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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัน้ีคนส่วนใหญ่มกัจะใชก้บัอินเตอร์เน็ตอยูเ่ป็นประจาํ จนเกิดมีความเคยชินกับ

การทาํอะไรผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาํให้เราสามารถที่จะมองออกว่าคนส่วนใหญ่ใชชี้วิตอยูก่ ับ

อินเตอร์เน็ตบ่อยมากๆ ไม่ว่าจะหาข้อมูล ความรู้ การรับชมส่ือ ความบนัเทิง รวมไปจนถึงการ

ติดต่อส่ือสารกนัจึงทาํให้การทาํธุรกิจต่างๆ หนัมาใชช่้องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การซ้ือ

สินคา้ เช่น หากพูดถึงอาหารคนก็จะเซิร์ชหา Wongnaiหากพูดถึงของถูกคนก็จะเซิร์ชหา Lazada 

หากพูดถึงที่พ ักคน ก้จะเซิ ร์ชหา Agoda ,Travelokaแต่ถ้าพูด ถึงอุสหกรรมคน ก็จะเซิ ร์ชห า 

Yellowpages 

สมุดหน้าเหลือง หรือ เยลโล่เพจเจส (Yellow Pages) เป็นคาํสามญัที่หลายประเทศทัว่โลก

ใชเ้รียกสมุดโทรศพัทป์ระเภทไดเร็คทอร่ีส์ที่รวบรวมรายช่ือธุรกิจ สินคา้ และบริการ ที่เรียบเรียงไว้

เป็นหมวดหมู่ แจกจ่ายไปตามบา้นเรือน ท่ีพกัอาศยั บริษทั หา้งร้าน และแหล่งธุรกิจต่าง ๆ โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายใด ๆ ถือวา่เป็นส่ือโฆษณาแบบรายปี ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงจากรูปแบบ สมุดเล่มหนา

แจกฟรี มาเป็น เวบ็ไซต์(Yellowpages  Thailand) ที่ได้รวบรวมกลุ่มอุตสหกรรมทัว่ประเทศมาไว ้ 

ลูกคา้ที่มาซ้ือโฆษณาของส่วนมาก มกัจะขึ้นอนัดบัตน้ๆ ของGoogle เน่ืองเวบ็ไซต(์Yellowpages)  

มีการดูแลเวบ็ไซตข์องลูกร้านหลายดา้น การปรับแต่งความเร็วในการเขา้ถึงเวบ็ไซต ์การปรับแต่ง

โค๊ด และการเขียนเน้ือหาให้เป็นไปตามความตอ้งการของGoogle จะทาํให้เว็บไซต์ของคุณติด

อนัดบัอยูใ่นลาํดบัตน้ๆ แต่เวบ็ไซตก์็ตอ้งดูดี เพราะหนา้เวบ็ไซตเ์ทรียบไดท้าํหน้าร้านคา้ของลูกคา้ที่

ลงโฆษณาออนไลน์กบัเรา จึงตอ้งมีการออกแบบดีไซน์ผลงานให้สวยงาม เพราะคนจะเลือกซ้ือ

สินคา้ออนไลน์นั้น เวบ็ไซตก์็มีความน่าเช่ือถือ และ ดูดี  

การออกแบบเวบ็ไซตจึ์งเป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบายจุดแข็งของธุรกิจ  การบริการ

ของธุรกิจ ช่วยทาํใหร้ายละเอียดที่ซับซ้อนไดเ้ขา้ใจง่ายขึ้น ดว้ยรูปภาพ การทาํ แบนเนอร์ และ แคต

ตาล็อกสินค้า ให้ลูกค้า จึงเป็นส่ิงท่ีสําคัญมาก เราต้องทําให้ดูสะอาดตา จัดเรียงข้อความให้

องคป์ระกอบที่ลงตวั  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบ แบนเนอร์ , แคตตาล็อกสินคา้  ให้กับร้านค้า       

“ หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ เอส โอ พ ี” 

1.2.2 เพือ่หาความรู้ ทกัษะในการใช ้adobe Photoshop , adobe illustrator จากมืออาชีพ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 การศึกษา “  ขั้นตอนการออกแบบและผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ของ หา้งหุน้ส่วน

จาํกดั เชียงใหม่ เอส โอ พ ี” 

1.3.2 โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหว่าง เดือน 16 พฤกษาคม – 31สิงหาคม 2561  การ

ออกแบบ แบนเนอร์ และ แคตตาล็อกสินคา้ ตามที่ตอ้งการของลูกคา้ และรวบรวม

เน้ือหาของงานเพือ่ทาํรายงานสหกิจ  

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ได้ทราบถึงกระบวนการ การออกแบบ แบนเนอร์, แคตตาล็อกสินคา้ ของบริษทั 

เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

1.4.2 ผูฝึ้กสหกิจไดป้ฏิบติังานจริง ทาํให้มีพฒันาการและทกัษะในการใชชี้วติในสถาน

ประกอบที่ดีขึ้น รวมไปถึงการนาํไปใชท้าํงานในอนาคต 
1.4.3 ผูฝึ้กสหกิจไดเ้รียนรู้วธีิการออกแบบ  แบนเนอร์, แคตตาล็อกสินคา้ จากมืออาชีพ 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษา“ขั้นตอนการออกแบบและผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ของ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด 

เชียงใหม่ เอส โอ พี” โดย บริษัทเทเลอินโฟมีเดีย จาํกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการสร้างเว็บเซต์ที่มี

คุณภาพมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เขา้มาใชบ้ริการ เพื่อผลกัดนัยอดขายให้กับ

ธุระกิจออนไลน์ อยา่งมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัทาํจึงไดศึ้กษาเอกสารที่เก่ียวขอ้งและได้นาํเสนอตาม

หวัขอ้ต่างๆดงัน้ี 

ที่มา : http://patamweb.blogspot.com/ 

ที่มา : https://heajan2012.wordpress.com/บทความโฆษณา-2/หลกัการสร้างสรรคง์านโฆ 

ที่มา : https://prezi.com/08fj6vfgod7f/presentation/ 

2.1 ทฤษฎีการออกแบบเวบ็ไซต ์

2.2 หลกัการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

2.3 หลกัการใชท้ฤษฎีสี และตวัอกัษรในการออกแบบ 

2.1 ทฤษฎีการออกแบบเว็บไซต์  

หลกัการออกแบบเวบ็ไซต ์เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือที่ไดรั้บความนิยมอยา่มากบนอินเตอร์เน็ต ซ่ึง

เวบ็ไซตเ์ป็นส่ือที่อยูใ่นความควบคุมของผูใ้ชโ้ดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผูใ้ชส้ามารถตดัสินใจเลือกไดว้่า

จะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ จึงทาํให้ผูใ้ช้ไม่มีความอดทนต่อ

อุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการออกแบบเวบ็ไซตผ์ิดพลาดถา้ผูใ้ชเ้ห็นว่าเวบ็ท่ีกาํลงัดูอยูน่ั้นไม่มี

ประโยชน์ต่อตวัเขา หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ีจะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปล่ียนไปดู

เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากในปัจจุบนัมีเวบ็ไซตอ์ยูม่ากมาย และยงัมีเวบ็ไซดท่ี์เกิดขึ้น

ใหม่ ๆ ทุกวนั ผูใ้ชจึ้งมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเวบ็ไซด์ต่าง ๆ ไดเ้อง

เวบ็ไซด์ที่ไดรั้บการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใชง้านที่สะดวก ยอ่มไดรั้บความสนใจจากผูใ้ช ้

