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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคัญ 

            ในยคุปัจจุบนัเทคโนโลยไีดเ้ขา้ถึงผูค้นทุกเพศทุกวยั ตั้งแต่เด็กยนัผูสู้งอาย ุทาํใหก้ารใชอิ้นเตอร์เน็ตนั้น

เขา้ถึงง่ายสําหรับทุกคน อยากซ้ืออะไรก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเสิร์จหาสินคา้นั้นไดใ้น Google คนในยุคน้ี

ส่วนใหญ่จึงชอบใช้ Google เสิร์จหาสินคา้และบริการใกลต้วั ทาํให้หลายๆแบรนด์ลว้นสนใจในการเร่ิมทาํ

โฆษณาออนไลน์มากข้ึน แลธุรกิจท่ีมกัมีการโฆษณาอยูท่ ัว่ไปเรามกัจะเห็นเป็นสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค 

สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือไปเพื่อใชเ้องเป็นส่วนใหญ่ เช่น ของกินของใชป้ระจาํวนั  เคร่ืองสําอาง เส้ือผา้ ท่ีพกั เป็น

ตน้ จึงทาํใหเ้กิด wongnai, shopee, traveloka เป็นตน้ แต่สินคา้นั้นไม่ไดมี้แค่นั้น นอกจากสินคา้อุปโภคบริโภค

แลว้ก็ยงัมีสินคา้อีกประเภทหน่ึง คือ สินคา้อุสาหกรรม เป็นสินคา้ท่ีช่วยในการผลิต ซ้ือไปใชใ้นกระบวนการ

ผลิต แลว้ไดสิ้นคา้สําเร็จรูปออกมา หรือสินคา้สนบัสนุนการผลิตสินคา้ให้สะดวกคล่องตวั เช่น เคร่ืองจกัร 

อะไหล่เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ ส่วนประกอบท่ีใช้ในการผลิตสินคา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆท่ี

กล่าวไวข้า้งตน้ เป็นสินคา้ประเภทท่ีไม่ตอ้งใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือแบบสินคา้ประเภทอุปโภคบริโภค 

ทาํให้การโฆษณาส่ืออ่ืนๆ แทบไม่จาํเป็น และถึงใช้การโฆษณาตามส่ือก็ไม่ไดมี้ความสําคญักบัยอดขายเลย 

เพราะลูกคา้คือเจา้ของธุรกิจ เจา้ของโรงงาน ท่ีตอ้งการสินคา้ประเภทน้ีเพื่อไปสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการต่างๆ

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย 

ในอดีตมีส่ิงน้ีท่ีช่วยให้การซ้ือสินค้าอุตสาหกรรมสะดวกข้ึน  ‘สมุดหน้าเหลือง  (Thailand 

YellowPages) ’  แต่ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้วา่ยุคน้ีการใชอิ้นเตอร์เน็ตนั้นเขา้ถึงง่ายสําหรับทุกคน นิยมเสิร์จหา

สินคา้มากกว่า ทาํให้ ‘สมุดหน้าเหลือง’ ไดย้กเลิกการผลิตไป ทาํให้เกิด เวบ็ ‘www.yellowpages.co.th’ มา

แทนท่ีแบบหนงัสือเล่มหนา นอกเหนือจากร้านจาํหน่ายสินคา้อุตสาหกรรมแลว้ ปัจจุบนัก็ยงัมีร้านสินคา้

ประเภทขายส่ง ร้านอาหาร คลินิก และอีกหลายร้านร้านคา้มาเร่ิมทาํการโฆษณา ดว้ยความไม่หยุดพฒันา 

เวบ็ไดเ้ติบโต กลายเป็นเวบ็อนัดบัหน่ึงการันตีดว้ยรางวลั ‘เวบ็ไซตธุ์รกิจท่ีมีผูใ้ชง้านมากท่ีสุด’ 3 ปีซอ้น 

จากท่ีไดม้าศึกษางานผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ในแผนก Online media sales ในส่วนการบริการ 

Thailand Yellowpages ของ บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน) เพื่อศึกษาถึงการออกแบบงานส่ือ

โฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์ การคิดคาํโฆษณา การจดัวางองคป์ระกอบการใหเ้หมาะสมกบั

ประเภทของสินคา้ การออกแบบงานโฆษณาออนไลน์กบัมืออาชีพท่ีชาํนาญในดา้นน้ีโดยตรง การรับบรีฟ

จากฝ่ายขาย (Account Executive) ทาํใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ในดา้นความคิดสร้างสรรค ์การออกแบบดา้น
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ใหม่ๆท่ีไม่เคยไดศึ้กษา จากประสบการณ์การสอนงานจริงของมืออาชีพ ทาํใหเ้ขา้ใจการทาํงานจริง ผลงานท่ี

ออกมาจึงตอบโจทยค์วามพึงพอใจของลูกคา้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีเป็นในรูปแบบของเวบ็ไซต ์(website ) 

ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

2.เพื่อศึกษารูปแบบในการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

1.3 ขอบเขตของรายงาน 

การศึกษาขั้นตอนผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) เพื่อศึกษา

ดา้นการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสมกบัตวัสินคา้หรือบริการ 

โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม - 31สิงหาคม 2561 ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการ

ออกแบบ     การคิด Mood & Tone ของส่ือโฆษณาออนไลน์ใหเ้หมาะสม ช่วยเสริมความโดดเด่นของสินคา้

ตอบโจทยต์ามการรับบรีฟงาน การคิดคาํโฆษณาใหดึ้งดูด และส่ือถึงภาพรวมของธุรกิจนั้นได ้ทาํยงัไงถึงจะ

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และรวบรวมเน้ือหาของงานมาทาํรายงานสหกิจ 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดศึ้กษาและเรียนรู้การขั้นตอนการคิดคาํโฆษณา การออกแบบจดัวางองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบั 

ตวัสินคา้ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

2.ไดศึ้กษาขั้นตอนการรับบรีฟงานจากฝ่ายขาย (Account Executive)  

ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

3.ไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์( Website)  ของ  

บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

4. ไดค้วามรู้มาพฒันาดา้นกราฟิกดีไซน์เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรียน 

 



บทที ่2  

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษาเร่ือง “ ขั้นตอนการออกเเบบและผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ 

ของ ร้านไทยยงวสัดุก่อสร้าง โดย บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย กาํจดั (มหาชน) ปีพ.ศ.2561 ” มุ่งศึกษาใน

ขั้นตอนการผลิตและออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบเวบ็ไซต ์การใชก้ราฟิกมาออกแบบ การจดั

วางองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมและตกแต่งรูปภาพ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

 

2.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์ คืออะไร 

 2.1.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบา้ง 

2.2 ประเภทของเวบ็ไซต ์

2.3 หลกัการออกแบบกราฟิก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN) 

2.3.1 ความสาํคญัของการออกแบบ 

2.3.2 องคป์ระกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS ) 

2.3.3 การจดัองคป์ระกอบ ( COMPOSITION ) 

2.4 หลกัการสร้างงานกราฟิก 

2.5 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบ 

2.6 องคป์ระกอบของการออกแบบภาพโฆษณา 

 

2.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์ คือ  

ส่ือท่ีแพร่หลายและเป็นส่ือท่ีรวดเร็วผา่นสังคมออนไลน์ท่ีขยายใหญ่ข้ึน และเติบโตอยา่งไม่หยุด

น่ิง ยุคน้ีได้นิยามไวว้่า การหยุดอยู่กบัท่ีคือการเดินถอยหลงั นั่นเอง หลายๆ แบรนด์จึงพยายามพฒันา

สินคา้ของตวัเองและหาเทคนิคการทาํการตลาดแบบใหม่ๆ ท่ีสามารถดึงดูดลูกคา้ให้เขา้มาซ้ือสินคา้ของ

ตนเองได ้และหน่ึงในนั้นคือการใช ้ส่ือโฆษณาออนไลน์ การทาํการตลาดผา่นอินเตอร์เน็ตคือการทาํให้

คนนบัลา้นคนท่ีเช่ือมต่อกนัเห็นสินคา้บริการของคุณมากข้ึนและหน่ึงในนั้นคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ 

อาจจะแค่ 1-5% เท่านั้นซ่ึงดูแลว้ไม่มากมายอะไร แต่ถา้เทียบกบัจาํนวนคนท่ีเล่นอินเตอร์เน็ตจริงๆ ถือวา่

สูงและเป็นท่ีน่าทาํการตลาดอยา่งยิง่ 
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จุดเด่นของ ส่ือโฆษณาออนไลน์ คือมีตน้ทุนท่ีถูกกว่า  ไม่ตอ้งหาพนกังาน ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ี 

ไม่ตอ้งเฝ้าหน้าร้านตลอด 24 ชม ดงันั้นตน้ทุนในการขายสินคา้จึงมาทุ่มอยู่ท่ีส่ือโฆษณาออนไลน์เป็น

อยา่งแรก 

2.1.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง 

1.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ display ads 

คือส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจรูปแบบหน่ึง เพราะมีทั้งรูปภาพ วีดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือไหว เหมาะกบั

การทาํโฆษณาแบบ cpm เพราะกระตุน้การคลิกไดดี้กวา่ทางอ่ืน 

 

2.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ mobile ads 

การทาํการตลาดแนวน้ีมีแนวโนม้ดีข้ึนเร่ือยๆ เพราะ smartphone คือส่ิงท่ีอยูคู่่กบัเจา้ของ

ตลอดเวลา ดงันั้นสินคา้ของคุณก็จะปรากฏมากข้ึนผา่นมือถือ 

 

3.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ Google search 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.1 

 

การคน้หา คือ ส่ิงหน่ึงท่ีมาพร้อมกบัการเติบโตของเวบ็ไซตท่ี์มากข้ึน ดงันั้นห้องสมุดออนไลน์

ขนาดใหญ่จาํเป็นตอ้งพึ่งเคร่ืองมือในการคน้หาอยา่ง search engine เช่น google,yahoo,bing เป็นตน้ และ

เป็นช่องทางในการทาํการตลาดบนหน้าแรกของ Google ท่ีมีทั้ งแบบ pay per click ท่ีเรียกว่า Google 

AdWords  และบ ริการรับทํา  SEO ท่ี ง่าย  และถูกกว่าการลงโฆษ ณ า  AdWords ซ่ึ งส ามารถเจาะ

