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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคญัของปัญหำ 

ส่ือออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการโฆษณา ให้เขา้กบัยคุสมยัในปัจจุบนัท่ีผูค้นหันไปสน

ในโลกออนไลนห์มดแลว้ ช่องทางส่ือออนไลน์จึงกลายเป็นช่องทางหลกัในการท าโฆษณา จึงท าให้

เกิดการโฆษณาบนเวบ็ไวต์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเขา้ชม

และเห็นโฆษณาไดต้ลอดเวลา การท าโฆษณาออนไลน์นั้นจึงตอบโจทยก์ารโฆษณาในปัจจุบนั 

ทางบริษทัว.พลาสติกไดมี้สินคา้ใหม่ออกมาจ าหน่ายเป็นสินคา้ จ าพวกอ่างผสมปูน บุ๋งก๋ี เกียงฉาบ

ปูน จึงตอ้งการท างานลงโฆษณาในรูปแบบออนไลน์ จึงว่าจา้ง Yellow pages ท าการโฆษณาลงใน

เว็บไซต์ลงในส่ือโฆษณาออนไลน์ คณะผูจ้ ัดท าจึงได่รับมอบหมายงานน้ี เร่ิมจากขั้นตอนการ

ถ่ายภาพสินคา้ ณ บริษทัว.พลาสติก จนไปถึงขั้นตอนการออกแบบส่ือโฆษณา 

 โครงงานสหกิจเล่มน้ี จึงจดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ ตั้ งแต่

กระบวนการแรกเร่ิม จนจบกระบวนการออกแบบและเพื่อเผยแพร่ โดยมีจุดมุ่งหมายโฆษณาสินคา้

และบริการ  

1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน ์

1.3 ขอบเขตของรำยงำน 

ศึกษาเฉพาะส่ือโฆณาในรูปแบบออนไลนใ์หก้บับริษทัว.พลาสติก เพื่อเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของเยลโล่เพตเจส  

ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – วนัท่ี 30 สิงหาคม 2562 ณ 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย  

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ  
1.4.1 มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน ์
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1.4.2 ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเขียนคอนเทนออนไลน์การท า SEO 

1.4.3 สามารถท าทกัษะไดไ้ดรั้บจากสถานประกอบการมาประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต 



บทที ่2  
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การจดัท าแบรนด์เนอร์และแคตตาล๊อกสินคา้ของบริษทั ว.
พลาสติก เพื่อเพยแพร่บนเวบ็ไซตเ์ยลโลเพจเจส การผลิตและออกแบบส่ือโฆษณาออนไลน์ใน
รูปแบบเวบ็ไซต ์การใชก้ราฟิกมาออกแบบ การจดัวางองคป์ระกอบของภาพให้เหมาะสมและ
ตกแต่งรูปภาพ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ี 

 

       2.1 ความหมายส่ือโฆษณาออนไลน ์

2.2 ประเภทของเวบ็ไซต ์

2.3 หลกัการก่อนเร่ิมออกแบบกราฟิกและความส าคญัของการออกแบบ 

      2.4 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบ 

      2.5 หลกัในการออกแบบ 

 

2.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์ คือ  
เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีบทบาทหรือมีหน้าท่ีน าขอ้มูลข่าวสารเหล่านั้น ไปยงักลุ่ม

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายผ่านทางออนไลน์ มีทั้ งแบบภาพน่ิงท่ีส่ือสารด้วยรูปภาพและ
ตวัหนงัสือ หรือแบบภาพเคล่ือนไหวท่ีครบไปดว้ยภาพและเสียง      

โดยการน ามาใชใ้นการออกแบบเวบ็ไซตเ์พื่อน าเสนอขอ้มูลถึงลูกคา้  
 

2.1.1 ส่ือโฆษณาออนไลน์แบบ Display ads 

คือส่ือโฆษณาท่ีน่าสนใจรูปแบบหน่ึง เพราะมีทั้งรูปภาพ วีดีโอ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
เหมาะกบัการท าโฆษณาแบบ CPM เพราะกระตุน้การคลิกไดดี้กวา่ทางอ่ืน 

โดยการน ามาใชใ้นเวบ็ไซตข์อง Yellow Pages กจ็ะมี Display ads ของร้านคา้ต่าง ๆ ใน
ลกัษณะของแบนเนอร์ท่ีเป็นหนา้ท่ีหลกั ๆ ท่ีเราตอ้งท าในขณะฝึกงาน 
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2.2 ประเภทของเว็บไซต์ 
 