มากกว่าเวบ็ไซด์ที่ดูสับสนวุ่นวาย มีขอ้มูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากน้ียงัใชเ้วลาในการ
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แสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการออกแบบเวบ็ไซดไ์ม่ดีทั้งส้ิน

ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซด์จึงเป็นกระบวนการสําคญัในการสร้างเวบ็ไซด์ ให้ประทบัใจผูใ้ช ้ทาํ

ใหเ้ขาอยากกลบัเขา้มาเวบ็ไซด์เดิมอีกในอนาคต ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซดท์ี่ดีมีประโยชน์แลว้ 

ยงัตอ้งคาํนึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซดอ่ื์น ๆ อีกดว้ย 

2.1.1 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 ้
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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

สมบูรณ์ไม่มีรอยหรือขอบขั้นบนัไดใ้ห้เห็น 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
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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 

 

2.1.2 การออกแบบเว็บไซต์ 

ในการออกแบบเวบ็ไซตน์ั้นประกอบดว้ยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย เช่น การออกแบบ

โครงสร้าง ลกัษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนที่พฒันาเวบ็ไซต์ โดยขาดการ

วางแผนและทาํงานไม่เป็นระบบ ตวัอยา่งเช่น การลงมือออกแบบโดยการใชโ้ปรแกรมช่วยสร้างเวบ็ 

เน้ือหาและรูปแบบก็เป็นไปตามที่นึกขึ้นไดข้ณะนั้น และเม่ือเห็นว่าดูดีแล้วก็เปิดตวัเลย ทาํให้เวบ็

นั้นมีเป้าหมายและแนวทางที่ไม่แน่นอน ผลลพัธ์ที่ไดจึ้งเส่ียงกบัความลม้เหลวค่อนขา้งมาก ความ

ล้มเหลวที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่  เว็บที่ แสดงข้อความว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (Under 

Construction หรือ Coming soon) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงการขาดการวางแผนที่ดีบางเวบ็ถือไดว้า่ตายไป

แลว้ เน่ืองจากขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาดการพฒันาปรับปรุงเทคโนโลยลีา้สมยั ลิงคผ์ิดพลาด ส่ิงเหล่าน้ี

แสดงใหเ้ห็นถึงการขาดการดูแล ตรวจสอบและพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

การออกแบบเวบ็ไซตอ์ยา่งถูกตอ้งจะช่วยลดความผิดพลาดเหล่าน้ี และช่วยลดความเส่ียงที่

จะทาํให้เวบ็ประสบความลม้เหลว การออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งอาศยัการออกแบบและจดัระบบ

ขอ้มูลอยา่งเหมาะสม กระบวนการแรกของการออกแบบเว็บไซต์คือการกาํหนดเป้าหมายของ

เว็บไซต์กําหนดกลุ่มผู ้ใช้ ซ่ึงการจะให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ผู ้พ ัฒนาต้องเรียนรู้ผู ้ใช้ หรือจําลอง

สถานการณ์ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสามารถออกแบบเน้ือหาและการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่าง

เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

2.1.3 กําหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 

ขั้นตอนแรกของการออกแบบเว็บไซต์ คือการกาํหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ให้แน่ชัด

เสียก่อน เพื่อจะไดอ้อกแบบการใชง้านไดต้รงกบัเป้าหมายที่ไดต้ั้งเอาไว ้โดยทัว่ไปมกัจะเขา้ใจว่า

การทาํเวบ็ไซตมี์จุดมุ่งหมายเพือ่บริการขอ้มูลของหน่วยงานหรือองคก์รเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง

แลว้ เวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งก็จะมีเป้าหมายของตนเองแตกต่างกนัออกไป 
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2.1.4 กําหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 

ผูอ้อกแบบเวบ็ไซตจ์าํเป็นตอ้งทราบกลุ่มผูใ้ชเ้ป้าหมายท่ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซต ์เพื่อท่ีจะ

ไดต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด้อยา่งชัดเจน ตวัอยา่งเช่นเวบ็ไซต์ที่มีกลุ่มผูใ้ชห้ลากหลาย 

เช่น เซิร์ชเอ็นจิน เวบ็ท่า และเวบ็ไดเรกทอร่ี แต่เวบ็ไซตส่์วนใหญ่นั้นจะตอบสนองความตอ้งการ

เฉพาะกลุ่มเท่านั้ น ไม่สําหรับทุกคน เพราะคุณไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนที่

หลากหลายไดใ้นเวบ็ไซตเ์ดียว 

 

2.1.5 ส่ิงที่ผู้ใช้ต้องการจากเว็บ 

หลังจากที่ไดเ้ป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของเวบ็ไซต์แล้ว ลาํดับต่อไปคือการออกแบบ

เวบ็ไซตเ์พื่อดึงดูดผูใ้ชง้านให้ไดน้านที่สุด ดว้ยการสร้างส่ิงที่น่าสนใจเพือ่ดึงดูดผูใ้ชโ้ดยทัว่ไปแลว้ 

ส่ิงที่ผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซตห์น่ึง ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลและการใชง้านที่เป็นประโยชน ์

- ข่าวและขอ้มูลที่น่าสนใจ 

- การตอบสนองต่อผูใ้ช ้

- ความบนัเทิง 

- ของฟรี 

 

2.1.6 ข้อมูลหลักที่ควรมีอยู่ในเว็บไซต์ 

 เม่ือเราทราบถึงความตอ้งการที่ผูใ้ช้ตอ้งการได้รับเม่ือเขา้ชมเว็บไซต์หน่ึง ๆ แล้ว เราก็

ออกแบบเว็บไซต์ให้มีขอ้มูลที่ผูใ้ช้ตอ้งการ ซ่ึงขอ้มูลต่อไปน้ี เป็นส่ิงที่ผูใ้ชส่้วนใหญ่คาดหวงัจะ

ไดรั้บเม่ือเขา้ไปชมเวบ็ไซต ์

- ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั 

- รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์

- ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน 

- คาํถามยอดนิยม 

- ขอ้มูลในการติดต่อ 

 

2.1.7 ออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Page Design) 

หน้าเวบ็เป็นส่ิงแรกที่ผูใ้ชจ้ะไดเ้ห็นขณะที่เปิดเขา้สู่เวบ็ไซต ์และยงัเป็นส่ิงแรกที่แสดงถึง

ประสิทธิภาพในการออกแบบเวบ็ไซตอี์กดว้ย หน้าเวบ็จึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก เพราะเป็นส่ือกลางให้

ผูช้มสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของระบบงานของเว็บไซต์นั้ นได้ โดยปกติหน้าเว็บจะ
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ประกอบดว้ย รูปภาพ ตวัอกัษร สีพื้น ระบบเนวิเกชัน่ และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่ช่วยส่ือความหมาย

ของเน้ือหาและอาํนวยความสะดวกต่อการใชง้าน 

หลกัสาํคญัในการออกแบบหน้าเวบ็ก็คือ การใชรู้ปภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกัน

เพือ่ส่ือความหมาย เก่ียวกบัเน้ือหาหรือลกัษณะสาํคญัของเวบ็ไซต ์โดยมีเป้าหมายสาํคญัเพือ่การส่ือ

ความหมายที่ชดัเจนและน่าสนใจ บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสะดวกของผูใ้ช ้

 

การออกแบบเว็บไซต์ ต้องคาํนึงถึง 

1. ความเรียบง่าย ไดแ้ก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใชง้านได้สะดวก ไม่มีกราฟิก