กลุ่มเป้าหมายไดม้ากแต่ตอ้งมีการลงทุนนิดหน่อย 
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4.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ direct mail 

อีเมลคื์อส่ิงท่ีเราทุกคนตอ้งมีเพื่อรับส่งขอ้มูลแบบออนไลน์ และการทาํการตลาดดา้นน้ีช่วยประหยดั

ตน้ทุนไดม้ากกวา่ดา้นอ่ืนๆ 

 

5.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ viral marketing 

การทาํการตลาดดา้นน้ีคือการสร้างกระแสดา้นใดดา้นหน่ึง และมีการบอกต่อ อาจจะเป็นแบบปาก

ต่อปาก หรือการแชร์ การ like ซ่ึงสร้างความนิยมผา่น viral marketing ไดร้วดเร็วมาก 

 

6.ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ social media 

ส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมมากอนัดบัหน่ึงคือ facebook และยงัแรงต่อเน่ือง ดงันั้นคุณ

จึงไม่ควรมองขา้มการทาํการตลาดในดา้นน้ี เด็ดขาด 

 

7.ส่ือโฆษณาออนไลน์บน Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2.2 

เป็นการทาํการตลาดออนไลน์ ท่ีสนใจอีกแบบหน่ึง โดยโฆษณาบน Youtube ( รายละเอียด)จดั

กิจกรรมหรือสร้างเน้ือหาวดีีโอ เชิญชวนข้ึนมา โปรโมทสินคา้ โปรโมทแบรนด ์ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยม 

ในอนาคตอนัใกล้น้ี ส่ือโฆษณาออนไลน์จะเขา้สู่ยุดเว็บ 3.0 คือเน้ือหาขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาได้

อยา่งไม่จาํกดัและเช่ือมโยงสัมพนัธ์ ต่อยอดมาจากการตลาดยคุ 2.0 ซ่ึงผูบ้ริโภคเป็นคนสร้างเน้ือหาข้ึนมาเอง

แต่ยงัไม่มีการจดัระบระเบียบ ดงันั้นในอนาคตส่ิงท่ีจะไดจ้ากโลกออนไลน์จะทาํให้คุณเสพติดขอ้มูลข่าวสาร

อยา่งไม่รู้ตวั 
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2.2 ประเภทของเวบ็ไซต์ 

1. เว็บไซต์แสดงตัว  (Presence  Website)  เปรียบเสมือนการยกเอางานโฆษณาจากส่ือชนิดอ่ืนๆ 

เช่น แผ่นพบั ป้ายประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์  หรือภาพน่ิงจากส่ือโทรทศัน์ ฯลฯ นาํลงมาบรรจุไวบ้น

อินเทอร์เน็ต  นับเป็นพฒันาการขั้นเร่ิมแรกของการใช้เวบ็ไซต์เพื่อการโฆษณา ซ่ึงโดยทัว่ไป  ในเวบ็ไซต์

ชนิดน้ีมกัมีส่วนประกอบท่ีสําคญัคือ หน้าหลกัเรียกวา่ “Homepage” และป้ายแถบโฆษณา  หรือ “Banner” 

รวมทั้งประกาศเสริมเฉพาะกิจคือ  “Pop-up” บางกรณีอาจมีช่องสําหรับให้คลิก  เพื่อเช่ือมโยงไปสู่เวบ็ไซต์

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และบรรดาเครือข่ายพนัธมิตรดว้ย 

2. เว็บไซต์ ร้านค้า (On-line Store website)  เป็ นเว็บไซ ต์ ท่ี เปิดโอกาสให้ทํามาค้าขายผ่าน

อินเทอร์เน็ตได ้ คลา้ยกบัจาํลองตลาดจริงและอา้งอิงสถานการณ์พบปะระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย โดยส่วนใหญ่

มกัมีรายละเอียดของผลิตภณัฑ์สินค้าและบริการ รวมแม้กระทัง่การเปิดโอกาสให้ทดลองใช้ก่อนหรือ

มาตรการส่งเสริมการขายอยา่งอ่ืน ซ่ึงหากลูกคา้ผูใ้ดพร้อมตดัสินใจซ้ือไดเ้ลยทนัที  สามารถใช้วิธีการจ่าย

ชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตแลว้รับสินคา้หรือบริการนั้นต่อไป  

3. เว็บไซต์บริการเน้ือหา (Content service Website) เว็บไซต์ชนิดน้ีมีความสามารถในการ

ให้บริการดา้นสารสานเทศอยา่งเต็มรูปแบบ เน่ืองจากถูกออกแบบพฒันาข้ึนมาเพื่อการรับส่งข่าวสารขอ้มูล

ผา่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะตวัอยา่งเช่น  เน้ือหาจากหนงัสือพิมพห์รือหนงัสือต่างประเทศ  ผลงานเพลงและ

ศิลปะการออกแบบลวดลายต่าง ๆ รวมทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกซ่ึงมีความสําคญัมากเป็นพิเศษ ฯลฯ เวบ็ไซต์

ดงักล่าวจึงขายเน้ือหาใหก้บัผูช้ื้อผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดท้นัที 

 

2.3 หลกัการออกแบบกราฟิก (THE PRINCIPLE OF GRAPHIC DESIGN) 

2.3.1 ความสําคัญของการออกแบบ 

การออกแบบ มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัของมนุษยเ์รา เก่ียวขอ้งกบั ทุกระดบั

อายุ ทุกเพศ ทุกอาชีพ ทุกคนมีความรักสวย รักงาม ดงัสุภาษิตไทยท่ีวา่ " ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 

" เช่น การแต่งกายท่ีแต่ละคนต่างลว้นเลือกสรรและเลือกอยา่งรอบคอบให้เขา้กบับุคลิคและสรีระของตน 

เร่ิมตั้งแต่ ลวดลาย สีเส้ือผา้จะตอ้งกลมกลืนเขา้กนั มีผลต่อความสูง ความอว้น เช่น คนตวัเต้ียควรจะใส่เส้ือ

ลายเส้นตรงแนวด่ิงท่ีมีหลายเส้น ส่วนคนอว้นควรเลือกลายเส้นตรงแนวด่ิงท่ีมีสามส่ีเส้น เนน้สีสดอยูส่่วนท่ี

เป็นแถบกลางตวั สีเขม้มืดๆอยูแถบขา้งลาํตวัทั้งสองขา้ง เป็นตน้ รวมไปถึงเคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น แหวน 

นาฬิกา สร้อยคอ เข็มกลัดติดเส้ือ จนถึงแว่นตา ต้องมีการออกแบบเพื่อให้ถูกใจเหมาะสมผูใ้ช้ทั้ งส้ิน            

ถา้มองไปถึงเกา้อ้ีนัง่ รูปทรงแบบใดเหมาะกบังานชนิดใด สถานท่ีใด เช่น ใชก้บัโต๊ะทาํงานปกติ ใช้กบัโต๊ะ
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คอมพิวเตอร์ ติดตั้งบนรถเก๋ง รถโดยสาร รถไฟฟ้า หรือในโรงภาพยนตร์ การเลือกซ้ือรถยนต ์เกินกวา่ 70 % 

เลือกท่ีรูปทรงและสีของรถ แมแ้ต่เม็ดยาท่ีเรากินรักษาโรค ยงัตอ้งออกแบบให้มีสีน่ากิน เคลือบรสหวาน 

รูปทรงกลม มน กลืนง่าย เป็นตน้ 

มนุษยเ์ราให้ความสําคญัในด้านการออกแบบมาก จะเห็นได้ว่าการออกแบบศิลปะนั้นเป็นส่ิงท่ี

ควบคู่อยูก่บัความสุนทรียะของมนุษยต์ลอดมา 

2.3.2 หลกัการออกแบบกราฟิก  

ก่อนท่ีจะทาํงานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตาม ส่ิงแรกท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือ การกาํหนดจุดประสงค์

ท่ีชดัเจนของงาน เพราะช่องทาง รูปแบบและวิธีการ ของการนาํเสนอมีมาก มีความรวดเร็ว ไร้ขอบเขต เช่น

ใน เวป็ไซต ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงใหท้นัเหตุการณ์ อาจจะทาํใหเ้กิด

ความสับสน ยุ่งยากในการดาํเนินงาน มีผลกระทบต่อการทาํงาน เกิดความไม่เป็นระบบ มีการสูญเสียและ

ส้ินเปลืองโดยไม่จาํเป็น ดังนั้ นผูอ้อกแบบจึงควรมีหลักการและข้อควรคาํนึงก่อนการเร่ิมงานเพื่อการ

แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้ง รัดกุมและวางแผนการดาํเนินงานใหส้าํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีตลอดจนจบกระบวนการ ไม่

มีปัญหาและอุปสรรค หลกัการดาํเนินงานออกแบบกราฟิก 

 หลกัการดําเนินงานและการวางแผนข้ันต้นของการออกแบบกราฟฟิกมีดังนี ้

1. วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วา่ จะบอกกล่าว เร่ืองราวข่าวสารอะไรแก่ผูรั้บรู้บา้ง เช่น 

ทฤษฎีหรือหลกัการ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วิธีการนาํเสนอ (Presentation) ท่ีดี

และเหมาะสมกบัเร่ืองราวเหล่านั้นว่ามีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพื่อวตัถุประสงค์ใด เช่น เพื่อ

แนะนาํ เผยแพร่ เพื่อใหค้วามรู้ หรือความบนัเทิงเป็นตน้ 

2.กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง ◌่หรือบุคคลทัว่ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิตนกัศึกษา

หรือเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารท่ีให้มีระดับความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ เฉพาะคนใน

ประเทศหรือชาวต่างชาติ ซ่ึงผูอ้อกแบบจาํเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน ดําเนินการกับข่าวสาร 

ออกแบบ และการนาํเสนอใหต้รงจุดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

3. ส่ิงท่ีตอ้งการบอกคืออะไร หมายถึง วธีิการท่ีจะส่ือความหมายกบัผูรั้บรู้หรือกลุ่มเป้าหมาย และถา้

ท่ีมีการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไวล่้วงหน้า ชดัเจนแล้วก็จะทาํให้ผูอ้อกแบบมีความสะดวกในการท่ีจะบอก