• เว็บไซต์ร้านค้า (Online Store website)  เป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดโอกาสใหท้ ามาคา้ขายผา่น

อินเตอร์เน็ตได ้ คลา้ยกบัจ าลองตลาดจริงและอา้งอิงสถานการณ์พบปะระหวา่งผูซ้ื้อและ

ผูข้าย โดยส่วนใหญ่มกัมีรายละเอียดของผลิตภณัฑสิ์นคา้และบริการ  

เวบ็ไซต ์Yellow Pages กคื็อหน่ึงในนั้น 

 

 
 

                 ภาพประกอบท่ี 2.1 เวบ็ไซตร้์านคา้ของ Yellow Pages 
 

2.3 หลกัการก่อนเร่ิมออกแบบกราฟิกและความส าคญัของการออกแบบ 
2.3.1 ความส าคญัของการออกแบบ 

การออกแบบ มีอิทธิพลต่อการดึงดูดสายตาและความน่าสนใจของส่ือนั้น ๆ ดงันั้นการ
ออกแบบแบนเนอร์ให้มี องคป์ระกอบ สี ภาพ ขอ้ความ ท่ีลงตวัจึงมีความส าคญัมากต่อการท าส่ือ
ออนไลนเ์ป็นอยา่งมากในการออกแบบกราฟิกใหก้บัลูกคา้ของทางบริษทั 

2.3.2 หลกัก่อนการออกแบบกราฟิก  
ก่อนท่ีจะท างานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตาม ส่ิงแรกท่ีตอ้งค านึงถึงคือ การก าหนด

จุดประสงคท่ี์ชดัเจนของงาน ผูอ้อกแบบจึงควรมีหลกัการและขอ้ควรค านึงก่อนการเร่ิมงานเพื่อการ
แก้ปัญหาท่ีถูกต้อง รัดกุมและวางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนจบ
กระบวนการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค หลกัการด าเนินงานออกแบบกราฟิก 
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• หลกัการด าเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟฟิกมีดังนี ้
1. วตัถุประสงคเ์พื่ออะไร ผูอ้อกแบบตอ้งรู้ว่า จะบอกกล่าว เร่ืองราวข่าวสารอะไรแก่ผูรั้บรู้

บา้ง เช่น ทฤษฎีหรือหลกัการ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ ผูอ้อกแบบตอ้งรู้วิธีการน าเสนอ 
(Presentation) ท่ีดีและเหมาะสมกบัเร่ืองราวเหล่านั้นว่ามีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ด เช่น เพื่อแนะน า เผยแพร่ เพื่อจูงใจ หรือดึงดูดให้สนใจในสินคา้และบริการนั้น ๆ 
เป็นตน้ 

2.กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง หรือบุคคลทัว่ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิต
นักศึกษาหรือเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารท่ีให้มีระดบัความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ 
เฉพาะคนในประเทศหรือชาวต่างชาติ ซ่ึงผูอ้อกแบบจ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อวางแผน 
ด าเนินการกบัข่าวสาร ออกแบบ และการน าเสนอใหต้รงจุดกบักลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการไดถู้กตอ้ง 

3.  ส่ิง ท่ีต้องการบอกคืออะไร หมายถึง วิ ธีการท่ีจะส่ือความหมายกับผู ้รับรู้หรือ
กลุ่มเป้าหมาย และถา้ท่ีมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายไวล่้วงหนา้ ชดัเจนแลว้ก็จะท าให้ผูอ้อกแบบมี
ความสะดวกในการท่ีจะบอกหรือส่ือความหมายไดง่้ายข้ึน เช่น การเลือกใชส้ัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย 
และภาพประกอบต่าง ๆส่ือแทนค าศพัท ์ขอ้ความท่ีเป็นนามธรรม ไดต้รงตามระดบัความสามารถ
ในการรับรู้ของผูรั้บ จะช่วยให้เกิดความเขา้ใจในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จ าได้ในเวลา
อนัรวดเร็วและจดจ าไวต้ลอดไป 

4. น าเสนอข่าวสารดว้ยส่ือใด แบบใด ผูอ้อกแบบตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัประเภทของส่ือ 
ศกัยภาพของส่ือชนิดต่าง ๆ ค านึงถึงการเลือกใชส่ื้อในการน าเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะ
ไดผ้ลดีหากมีความเหมาะสมกบัข่าวสาร จึงจะสามารถโนม้นา้วจิตใจและส่ือความหมายต่อผูรั้บได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย รวมไปถึง โปสเตอร์ 
หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์  ฯลฯ    

