้ี่ยกเลิกการแสดงผลภาพกราฟิกบนเวบ็เบราเซอร์ 

6. คุณภาพของส่ิงที่ปรากฏใหเ้ห็นในเวบ็ไซต ์(Visual Appeal) 

ลกัษณะที่น่าสนใจของเวบ็ไซตน์ั้น ขึ้นอยูก่บัความชอบส่วนบุคคลเป็นสาํคญั แต่โดยรวม

แลว้ก็สามารถสรุปไดว้่าเวบ็ไซตท์ี่น่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น กราฟิกควร

สมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัไดใ้หเ้ห็น ชนิดตวัอักษรอ่านง่ายสบายตา มีการเลือกใชโ้ทนสีที่

เขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใชใ้นสภาพต่าง ๆ (Compatibility) 

การใช้งานของเว็บไซต์นั้ นไม่ควรมีขอบจาํกัด กล่าวคือ ต้องสามารถใช้งานได้ดีใน

สภาพ แวดล้อมที่หลากห ลาย ไม่ มีการบังคับให้ผู ้ใช้ต้องติดตั้ งโปรแกรม อ่ืนใดเพิ่ม เติม 

นอกเหนือจากเว็บบราวเซอร์ ควรเป็นเวบ็ที่แสดงผลได้ดีในทุกระบบปฏิบติัการ สามารถแสดง

ผลได้ในทุกความละเอียดหน้าจอ ซ่ึงหากเป็นเว็บไซต์ที่ มีผู ้ใช้บริการมากและกลุ่มเป้าหมาย

หลากหลายควรใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองน้ีใหม้าก  

 



8. ความคงที่ในการออกแบบ (Design Stability) 

ถา้ตอ้งการให้ผูใ้ชง้านรู้สึกว่าเวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ควรให้ความสาํคญั

กบัการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอยา่งมาก ตอ้งออกแบบวางแผนและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ ถา้

เวบ็ที่จดัทาํขึ้นอยา่งลวก ๆ ไม่มีมาตรฐานการออกแบบและระบบการจดัการขอ้มูล ถา้มีปัญหามาก

ขึ้นอาจส่งผลใหเ้กิดปัญหาและทาํใหผู้ใ้ชห้มดความเช่ือถือ 

9. ความคงที่ของการทาํงาน (Function Stability) 

ระบบการทาํงานต่าง ๆ ในเวบ็ไซตค์วรมีความถูกตอ้งแน่นอน ซ่ึงตอ้งไดรั้บการออกแบบ

สร้างสรรคแ์ละตรวจสอบอยูเ่สมอ ตวัอยา่งเช่น ลิงคต่์าง ๆ ในเวบ็ไซต ์ตอ้งตรวจสอบวา่ยงัสามารถ

ลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่ เพราะเวบ็ไซตอ่ื์นอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา ปัญหาที่เกิดจาก

ลิงค ์ก็คือ ลิงคข์าด ซ่ึงพบไดบ่้อยเป็นปัญหาท่ีสร้างความราํคาญกบัผูใ้ชเ้ป็นอยา่งมาก 

 

การใช้สีในการออกแบบเวบ็ไซต์ 

การสร้างสีสนับนหน้าเวบ็เป็นส่ิงท่ีส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน การเลือกใช้

สีให้เหมาะสม กลมกลืน ไม่เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผูใ้ช ้แต่ยงัสามารถทาํให้เห็นถึง

ความแตกต่างระหวา่งเวบ็ไซตไ์ด ้สีเป็นองคป์ระกอบหลกัสาํหรับการตกแต่งเวบ็ จึงจาํเป็นอยา่งยิง่

ที่จะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชสี้ 

ระบบสีที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ มีระบบการแสดงผลผ่านหลอดลาํแสงท่ีเรียกว่า CRT 

(Cathode ray tube) โดยมีลกัษณะระบบสีแบบบวก อาศยัการผสมของของแสงสีแดง สีเขียว และสี

นํ้ าเงิน หรือระบบสี RGB สามารถกาํหนดค่าสีจาก 0 ถึง 255 ได ้จากการรวมสีของแม่สีหลกัจะทาํ

ใหเ้กิดแสงสีขาว มีลกัษณะเป็นจุดเล็ก ๆ บนหนา้จอไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้จะมองเห็น

เป็นสีที่ถูกผสมเป็นเน้ือสีเดียวกนัแลว้ จุดแต่ละจุดหรือพิกเซล (Pixel) เป็นส่วนประกอบของภาพ