หรือส่ือความหมายได้ง่ายข้ึน เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เคร่ืองหมาย และภาพประกอบต่าง ๆส่ือแทน

คาํศพัท์ ขอ้ความท่ีเป็นนามธรรม ไดต้รงตามระดบัความสามารถในการรับรู้ของผูรั้บ จะช่วยให้เกิดความ

เขา้ใจในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จาํไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและจดจาํไวต้ลอดไป 
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4. นาํเสนอข่าวสารดว้ยส่ือใด แบบใด ผูอ้อกแบบตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประเภทของส่ือ ศกัยภาพของ

ส่ือชนิดต่างๆ คาํนึงถึงการเลือกใชส่ื้อในการนาํเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะไดผ้ลดีมีความเหมาะสม

กบัข่าวสาร และผูอ้อกแบบควรจะใชว้ิธีการจดัการกบัข่าวสารนั้น อยา่งไร จึงจะสามารถโนม้นา้วจิตใจและ

ส่ือความหมายต่อผูรั้บได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

การออกแบบกราฟิก ส่วนใหญ่เป็นวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกถึงการส่ือความหมายใน

ลกัษณะของตวัอกัษรและภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการส่ือสารทางทศันสัญลกัษณ์ (Visual form) ดงันั้น

ในการออกแบบจึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้เก่ียว การมองเห็นและจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3.2 องค์ประกอบในการออกแบบ ( DESIGN ELEMENTS ) 

1. จุด (Point) จะเป็นจุดท่ีช้ีใหเ้ห็น ตาํแหน่งในท่ีวา่ง หรือท่ีต่างๆ ไม่มีความกวา้ง ความยาว 

ความลึก จุดให้ความรู้สึกคงท่ี ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพื้นท่ี จุดจะเกิดอยูใ่นบริเวณต่างๆดงัเช่น จุด A จุด 

B ดงัภาพ 

2. เส้น (Line) เส้นเกิดจากการนาํจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกนั หรือเกิดจากจุดเคล่ือนท่ี เส้นทางท่ีจุด

เคล่ือนท่ีไปคือ เส้น มีความยาว ไม่มีความกวา้งหรือความหนามาก การกาํหนดทิศทางของเส้นให้อยูใ่นแนว

ท่ีต่างกนั จะใหค้วามรู้สึกท่ีต่างกนั ดูมัน่คง บางคร้ังดูเคล่ือนไหว และเจริญงอกงาม เติบโต เช่น 

- เส้นตั้ง (Vertical Line) ให้ความรู้สึกสูงสง่า แข็งแรง มัน่คง ถ้าสูงมาก ๆ ก็จะให้ความ รู้สึกไม่

ปลอดภยั แต่จะบอกความเติบโต ถา้นาํมาประยุกตใ์นการแต่งกาย โดยใส่เส้ือ ลายแนวเส้นตั้งฉาก 

แนวด่ิง จะช่วยใหดู้สูงข้ึน และถา้ออกแบบใหดู้ผอมลง อาจใชเ้พียง2-3 เส้น 

- เส้นนอน (Horizontal Line) ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แน่นอน มั่นคง ปลอดภัย ความน่ิง 

พกัผอ่นเป็นธรรมชาติ 

- เส้นเฉียง (Oblique Line) ให้ความรู้สึกไม่มัน่คงไม่ปลอดภยั ต่ืนตน้ สนุกสนานแสดงการเคล่ือนท่ี 

ไม่อยูน่ิ่ง 

- เส้นโคง้ (Curve) จะให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว นุ่มนวล อ่อนหวาน เช่ืองชา้ กระชบัและเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียว 

- เส้นกระจาย เป็นเส้นท่ีออกจากจุดศูนย์กลางให้ความรู้สึก มีพลังกระปร้ีกระเปร่า สร้างสรรค ์

เดินทางออกไปทุกทิศพร้อมๆกนั พองออก แตกตวั 

- เส้นลกัษณะอ่ืนๆ เช่น เส้นหยกั เส้นประ เส้นจุดผสมเส้นประ ต่างก็ให้ความรู้แตกต่างกนัออกไป 

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวา่ จะนาํไปประกอบกบัรูปอะไร  
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3. รูปทรง (FORM) เกิดจากระนาบท่ีปิดล้อมกนัทาํให้เกิดปริมาตร (Volume) มี 3 มิติ คือ ความ

กวา้ง ความยาว และความสูง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงธรรมชาติ 

- รูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form ) เป็นรูปทรงท่ีมีดา้นแต่ละดา้นคลา้ยกนั มีความสัมพนัธ์กนั

อยา่งเป็นระเบียบ มีแกนท่ีสมดุล มกัจะประกอบดว้ยเส้นตรงและเส้นโคง้ ท่ีมีแบบแผน ไดแ้ก่ 

- รูปทรงธรรมชาติ ( Original Form) มกัจะประกอบด้วยเส้นโค้ง (Curves) เส้นอิสระ ทั้งอยู่ใน

ลกัษณะสมดุลและไม่สมดุล รูปทรงธรรมชาติจะใหค้วามรู้สึกอ่อนไหว 

- รูปทรงอิสระ (Free Form) รูปดา้นแต่ละดา้นมกัจะไม่สัมพนัธ์กนั ไม่มีความสมดุล ไม่เป็นระเบียบ 

ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวได ้การเปล่ียนแปลงรูปทรงเป็นการปรับเปล่ียนเพื่อความลงตวั ความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือมีรูปทรงใหม่ในเชิงเพิ่ม ลดปริมาตร การแยกส่วน การเจาะทะลุ

เป็นตน้ 

 เทคนิคการกลบัพืน้ภาพมีผลต่อสายตาผู้ดู 

จากการออกแบบกลบัพื้นภาพ ทาํใหเ้กิดการสร้างสรรคง์าน เป็นสญัลกัษณ์ (Logo) และเป็นท่ีนิยม 

เพราะมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีผลของการมองเห็นวา่ ภาพสีขาวท่ีอยูใ่นพื้นสีดาํ จะทาํใหดู้

โตข้ึน 10-15 %  เทคนิคน้ีนิยมนาํไปใชท้าํตวัอกัษรพาดหวัข่าวสาํคญัในหนา้หน่ึงของหนงัสือพิมพ ์

ขนาด คือ การเปรียบเทียบรูปร่างหรือรูปทรง การวดัสัดส่วน ระยะหรือขอบเขต 

ของรูปร่างนั้นๆสัดส่วน (Scale) 

สัดส่วน คือ ความเหมาะสมของส่ิงของตั้งแต่ 2 ส่ิงข้ึนไป มีความสัมพนัธ์กนั 

การหาความสัมพนัธ์ของขนาดและสัดส่วนในการออกแบบตอ้งคาํนึงถึงขนาดและสัดส่วนของผูใ้ชแ้ละ

กิจกรรมภายในเป็นหลกั ในงานออกแบบโดยทัว่ไป มีหลกัเก่ียวกบัขนาดและสัดส่วนดงัน้ี 

- ขนาดท่ีแตกต่างกนั จะใหค้วามรู้สึกขดักนั (Contrast) 

- ขนาดใกลเ้คียงกนั ใหค้วามรู้สึกกลมกลืนกนั (Harmony) 

- ความแตกต่างของขนาดทาํใหเ้กิดความรู้สึกเคล่ือนไหว (Dynamic) 

วสัดุและพื้นผวิ ( Material and Texture ) 

วัสดุ (Material) คือ วตัถุดิบท่ีจะนํามาใช้ในการออกแบบ โดยเลือกความเหมาะสม ตรงตาม

ลกัษณะของงาน ถา้ทาํลงบนกระดาษวาดเขียน อาจเป็นรูปลอกลวดลายต่างๆแบบทึบแสง ถา้ทาํลงบนแผ่น

โปร่งใสก็ใชรู้ปหรืออกัษรลอกแบบสีโปร่งแสง เป็นตน้  

พื้นผิว (Texture) คือ ลกัษณะเฉพาะ ท่ีเกิดจากโครงสร้างของวสัดุ อาจนาํวตัถุดิบหลาย ๆ อยา่งมา 

สร้างให้เกิดพื้นผิวใหม่ หรือความรู้สึกในการแยก จาํแนกความเรียบความขรุขระ ความแตกต่างของพื้นผิว
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ในทางกราฟิก สามารถแยกออกได้ดว้ยประสาทสัมผสั ทางตา เป็นส่วนใหญ่ พื้นผิวท่ีแตกต่างกนัจะให้

ความรู้สึกต่างกนั   เช่น  

ผิวขรุขระ ให้ความรู้สึกปลอดภยั มัน่คง แข็งแรง สาก สะดุด หยาบ ระคายเคือง ในบางสถานะทาํ

ให้ดูเล็กกวา่ ความจริง เช่น ผิวขรุขระของกาํแพงท่ีก่อดว้ยศิลาแลงหรือหิน กาบ จะดูแขง็แรงบึกบึน  ในการ

สร้างงานกราฟิกลงบนกระดาษ เช่น รูปหลงัคาบา้นลายสังกะสี กระเบ้ืองลอนแบบต่างๆ ผนงัตึก ซ่ึงลวดลาย 

ขรุขระ เหล่าน้ีจะนาํมาจากแผน่รูปลอก ซ่ึงใน ปัจจุบนัใชล้วดลายสาํเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ 

ผวิเรียบมัน ใหค้วามรู้สึกไม่มัน่คง ล่ืน หรูหรา วาบหวาม สดใส แสงสะทอ้น ในบางสถานะทาํใหดู้

ใหญ่กวา่ปกติ เช่น ผนงัตึกท่ีฉาบปูนเรียบหรืออาคารท่ีเป็นกระจกทั้งหลงั จะดูเปราะบาง แวววาว ตวัอยา่ง

งานกราฟิกท่ีตอ้งการความเป็นมนัวาว ท่ีใชเ้ทคนิคแผน่รูปลอกท่ีมีลายไล่โทนสาํเร็จรูป 

2.3.3  การจัดองค์ประกอบ (Composition) 

1. ความสมดุล (Balance) คือ ความเท่ากนัหรือเท่าเทียมกนัทั้งสองขา้ง แบ่งออกเป็น 

สมดุลแบบทั้ง  

2.ข้างเหมือนกัน (Symmetrical balance) ทั้งซ้ายขวาเหมือนกนั การสมดุลแบบน้ีจะทาํให้ดูมัน่คง