 (อ้างอิงจาก : http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/lesson_2.htm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/lesson_2.htm
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2.4 แนวคดิเบ้ืองต้นเกีย่วกบัการออกแบบ 

                1. คิดแบบค้นพบ (Discovery) เป็นการคิดท่ีไอเดียใหม่ (Original Idea) หรือทฤษฎีใหม่ 
เช่น การคน้พบ ทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกของ เซอร์ไอแซค นิวตนั หรือทฤษฎีสมดุลยภาพของ 
จอห์น แนช ซ่ึงเป็นเร่ืองยากท่ีคนทัว่ไป จะคิดได ้

                2. คดิเชิงนวัตกรรม (Innovative) เป็นการคิดประยกุตท่ี์น าหลกัการทางวิทยาศาสตร์มา
ผนวกใหเ้กิดคุณค่าใน การแกปั้ญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น การประดิษฐท์วีข้ึนมา โดยน าหลกัการ
เดินทางของคล่ืนมาประยกุตเ์ป็นส่ิงประดิษฐ ์ 
                3. คิดเชิงสังเคราะห์ใหม่ (Synthesis) เป็นความคิดท่ีน าส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิมมารวบรวม หรือ “ ย  า 
” ใหเ้กิดความ คิดท่ีสร้างเป็นส่ิงใหม่ข้ึนมา  
   4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation) เป็นการน าปัญหาท่ีมีอยูม่าผนวกกบัส่ิงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
แลว้เกิดการปรับ เปล่ียน คุณสมบติัของส่ิงท่ีมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง รูปทรง เช่น ความคิดท่ี 
จะน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้นมาพกติดตวั เลยปรับขนาดกลายมาเป็นพอ็กเก็ตพีซี (Pocker PC) ใน
ปัจจุบนั ในการออกแบบกราฟิกนั้นจะตอ้งใชค้วามคิดในขอ้ท่ี 3 และขอ้ท่ี 4 มากท่ีสุด โดยความคิด
ท่ีวา่น้ีจะใชใ้นการคิดและผลิตงานออกแบบออกมาอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  

(อ้างอิงจาก : http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html) 
 

ซ่ึงในขั้นตอนแรกก่อนเร่ิมการออกแบบจึงมีความส าคญัมากท่ีจะต้องท าความเข้าใจ
หลกัการออกแบบกราฟิกและแนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการออกแบบเหล่าน้ีว่ามีหลกัการอยา่งไรบา้ง
และน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือแพค็เกจกบับริษทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html
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2.5  หลกัในการออกแบบ (Design) 

1. ก าหนดล าดบั (Impose Order) เพื่อใหจ้ดจ าและรับรู้ไดง่้าย 

2. ช้ีน าสายตา (Guide the eye) ในประเทศทางตะวนัตก ผูอ่้านมกัจะอ่านจากบนลงล่าง จาก
ซา้ยไปขวา ซ่ึงเรียกกระบวนการน้ีวา่ Gothenburg Diagonal ดงันั้นควรจะจดัวางใหผู้อ่้านดู
ไดง่้าย 

3. เนน้ส่วนส าคญั (Emphasize the important) วา่จะเนน้ส่วนพาดหวัหรือภาพใหเ้ป็นจุดเด่น 

4. สร้างเอกภาพ (Create Unity) องคป์ระกอบต่าง ๆ จะตอ้งเช่ือมโยงลงตวัเป็นหน่ึงเดียว 
สอดคลอ้งกบัขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูบ้ริโภค 

5. จดัแนวองคป์ระกอบ (Align elements) เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในช้ินงานพาดหวั 
จะตอ้งน าไปสู่เน้ือหา ดงันั้นพาดหวัควรเป็นอยูเ่หนือขอ้ความโฆษณาและภาพท่ีอยูใ่นกลุ่ม
อ่ืน ๆ ควรมีการจดักลุ่ม 

6. จดัการกบัพื้นท่ีวา่ง (Manage the white space) พื้นท่ีวา่งท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อะไรสามารถ
ใชเ้ป็นกรอบแยกองคป์ระกอบท่ีไม่ไดอ้ยูก่ลุ่มเดียวกนัเป็น 2 กลุ่ม 

7. ใชค้วามต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out) ความต่างท าใหอ้งคป์ระกอบแยกจาก
กนัและช้ีใหเ้ห็นความส าคญั 