หรือตวัอกัษรที่เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ชนิดและสีของตวัอักษรไม่มากจนเกินไปทาํให้

วุน่วาย 

2. ความสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ ใชรู้ปแบบเดียวกันตลอดทั้งเวบ็ไซต ์เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์

ของกราฟิก ระบบเนวเิกชนัและโทนสี ควรมีความคลา้ยคลึงกนัตลอดทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลกัษณ์ การออกแบบเวบ็ไซตค์วรคาํนึงถึงลกัษณะขององคก์ร เพราะรูปแบบ

ของเวบ็ไซตจ์ะสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และลกัษณะขององคก์รนั้น ๆ เช่น ถา้เป็นเวบ็ไซตข์อง

ทาง ราชการ จะตอ้งดูน่าเช่ือถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ 

4. เน้ือหาที่มีประโยชน์ เน้ือหาเป็นส่ิงที่สาํคญัที่สุดในเวบ็ไซต ์ดงันั้นควรจดัเตรียมเน้ือหาและ

ขอ้มูลที่ผูใ้ชต้อ้งการใหถู้กตอ้ง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพิม่เติมใหท้นัเหตุการณ์อยู่

เสมอ เน้ือหาไม่ควรซํ้ ากบัเวบ็ไซตอ่ื์น จึงจะดึงดูดความสนใจ 

5. ระบบเนวิเกชนัที่ใชง้านง่าย ตอ้งออกแบบให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจง่ายและใชง้านสะดวก ใชก้ราฟิกที่

ส่ือความหมายร่วมกบัคาํอธิบายท่ีชดัเจน มีรูปแบบและลาํดบัของรายการท่ีสมํ่าเสมอ เช่น 

วางไว ้ตาํแหน่งเดียวกนัของทุกหนา้ 

6. ลกัษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความสมัพนัธก์บัคุณภาพขององคป์ระกอบ

ต่าง ๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะตอ้งสมบูรณ์ การใชสี้ การใชต้วัอกัษรที่อ่านง่าย สบาย

ตา การใชโ้ทนสีที่เขา้กนัลกัษณะหนา้ตาท่ีน่าสนใจนั้นขึ้นอยูก่บัความชอบของแต่ละบุคคล 

7. การใชง้านอยา่งไม่จาํกดั ผูใ้ชส่้วนใหญ่สามารถเขา้ถึงไดม้ากที่สุดเลือกใชบ้ราวเซอร์ชนิด

ใดก็ได้ในการเข้าถึงเน้ือหาสามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการและความละเอียด

หนา้จอต่าง ๆ กนัอยา่งไม่มีปัญหาเป็นลกัษณะสาํคญัสาํหรับผูใ้ชท้ี่มีจาํนวนมาก 

8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเน้ือหาอยา่งรอบคอบ สร้างความรู้สึก

วา่เวบ็ไซตมี์….คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้

9. ลิงค์ต่าง ๆ จะตอ้งเช่ือมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง ระบบการทํางานต่าง ๆ ใน

เวบ็ไซตจ์ะตอ้งมีความแน่นอนและทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูก 
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2.1.8 การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Structure Design) 

โครงสร้างเว็บไซต์ ( Site Structure ) เป็นแผนผงัของการลําดับเน้ือหาหรือการจัดวาง

ตาํแหน่งเวบ็เพจทั้งหมด ซ่ึงจะทาํให้เรารู้ว่าทั้งเวบ็ไซทป์ระกอบไปดว้ยเน้ือหาอะไรบา้ง และมีเวบ็

เพจหน้าไหนที่เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงถึงกนั ดงันั้นการออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซทจึ์งเป็นเร่ืองสําคญั 

เปรียบเสมือนกบัการเขียนแบบอาคารก่อนที่จะลงมือสร้าง เพราะจะทาํให้เรามองเห็นหน้าตาของ

เวบ็ไซทเ์ป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถออกแบบระบบเนวเิกชัน่ไดเ้หมาะสม และเป็นแนวทางการ

ทาํงานที่ชดัเจน สาํหรับขั้นตอนต่อ ๆไป นอกจากน้ีโครงสร้างเวบ็ไซทท่ี์ดียงัช่วยใหผู้ช้มไม่สับสน

และคน้หาขอ้มูลที่ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

วธีิการจดัโครงสร้างเวบ็ไซทส์ามารถทาํไดห้ลายแบบ แต่แนวคิดหลกัๆที่นิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบคือ 

1. จดัตามกลุ่มเน้ือหา ( Content-based Structure ) 

2. จดัตามกลุ่มผูช้ม ( User-based Structure ) 

 

รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซท์ 

เราสามารถวางรูปแบบโครงสร้างเว็บไซท์ได้หลายแบบตามความเหมาะสม เช่น แบบ

เรียงลาํดับ ( Sequence ) เหมาะสําหรับเวบ็ไซทท์ี่มีจาํนวนเวบ็เพจไม่มากนัก หรือเวบ็ไซท์ที่มีการ

นาํเสนอขอ้มูลแบบทีละขั้นตอน แบบระดบัชั้น ( Hierarchy )  เหมาะสาํหรับเวบ็ไซทท์ี่มีจาํนวนเวบ็

เพจมากขึ้น เป็นรูปแบบที่เราจะพบไดท้ัว่ไป 

แบบผสม  ( Combination )  เหมาะสาํหรับเวบ็ไซทท์ี่ความซบัซอ้น เป็นการนาํขอ้ดีของรูปแบบทั้ง 

2 ขา้งตน้มาผสมกนั 

 

การใช้สีในการออกแบบเว็บไซต์ 

การสร้างสีสนับนหน้าเวบ็เป็นส่ิงที่ส่ือความหมายของเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งชดัเจน 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 จุดแต่ละจุดหรือแต่ละพิกเซล (Pixel) เป็นส่วนประกอบของ

ภาพบนหนา้จอคอมพวิเตอร์ โดยจาํนวนบิตที่ใชใ้นการกาํหนดความสามารถของการแสดงสีต่าง ๆ 

เพื่อสร้างภาพบนจอนั้ นเรียกว่า บิตเด็ป (Bit-depth) ในภาษา HTML มีการกาํหนดสีด้วยระบบ
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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 สีมีอิทธิพลในเร่ืองของอารมณ์การส่ือความหมายที่เด่นชดั กระตุน้การรับรู้ทางดา้นจิตใจมนุษย ์

สีแต่ละสีใหค้วามรู้สึก อารมณ์ที่ไม่เหมือนกนั สีบางสีใหค้วามรู้สึกสงบ บางสีให้ความรู้สึกต่ืนเตน้

รุนแรง สีจึงเป็นปัจจยัสําคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบเว็บไซต์ ดังนั้ นการเลือกใช้โทนสีภายใน

เว็บไซต์เป็นการแสดงถึงความแตกต่างของสีที่แสดงออกทางอารมณ์ มีชีวิตชีวาหรือเศร้าโศก 

รูปแบบของสีที่สายตาของมนุษยม์องเห็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. สีโทนร้อน (Warm Colors) เป็นกลุ่มสีที่แสดงถึงความสุข ความปลอบโยน ความอบอุ่น 

และดึงดูดใจ สีกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสีท่ีช่วยใหห้ายจากความเฉ่ือยชา มีชีวติชีวามากยิง่ขึ้น 

2. สีโทนเยน็ (Cool Colors) แสดงถึงความที่ดูสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย เป็นกลุ่มสีที่มีคน