หนกัแน่น ยติุธรรม เช่น งานราชการ ใบวฒิุบตัร ประกาศณียบตัร การถ่ายรูปติดบตัรเป็นตน้ 

สมดุลแบบ 2 ขา้งไม่เหมือนกนั (Asymmetrical balance) ดา้นซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกนั แต่มองดูแล้ว

เท่ากนัดว้ยนํ้ าหนกัทางสายตา เช่น สมดุลดว้ยนํ้ าหนกัและขนาดของรูปทรง ดว้ยจุดสนใจ ดว้ยจาํนวนดว้ย

ความแตกต่างของรายละเอียด ดว้ยค่าความเขม้-จางของสี เป็นตน้ 

3. การเน้นให้เกิดจุดเด่น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบดว้ยจุดสําคญัหรือส่วนประธาน

ในภาพ จุดรองลงมาหรือส่วนรองประธาน ส่วนประกอบหรือพวกรายละเอียดปลีกยอ่ย ต่างๆ 

หลกัและวธีิในการใชก้ารเนน้ 

- เนน้ดว้ยการใชห้ลกัเร่ือง Contrast 

- เนน้ดว้ยการประดบั 

- เนน้ดว้ยการจดักลุ่มในส่วนท่ีตอ้งการเนน้ 

- เนน้ดว้ยการใชสี้ 

- เนน้ดว้ยขนาด 

- เนน้ดว้ยการทาํจุดรวมสายตา 

4. เอกภาพ (Unity) ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นกลุ่มเป็นกอ้น โดยท่ีองคป์ระกอบภายในตอ้ง

กลมกลืนกนัมี 2 แบบ คือ 
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เอกภาพแบบหยุดน่ิง (Static unity) โดยใชรู้ปทรงเรขาคณิตทาํใหเ้กิดลกัษณะหนกัแน่น 

เอกภาพแบบเคล่ือนไหว (Dynamic unity) ใชรู้ปทรงหรือรูปร่างแบบธรรมชาติทาํใหเ้คล่ือนไหวสนุกสนาน 

5. ความกลมกลืน (Harmony) การจดัองค์ประกอบท่ีใกลเ้คียงกนัหรือคลา้ย ๆ กนัมาจดัภาพทาํให้

เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกนัมี 3 แบบ คือ 

5.1 กลมกลืนในดา้นประโยชน์ใชส้อย คือ ทาํใหเ้ป็นชุดเดียวกนั 

5.2 กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเคร่ืองหมายการคา้ & โลโก ้

5.3 กลมกลืนในองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

- กลมกลืนดว้ยเส้น-ทิศทาง 

- กลมกลืนดว้ยรูปทรง-รูปร่าง 

- กลมกลืนดว้ยวสัดุ -พื้นผวิ 

- กลมกลืนดว้ยสี มกัใชโ้ทรสีท่ีใกลก้นั 

- กลมกลืนดว้ยขนาด-สัดส่วน 

- กลมกลืนดว้ยนํ้าหนกั 

6. ความขัดแย้ง (Contrast) การจดัองคป์ระกอบให้เกิดความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจหรือให้

เกิดความสนุกต่ืนเตน้ น่าสนใจ ลดความเรียบ น่าเบ่ือ ใหค้วามรู้สึกฝืนใจ ขดัใจ แต่ชวนมอง 

7. จังหวะ (Rhythm) จงัหวะเกิดจากการต่อเน่ืองกนัหรือซํ้ าซ้อนกนั จงัหวะท่ีดีทาํให้ภาพดูสนุก 

เปรียบไดก้บัเสียงเพลงอนัไพเราะ ในดา้นการออกแบบแบ่ง จงัหวะ เป็น 3 แบบ คือ 

7.1 จงัหวะแบบเหมือนกนัซํ้ าๆกนั เป็นการนาํเอาองค์ประกอบหรือรูปท่ีเหมือน ๆ กนั มา

จดัวางเรียงต่อกัน ทาํให้ดูมีระเบียบ (Order) เป็นทางการ การออกแบบลายต่อเน่ือง เช่น ลาย

เหล็กดดั ลายกระเบ้ืองปูพื้นหรือผนงั ลายผา้ เป็นตน้ 

7.2 จงัหวะสลบักนัไปแบบคงท่ี เป็นการนาํองค์ประกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมาวางสลบักนั

อยา่งต่อเน่ือง เป็นชุด เป็นช่วง ใหค้วามรู้สึกเป็นระบบ สมํ่าเสมอ ความแน่นอน 

7.3 จงัหวะสลบักนัไปแบบไม่คงท่ี เป็นการนาํองคป์ระกอบหรือรูปท่ีต่างกนัมาวางสลบักนั 

อยา่งอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ใหค้วามรู้สึกสนุกสนาน 

7.4 จงัหวะจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็ก เป็นการนาํรูปท่ีเหมือนกนั มาเรียงต่อกนั 

แต่มีขนาดต่างกนัโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กอยา่งต่อ เน่ืองทาํให้ภาพมีความลึก  

มีมิติ 
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8. ความง่าย (Simplicity) เป็นการจดัให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุง่ยากซบัซ้อนมีมโนทศัน์เดียว ลดการมี

ฉากหลงัหรือภาพประกอบอ่ืน ๆ ท่ีไม่จาํเป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งออกไป เพราะการมีฉากหลงัรกทาํให้ภาพหลกั

ไม่เด่น นิยมใช้ในการถ่ายภาพท่ีปรับฉากหลงัให้เบลอ เป็นภาพเก่ียวกับดอกไม้ แมลง สัตว ์และบุคคล

นางแบบ เป็นตน้ 

9. ความลึก (Perspective) ให้ภาพดูสมจริง คือ ภาพวตัถุใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกลออกไปจะ

มองเห็นเล็กลงตามลาํดบั จนสุดสายตา ซ่ึงมีมุมมองหลกั ๆ อยู ่3 ลกัษณะ คือ วตัถุอยูสู่งกวา่ระดบัตา วตัถุอยู่

ในระดบัสายตา และวตัถุอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัสายตา 

 

2.4 หลกัการสร้างงานกราฟิก 

1. การกาํหนดพื้นหลงัของภาพ 

เป็นการกาํหนดภาพ  หรือสีพื้นหลงั  โดยภาพหรือสีพื้นหลงัท่ีใชน้ั้นควรมีโทนสีให้อารมณ์และส่ือ

ความหมายไดถู้กตอ้งตามจุดประสงคข์องช้ินงาน 

2. การเลือกพื้นท่ีภาพท่ีใชง้าน 

เป็นการตดั  หรือคดัลอกบางส่วนของภาพต่างๆ  ท่ีเราจะนาํมาใชใ้นช้ินงานของเรา 

3. การจดัวางภาพใหเ้หมาะสม 

การนาํภาพส่วนประกอบมารวมกนัเป็นช้ินงาน  อาจมีบางภาพท่ีมีขนาดและมุมการจดัวางไม่ลงตวั  

เราก็สามารถขยาย  หมุน  และบิดภาพใหเ้ขา้กนั 

4. การใส่ขอ้ความ 

เป็นการใส่ขอ้ความท่ีเป็นช่ือเร่ือง  หรือคาํบรรยายต่างๆ เขา้ไปตกแต่งเพิ่มเติม 

5. การนาํภาพส่วนประกอบมาจดัซอ้นกนั 

การนาํภาพส่วนประกอบท่ีเลือกไวม้าทาํการซ้อนกนั  โดยบางส่วนอาจจะอยูด่า้นบน  หรือดา้นล่าง

ตามจุดประสงคท่ี์วางไว ้

6. ตกแต่งทุกส่วนประกอบเขา้กนัอยา่งกลมกลืน 

สุดทา้ยจะพิจารณาภาพรวมช้ินงานท่ีได ้ และปรับแต่งรายละเอียดของภาพประกอบแต่ละส่วนให้ดู

กลมกลืนกนั  เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีสวยงาม 
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2.5 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกบัการออกแบบ 

                1. คิดแบบค้นพบ (Discovery) เป็นการคิดท่ีไอเดียใหม่ (Original Idea) หรือทฤษฎีใหม่ เช่น การ

คน้พบ ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกของ เซอร์ไอแซค นิวตนั หรือทฤษฎีสมดุลยภาพของ จอห์น แนช ซ่ึงเป็น

เร่ืองยากท่ีคนทัว่ไป จะคิดได ้

                2. คิดเชิงนวตักรรม (Innovative) เป็นการคิดประยกุตท่ี์นาํหลกัการทางวทิยาศาสตร์มาผนวกให้

เกิดคุณค่าใน การแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น การประดิษฐท์วข้ึีนมา โดยนาํหลกัการเดินทางของคล่ืนมา

ประยกุตเ์ป็นส่ิงประดิษฐ ์ 

                3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) เป็นความคิดท่ีนาํส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมมารวบรวม หรือ “ ยาํ ” ให้เกิด

ความ คิดท่ีสร้างเป็นส่ิงใหม่ข้ึนมา  

                4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation) เป็นการนาํปัญหาท่ีมีอยูม่าผนวกกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัแลว้เกิด

การปรับ เปล่ียน คุณสมบติัของส่ิงท่ีมีอยู ่ ไม่วา่จะเป็นขนาด รูปร่าง รูปทรง เช่น ความคิดท่ี จะนาํเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ท่ีบา้นมาพกติดตวั เลยปรับขนาดกลายมาเป็นพอ็กเก็ตพีซี (Pocker PC) ในปัจจุบนั ในการ

ออกแบบกราฟิกนั้นจะตอ้งใชค้วามคิดในขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 มากท่ีสุด โดยความคิดท่ีวา่น้ีจะใชใ้นการคิด

และผลิตงานออกแบบออกมาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 

 

2.6  องค์ประกอบของการออกแบบภาพโฆษณา 

       องคป์ระกอบของการออกแบบภาพโฆษณาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การจดัวางภาพ(Layout) และ

การออกแบบ (Design) ท่ีมีหลกัในการออกแบบ 

-  กาํหนดลาํดบั (Impose Order) เพื่อใหจ้ดจาํและรับรู้ไดง่้าย 

-  ช้ีนาํสายตา (Guide the eye) ในประเทศทางตะวนัตก ผูอ่้านมกัจะอ่านจากบนลงล่าง จากซา้ยไป