บนหนา้จอคอมพิวเตอร์ โดยจาํนวนบิตท่ีใชใ้นการกาํหนดความสามารถของการแสดงสีต่าง ๆ เพื่อ

สร้างภาพบนจอนั้ น เรียกว่า บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มีการกําหนดสีด้วยระบบ

เลขฐานสิบหก ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย (#) อยูด่า้นหนา้และตามดว้ยเลขฐานสิบหกจาํนวนอกัษรอีก 6 หลกั 

โดยแต่ละไบต ์(byte) จะมีตวัอกัษรสองตวั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น #FF12AC การใชต้วัอกัษรแต่

ละไบตน้ี์เพือ่กาํหนดระดบัความเขม้ของแม่สีแต่ละสีของชุดสี RGB โดย 2 หลกัแรก แสดงถึงความ

เขม้ของสีแดง 2 หลกัต่อมา แสดงถึงความเขม้ของสีเขียว 2 หลกัสุดทา้ยแสดงถึงความเขม้ของสีนํ้ า

เงิน 

 

สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายท่ีเด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย ์

สีแต่ละสีใหค้วามรู้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกนั สีบางสีใหค้วามรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึกต่ืนเตน้

รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัสําคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้ นการเลือกใช้โทนสีภายใน



เว็บไซต์เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีที่แสดงออกทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก 

รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 

1.  สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น และ

ดึงดูดใจ สีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสีที่ช่วยใหห้ายจากความเฉ่ือยชา มีชีวติชีวามากยิง่ขึ้น 

2.   สีโทนเยน็ (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีที่มีคนชอบ

มากท่ีสุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้

3. สีโทนกลาง (Neutral Colors) สีที่เป็นกลาง ประกอบดว้ย สีดาํ สีขาว สีเทา และสีนํ้ าตาล กลุ่ม

สีเหล่าน้ีคือ สีกลางที่สามารถนาํไปผสมกบัสีอ่ืน ๆ เพือ่ใหเ้กิดสีกลางขึ้นมา 

   ส่ิงที่สาํคญัต่อผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใชสี้สาํหรับเวบ็ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออก

ของเว็บแล้วยงัเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผูใ้ช้บริการ ดังนั้ นจะเห็นว่าสีแต่ละสีสามารถส่ือ

ความหมายของเวบ็ไดอ้ยา่งชดัเจน ความแตกต่าง ความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นยอ่มส่งผลให้เวบ็มีความ

น่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น ชุดสีแต่ละชุดมีความสาํคญัต่อเวบ็ ถา้เลือกใช้สีไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์หรือ

เป้าหมายอาจจะทาํใหเ้วบ็ไม่น่าสนใจ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กลบัมาใชบ้ริการอีกภายหลงั ฉะนั้นการใชสี้

อยา่งเหมาะสมเพือ่ส่ือความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ที่มีความกลมกลืนกนั 

 ดังนั้ นในการออกแบบเว็บไซต์เราควรที่จะยึดหลักการตามทฤษฎีดังกล่าว เพื่อทาํให้

เวบ็ไซตมี์ความสวยงามและความน่าเช่ือถือ ดูเป็นทางการเพือ่ทาํให้ผูใ้ชง้านทัว่ไปทราบวา่เวบ็ไซต์

น้ี มีความน่าเช่ือถือในการที่จะนาํขอ้มูลในเวบ็ไซตไ์ปใชใ้นการศึกษา การอา้งอิงขอ้มูล หรือในดา้น

ของการคา้ขายสินคา้และบริการ 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการทาํธุรกิจกบัธุรกิจ 

 การค้าระหว่างองค์กรธุรกิจ ต่อองค์กรธุรกิจ ซ่ึงจะต่างกับการค้าระหว่างองค์กรกับ

ผูบ้ริโภคและการคา้ระหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานรัฐ 

 การค้าระหว่างองค์กรธุรกิจ ต่อองค์กรธุรกิจ คือการทําธุรกรรมระหว่างองค์กรธุรกิจ

ดว้ยกนัเอง เพื่อการคา้ขาย การจดัการ การผลิตหรือวตัถุดิบ เช่นการสัง่ซ้ือสินคา้จากผูผ้ลิตของผูท้าํ

ธุรกิจ การสั่งซ้ือสินค้าสําหรับห้างสรรพสินค้าจากผูผ้ลิต หรือการสั่งซ้ือช้ินส่วนท่ีใช้ในงาน