ชอบมากที่สุด สามารถโนม้นาวในระยะไกลได ้

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

กลุ่มสีเหล่าน้ีคือ สีกลางที่สามารถนาํไปผสมกบัสีอ่ืน ๆ เพือ่ใหเ้กิดสีกลางขึ้นมา 

ส่ิงที่สาํคญัต่อผูอ้อกแบบเวบ็คือการเลือกใชสี้สาํหรับเวบ็ นอกจากจะมีผลต่อการแสดงออก

ของเวบ็แลว้ยงัเป็นการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูใ้ชบ้ริการ ดงันั้นจะเห็นวา่สีแต่ละสีสามารถส่ือ

ความหมายของเวบ็ไดอ้ยา่งชดัเจน ความแตกต่าง ความสมัพนัธท่ี์เกิดขึ้นยอ่มส่งผลใหเ้วบ็มีความ

น่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น ชุดสีแต่ละชุดมีความสาํคญัต่อเวบ็ ถา้เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัวตัถุประสงคห์รือ

เป้าหมายอาจจะทาํใหเ้วบ็ไม่น่าสนใจ ผูใ้ชบ้ริการจะไม่กลบัมาใชบ้ริการอีกภายหลงั ฉะนั้นการใชสี้

อยา่งเหมาะสมเพือ่ส่ือความหมายของเวบ็ตอ้งเลือกใชสี้ที่มีความกลมกลืนกนั 

 

2.2 หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณา 

งานโฆษณาเป็นงานที่ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creativity) การสร้างสรรคง์านโฆษณาที่

ดี ควรกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดโดยใชห้ลกั AIDA MODEL 

ซ่ึงทาํใหเ้กิดผล 4 ประการ ดงัน้ี 

1. การดึงใหเ้กิดความตั้งใจ 

การโฆษณาที่ดีตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจ (Attention) ไดเ้ช่น การใชเ้สียงเพลงการใช้

นกัแสดงที่มีช่ือเสียง 

2. การทาํใหเ้กิดความสนใจติดตาม 

การโฆษณาตอ้งเนน้ใหผู้บ้ริโภคเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะไดรั้บจากสินคา้หรือบริการเพือ่ทาํให้

เกิดความสนใจติดตาม (Interest) 
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3. การกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการ 

การเสนอจุดขายที่ชดัเจน แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างของการมีสินคา้กบัการไม่มีสินคา้หรือ

ความแตกต่างจาก สินคา้ประเภทเดียวกนั ทาํให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการ (Desire) ในสินคา้หรือ

บริการนั้น 

4. การกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือ  

การโฆษณาตอ้งเชิญชวนให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการตอบ สนอง(Action) โดย

การซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ   

 

2.2.1 หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่ทําให้หลัก AIDA MODEL  

         มีความสมัฤทธิผลควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 

1. สร้างความไวว้างใจ การโฆษณาตอ้งใหข้อ้เท็จจริง ไม่เกินจากความเป็นจริง โดยอาศยัส่ิงที่

คนเช่ือถืออยูแ่ลว้ มาเป็นจุดขายในการโฆษณาเช่น มะนาวใชใ้นการทาํความสะอาดได ้แส

ตนเลสทาํใหไ้ม่เกิดสนิม 

2. มีแบบฉบบัของตนเองที่แตกต่าง การโฆษณาตอ้งมีแบบฉบบัของตนเองท่ีไม่ซํ้ าแบบใคร  

เม่ือผูบ้ริโภคดูแลว้จดจาํไดว้า่เป็นการโฆษณาสินคา้หรือบริการใด 

3. จุดขายที่ชดัเจนเพียงจุดเดียว การโฆษณาตอ้งสร้างจุดขายท่ีจูงใจและชดัเจนเพียงจุดเดียว 

เพือ่ทาํใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํได ้

4. โฆษณาตอ้งน่าเช่ือถือ โฆษณานอกจากจะไม่เกินจริงแลว้ยงัตอ้งมีเหตุผลสนับสนุนจุดขาย

ของโฆษณานั้นดว้ย 

5. โฆษณาตอ้งเขา้ถึงความคิดและอารมณ์ การโฆษณาที่เน้นเหตุผลเพียงอยา่งเดียว ไม่มีเร่ือง

ของอารมณ์มาเก่ียวข้องเลย อาจไม่ได้รับความสนใจหรือสร้างความต้องการได้ ส่วน

โฆษณาที่ใชอ้ารมณ์เพยีงอยา่งเดียว ไม่มีเหตุผลมาจูงใจ ก็อาจไม่ไดผ้ลเช่นกนั 

6. สะทอ้นบุคลิกภาพของสินคา้ การโฆษณาตอ้งแสดงออกซ่ึงบุคลิกของสินคา้ว่าเป็นสินคา้

แบบไหนเช่น ความแขง็แรงทนทาน ขนาดที่เล็กกระทดัรัดและมีรูปแบบที่ทนัสมยั 

7. สะทอ้นตาํแหน่งครองใจของผลิตภณัฑ ์การโฆษณาตอ้งแสดงใหเ้ห็นตาํแหน่งครองใจของ

ผลิตภณัฑท์ี่ชดัเจนเช่น สบู่ชนิดน้ีใชแ้กสิ้ว สบู่ชนิดน้ียบัย ั้งแบคทีเรีย สบู่ชนิดน้ีมีส่วนผสม

ของวติามินอี 

8. โฆษณาที่มีความกลมกลืน การโฆษณาตอ้งมีองค์ประกอบต่างๆ ที่กลมกลืนกนัทั้งภาพ 

เสียง สี ถอ้ยคาํ รวมทั้งการโฆษณาในทุกส่ือที่ใชด้้วย การสร้างสรรคง์านโฆษณา เร่ิมตน้

จากการกาํหนดวตัถุประสงค์ในการโฆษณา โดยอาศยัพื้นฐานของการโฆษณา ผูบ้ริโภค

กลุ่มเป้าหมายและขอ้มูลสนับสนุนอ่ืนๆ ผูส้ร้างสรรคง์านโฆษณาจึงตอ้งพยายามคน้หา
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แนวทางในการสร้างสรรค์ที่ เหมาะสม และสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการโฆษณา 

เพือ่ใหก้ารโฆษณานั้นมีสมัฤทธิผลตาม ที่วางไว ้

 

2.3 หลักการใช้ทฤษฎีสี และตัวอักษรในการออกแบบ 

จิตวทิยาเก่ียวกบัสีสีนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการออกแบบเวบ็ไซต ์การเลือกสีใหเ้ขา้กบั

เน้ือหาของเวบ็ไซต ์จะทาํใหเ้วบ็ไซตมี์ความน่าเช่ือถือยิง่ขึ้น และยงัส่งผลอยา่งมากกบัความสวยงาม

ของเวบ็ไซต ์

 

2.3.1 หลักพิจารณาเกี่ยวกับการใช้สี 

1. ใชสี้สดใสสาํหรับรับกระตุน้ให้เห็นเด่นชดั 

2. การออกแบบกราฟิกไม่จาํเป็นตอ้งใชสี้เสมอไป ควรพจิารณาถึงความเหมาะสม 

3. การใชสี้ควรเหมาะสมกบัวยัของผูบ้ริโภค 

4. ไม่ควรใชสี้มากเกินไปเพราะจะลดความเด่นชดัของงาน 

5. เม่ือใชสี้เขม้จดัคู่กบัสีอ่อนมาก ๆ จะทาํใหดู้ชดัเจน 

6. การใชสี้พื้นในการออกแบบส่ิงพมิพท์ี่มีพื้นที่วา่งอาจทาํใหดู้ไม่เร้าใจ 

7. การใชสี้กบัขอ้ความและตวัอกัษรตอ้งชดัเจนและอ่านง่าย 
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บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