ขวา ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีวา่ Gutenburg Diagonal ดงันั้นควรจะจดัวางใหผู้อ่้านดูไดง่้าย 

-  เนน้ส่วนสาํคญั (Emphasize the important) วา่จะเนน้ส่วนพาดหวัหรือภาพใหเ้ป็นจุดเด่น 

-  สร้างเอกภาพ (Create Unity) องคป์ระกอบต่างๆจะตอ้งเช่ือมโยงลงตวัเป็นหน่ึงเดียว สอดคลอ้ง

กบัขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูบ้ริโภค 

- จดัแนวองคป์ระกอบ (Align elements) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในช้ินงานพาดหวั จะตอ้ง

นาํไปสู่เน้ือหา ดงันั้นพาดหวัควรเป็นอยูเ่หนือขอ้ความโฆษณาและภาพท่ีอยูใ่นกลุ่มอ่ืนๆควรมีการ

จดักลุ่ม 
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-  จดัการกบัพื้นท่ีวา่ง (Manage the white space) พื้นท่ีวา่งท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรสามารถใชเ้ป็น

กรอบแยกองคป์ระกอบท่ีไม่ไดอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนัเป็น 2 กลุ่ม 

-  ใชค้วามต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out) ความต่างทาํใหอ้งคป์ระกอบแยกจากกนัและ

ช้ีใหเ้ห็นความสาํคญั 

-  คานนํ้าหนกัภาพ (Balance the visual weights) การวางภาพใหส้มดุล ไม่ใหห้นกัไปดา้นใด 

ดา้นหน่ึง 

-ใชส้ัดส่วนท่ีน่าพอใจ (Use the pleasing proportions) การแบ่งส่วนท่ีเท่ากนัจะทาํใหข้าดความ

น่าสนใจเพราะดูเรียบเกินไป แต่ภาพ 2 ภาพท่ีมีขนาดเท่ากนัจะแข่งกนัดึงดูดความสนใจ 

- ทาํใหดู้ง่าย (Simplify) หรือยิง่นอ้ยยิง่ดี โดยทัว่ไปยิง่มีองคป์ระกอบต่างๆมากในการจดัวาง ภาพ 

ผลกระทบต่อผูอ่้านก็จะมีนอ้ยลง 

- การใชสี้ (Coloring) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสมจริง 

- การใชต้วัอกัษร (Typography) วา่จะเลือกใชต้วัใหญ่ ตวัหนาหรือแบบอกัษรท่ีเหมาะสม 



บทที ่3 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ   บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  เลขท่ี 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 หอ้งเลขท่ี 2803, 2804 

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 

โทร : 0-2262-8888 

แฟกซ์ : 0-2262-8899 

อีเมล : customerservice@teleinfomedia.co.th 

เวบ็ไซต ์: www.teleinfomedia.co.th,  

      www.yellowpages.co.th 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพประกอบรูปท่ี  3.3 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัผา่นเวบ็ไซต ์

 
 

 
 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.4 ช่องทางการติดต่อผา่นแฟนเพจ Facebook 

 https://www.facebook.com/ThailandYellowpages/ 
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ภาพประกอบรูปท่ี 3.5 ช่องทางการติดต่อผา่น Twitter 

https://twitter.com/yellowpagesTHAI 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.6 ช่องทางการติดต่อผา่น Google Plus 

https://plus.google.com/+yellowpagesthailand 
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3.2 ประวตัิความเป็นมาของสถานประกอบการและการให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) ผูน้าํส่ือธุรกรรมครบวงจร เป็นผูด้าํเนินการจดัทาํสมุด

หนา้เหลือง Thailand YellowPages อยา่งเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ไดพ้ฒันาส่ือธุรกรรมทุกรูปแบบให้

เกิดบริการท่ีสะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ จึงพฒันาบริการให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มผูใ้ชม้ากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย  

1. บริการ 1188 Thailand YellowPages 

ช่วยคน้หาหมายเลขโทรศพัท์ท่ีตอ้งการ รวมทั้งให้ขอ้มูลเสินคา้และบริการ ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ผ่านหมายเลข 1188 ช่วยให้การคน้หาง่ายเพียงปลายน้ิว รวมถึง Thailand YellowPages 

Application สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องคนรุ่นใหม่ รองรับไดท้ั้งระบบ iOS และ Android  

2. บริการ www.yellowpages.co.th 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมหมายเลขโทรศพัทข์อ้มูลสินคา้ และบริการกวา่ 6 ลา้นเลขหมายทัว่

ประเทศไทย รวมขอ้มูลธุรกิจออนไลน์ท่ีใหบ้ริการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ คน้หาขอ้มูลสินคา้และ

บริการไดท้นัที นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาขอ้มูลแผนท่ี เวบ็ไซต ์ และบุคคลไดอี้กดว้ย เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ไดง่้าย และเกิดความคุม้ค่าสูงสุด และยงัมีบริการส่ือส่ิงพิมพอ่ื์นๆ อีก เช่น อร่อย

ดอทคอม, Factory Supply Guide, Builder & Construction Guide, Machine Spare Parts and Hardware 

Tools และ Thailand Plastic Industrial Guide ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านกวา่ 4 ลา้นคน เฉล่ีย 8 ลา้นคร้ังต่อเดือน 

 ดงันั้น จึงเช่ือมัน่ไดว้า่ทุกบริการท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งไม่หยดุน่ิงจากบริษทั คือ ส่ิงท่ีผูใ้ชแ้ละผูล้ง

โฆษณาจะไดรั้บประโยชน์สูงสุด เพื่อกา้วเขา้สู่ยคุดิจิตลัอยา่งเตม็รูปแบบ 

การันตีด้วยรางวลั “เว็บไซต์ธุรกิจที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด” 3 ปีซ้อน จาก Truehits.net ระบบ

ให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ โดยสํานกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) 

ภายใตศู้นยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 



 
 
19 

 

 

  
 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.7 รูปแบบเวบ็ไซต ์Thailand Yellow Pages ในปัจจุบนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.8 Thailand YellowPages Application 

 
 

- วสิัยทศัน์ 

ทุกคร้ังท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการ “สมุดหนา้เหลือง” จะเขา้มาเป็นส่ือกลาง

ในการซ้ือการขายอนัดบัแรกท่ีสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการอนัหลากหลาย 



 
 
20 

 

 

- ภารกิจ 

เราจะพฒันาบริการใหมี้คุณภาพสูงสุดทุกช่องทาง “หนา้เหลือง” ของเราจะช่วยผูบ้ริโภคใหส้ามารถเขา้ถึง

ผูข้ายในทุกโอกาส ทุกความตอ้งการ ณ ช่วงเวลาแห่งการตดัสินใจ 

 

- ความเป็นมา 

ปี 2534  

บริษทั ชินวตัร ไดเร็คทอร่ีส์ จาํกดั ก่อตั้งข้ึนเพื่อดาํเนินการจดัพิมพ ์และแจกจ่ายสมุดโทรศพัทห์นา้ขาว

และ สมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองทัว่ประเทศ 

ปี 2539  

จดัทาํซีดีหนา้ขาวและซีดีหนา้เหลืองพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปสู่การผลิตส่ือมลัติมีเดีย 

ปี 2541  

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทยเขา้ร่วมทุนกบับริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) พร้อมทั้ให้

บริการขอ้มูลอตัโนมติัเก่ียวกบัสินคา้และบริการผา่นทางโทรศพัทแ์ละโทรสารดว้ยระบบออดิโอเทก็ซ์ 

(Audiotex) ในนาม “YellowTalk” 

ปี 2542 

เปล่ียนช่ือจากบริษทั ชินวตัร ไดเร็คทอร่ีส์ จาํกดั เป็นบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั 

ปี 2543  

 บริษทั สิงเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเตด็ (SingTel Yellow Pages Pte Ltd.) เขา้ร่วมทุนก ั บริษทั ชิน 

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งใหบ้ริการคน้หาหมายเลข

โทรศพัท ์และขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้-บริการผา่นทางโทรศพัทห์มายเลข 1154 ในนาม        “1154 Talking 

YellowPages”  และบริการไดเร็ค-ทอร่ีส์ออนไลน์ในนาม www.yellowpages.co.th 

ปี 2544 

 เปล่ียนช่ือจากสมุดโทรศพัทห์นา้เหลืองเป็นสมุดหนา้เหลืองไทยแลนดเ์ยลโล่เพจเจส 

ปี 2546 

เปล่ียนช่ือบริการ 1154 Talking YellowPages เป็น 1154 Yellow Plus พร้อมเพิ่มบริการ อาทิเช่ือมต่อสาย

ปลายทางบริการส่งหมายเลขโทรศพัทก์ลบัทางSMS 

ปี 2547 

บริษทั ซีเอส ล็อกซอินโฟ จาํกดั(มหาชน) เขา้ถือหุ้นแทนบริษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) และ

บริษทั สิงเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Singtel Yellow Pages Pte Ltd.) 