อุสาหกรรมเป็นตน้ 

 B2B คือการทาํการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ โดยธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์น้ีมีความสาํคญัต่อระบบการคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการทาํธุรกรรมแบบ B2B เป็น

การทาํธุรกรมระหว่างองคก์รต่อองคก์รณ์ ทาํให้มูลค่าในการทาํธุรกรรมสูงกวา่ B2C หลายเท่าตวัถา้



องค์กรต่างหันมันใช้ B2B ในการทาํการคา้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานได้มากถึง 50 

เปอร์เซ็นต ์

 โลกของ Internet ในประเทศไทยจะพบ E-Market Place หลายเวบ็ไซต์ทาํธุรกิจครบทั้ง 4 

แบ บ แ ต่ ที่ แพ ร่ห ล ายกัน ม าก ที่ สุ ด จะ เป็ น  C2C แ ล ะ B2C ไม่ ว่าจะ  thaisecondhand, Tarad, 

Welovesshoping, Pantip Market หลายปีที่ผ่านมา E-Market Place แบบ B2B ในปัจจุบนั(ผลิตตูน้ํ้ า

ด่ืมหยอดเหรียญมีการนาํเอาเทคโนโลย ีInternet มาใชใ้นการส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึ้น 

ดว้ยความที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมามายในธุรกิจประเภทน้ี ผสมกบัความตอ้งการ และช่องว่างของ   

E-Market Place แบบ B2B เพื่อติดต่อกับนักลงทุนรายย่อย เช่น Thailand.com ,Worldtradeaa.com 

BizToThai.com Trarad.com เป็นตน้  

 สรุปในปัจจุบนั ส่ือออนไลน์ ไม่ได้มีผลในการทาํการคา้หรือการตลาดกบัแค่ธุรกิจ B2C 

หรือ C2C เท่านั่น แต่ยงัส่งผลกับธุรกิจประเภท B2B ด้วย เพราะส่ือออนไลน์เป็นส่ือที่ทุกคน

สามารถเขา้ถึงได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกต่อการใช้เป็นส่ือกลางทาํการคา้ การตลาดหรือแม้แต่การ

โฆษณา 

 
 



บทที ่3 

3.1 รายระเอยีดการปฎบิัติงาน 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เลเทอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน)  

    Teleinfo Media Public Company Limited 

 

3.1.2 ทีต่ั้งสถานประกอบการ อาคารวานิช 2 ชั้น 28 หอ้งเลขที่ 2803, 2804  

    ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง มกักะสนั เขต  

    ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

    โทรศพัท:์ 02 262 8888    

    แฟกซ์ : 0-2262-8899  

    อีเมล : customerservice@teleinfomedia.co.th 

 

 

 

รูปที่ 3.1 สญัลกัษณ์  (Logo ) บริษทั เลเทอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

 

 

 

 



ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่บริษทั เลเทอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภณัฑ์การให้บริการหลกัขององค์กรณ์ 

บริษทั เลเทอินโฟมีเดีย จาํกัด(มหาชน) เป็นองค์กรณ์ที่ให้บริการผลิตส่ือออนไลน์ใน

ปัจจุบันซ้ึงอดีต บริษัท เลเทอินโฟมีเดียเป็นผู ้จัดทําสมุดหน้าเหลือง Thailand yellowpages ที่

ให้บริการโฆษณาให้กบัธุรกิจประเภทอุสาหกรรมหรือ  B2B ต่อมาในปัจจุบนัสมุดหน้าเหลืองได้

ทาํการเลิกการตีพิมพ์และพฒันามาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไป  และเพือ่ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดเ้ยอะขึ้น เลเทอินโฟมีเดีย จึงไดเ้พิ่ม 

เวบ็ hansa.com  และ เวบ็ aroi.com เพือ่รองรับกลุ่มเป้าหมายในดา้นความบนัเทิงและร้านอาหาร อีก

ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริการต่างๆของ เทเลอนิโฟมเีดยี จาํกดั(มหาชน) 

 บริการของ hansa.com เป็นบริการข่าวสารทางด้านความเทิง ซ่ึงได้รวบรวมไวม้ากมาย 

ยกตัวอย่างเช่น ข่าวบันเทิง แฟนชั่น ท่องเท่ียว ความสวยความงาม เป็นต้น เพื่อครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมายที่ชอบติดตามข่าวบนัเทิง รีววิที่พกั ที่เที่ยว และยงัรวมถึงการรีววิคลินิกเสริมความงาม

อีกดว้ย 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.3 บริการของเวบ็ไซต ์hansa.com 