     

3.1.2 ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่ 1126/2 อาคารนิช 2 ชั้น 28 หอ้งเลขที่ 2803 , 2804  

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวง มกักะสนั เขต ราชเทว ี 

Bangkok 10400 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.1 โลโก ้บริษทัเทเลอินโฟมิเดีย จาํกดั มหาชน 

ภาพประกอบที่ 3.2 โลโก ้เวบ็ไซต ์Yellow Pages Thailand 
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ภาพประกอบที่ 3.3 แผนที่ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

 

3.2 ประวัติบริษัท 

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกัด (มหาชน) เป็นผูด้ ําเนินการจดัทาํYellowPagesอย่างเป็น

ทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพฒันาส่ือธุรกรรมทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดบริการท่ี

สะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เราจึงไดพ้ฒันาบริการใหค้รอบคลุมทุก

กลุ่มผูใ้ชม้ากยิง่ขึ้น  

หากตอ้งการความรวดเร็วในการคน้หาขอ้มูลธุรกิจ แค่คลิก www.yellowpages.co.th แหล่ง

รวมขอ้มูลธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ คน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการ

ไดท้นัที นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาขอ้มูลแผนที่ เวบ็ไซต ์และบุคคลไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้าน

กว่า 4 ลา้นคน เฉล่ีย 8 ลา้นคร้ังต่อเดือน การันตีดว้ยรางวลั “เวบ็ไซตธุ์รกิจที่มีผูใ้ชง้านมากที่สุด” 3 

ปีซ้อน จาก Truehits.net ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยสํานักบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใตศู้นยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ บริการ www.yellowpages.co.th เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมหมายเลขโทรศพัทข์อ้มูลสินคา้ และ

บริการกว่า 6 ลา้นเลขหมายทัว่ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดง่้าย และ

เกิดความคุม้ค่าสูงสุด 
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ภาพประกอบที่ 3.4 เวบ็ไซต ์ของ Yellowpages บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

 

ภาพประกอบที่ 3.5 เวบ็ไซต ์ของ Yellowpages บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

ภาพประกอบที่ 3.6 เวบ็ไซต ์ของ Yellowpages บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั(มหาชน) 
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ภาพประกอบที่ 3.7 เวบ็ไซต ์ของ Yellowpages บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั(มหาชน) 

 

ส่ือโฆษณา  

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน)  

               ผูใ้ห้บริการขอ้มูลธุรกิจผ่านเวบ็ไซตw์ww.yellowpages.co.th แหล่งรวมขอ้มูลธุรกิจ รวม

รายช่ือธุรกิจ รายช่ือโรงงาน รวมผูป้ระกอบการในประเทศไทย รวมผูจ้ดัหาสินค้าและผูผ้ลิต 

(Suppliers) โดยสามารถคน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการไดท้นัที 

ทัศนะผู้บริหาร 

               โลกยคุดิจิทลักาํลงัเขา้ใกลชี้วิตประจาํวนัของทุกคน จนแทบจะแยกไม่ออก ผ่านอุปกรณ์

เช่ือมต่อมากมาย อยา่งมือถือ แทปเล็ต จอทีวีในรถ อีกไม่นาน IoTหรือ Internet of Things จะเขา้มา

มีบทบาทเขา้ถึงทุกกลุ่มอาย ุจะมีกลุ่มธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่สําคญั จะสร้างความ

ย ัง่ยนืใหธุ้รกิจใหค้งอยูข่า้มยคุน้ีไปใหไ้ดอ้ยา่งไร ถา้ไม่เร่ิมเปล่ียนแปลงตั้งแต่วนัน้ี 
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3.2.1 การวางแผนกลยุทธ์ ส่ือโฆษณาออนไลน์และ เป็นตวัแทนงานขายโฆษณา ( AE ) งาน

ประเภทน้ีตอ้งเป็นคนมีประสบการณ์มีความสามารถหลายดา้นและมีทกัษะในการพูดคุย

กบัลูกคา้ 

3.2.2 รับผลิตเว็บไซตแ์ละทาํโฆษณาให้โดยทางYellowpagesจะมี AE ไปคุยรายละเอียดต่าง ๆ

เก่ียวกบัความตอ้งรูปแบบหน้าเวบ็ไซตว์่า ลูกคา้ตอ้งการให้ทาํBanner แบบไหน หรือหาก

ลูกคา้ไม่ได้บรีฟมาเราตอ้งคิด และออกแบบBanner เองโดยดูจากความเหมาะสม ดูจาก

ผลิตภณัฑ์ที่ลูกคา้ขาย ลูกขายอะไร เวบ็ไซตเ์ก่าของลูกเป้นอยา่งไร แลว้จึงทาํเป็นช้ินงาน

อ อ ก ม า ห า ก ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ร ว ด เร็ ว ใ น ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ  แ ค่ ค ลิ ก 

www.yellowpages.co.th แหล่งรวมข้อมูลธุรกิจออนไลน์ท่ีให้บริการทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ คน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการไดท้นัที นอกจากน้ียงัสามารถคน้หาขอ้มูลแผน

ที่ เวบ็ไซต ์และบุคคลไดอี้กดว้ย ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านกวา่ 4 ลา้นคน เฉล่ีย 8 ลา้นคร้ังต่อเดือน 

การันตีด้วยรางวลั “ เว็บไซต์ธุรกิจที่มีผูใ้ช้งานมากที่ สุด ”   3 ปีซ้อน จาก Truehits.net 

ระบบให้บริการตรวจสอบสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยสํานักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใต้ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

             “ สาํนึกรับผดิชอบต่อสงัคม ควรเร่ิมจากการปลูกฝังความมีนํ้ าใจช่วยเหลือเพือ่นร่วมงาน  

ทั้งในส่ิงที่ เก่ียวกบัการทาํงานและส่ิงท่ีเก่ียวกบัการใชชี้วติปกติท่ีนอกเหนือจากการทาํงาน เช่น การ 

แนะนาํเร่ืองดี ๆ ในการใชชี้วติ ” 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานในองค์กร 

โครงสร้างองค์กร 

ภาพประกอบที่3.8 โครงสร้างองคก์รบริษทัเทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 

คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.9คณะผูบ้ริหารบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย (มหาชน) 
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ทีมให้คาํปรึกษาส่ือโฆษณา 

 

ภาพประกอบที่ 3.10 ทีมฝ่ายขาย บริษัทเทเลอนิโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) 
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พนักงานขายภูมิภาค 

 

ภาพประกอบที่ 3.11 ทีมฝ่ายขายภูมิภาค บริษทัเทเลอินโฟ มีเดีย จาํกดั (มหาชน) 
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3.4 ตําแหน่งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ตําแหน่งที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ : นางสาวสมหญิง ละอองแกว้ 

รหสันกัศึกษา : 5804600228 

คณะ/ภาควชิา : คณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณา 

ตาํแหน่งที่ไดรั้บมอบหมาย : แผนก กราฟฟิกดีไซเนอร์ ( ฝ่าย ออนไลน์ มีเดีย เซลล ์) 

 

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 รับบรีฟจากฝ่ายขายโฆษณา ( AE ) โดยAE จะนําขอ้มูล ของสินคา้ที่ลูกคา้ขายและเร่ือง 

Mood and Tone ที่ลูกคา้บรีฟมาอีกที ลูกคา้ตอ้งการ เน้นสีสม้ และ สีเทา ฟ้อนตอ้งดูแขง็แรง แต่ไม่