                 

http://www.yellowpages.co.th/
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ปี 2548  

 เปล่ียนช่ือบริษทัจาก เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั เป็น เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ปี 2548 

เปล่ียนช่ือบริการ 1154 Yellow Plus เป็น 1188 Thailand YellowPages อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชใ้น

การคน้หาเลขหมายโทรศพัทข์องธุรกิจ ร้านคา้ และบุคคลทัว่ประเทศกวา่ 6 ลา้นหมายเลข 

ปี 2550 

ขยายไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่ในจงัหวดัสาํคญัๆ โดยจดัพิมพ ์สมุดหนา้เหลืองฉบบันนทบุรี ปทุมธานี

และสมุทรปราการ 

ปี 2551 

บริษทัฯ ไดค้วบรวมบริษทั ชินน่ีดอทคอม จาํกดั (Shinee) 

ปี 2552 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโครงการช่างด่วน โทร 1188 เยลโลเพจเจส ตลอด 24 ชัว่โมง และเร่ิมโครงการ Consumer 

& Online Competency เพื่อรองรับแนวโนม้ตลาดออนไลน์ท่ีกาํลงัจะมาถึง 

ปี 2553 

บริษทัฯ สนบัสนุนการขายผลิตภณัฑด์า้นออนไลน์มากข้ึน www.yellowpages.co.th 

ปี 2554  

บริษทัฯ ขยายกลุ่มผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนในกลุ่มของ B2C โดยมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น วารสารอร่อยดอทคอม 

ปี 2555  

บริษทัฯ ขยายกลุ่มผูบ้ริโภคแบบเฉพาะดา้นมากข้ึน เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ เช่น 

Factory Supply Guide และ Builde rGuide 

ปี 2556  

บริษทัฯ พฒันาผลิตภณัฑเ์พิ่มข้ึน ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคดา้นการคน้หาขอ้มู อุตสาหกรรม

เคร่ืองจกัร ทั้งในโรงงานและงานก่อสร้าง โดยมีผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น Machine Part & Hardware Tools 
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ภาพประกอบท่ี 3.9 รูปแบบการใหบ้ริการของเวบ็ไซต ์

 

 
 
 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.10 รูปแบบการใหบ้ริการของเวบ็ไซต ์



 
 
23 

 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร  

ภาพประกอบรูปท่ี 3.11 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงาน บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.12 คณะผูบ้ริหาร บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย (มหาชน) 
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ทมีให้คําปรึกษาส่ือโฆษณา 

  

ภาพประกอบรูปท่ี 3.13 ทีมใหค้าํปรึกษาส่ือโฆษณา ไทยแลนด ์เยลโล่ เพจเจส 
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พนักงานขายภูมิภาค 

ภาพประกอบรูปท่ี 3.14 ทีมพนกังานขายภูมิภาค Thailand YellowPages 
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3.4 ตําแหน่ง และลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

●  นางสาว นฐัศิมา พงษพ์ฤกษา 

ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย : graphic designer 

แผนก : Online media sales ( Thailand Yellowpages   ) 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

รับบรีฟงานจากฝ่ายขาย (Account Executive) ท่ีไปขายงานโฆษณาจากลูกคา้มาวา่ตอ้งการ mood 

and tone แบบไหนในการทําแบนเนอร์ (Banner) และลายนํ้ า ใช้ค ําพาดโฆษณาหัวอย่างไรนํา

องคป์ระกอบต่างๆท่ี ฝ่ายขายไปสอบถามความตอ้งการของลูกคา้มาออกแบบงานให้ตรงกบัโจทยท่ี์ได้

รับมา เสร็จแลว้จึงนาํให้ฝ่ายขาย (Account Executive) ไปเสนอต่อลูกคา้ว่าตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ 

ควรแกต้รงจุดไหน หรือนาํรูปสินคา้มาตกแต่งให้สวยงาม ก่อนทาํ Banner หรือนาํมาประกอบใส่ลายนํ้ า

เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของสินคา้น้ีวา่มีเฉพาะท่ีน่ีไม่สามารถเลียนแบบสินคา้ของบริษทัน้ีได ้ก่อนนาํงานข้ึน

ระบบโชวห์นา้เวบ็ Thailand Yellowpages  

   

3.5 ช่ือตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

       3.5.1 ช่ือ-นามสกุลพนกังานท่ีปรึกษา  คุณอิทธิชยั วานิชเจริญวงศ ์

 3.5.2  ตาํแหน่งงาน    Online Media Sales Director  

 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 3.6.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2 วนั-เวลาในการปฏิบติัสหกิจ  :  วนัจนัทร์- ศุกร์เวลา 08.30 - 17.30 น 
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  

ระยะเวลา รายละเอียดการปฎิบติังานสหกิจ 

สัปดาห์ท่ี  1 - อบรมก่อนเขา้รับการฝึกงานเพิ่มเติมเก่ียวกบังานโฆษณาออนไลน์ 

Thailand Yellowpages 

-เขียน SEO 

 

สัปดาห์ท่ี  2 -รับบรีฟงานมาออกแบบลายนํ้า ใหก้บั บริษทั ปทุทธานี คอนกรีต จาํกดั(มหาชน) 

-นาํภาพสินคา้ บริษทั ปทุทธานี คอนกรีต จาํกดั(มหาชน) มาใส่ลายนํ้า 

-นาํภาพสินคา้ บริษทั ปทุทธานี คอนกรีต จาํกดั(มหาชน) ไปใส่ในแคตตาล๊อคออน

ไลน์เพื่อข้ึนระบบ 

-เขียน SEO 

สัปดาห์ท่ี  3 -ออกไปถ่ายรูปสินคา้เพื่อมาลงในแคตตาล็อตออนไลน์ของเวบ็  

Thailand Yellowpages  

-เขา้อบรมเร่ือง  E-Commerce 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริษทั เจริญพร อลูมิเนียม จาํกดั 

-ออกแบบลายนํ้า บริษทั เจริญพร อลูมิเนียม จาํกดั 

สัปดาห์ท่ี  4 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า ร้าน บจก.เซทคอน 

-รับบรีฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าเฮียบเซง้ 85 

-เขียน SEO 

สัปดาห์ท่ี  5 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้านไทยยงวสัดุงานก่อสร้าง 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ร้านไทยยง วสัดุงานก่อสร้าง 

-นาํภาพสินคา้ ร้านไทยยง วสัดุงานก่อสร้าง มาใส่ลายนํ้า 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า โรงพิมพซี์ซัน่กรุ๊ป 

สัปดาห์ท่ี  6 

 

 

 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบแผนท่ีบริษทั ไทยโพลีพลาสเทค จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าบริษทั ไทยโพลีพลาสเทค จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าใหก้บัร้าน โคมไฟ ช.รวย 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ร้าน โคมไฟ ช.รวย 
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สัปดาห์ท่ี  7 -กิจกรรมวนัครบรอบ 35 ปีในเครือ  INTUCH และฟังบรรยายจากผูบ้ริหาร 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้าบริษทั ซานไทย จาํกดั 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ บริษทั ที.ที.แอร์เอน็จิเนียร่ิงจาํกดั 

สัปดาห์ท่ี  8 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบแผนท่ีบริษทั ซานไทย จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบแผนท่ีบริษทั ที.ที.แอร์เอน็จิเนียร่ิงจาํกดั 

-แกไ้ขแผนท่ี บริษทั ไทยโพลีพลาสเทค จาํกดั 

สัปดาห์ท่ี  9 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ Banner Adseach บริษทั ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียร่ิงจาํกดั 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้บริษทั ที.ที.แอร์เอ็นจิเนียร่ิงจาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า บริษทั เอสเอสที อินเทอเซค จาํกดั 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้บริษทั บริษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จาํกดั 

สัปดาห์ท่ี  10 -ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้บริษทั บริษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริษทั สมบูรณ์ อิเล็กทริค จาํกดั 

-ออกแบบ Banner Adseach บริษทั สมบูรณ์ อิเล็กทริค จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน เอส ซี แอร์ 

สัปดาห์ท่ี  11 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริษทั เอสเอสที อินเทอเซค จาํกดั 

-ออกแบบ Banner Adseach บริษทั เอสเอสที อินเทอเซค จาํกดั 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ บริษทั เอสเอสที อินเทอเซค จาํกดั 

สัปดาห์ท่ี  12 -ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ บริษทั ซานไทย จาํกดั  

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ Banner Adseach บริษทั ซานไทย จาํกดั 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ โรงพิมพก์องทอง 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ โรงพิมพก์องทอง 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบแผนท่ี ร้านโคมไฟช.รวย 

สัปดาห์ท่ี  13 

 

 

- แกไ้ขแผนท่ีบริษทั ไทยโพลีพลาสเทค จาํกดั 

-ออกแบบแผนท่ี บริษทั แสงรุ่งเรืองพลาสติก 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ ร้านประหยดัหินอ่อน 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์   -สมุดจดขอ้มูล 

  -โทรศพัทมื์อถือ    -กลอ้งถ่ายรูป 

  -เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  -โปรแกรม Microsoft Word                     -โปรแกรม Adobe Photoshop 

                      -โปรแกรม Adobe  illustrator  

 

(ต่อ) สัปดาห์ท่ี  13 -รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ นิค คาร์เร้นท ์แอนด ์ทรายสปอร์ต ฯ 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บอนซอง อิเล็กทรอนิกส์ 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ บอนซอง อิเล็กทรอนิกส์ 

สัปดาห์ท่ี  14 -ออกแบบแผนท่ี โอพีว ีเอ็นเตอร์ไพร์ส อุปกรณ์แพคก้ิง 

-ออกแบบแผนท่ี บริษทั เอน็ทีวาย คอนสตรัคชัน่ 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ ลายนํ้า บริษทั เอ็นทีวาย คอนสตรัคชัน่ 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน นิมิตรยนต ์

สัปดาห์ท่ี  15 -ออกแบบแผนท่ี บริษทั จาํเริญ เอน็จีเนียร์ร่ิง จาํกดั 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน MTJ เคร่ืองเขียน 

-ตกแต่ง/ไดคทั รูปสินคา้ ร้าน MTJ เคร่ืองเขียน 

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้านเพื่อนชุดววิาห์ 

สัปดาห์ท่ี  16 -ตกแต่ง/ไดคทั ร้านเทพรักษ ์แสตนเลส 

-ตกแต่ง/ไดคทั อู่อุดมทรัพยธ์าดาบุรีรัมย ์

-รับบรีฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ อู่อุดมทรัพยธ์าดาบุรีรัมย ์

-ออกแบบแผนท่ี บริษทั พีพีเอการ์ด 



บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

จากการท่ีไดเ้ขา้ไปฝึกงานท่ี บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) นั้นขา้พเจา้ไดศึ้กษาและลง

มือทาํในเร่ืองขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ของ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่าย Thailand YellowPages ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นตอนในการผลิตและออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ รับบ

รีฟจากฝ่ายขาย โดยใชก้ารออกแบบงานในรูปแบบใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ คิดคาํโฆษณาพาดหวัแบน

เนอร์ (Banner) ใหก้ระชบั ไดใ้จความ และจดัวางองคป์ระกอบงานให้รูปแบบเหมาะสมกบัตวัประเภท

ของสินคา้หรือบริการของลูกคา้ ตรงตาม Mood and Tone และออกแบบลายนํ้าใหเ้ป็นรูปแบบเฉพาะ 

จุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความแตกต่าง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละเจา้ของธุรกิจ ท่ีไดซ้ื้อโฆษณา