 

บริการของ aroi.com เป็นเว็บไซต์เน้นในเร่ืองของอาหารการกิน โดยรวบรวมข้อมูล

ร้านอาหารต่างๆจากทัว่ประเทศ เช่น อาหารไทย อาหารญี่ปุ่ น อาหารจีน และอ่ืนๆอีกมากมาย เพื่อ

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่รักในการกินและชอบเสาะแสวงหาของกินอร่อยๆอยูเ่สมอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.4 บริการของเวบ็ไซต ์aroi.com 



  บริการของ yellowpages.co.th คือการให้บริการโฆษณากับกิจการหรือธุรกิจท่ี เป็น

อุสาหกรรม ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมาไดใ้หบ้ริการโฆษณาในรูปแบบของส่ือส่ิงพมิพ ์ที่เรียกวา่ สมุดหน้า

เหลือง ( yellowpages ) แต่ในปัจจุบนัได้เปล่ียนรูปแบบมาเป็น เว็บไซต์ เพื่อ Support  พฤติกรรม

ของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัที่ใหค้วามสนใจกบัส่ือออนไลน์มากกวา่ส่ือส่ิงพมิพ ์อีกทั้งทางบริษทั  ยงั

มีการให้คาํแนะนําในการเลือก Packet ของตัว website เพื่อให้ลูกค้าคุ ้มค่ามากที่ สุดในการทํา

โฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.5 บริการของเวบ็ yellowpages.co.th 
 

 

 



นอกจาก yellowpages.co.th ที่ เป็นเว็บไซต์แล้วยงับริการในรูปแบบของ Application 

เพือ่ใหผู้ใ้ชส้ะดวกสบายในการใชใ้นการคน้หาร้านคา้ หรือ บริษทั Supplyer ในการประกอบธุรกิจ 

 

 

 

  

  

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.5 บริการแอปพคิเคชัน่ yellowepages th 

บริการอ่ืนๆ 

 บริการสอบถามหมายเลข Call 118 สอบถามหมายเลขร้านคา้ คน้หาบริษทัคู่คา้ และบุคคล

ทัว่ไปกวา่ 6 ลา้นหมายเลข ครบทุกหมวดสินคา้และบริการ เพือ่ช่วยใหผู้ใ้ชส้ะดวกสบายมากยิง่ขึ้น 

 บริการ Database Rental Service ซ่ึงอยูใ่นการดูแลของบริษทั Adventure เป็นบริษทัใน

เครือของ บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) มีหนา้ท่ีในการใหบ้ริการเช่าฐานขอ้มูล บริหาร

ขอ้มูล จดัการขอ้มูล ในการทาํธุรกิจ เพือ่ประหยดัตน้ทุน ลดระยะเวลาในการทาํงาน เพือ่ทาํใหเ้กิด

ประโชยน์สูงสุดแก่องคก์รณ์หรือธุรกิจของท่านเอง 

 

 

 

 

 

 



3.3  รูปแบบการจดัการและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.6  แผนภูมิการจดัการองคก์รและการบริหารงานบริษทั เลเทอินโฟมีเดีย จาํกดั

(มหาชน) 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

 3.4.1 ตาํแหน่งที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

  นายสญัชยั คงคานนท ์ตาํแหน่ง Graphic Design 

 3.4.2 ลกัษณะงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงงานไดรั้บมอบหมายงาน

นอกเหนือจากการโครงการคือ การเป็น Graphic design  ในการทาํ banner website  catalog online  

รวมถึงการจดัการรูปภาพ ก่อนทาํรูปภาพไปใชบ้นเวบ็ไซต ์

 

 

กมลกานต์ นิลตะสุวรรณ 
Managing Director 

อทิธิชัย วานิชเจริญวงศ์ 

Online Media Sales Director 

อทุุมพร วงษ์จาํปา 

Online Media Sales Manager 

 สัญชัย คงคานนท์ 

นักศึกษาสหกิจศึกษา 



3.5 ช่ือ สกลุและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 3.5.1  ช่ือ สกุลของพนกังานที่ปรึกษา   อิทธิชยั วานิชเจริญวงศ ์

 3.5.2  ตาํแหน่งงานของพนกังานที่ปรึกษา   Online Media Sales Director 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงานสหกจิศึกษา  

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงานเพ่ือนําเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏบิัติงาน

สหกจิศึกษาโดยแบ่งตามประเภทของรายงานทีนั่กศึกษาดาํเนินการดงันี ้

3.7.1 ข้ันตอน วิธีการดําเนินงานเพ่ือนําเสนอผลงานสําหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏบิัติงานสหกจิ 

สปัดาห์ที่ 1 เขา้อบรมก่อนเขา้ฝึกงาน 

สปัดาห์ที่ 2 ทาํ Catalog online ใหก้บั บริษทัเด่นพานทอง และ ถ่ายสินคา้ของ บริษทั 

Supersteel และ บริษทั ว. พลาสติก 

สปัดาห์ที่ 3 ร่วมประชุมเร่ือง เวบ็ E-commerce เป็นเวบ็ตน้แบบ                                            

ที่จะใชใ้นอนาคต 

สปัดาห์ที่ 4  รับ brief และทาํแบรนเนอร์ใหก้บั บริษทั เทพารักษส์แตลเลท 

สปัดาห์ที่ 5 รับ brief และทาํแบรนเนอร์ ของ บริษทั Supersteel 

สปัดาห์ที่ 6 ทาํ Catalog online ของบริษทั Supersteel และ บริษทั ว.พลาสติก 

สปัดาห์ที่ 7 กิจกรรมงานเล้ียง ครบรอบ 35 ปี ของบริษทัเทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั

(มหาชน)           

สปัดาห์ที่ 8 รับ brief ทาํแบรนเนอร์และ Catalog online                                                     

ของบริษทั แกว้พลาสติก ชุนไก  

สปัดาห์ที่ 9 รับ brief ทาํแบรนเนอร์และ Catalog online                                                      

ของบริษทั ยเูนียนทรานแซกชัน่ 

สปัดาห์ที่ 10 ทาํ reference แบรนเนอร์เสนอบริษทั คลินิกสุขภณัฑ ์

สปัดาห์ที่ 11 รับ brief และทาํแบรนเนอร์ ของ สินคา้ผา้ขนหนู ไฮเทรด 

สปัดาห์ที่ 12 ถ่ายสินคา้ของบริษทั ไทยโพลีพลาสเทค จาํกดั 



สปัดาห์ที่ 13 รับ brief และทาํแบรนเนอร์ใหก้บั ร้านเปเล่ยนิูฟอร์ม 

สปัดาห์ที่ 14 ไดคทัและรีทชั สินคา้รองเทา้ safety 

สปัดาห์ที่ 15 รับ brief และทาํแบรนเนอร์วมิล บิวต้ี 

สปัดาห์ที่ 16 แกไ้ข แบรนเนอร์ ร้านเปเล่ยนิูฟอร์ม 

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอน วธีิการดาํเนินงานเพือ่นาํเสนอผลงานสาํหรับรายงานการปฏิบติังานสหกิจ

ศึกษา 

 

3.7.2  การเขยีนขั้นตอนและวิธีการดาํเนินงานสําหรับการจดัทาํรายงานสหกจิศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม             

2561 

มิถุนายน 

2561 

กรกฎาคม 

2561 

สิงหาคม 

2561 

การนําเสนอหัวข้อรายงาน                 

การรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น                 

การปฏิบัติการกิจกรรมพิเศษ                 

ติดตามผลงาน                 

สรุปการปฏบัิติงานทั้งหมด                 

นํามาเขียนเป็นเล่มรายงาน                 

ตารางที่ 3.2 แสดงระยะเวลาและพฒันาการของตวัรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8 อปุกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

 3.8.1 อปุกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จาํนวน 1 เคร่ือง 

  กลอ้ง Dslr   จาํนวน 1 ตวั 

  ไฟสาํหรับถ่ายรูป             จาํนวน 2 ตวั 

 3.8.2 อปุกรณ์ด้านซอฟแวร์ 

  โปรแกรม Adobe Photoshop  

  โปรแกรม Adobe Illustrator 

  โปรแกรม Microsoft word  

  โปรแกรม Microsoft Excel 

 3.8.3 อปุกรณ์อ่ืนๆ 

  สมุดจดและปากกา    จาํนวน 1 ชุด 

 



บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการที่ได้เขา้ไปศึกษาขั้นตอนการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบของ เวบ็ไซต์

ใหก้บับริษทั ซุปเปอร์สตีล (ประเทศไทย) ของบริษทั เทเลอินโฟมีเดียจาํกดั(มหาชน) ซ่ึงผูศึ้กษาได้

เรียนรู้เก่ียวกบัศึกษาองค์ประกอบของการทาํเวบ็ไซตข์องบริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

และกระบวนการในการผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบของ เวบ็ไซต ์โดยเร่ิมจากพนักงานขาย ไดข้าย