เยอะดูแลว้สบายตา ซ่ึงลูกคา้บริษทั ทกัษิณ คอนกรีต จาํกดั (มหาชน)ทาํธุระกิจขายส่งคอนกรีต เรา

จึงตอ้งหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับประเภทของคอนกรีต ว่าคอนกรีตหน้าตาแบบน้ีมันช่ือว่าอะไร 

หากลูกคา้ใหช่ื้อมาดว้ยเราก็สามารถใส่ช่ือนั้นไปไดเ้พราะมนัจะมีผลเวลาคนเซิร์ชหาคอนกรีตแต่ละ

ชนิด Google จะนํารูปมาโชว์หน้าแรกๆ หาก  Google นํารูปแคตตาล็อตของ บริษัท ทักษิณ 

คอนกรีต ขึ้นหนา้แรกๆ แปลวา่การโฆษณาน้ีมีความสาํประสบความสาํเร็จ 

 

3.5 ช่ือ-สกลุและตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 คุณอิทธิชยั วานิชเจริญวงศ ์( Online Media Sales Director ) 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลา 16 สปัดาห์  ระหวา่งวนัที่16 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจวนัจนัทร์- ศุกร์เวลา08.30 - 17.30 น 
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ตารางที่ 3.7)   

 

 

 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฎบิัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที่ 1 อบรมและเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานโฆษณาออนไลน์ ประวติัความเป็นมาของบริษทัจากพี่เล้ียง

และไดรั้บมอบหมายงานวา่อยูแ่ผนกอะไร ทาํหนา้ท่ีอะไร ตลอดระยะเวลาฝึกงานน้ี  

สัปดาห์ที่  2 ทาํลายนํ้ า ใหก้บับริษทั ทกัษิณ คอนกรีตจาํกดั(มหาชน) และไดอ้อกไปดูการถ่ายสินคา้เพื่อมาลง

ในแคตตาล็อตออนไลน์ 

สัปดาห์ที่  3 เขา้ประชุมเร่ือง  E-Commerce เพือ่เป็นความรู้ติดตวัและนาํไปใชใ้นการทาํงาน 

สัปดาห์ที่  4 รับบรีฟจากAE เพือ่มาทาํ Banner ร้าน ภทัรอลูมินัม่ 

สัปดาห์ที ่ 5 รับบรีฟจาก AE เพือ่มาทาํ Banner และ ลายนํ้ า  บริษทั 888 ไลออ้น จาํกดั 

สัปดาห์ที่  6 ประสานงานกบัลูกคา้เพือ่คอนเฟริมการร่วมออกบูธร้านคา้ในงาน Ice Village 

สัปดาห์ที่  7 ร่วมกิจกรรมวนัครบรอบ 35 ปี อินทัช และฟังคาํบรรยายจากผูบ้ริหารเทเลอินโฟ มีเดียจาํกัด 

(มหาชน) 

สัปดาห์ที่  8 รับบรีฟงานจาก AE เพือ่มาทาํ ลายนํ้ า ร้าน โอเอชิ และไดคทัรูปงานของ ร้าน โอเอชิ 

สัปดาห์ที่  9 
 

สัปดาห์ที่  10 รับบรีฟงานจาก AE เพื่อมาทาํ ลายนํ้ า และแบนเนอร์ ร้าน เชียงใหม่ เอสโอพี หจก และไดคทัรูป

งานของ ร้าน เชียงใหม่เอสโอพ ี

สัปดาห์ที่  11 ทาํแผนที่ 3D ที่กบัร้านเชียงใหม่เอสโอพ ีหจก 

สัปดาห์ที่  12 แกง้าน ร้านขียงใหม่เอสโอพ ีเน่ืองจากสินคา้บางตวัลูกคา้เลิกจาํหน่ายแลว้ 
สัปดาห์ที่  13 รับบรีฟงานจาก AE เพือ่มาทาํ แบนเนอร์บริษทั ทรัพยท์วหีลอดกระดาษ จาํกดั 

สัปดาห์ที่  14 รับบรีฟงานจาก AE เพือ่มาทาํ แบนเนอร์บริษทั ตงันํ้ า 1976 จาํกดั 

สัปดาห์ที่ 15 รับบรีฟงานจาก AE เพือ่มาทาํ แบนเนอร์บริษทั ซีแพค จาํกดั 

สัปดาห์ที่ 16 รับบรีฟงานจาก AE เพือ่มาทาํ แบนเนอร์บริษทั นิธิภทัร์ เซลล ์แอนด ์เซอร์วสิจาํกดั 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

• เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

• สมุดจดขอ้มูล 

• โทรศพัทมื์อถือ 

• กลอ้งถ่ายรูป 

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

• โปรแกรม Microsoft Word 

• โปรแกรม Photoshop  

• โปรแกรม Illstrator 
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บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

จากการที่ได้เขา้ไปฝึกงานที่บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จาํกัด(มหาชน) นั้นขา้พเจา้ไดศึ้กษา

และลงมือทาํในเร่ือง ขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ บริษทัเชียงใหม่ เอสโอพ ีหจก ซ่ึง

เป็นการศึกษาและลงมือทาํ Banner และลายนํ้ า ใหก้บัเวบ็ไซตท์ี่มาลงโฆษณา และรับบรีฟงานจาก 

ฝ่ายขาย (AE)  และนาํไปออกแบบ ให้เขา้กบัุระกิจของลูกคา้และโดนใจลูกคา้ การทาํ Banner หน้า

เวบ็ไซตลู์กคา้นั้นสาํคญัมากเพราะเปรียบเสมือนหน้าร้าน ของลูกคา้ ถ้าเราทาํ Banner และลายนํ้ า 

ใหอ้อกมาดีโดนใจลูกคา้ ลูกคา้ก็จะเกิดรู้สึกดี และมีโอกาสต่อสัญญากบั Yellow Pages อีกคร้ัง โดย

จากการปฏิบติัและเรียนรู้งานทาํใหเ้ราทราบถึงกระบวนการในการทาํโฆษณาออนไลน์ขององคก์ร

ดงัน้ี            

4.1 ข้ันตอนการเตรียมงาน          

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.1 การประชุมการวางแผนงานและรับบรีฟงานจากฝ่ายขาย 

 (ACCOUNT EXECUTIVE ) 
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4.1.1 ประชุมวางแผนงาน 

             ในการประชุมแผนงานคร้ังน้ีเพื่อรับบรีฟงานจากฝ่ายขาย โดยผลิตภณัฑจ์ะเป็นอุปกรณ์ใน

การก่อสร้าง ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้จะเป็นกลุ่มผูรั้บเหมา หรือช่าง ที่กาํลงัตอ้งการสินคา้ลูกคา้

จึงบรีฟมาวา่ตอ้งการตอ้งเรียบ ๆ ดูแลว้สบายตา เนน้ตวัผลิตภณัฑ ์

4.2  ข้ันตอนการหา reference และคดิ Mood and Tone  

             ตอ้งดูตั้งแต่ ลายนํ้ า เก่าของลูกคา้ (ถา้มี) วา่ลูกคา้เนน้สีไหนบา้งละ นาํไปหา Reference เพื่อ

มาเป็นไอเดียในการประยตุใช ้โดยมีกาํหนดการในการทาํ ว่าเร่ิมทาํวนัไหน ตอ้งเสร็จวนัไหน ฝ่าย