ออนไลน์ของทางบริษทั  เพื่อบ่งบอกความเป็นเจา้ของของสินคา้หรือบริการ กนัการลอกเลียนแบบ และ

แสดงภาพรวมของร้านเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นลูกคา้ของร้าน โดยการศึกษางานคร้ังน้ีทาํให้เราได้

ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ในองคกร์โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

 

4.1 ข้ันตอนการรับบรีฟจากฝ่ายขาย (Account Executive) 

เขา้ร่วมรับบรีฟกบัฝ่ายขาย โดยร้านคา้คือ ร้านไทยยง วสัดุก่อสร้าง ร้านจาํหน่ายปลีกและขายส่ง

สินคา้ วสัดุก่อสร้าง เคร่ืองมือช่าง เป็นร้านใหญ่ ท่ีรวมสินคา้ก่อสร้างเกือบทุกชนิด เช่น เสาคอนกรีต พื้น

คอนกรีต เหล็กก่อสร้าง ไมแ้ปรรูป อุปกรณ์ประปา ท่อพีวซีี อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ กระเบ้ือง ปูน หิน

ก่อสร้าง อิฐบล็อค รวมถึงสินคา้การเกษตร ในส่วนของงานกราฟิกไดรั้บบรีฟมาวา่ ตอ้งการ Mood and 

Tone สีท่ีดูสดใส กราฟิกเรียบๆไม่เยอะเกินไป และตอ้งช่วยเสริมใหช่ื้อร้าน และสินคา้โดดเด่น  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.1  Logo ไทยยงวสัดุก่อสร้าง 
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4.2 ข้ันตอนการออกแบบ  

นอกจากจะไดเ้ขา้ร่วมฟังการรับบรีฟแลว้ ฝ่ายขายก็จะส่งอีเมลสรุปบรีฟของการทาํกราฟิกมาให้

อีก เพื่อป้องกนัความผดิพลาดในขั้นตอนการดาํเนินงาน  Mood And Tone ท่ีทางลูกคา้ไดเ้ลือกมา คือ 

ขาว สีเหลือง และ สีส้ม ซ่ึงสามสีน้ัีตอ้งมีใหค้รบบนแบนเนอร์ (Banner) ในส่วนของลายนํ้านั้นก็ตามแต่

ความเหมาะสม 

4.2.1 ออกแบบลายนํ้า 

 เป็นกราฟิกท่ีตอ้งทาํเป็นอนัแรกและทุกๆร้านคา้หรือโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นลูกคา้ของ 

Thailand Yellowpages จะมีลายนํ้าเป็นของตวัเอง เพื่อมาติดแสดงความเป็นเจา้ของสินคา้ เพราะสินคา้

บางช้ินมีขายหรือใหบ้ริการเฉพาะเเค่ท่ีเดียว ซ่ึงเป็นเจา้ของท่ีทาํมาแต่ดั้งเดิม จึงตอ้งมีลายนํ้ากนัการผลิต

ลอกเลียนแบบหรือ ขโมยรูปไปใช ้ อนัดบัแรก รับบรีฟจากฝ่ายขายโดยตรง ลูกคา้ตอ้งการความเรียบง่าย 

ไม่แยง่ความโดดเด่นของสินคา้ แต่ช่ือร้านตอ้งอ่านไดอ้ยา่งชดัเจน จึงมาออกแบบต่อ และไดอ้อกแบบ

ตามสีท่ีลูกคา้กาํหนดมาให ้ คือ สีขาว สีเหลือง และ สีส้ม โดยแรงบลัดาลใจมาจากป้ายช่ือของร้านท่ีใชสี้

เหลืองและสีแดง ใชต้วัหนงัสีแดงมาจากสีพื้นป้ายตดัเส้นสีดาํเพื่อใหอ่้านไดง่้าย เลือกใช ้ font ไม่มีหวั 

ตวัหนา และสร้างเส้นแถบสีเหลืองใหชิ้ดขอบมากท่ีสุด เสริมดว้ยเส้นสีเหลืองอมส้มและสีส้ม ใหดู้มี

เอกลกัษณ์มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการออกแบบ 
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ภาพประกอบรูปท่ี 4.3 ลายนํ้ าไทยยง วสัดุก่อสร้าง 

เน่ืองจากทางลูกคา้อยากใหสิ้นคา้มีความโดดเด่น ทางเราจึงไดเ้ลือกใช ้ Photoshop ไดคทัรูป

สินคา้ท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้พร้อมตกแต่งรูปเพิ่มเติม เพิ่มพื้นหลงัสีส้มใหก้บัสินคา้เสริมใหสิ้นคา้เด่นขัึน

กวา่เดิม และเขา้กบั Mood And Tone สีขาว เหลือง ส้ม ส่งกลบัไปใหลู้กคา้ดูวา่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ

หรือไม่ ถา้ยงัก็นาํมาแกไ้ขเพิ่มเติม ก่อนจะนาํรูปทั้งหมดมาประกอบร่างกบัลายนํ้า แต่รูปท่ีไดก้็ยงัไม่

สามารถนาํไปข้ึนระบบในเวบ็หลกัไดท้นัที เพราะรูปนั้นใหญ่เกินไป เป็นผลเสียในการโหลดหนา้

เวบ็ไซตท์าํใหก้ลายเป็นหนา้เวบ็คุณภาพแย ่ มีผลต่อการติดหนา้แรกกูเก้ิล รูปท่ีใชน้อ้ยท่ีสุดคือ 10-15 รูป 

ดงันั้นเราจึงตอ้งยอ่รูปภาพใหมี้ขนาดเล็กลง และทาํใหค้วามจุตํ่าลง ซ่ึงท่ีน่ีใชโ้ปรแกรม Image Resizer 

Setup ยอ่รูปภาพไดจ้าํนวนเยอะ ไม่จาํเป็นตอ้งยอ่ทีละรูปใหเ้สียเวลาในการทาํงาน ร่นระยะเวลา เป็นส่ิงท่ี

องคก์รใหญ่ๆควรมีส่ิงท่ีช่วยทุ่นแรงในการทาํงาน 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.4  

ขั้นตอน Photoshop ไดคทัรูปสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.5  

 ขั้นตอน Photoshop ไดคทัรูปสินคา้ 

 



 
 
33 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.6 ใส่พ้ืนหลงัเพ่ิมเติม 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.7 ประกอบร่างลายนํ้ าและรูปสินคา้ 
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ภาพประกอบรูปท่ี 4.8 ประกอบร่างลายนํ้ าและรูปสินคา้เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.9 ใชโ้ปรแกรม Image Resizer Setup ยอ่รูปก่อนนาํไปข้ึนระบบ 
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ภาพประกอบรูปท่ี 4.10 ภาพสินคา้ใส่ลายนํ้ าท่ีเสร็จสมบูรณ์จะไปอยูใ่นส่วนของแคตตาลอ็กออนไลน ์

 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.11 ภาพสินคา้ใส่ลายนํ้ าท่ีเสร็จสมบูรณ์จะไปอยูใ่นส่วนของแคตตาลอ็กออนไลน ์
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4.2.2 ออกแบบแบนเนอร์ (Banner) 

กราฟฟิกส่วนน้ีเป็นส่วนท่ีแสดงถึงสินคา้และบริการของลูกคา้ท่ีซ้ือการโฆษณาออนไลน์กบั

Thailand Yellowpages แต่ไม่ไดบ้อกถึงสินคา้ทุกตวัในร้านเลยทีเดียวทั้งหมด จะบอกถึงภาพรวมของ

ร้านคา้มากกว่าวา่จาํหน่ายสินคา้ประเภทไหน และแสดงช่องทางการติดต่อซ้ือขาย เช่น เบอร์โทรศพัท ์

ไลน์ เฟสบุค๊ 

รับบรีฟจากอีเมลท่ีไดรั้บจากฝ่ายขาย ท่ีจะส่งรหัสไอดีของลูกคา้ และช่ือร้านคา้ มาให้เราเขา้ไป

นาํขอ้มูลจากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง คือ สรุปการบรีฟเพิ่มเติม และรูปภาพท่ีลูกคา้ตอ้งการจะนาํมาใส่ มา

ปรับแต่งและออกแบบแบนเนอร์ ในส่วนของร้านไทยยงวสัดุ ลูกคา้เลือก Mood And Tone ขาว เหลือง 

และส้ม อยากให้สินคา้มีความโดดเด่นในกราฟิกทั้งหมด จึงนาํรูปท่ีทางลูกคา้ส่งมา แลว้ทางเราไดไ้ดคทั

หมดแลว้ มาคดัเลือกสินคา้ท่ีขายดี  หรือยี่ห้อช่ือดงัท่ีคนนิยมใช ้มาตดัต่อรวมกนั เพิ่มแสงและเงาสินคา้ 

เพื่อนาํไปเป็นภาพหลกับน Banner และเสริมดว้ยภาพวสัดุก่อสร้างสาํคญัท่ีตอ้งใชใ้นทุกงานก่อสร้าง เช่น 

ทราย หิน เสาคอนกรีต  

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.11 ภาพสินคา้ท่ีคดัเลือกมาตดัต่อรวมกนั 
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นอกจากรูปสินคา้แลว้ ทางลูกคา้ยงัส่งรูปร้านคา้บางส่วนมา เราจึงคดัเลือกมาตกแต่งและใส่ลงใน 

แบนเนอร์เพิ่ม และใช ้Mood And Tone ขาว เหลือง ส้ม แบบลายนํ้าของสินคา้ท่ีทางลูกคา้อยากไดแ้บนเนอร์

ท่ีมีส่วนคลา้ย มีความเขา้กนักบัลายนํ้าท่ีไดอ้อกแบบไป มาออกแบบตกแต่งตามท่ีเราไดคิ้ดออกแบบไว ้ เพิ่ง

คาํโฆษณา เบอร์ติดต่อร้านคา้เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.12 ภาพการตกแต่งและออกแบบ Banner 

 

ภาพประกอบรูปท่ี 4.13 Banner ไทยยงวสัดุท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพประกอบรูปท่ี 4.14 Banner ท่ีผา่นการตรวจสอบและข้ึนระบบใน Thailand Yellowpages แลว้ 

 

4.3 ข้ันตอนการส่งช้ินงาน 

นาํช้ินงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ทั้งลายนํ้า และ แบนเนอร์ (Banner) ส่งกลบัไปท่ีเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