งานให้กับลูกค้า รับบรีฟจากพนักงานขาย ออกแบบงานและนําตัวงานที่ได้ท ําขึ้ นระบบแล้ว

ออนไลน์เป็นเวบ็ไซต์ โดยผลจากการศึกษางานทาํให้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆในการผลิตโฆษณา

ออนไลน์ในรูปแบบของ เวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 logo บริษทั ซุปเปอร์สตีล (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

4.1 การรับ Brief จากพนักงานขาย  

  เขา้รับบรีฟจากพนกังานขาย โดยพนกังงานขายจะเป็นคนท่ีบอกความตอ้งการของ

ทางลูกคา้ว่าลูกคา้ตอ้งการอะไร อยา่งไร ตอ้งการ แพ็คเก็ต เว็บไซต ์แพ็คเก็ตไหนเช่น UPC ( xs 

2017 )ขน าด 960  x 240 px  , Banner Suppersite plus ( xs-1/xs-1 )ขน าด 960 x 400 px , Banner 

Suppersite plus S M L ขนาด 2732 x 1200 px เป็นตน้ ซ่ึงใน 1 เวบ็ตอ้งการให้มีอะไรอยูใ่นเวบ็ของ

ธุรกิจตนเอง ยกตวัอย่างเช่น ตอ้งการ แบนเนอร์ 3 แบนเนอร์ ตอ้งการ แคตตาล็อก สินคา้ 30 รูป 

ตอ้งการโทนสี ฟ้า ขาว และขอ้ความที่เก่ียวกบัสินคา้และบริการในกิจการของลูกคา้ เป็นตน้  และ

เม่ือไดรั้บ Email สั่งทาํ แบรนเนอร์ ในนั้นจะบอกรายละเอียดของงานอีกทีหน่ึงว่าใครคือพนักงาน

ขายที่ดูแลงานของบริษทัซุปเปอร์สตีลอยู ่สามารถไปเอาไฟลรู์ปภาพและ บรีฟ งานที่ลูกคา้ตอ้งการ



โดยจะอยูใ่นกล่องงานของพนักงานขายคนที่ดูแลงานของบริษทัดงักล่าว และรหัส ID ของลูกคา้

เพือ่นาํไปกรอกลงในเวบ็ job.yellowpages.co.th เพือ่ทาํการกด Start job ของ Graphic 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 รับบรีฟในที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.2 การกด Start Producing Graphics 

 เพือ่รายงานวา่ไดเ้ร่ิมงานช้ินน้ีแลว้ 

 

 

 

 

 



 

 

  4.2 การออกแบบ แบนเนอร์ และ แคตตาลอ็ก  

 โดยก่อนการออกแบบจะตอ้งเร่ิมคิดตามโจทยแ์ละร่างภาพออกมาว่าจะจดัองค์ประกอบ

อยา่งไร จากนั้นใชโ้ปรแกรมหลกัอยู ่2 โปรแกรม ไดแ้ก่ โปรแกรม Adobe Illustrator ใชเ้พื่อสร้าง

ช้ินส่วนในงานที่เป็นภาพเวกเตอร์แทบสี โลโก้ และสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงตัวอักษรขอ้ความ

ทั้งหมด ส่วนโปรแกรม Adobe Photoshop จะใชจ้ดัการกับรูปภาพ เช่น แต่งสีและแสงของภาพน

นั้นๆรีทชั ไดคทั สินคา้และนาํส่วนประกอบต่างๆมาจดัวางเขา้ไวด้ว้ยกนั  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.3 ร่างภาพก่อนลงมือผลิต 

 

 โดยองคป์ระกอบและขอ้ความที่อยูบ่นแบนเนอร์จะมาจากบรีฟ ซ่ึงในงานน้ีลูกคา้ตอ้งการ

ให้มีรูปหน้าโรงงานของเขาและตอ้งการให้ Mood and Tone ที่มีลักษณะความเป็นจีนผสมอยู่จึง

เลือกใช้สีแดงตดักับสีทอง รวมถึง รูปทรงแทบที่อยู่บนแบนเนอร์ที่ตอ้งการออแบบให้ดูรู้สึกถึง

ความแข็ง ความรุนแรง เพื่อให้ได้อารมณ์แบบจีน และขอ้ความที่เก่ียวกับสินคา้ที่ทางบริษทัได้