ขายจะบรีฟมาอีกที  

4.3 ข้ันตอนการออกแบบ  

             ก่อนที่จะไดป้ฏิบติังาน พี่เล้ียงไดม้อบคาํสัง่ให้เราและบอกความตอ้งการของลูกคา้ วา่อยาก

ได้แนวไหน ตอ้งทาํขนาดตามที่กาํหนดมาให้ และมีขอ้มูลมาให้ทั้งหมด และมอบหมายงานให ้

ก่อนที่จะเร่ิมปฏิบติังาน ร่างแบบและลงมือทาํตามขนาดไซดท่ี์ฝ่ายขายจะกาํหนดมาให ้

แคตตาล็อก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่เอส โอ พี 

ข้ันตอนที่ 1  

         

- เปิด E mail Teleinfo Media ( E mail ขององคก์ร ) 

- รับไฟลง์านแคตตาลอ็ก หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พ ีเพือ่โหลดไฟลง์านเก็บไว้

ทาํลายนํ้ า 

ข้ันตอนที ่2 

- เปิดไฟล ์ที่นาํมาเก็บไวใ้น Folder ส่วนตวั โดย จะมีฝ่ายกรองงานส่งไฟล ์มาดงัน้ี 

2.1 ไฟลรู์ปภาพ psd. จาํนวน 20 รูป 

2.2 ไฟล ์Jpg. เป็นรูปภาพตวัอยา่งงาน 
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ข้ันตอนที ่3 

- เร่ิมปรับตามขนาดที่ ฝ่ายขาย(ACCOUNT EXECUTIVE ) กาํหนด 

3.1 เปิดไฟล ์ Ai  > File  > New  > Ok 

3.2 ใชเ้คร่ืองมือ Rectangle Tool (M) > Click> 

ขนาด  

  Width 15 ; cm 

Height 15 ; cm 

Color Model : RGB 

 

3.3 ดราฟให้เป็นเสน้รูปส่ีเหล่ียมและตดัลงล่าง โดยใชเ้คร่ืองมือ Rectangle Tool > ปรับ Opacity : 

90> เลือกใชสี้เทา 

ภาพประกอบที่ 4.2 ภาพลายนํ้ าหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสพ ี
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3.4 ดราฟตามเสน้บนเพือ่ให้เป็นพื้นหลงั โดยใชเ้คร่ืองมือ Rectangle Tool >  ปรับ Opacity : 50 > 

เลือกใชสี้ แดงสด 

ภาพประกอบที่ 4.3 ภาพลายนํ้ าหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เอสโอพ ี

3.5 ใส่ช่ือ ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เชียงใหม่เอส โอ พี โดยใช้เคร่ืองมือ Type Tool ในการพิมพ์ ช่ือ 

เชียงใหม่เอส โอ พ ีหจก > เลือกฟ้อน > เลือกใชสี้ขาว 

 

ภาพประกอบที่ 4.4 ภาพลายนํ้ า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พี 
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3.6 ใส่เบอร์โทร ห้างหุ้นส่วนจาํกัด เชียงใหม่เอส โอ พี โดยใช้เคร่ืองมือ Type Tool ในการพิมพ ์

เบอร์โทรศพัท ์> เลือกใชสี้ขาว 

ภาพประกอบที่ 4.5 ภาพลายนํ้ า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พี 

 

3.7 ส่งตวัอยา่งงานให ้ฝ่ายขายเพือ่ใหฝ่้ายขาย ส่งต่องานไปใหลู้กคา้ 

3.8 เม่ือลูกคา้ตกลงเลือกลายนํ้ าแลว้จะนาํไปทาํ แคตตาล็อต ฝ่ายขาย จะมาบอกและให้เราเร่ิมนาํลาย

นํ้ าใส่ทุกรูปที่ลูกคา้ส่งมา 

3.9 ทาํ Artboard ให้มี 20 รูป โดยใช้เคร่ือง Artboard Tool ลากออกมาโดยการกด Ctrl แล้วลาก

ออกมาใหค้รบ 20 รูป 
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ภาพประกอบที่ 4.6 ภาพลายนํ้ า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พี 

3.10 นาํรูปมาใส่ใน Artboard > เลือก File > Place > Folder ลายนํ้ า หา้งหุ้นส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส 

โอ พ ี> จดัเรียงใหพ้อดี Artboard ทีละรูป 

ภาพประกอบที่ 4.7  ภาพลายนํ้ า หา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่ เอส โอ พี 

3.11 ส่งรูปลายนํ้ าทั้งหมด ให้ ฝ่ายขาย (AE) > File > Export > พิมพช่ื์องานวา่ Cat เชียงใหม่ เอส โอ 

พ ี > กด Use Artboards > Save 
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ข้ันตอนที่ 4 

- ฝ่ายไอที นาํภาพแคตตาแล็ต ลงเวบ็ไซต ์

ภาพประกอบที่ 4.8 ภาพลายนํ้ าหา้งหุน้ส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พี 

 

แบนเนอร์ ห้างหุ้นส่วนจํากัด เชียงใหม่เอส โอ พ ี

ข้ันตอนที่ 1  

- เปิด E mail Teleinfo Media ( E mail ขององคก์ร ) 

- รับไฟล์งานแบนเนอร์ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั เชียงใหม่เอส โอ พี จากส่วนกลาง โดยจะมีรหัส

ของแบนเนอร์มาให ้

ข้ันตอนที ่2 

- เปิดไฟล ์ที่นาํมาเก็บไวใ้น Folder ส่วนตวั โดย จะมีฝ่ายกรองงานส่งไฟล ์มาดงัน้ี 

2.1 ไฟลข์อ้มูล ที่จะนาํมาใส่ในแบนเนอร์ 

2.2 ไฟล ์Jpg. เป็นรูปภาพร้าน ภาพสินคา้ท่ีลูกคา้จาํหน่าย 
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ข้ันตอนที ่3 

- เร่ิมปรับตามขนาดที่ ฝ่ายขาย(AE) กาํหนด 

3.1 เปิดไฟล ์ Ai  > File  > New  > Ok 

3.2 เปิดไฟล ์PS 

3.3 เลือกภาพที่จะไดคทั เพือ่นาํไปทาํแบนเนอร์หนา้เวบ็ไซต ์

ภาพประกอบที่ 4.9 ภาพหนา้ร้านลูกคา้ 

ภาพประกอบที่ 4.10 ภาพหนา้ร้านลูกคา้ท่ีอยูใ่นระหวา่งไดคทั 
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ภาพประกอบที่ 4.11 ภาพหนา้ร้านลูกคา้ท่ีอยูใ่นระหวา่งไดคทั 

3.4 หลงัจากที่ไดคทั ภาพหนา้ร้านลูกคา้ save เป็น png 

3.5 เปิดไฟล ์Ai ตั้งค่าขนาดไฟลต์ามที่ไดรั้บบรีฟและออกแบบโดยโทนสีสม้,เหลือง (สีประจาํร้าน

ของลูกคา้) 

ภาพประกอบที่4.12 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์ 
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3.6 นาํขอ้มูลที่ไดรั้บมาใส่ในแบนเนอร์ 

 

ภาพประกอบที่ 4.13 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์ 

3.7 นําภาพที่ไดคทัและปรับแต่งสีมาใส่ในแบนเนอร์ เม่ือเสร็จแล้วนําส่งภาพแบนเนอร์ฝ่ายขาย

(ACCOUNT EXECUTIVE ) เพือ่ใหส่้งต่อไปใหลู้กคา้ 

 

ภาพประกอบที่4.14 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์ 
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ข้ันตอนที่ 4 