หรืออีเมลของฝ่ายขายท่ีเป็นเจา้ของงาน เพื่อนาํไปเสนอต่อลูกคา้วา่ควรแกไ้ขปรับปรุงตรงส่วนไหน 

ช้ินงานถูกใจหรือไม่ หรืออยากเพิ่มขอ้มูลก็สามารถทาํได ้จนกวา่ลูกคา้จะพึงพอใจ ก่อนนาํช้ินงานกราฟิก

ข้ึนใส่ระบบเบ้ืองหลงัของเวบ็ไซต ์ Thailand Yellowpages พร้อมขอ้มูลของร้านท่ีเป็นลูกคา้ ใหฝ่้ายขาย

นาํข้ึนระบบโชวใ์นหนา้เวบ็จริงท่ีจะใชใ้นการทาํส่ือโฆษณาออนไลน์ 



 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฎบัิตงิานสหกจิศึกษา 

 

จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  ฝ่าย Thailand YellowPages เป็น

ระยะเวลาระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายมาส่วนใหญ่ต้องใช้ทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe  

illustrator  ร่วมดว้ยกบัทกัษะการออกแบบท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดคาํโฆษณา ออกแบบแบนเนอร์      

( Banner) ควรจดัวางองคป์ระกอบของภาพเสริมดว้ยกราฟิกยงัไงให้เหมาะสม ออกแบบลายนํ้ าเพื่อเป็น

เอกลกัษณ์ของร้าน ตกแต่งปิดจุดบกพร่อง เสริมจุดเด่นให้รูปสินคา้ท่ีทางลูกคา้ส่งมา ซ่ึงประสบการณ์

การทํางานตรงน้ีก็ท ําให้ได้ความรู้ใหม่ๆในด้านการออกแบบกราฟิกหลายรูปแบบ ได้ฝึกงานใช้

โปรแกรมกราฟิกจนชาํนาญ เรียนรู้การแต่งรูป สร้างช้ินงานกราฟิกมาตกแต่งเพิ่ม การจดัวางช้ินงาน 

ออกแบบงานยงัไงไหนลูกคา้จึงจะพึงพอใจและตามโจทยท่ี์ได้รับ ทาํให้เข้าใจการทาํงานว่า graphic 

designer ขององค์กรน้ี เปรียบเหมือนกบัเป็นผูดู้แลหน้าร้าน ออกแบบภาพรวม ความสวยงาม ท่ีเป็น

ภาพลกัษณ์ของร้าน โรงงาน หรืออุตสาหกรรมท่ีเป็นเจา้ของธุรกิจท่ีว่าจา้งมา  เรียนรู้ประสบการณ์จริง

เพิ่มเติมจากห้องเรียนในการทาํงานในบริษทั เช่น การรับบรีฟจากฝ่ายขาย (AE) ไดฝึ้กฝนความตรงต่อ

เวลา ความอดทน และความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บ ทั้งการทาํงานร่วมกบัคนหมู่มาก ควรปฎิตวัยงัไง

ให้เหมาะสม  นอกจากนั้นยงัไดมิ้ตรภาพท่ีดีจากพี่เล้ียงทุกท่าน เพื่อนร่วมงานทุกคน เป็นประสบการณ์ท่ี

มีค่ามากในการปฎิบติังานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี 

ดงันั้นการท่ีไดม้าฝึกสหกิจศึกษาคร้ังน้ีนอกจากเราจะไดม้าเจอประสบการณ์ทาํงานของจริงก่อน

การทาํงานจริงหลงัจบการศึกษาแลว้ ก็ยงัทาํให้เราไดพ้บส่วนท่ีเราขาดไป หรืออุปสรรคของตวัเรา และ

ไดป้ระสบการณ์ตรงน้ีมาพฒันาพร้อมเพิ่มในส่วนท่ีเรามีดีอยูแ่ลว้ให้ดียิ่งข้ึนไปอีก ทาํให้เราไดรู้้อีกวา่ เรา

เหมาะกับการทาํงานแบบน้ีหรือไม่ จากการสอนงานของพี่เล้ียงทุกท่าน เพื่อนร่วมงาน ทุกคาํสอน        

การติชม การใหค้าํปรึกษา จากบุคลากรท่ีดี มีความสามารถ มีคุณภาพเหล่าน้ี  ทาํให้เราเขา้ใจในตวัเอง มา

ปรับปรุงตวัเอง และเช่ือว่าอนาคตแมว้่าจะไม่ได้ทาํงานในสายงานน้ีแต่ประสบณ์การท่ีได้รับก็ทาํให้

สามารถมาปรับใชท้าํงานในดา้นอ่ืนๆไดดี้เช่นกนั 
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นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฎิบติังานในแรกเร่ิม คือ เน่ืองจากเรายงัเป็นนกัศึกษา เรายงัขาด

ประสบการณ์ในดา้นการทาํงานจริงน้ี การบรีฟงานช่วงแรกๆก็ยงัจะไม่เขา้ใจบา้งในบางเร่ือง และการ

จดัลาํดบัความสาํคญัการทาํงานแต่ละช้ินงานท่ีบางงานตอ้งการให้งานสําเร็จภายในเวลาสั้นๆ กบับางงาน

ท่ีมีระยะการกําหนดส่ง ซ่ึงยงัจัดเวลาในส่วนน้ีไม่ถูก เน่ืองจากความเคยชินในการทํางานส่งใน

สถานศึกษา จึงตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้กบัการเรียงลาํดบัส่ิงท่ีควรทาํก่อนหรือส่ิงท่ีควรทาํหลงั เราจึง

ควรเขา้หารุ่นพี่ ถามในส่ิงท่ีไม่เขา้ใจ ให้เขา้สอนงานเราก็จะได้วิธีการคิดวิธีการทาํท่ีถูกตอ้ง ทาํให้เรา

สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และปัญหาในการออกแบบงานก็จะนอ้ยลงไป  

 

5.2 ข้อเสนอแนะในการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

 เน่ืองจากผูศึ้กษายงัขาดประสบการณ์ในการทาํงานจริงภายใตอ้งค์กรส่ิงท่ีควรปรับปรุงและพฒันา 

คือ เร่ืองการส่ือสารในช่วงแรกๆ การใชค้าํ ศพัทเ์ฉพาะในการทาํงานท่ีเราไม่เคยไดย้นิ ทาํใหบ้างคร้ังการ

ส่ือสารในการรับบรีฟเราอาจจะไม่เขา้ใจไปบา้ง ออกแบบงานไดค้ลาดเคล่ือน ซ่ึงจุดน้ีเราควรเขา้หาถามพี่

เล้ียงใหเ้ขา้ใจบ่อยๆ เพื่อใหง้านออกมามีประสิทธิภาพ  และการทาํงานออกแบบในรูปแบบน้ีไดเ้รียนรู้วา่

เราควรหาดูผลงานหลายรูปแบบทั้งแบบใหม่ รูปแบบเก่า เพื่อเป็นการหาแรงบนัดาลใจมาออกแบบ

ผลงานใหไ้ม่ซํ้ ากนั และยงัช่วยให้เราสามารถคิดงานออกแบบไดเ้ร็วข้ึนไม่เสียเวลาในการทาํช้ินงานอ่ืนๆ 

งานก็เสร็จตามเวลาท่ีกาํหนด  

ในส่วนของปัจจยัภายนอกทางบริษทัมีคอมพิวเตอร์ในการใช้ออกแบบกราฟิกได้ดีในจาํนวน

น้อย  เคร่ืองจะประมวลผลการจัดเก็บงานได้ช้าในบางช้ินงานท่ีมีขนาดไฟล์ใหญ่ หรือเปิดหลาย

โปรแกรมพร้อมกนั ทาํใหบ้างคร้ังในการทาํงานเกิดความล่าชา้ในการส่งช้ินงานท่ีสาํเร็จ 
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ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : 74  ถนนราชพฤกษ ์ แขวงบางพรม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานครฯ 10170 

ประวตัิการศึกษา  : มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ศึกษาท่ี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 

การศึกษาปัจจุบัน : กาํลงัศึกษาท่ี มหาวทิยาลยัสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา 

ความสนใจทางด้านวชิาการ              :   การทาํส่ือโฆษณาออนไลน์ , การถ่ายภาพ , Graphic design 

ประสบการณ์ด้านสหกจิศึกษา          :   ตาํแหน่ง Graphic desiger   

        (ฝ่าย Online Media Sales ของ Thailand YellowPages) 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอ่ืนๆ   :   ถ่ายภาพ , ตอัต่อภาพ / วดีิโอ, ทาํเวบ็ไซต ์ 

 

 


	1.หน้าปก
	2.ใบรับรองสารนิพนธ์
	3.บทคัดย่อ
	3.บทคัดย่อ_ไทย
	3.บทคัดย่อ_อังกฤษ

	4.กิตติกรรมประกาศ
	5.สารบัญ
	6.บทที่ 1
	7.บทที่ 2
	8.บทที่ 3
	1. บริการ 1188 Thailand YellowPages
	2. บริการ www.yellowpages.co.th
	- วิสัยทัศน์
	- ภารกิจ เราจะพัฒนาบริการให้มีคุณภาพสูงสุดทุกช่องทาง “หน้าเหลือง” ของเราจะช่วยผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงผู้ขายในทุกโอกาส ทุกความต้องการ ณ ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ
	- ความเป็นมา ปี 2534  บริษัท ชินวัตร ไดเร็คทอรี่ส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์ และแจกจ่ายสมุดโทรศัพท์หน้าขาวและ สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองทั่วประเทศ ปี 2539  จัดทำซีดีหน้าขาวและซีดีหน้าเหลืองพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปสู่การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ปี 25...
	ปี 2548   เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด เป็น เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2548 เปลี่ยนชื่อบริการ 1154 Yellow Plus เป็น 1188 Thailand YellowPages อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ของธุรกิจ ร้านค้า และบุคคลทั่วประเทศกว่า 6 ล้านหมายเลข ปี 2550 ขยายไปสู่กลุ่มบริโภคกลุ่มใหม่ในจังหวัดสำคัญๆ โดยจัดพิมพ์ สมุดหน...

	9.บทที่ 4
	10.บทที่ 5
	11.บรรณานุกรม
	12.ประวัติผู้เขียน