จาํหน่าย และขนาดของแบนเนอร์คือ Banner Suppersite plus L ขนาด 2732 x 1200 px 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบที่ 4.4 รูป แบรนเนอร์  เวบ็ไซตข์องซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย)จาํกดั 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.5 รูป แบรนเนอร์  เวบ็ไซตข์องซุปเปอร์สตีล(ประเทศไทย)จาํกดั 

( แบบที่ 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.6 การแต่งภาพโดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบที่ 4.7 สร้างองคป์ระกอบต่างๆท่ีเป็นเวกเตอร์และตวัหนงัสือโดยใชโ้ปรแกรม 

illustrator 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.8 ไดคทัและรีทชัภาพสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.9 สร้างองคป์ระกอบที่ใชเ้ป็นลายนํ้ าในแคตตาล็อก 

 

  

 ส่วนแคตตาล็อกเม่ือลูกคา้ตอ้งการให้ใส่ลายนํ้ าลงไปในแคตตาล็อกเพื่อป้องกนัไม่ให้ใคร

สามารถเอารูปสินคา้ของเขาไปใชป้ระโยชน์ได ้เราจึงตอ้งสร้างลายนํ้ าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของทางลูกค้า ในการทําลายนํ้ าเราสามารถทําช้ินส่วนของที่ใช้ท ําในแบรน์เนอร์มา

ประยกุตใ์ชส้ร้างเป็นแคตตาล็อกได ้หรือจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไดแ้ต่ตอ้งคาํนึงถึง Moon and tone ใช้

ทาํแบรน์เนอร์ดว้ย พอไดป้ระกอบช้ินส่วนขึ้นมาเพื่อใชใ้นแคตตาล็อกแลว้จึงจะนาํเอารูปมาใส่ลง

ไปเป็นอนัเสร็จเรียบร้อย 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.10 แคตตาล็อก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.11 นาํองคป์ระกอบต่างๆมารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั 

4.3 การนํางานขึน้ระบบออนไลน์  

  ส่งงานกลบัให้พนักงานขายโดยการนาํไฟล์ที่ทาํเสร็จแลว้ไปใส่ไวใ้นกล่องของพนักงาน

ขายคนนั้นโดยมีขอ้กาํหนดวา่ถา้เป็นไซตท่ี์มีขนาด 960 x 200 px และขนาด 960 x 400 หา้มมีความจุ

เกิน 200 KB ส่วนไซต์ที่มีขนาด 2732 x 1200 ห้ามมีความจุเกิน 500 KB ใส่ในโฟร์เดอร์ช่ือแบน

เนอร์ ส่วน แคตตาล็อกให้ใส่ในโฟร์เดอร์ที่ช่ือว่า แคตตาล็อก หรือส่งทางไลน์ หรือ  google drive 

แล้วแต่พนักงานขายจะสะดวก ในกรณีที่ กราฟฟิก ทาํ แบนเนอร์ มาให้ลูกคา้เลือกจะตอ้งส่งรูป 

แบนเนอร์ ผา่นไปทางพนกังานขายท่ีดูแล จากนั้นรอลูกคา้เลือก เม่ือเราส่งงานเรียบร้อยถึงจะเขา้ไป

กด Finish job Graphic ที่เวบ็ Job.yellowpages.co.th ได้และทาํการ Reply E-mail ท่ีสั่งทาํงานช้ินน้ี

กลับไปหาพนักงานขายและฝ่าย ITให้เตรียมนํารูปขึ้ นเว็บไซต์ ก่อนนําไปเผยแพร่จะมี ล้ิง ไว้



สาํหรับให้ลูกคา้ตรวจสอบว่าตอ้งการแกไ้ขตรงจุดไหนหรือไม่ ถา้มีก็ตอ้งนาํกลบัมาแกไ้ขจนกว่า

ลูกคา้จะพึงพอใจกบังานบนเว็บทั้งหมดเวบ็ไซตแ์ละทางลูกคา้ตอ้งชาํระค่าบริการ จึงจะสามารถ

ออนไลน์เป็นเวบ็ไซตท์ี่กลุ่มเป้าหมายสามารถคน้หาเจอไดใ้นส่ืออินเตอร์เน็ต  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.12 ส่งงานใหพ้นกังานขาย ทางกล่องงานในไดร์ฟกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.13 ส่งงานแคตตาล็อกทาง google drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.14 ส่งงานใหพ้นกัขาย ทางไลน์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.15 การกด Finish job Graphic 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.16 Reply E-mail แจง้วา่ส่งงานเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.17 ภาพแบรน์เนอร์ท่ีนําไปใช้ 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานที่ บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกัด(มหาชน) ตั้งแต่วนัที่ 14 พฤษภาคม 