- ฝ่ายไอที นาํภาพแคตตาแล็ต ลงเวบ็ไซต ์

ภาพประกอบที่ 4.15 ภาพแบนเนอร์ ท่ีไดข้ึ้นระบบโดยผา่การคอนเฟิร์มจากลูกคา้  
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บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 จากการที่ไดป้ฏิบติังานที่บริษทั เทเลอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน) สาขาอาคารวานิช2 เป็น

ระยะเวลา 16 สปัดาห์ ระหวา่งวนัที่ 14 พฤษภาคม  2561 ถึงวนัที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่แผนกฝ่ายขาย

โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้จดัทํากราฟิก แบนเนอร์และแคตตาล็อตสินค้า ในส่ือโฆษณา

ออนไลน์ของ Yellowpages  งานส่วนใหญ่ที่ไดรั้บมอบหมายเป็นการเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ

กราฟิกต่าง ๆ การใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการทาํแบนเนอร์ และแคตตาล็อตสินคา้ให้ลูกคา้พึ่ง

พอใจ การไดคทั ปรับแต่งสี ความสว่าง ความคมชดัของภาพสินคา้ที่ลูกมานาํมาให้เพือ่แคตตาล็อค

สินคา้  ซ่ึงแบนเนอร์และแคตตาล็อตสินคา้ เป็นส่วนสาํคญัของการทาํเวบ็ไซต ์เพราะเปรียบเสมือน

หน้าร้านของลูกคา้ หากไม่สวย ไม่ดูดีก็จะไม่มีใครสนใจ แต่หากแบนเนอร์ดูดี ทันสมัย และ

น่าเช่ือถือก็จะทาํให้ คนที่เขา้มาในเว็บไซตก์ล้าที่จะซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการ จากการปฏิบติังานที่

บริษทัเลเทอินโฟมีเดีย จาํกดั (มหาชน) ทาํใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ๆในเร่ืองของการทาํใหเ้วบ็ไซตข์ึ้นหน้า

แรกๆ โดยไม่ตอ้งเสียค่าโฆษณา และไดเ้รียนรู้ระบบการทาํงานภายใน องกรณ์ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่

เราไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีและที่มากกว่านั้นคือไดรั้บประสบการณ์ทาํงานจริง รู้จกัที่จะ

แกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า เรียนรู้ที่จะทาํงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ ไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานร่วมกับ

ผูอ่ื้น ฝึกฝนความตรงต่อเวลา ฝึกฝนความอดทนต่อการทาํงาน และฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ในการทาํงานที่ไดรั้บมอบหมายให้เสร็จทนัเวลาที่กาํหนด  ไดรั้บมิตรภาพที่ดีจากพี่เล้ียงและ

เพือ่นร่วมงาน ไดมี้ความทรงจาํที่ดี ความประทบัใจท่ีเกิดขึ้นระหวา่งฝึกงานอีกมากมาย 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถที่ไดเ้ล่าเรียนมาเป็นอยา่งมาก ซ่ึง

สามารถช่วยคิดรายละเอียดรูปแบบงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการออกแบบ แบนเนอร์ และ

แคตตาล็อตต่าง ๆ ที่ขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายให้จดัทาํงาน และยงัไดช่้วยแบ่งเบาภาระในส่วนต่าง ๆ 

ของพีเ่ล้ียงทุกคนในฝ่ายขาย 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ควรมีความตรงต่อเวลาในการทาํงานให้มากขึ้น และปัจจยัภายนอกที่เป็นปัญหาคือบางช่วง

มีปัญหาเร่ืองคอมพวิเตอร์ขดัขอ้งหรือชา้ เน่ืองจากเก็บไฟลง์านขนาดใหญ่จึงทาํให้เกิดความล่าชา้ใน

การปฏิบติังาน บางช่วงมีปัญหาใชก้ารไม่ได ้ส่งผลทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดท้นัท่วงที 

5.3 ข้อดีของการปฏิบัติสหกิจศึกษา 

 5.3.1 ไดท้ราบถึงวธีิการดาํเนินที่ถูกตอ้งในแต่ละงานที่ไดรั้บมอบหมาย 

5.3.1 ไดฝึ้กการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  

5.3.3 มีระเบียบและความอดทนมากขึ้น 

5.3.4 รู้จกัการทาํงานที่มีระบบแบบแผน 

5.3.5 ระเบียบวนิยัในการตรงต่อเวลามากยิง่ขึ้น 

5.3.6 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ ที่ไดรั้บมอบหมาย 

5.3.7 ไดฝึ้กการอยูร่่วมกนักบัเพือ่นร่วมงาน ฝึกการมีมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีต่อเพือ่นร่วมงาน 

5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทํารายงานสหกิจศึกษา 

5.4.1 ควรศึกษาวา่แบนเนอร์ท่ีกาํลงัทาํอยู ่ทาํให้ใคร กลุ่มเป้าหมายของลูกคา้คือใคร เพือ่ให้

งานแบนเนอร์ที่ทาํออกมาตอบโจทยลู์กคา้มากที่สุด 

5.4.2 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นส่ิงที่จาํเป็นมากสําหรับทุกตาํแหน่งการทาํงาน 

เพราะฉะนั้นเราจึงจาํเป็นที่จะตอ้งเตรียมพร้อมรับมือกบัปัญหาที่เกิดขึ้นใหท้นัท่วงที 

 



37 
 

บรรณานุกรม 

 

รุ่งนภา พติรปรีชา. (2537). องคป์ระกอบของการโฆษณา.ใน หลกัการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์.

เล่ม 1 หนา้ 169-243 (พมิคร้ังที่ 10). นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2540). การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด. กรุงเทพมหานคร: ดวงกลม. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2536). การโฆษณาเชิงปฎิบัติ. กรุงเทพมหานคร: อมรการพมิพ.์ 

 

 

 



44 
 

ประวตัิส่วนตัว 

ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวสมหญงิ ละอองแกว้ 

รหสันกัศึกษา  5804600228 

เบอร์ติดต่อ  098-278-2680 

E-Mail    somying.khwan.96@gmail.com 

ที่อยูปั่จจุบนั  62/211  หมู่12  ซอย ลุงพร้อม  ตาํบลบางแม่นาง  อาํเภอ บางหญ่  จงัหวดั 

นนทบุรี  

ปณ. 11140 

ประวติัการศึกษา  อนุบาล 1- ป.6  ศึกษาที่โรงเรียน วดัประสาท         

   มธัยมปีที่ 1-3  ศึกษาที่โรงเรียนสุวรรณพลบัพลาพทิยาคม  

   ปวช.  1-3 เทคโนโลยจีรัลสนิทวงศบ์ริหารธุรกิจ   

 

mailto:somying.khwan.96@gmail.com


45 
 

การศึกษาปัจจุบนั กาํลงัศึกษาที่ มหาวทิยาลยัสยาม ปีที่ 3  

คณะนิเทศศาสตร์ สาขา การโฆษณา 

ความสนใจทางดา้นวชิาการ              การทาํส่ือโฆษณา , การออกแบบกราฟิก ,การถ่ายภาพ 

ประสบการณ์ดา้นสหกิจศึกษา ตาํแหน่ง Online Media Sales  

(ดูแลดา้นการออกแบบแบนเนอร์ และแคตตาลอ็ตสินคา้) 

ทกัษะและความสามารถพเิศษอ่ืนๆ   เขียนบทหนงัสั้น, ตอัต่อ

ภาพ , ถ่ายภาพ ,ทาํส่ือโฆษณา 

 

 


	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
	พนักงานขายภูมิภาค

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