2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ งานที่ได้ปฏิบติัส่วนใหญ่เป็นการออกแบบ

แบรน์เนอร์เวบ็ไซต ์เพือ่ใชใ้นการโฆษณาออนไลน์ ทาํให้ไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงาน การแก้

ไขปั้ญหาเฉพาะ ความชาํนานในการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator และได้

เรียนรู้ขั้นตอนการทาํงานต่างของบริษทั ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนในการออกแบบงานโฆษณาออนไลน์

ในรูปแบบที่เป็นเว็บไซต์ ได้นําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไปประยกุต์ใช้ในการ

ทาํงาน ฝึกวินยัความรับผดิชอบในตวัเราทาํงานให้เสร็จภายในเวลาที่กาํหนดและความตรงต่อเวลา

ในการเขา้งาน รวบถึงการรับบรีฟจากพนกังานขายเพื่อผลิตงานออกมาให้มีคุณภาพและลูกคา้รู้สึก

พงึพอใจในตวังาน 

 สรุปวา่การที่ไดไ้ปปฏิบติังานสหกิจศึกษานั้นเราควรใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็น

การเก็บเก่ียวประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ที่ไม่สามารถหาไดใ้นการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อ

นาํไปใชใ้นการทาํงานจริงหลงัจากจบการศึกษา เช่ือว่าส่ิงที่ได้รับจากการไปปฏิบติังานสหกิจใน

คร้ังน้ี ทาํให้ตวัเราพฒันาขั้นในหลายๆดา้น ทั้งเร่ืองของการออกแบบงานโฆษณาไดดี้ยิง่ขึ้นจาก

คาํแนะนําของพี่ๆในบริษทั ความชาํนานในการใช้โปรแกรม ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การ

แกไ้ขสถานการณ์ ณ เวลานั้นใหอ้อกมาดีท่ีสุด  

 นอกเหนือจากน้ีส่ิงที่เป็นอุปสรรคในแรกเร่ิมของการทาํงาน คือ เร่ืองของการส่ือสารใน

การบรีฟงานที่เราไม่ค่อยเขา้ใจและค่อนขา้งท่ีจะขดัแยง่กบัความคิดในหัวของเรา ไม่ค่อยเขา้ใจใน

ลกัษณะการออกแบบของงานโฆษณาของบริษทัที่เป็นประเภท B2B ซ่ึงในช่วงแรกๆยงัไม่ค่อย

เขา้ใจในเร่ืองน้ี เพราะฉะนั้นเราจึงตอ้งขอคาํแนะนาํคาํปรึกษาจากพี่ที่บริษทั เพื่อให้เขา้ใจและเรา

สามารถทาํงานออกมาไดต้ามทีพ่นกังานขาย บรีฟ มาใหเ้รา 

 

 

 

 



5.2 ข้อเสนอแนะการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ในบางคร้ังจะมีงานเข้ามามากมายบวกกับงานที่เร่งรีบเข้ามาและเวลาที่ มีจาํกัด 

ขอ้แนะนาํคือเราจึงตอ้งบริหารจดัการเวลาให้ดี ลาํดบัความสาํคญัของงาน งานที่พี่เขาบอกของเร็ว

หน่อยไดไ้หม เราก็ควรที่จะนํางานนั้นมาทาํเป็นอนัดบัแรกๆ แลว้ค่อยทาํงานอ่ืนๆตามลาํดบั เพื่อ

ไม่ใหส่้งผลเสียกบังานทั้งหมด 

 5.2.2 ขาดประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ จึงทาํใหใ้นบางคร้ังเราแกไ้ขออกมา

ไดไ้ม่ดีเท่าที่ควร ทาํให้งานออกมาไม่ตรงกบัความตอ้งการของพนักงานขายไดเ้ต็มร้อยเปอร์เซ็นต ์

ขอ้เสนอแนะคือในช่วงแรกเราควรเขา้หาพีท่ี่บริษทัขอคาํปรึกษา วธีิแกไ้ขปัญหาวา่เจอแบบน้ีควรทาํ

ยงัไงเพื่อให้งานออกมาดีที่ สุด และในคร้ังต่อไปเราอาจจะเอาคําแนะนําของพี่ที่บริษัทไป

ประยกุตใ์ชอี้กที่หน่ึงก็ได ้
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• ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

Premier pro, Adobe after effect, และโปรแกรม Microsoft 

Office 

• สามารถจดัการบริหารงานและเวลาไดเ้ป็นอยา่งดี 
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