8. คานน ้าหนกัภาพ (Balance the visual weights) การวางภาพใหส้มดุล ไม่ใหห้นกัไปดา้นใด 
ดา้นหน่ึง 

9. ใชส้ดัส่วนท่ีน่าพอใจ (Use the pleasing proportions) การแบ่งส่วนท่ีเท่ากนัจะท าใหข้าด
ความน่าสนใจเพราะดูเรียบเกินไป แต่ภาพ 2 ภาพท่ีมีขนาดเท่ากนัจะแข่งกนัดึงดูดความ
สนใจ 

10. ท าใหดู้ง่าย (Simplify) หรือยิง่นอ้ยยิง่ดี โดยทัว่ไปยิง่มีองคป์ระกอบต่าง ๆ  มากในการจดัวาง 
ภาพ ผลกระทบต่อผูอ่้านกจ็ะมีนอ้ยลง 

11. การใชสี้ (Coloring) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสมจริง 

12. การใชต้วัอกัษร (Typography) วา่จะเลือกใชต้วัใหญ่ ตวัหนาหรือแบบอกัษรท่ีเหมาะสม 
 (อ้างอิงจาก  : http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html) 
 
 และในหลกัทั้งหมดน้ีไดน้ าไปใชใ้นขั้นตอนหลงัจากเร่ิมการออกแบบทั้งหมดเพื่อให้งาน

ออกมาไดผ้ลลพัธ์ออกมาดีท่ีสุด 

http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html


บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

                             3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน)    

Teleinfo Media Public CO. LTD. 

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

ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.2 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) เวบ็ไซตเ์ยลโลเพจเจส  
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ภาพประกอบท่ี 3.3 แผนท่ีบริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) 

สินคา้และบริการภายในบริษทัแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ 

3.2.1 ขายโฆษณาออนไลนภ์ายใตเ้วบ็ Yellow Pages 

 โดยลกัษณะของ www.yellowpages.co.th คือแหล่งรวมขอ้มูลธุรกิจออนไลน์ท่ีใหบ้ริการ

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อคน้หาขอ้มูลสินคา้และบริการไดท้นัที รวมถึง แผนท่ี เวบ็ไซต ์

และบุคคล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการนั้น ๆ ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านกวา่ 139 ลา้นคร้ังต่อปี เฉล่ีย 12 

ลา้นคร้ังต่อเดือน และปัจจุบนัมี YellowPages ใน Application แลว้ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลธุรกิจ

แลว้กดโทรออกไดท้นัที ท าใหง่้ายสะดวกต่อการติดต่อยิง่ข้ึน 

 

http://www.yellowpages.co.th/
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ภาพประกอบท่ี  3.4 ช่องทางการติดต่อกบับริษทัผา่นเวบ็ไซต ์

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.5 ช่องทางการติดต่อผา่น Facebook 
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ภาพประกอบท่ี 3.6 ตวัอยา่งรูปแบบหนา้เวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่ของ www.yellowpages.co.th 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.7 ตวัอยา่งหนา้ร้านคา้บนเวบ็ไซตข์อง www.yellowpages.co.th 

http://www.yellowpages.co.th/
http://www.yellowpages.co.th/
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ภาพประกอบ 3.8  ตวัอยา่งสินคา้และบริการบนเวบ็ไซตข์อง www.yellowpages.co.th  

3.2.2 ให้บริการ Outsource Contract Center 

TMC Outsourced Contact Center (เอาทซ์อร์ช คอนแทค เซ็นเตอร์) เป็นส่วนงานท่ีใหบ้ริการจดัตั้ง

ศูนยบ์ริการลูกคา้ Contact Center หรือ Call Center ใหก้บับริษทัผูว้า่จา้งครบวงจร โดยจดัการ

บริหารค่าใชจ่้ายหรือบุคคลากรในการท างานหรือระบบในการท างานอยา่งครบวงจรและมี

มาตรฐาน โดยบริษทัท่ีวา่จา้งไม่ตอ้งลงทุนค่าใชจ่้ายระบบ หรือค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัพนกังาน รวมถึง

การบริหารจดัการบุคคลากรในการท างาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถดา้นธุรกิจหรือการตลาดได้

ทนัที ใหลู้กคา้ไดติ้ดต่อกบับริษทัไดง่้ายข้ึน และสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆ ไดต้ลอดเวลา โดยมีงาน

บริการต่าง ๆ ดงัน้ี 

• งานบริการรับสายโทรเขา้ (Inbound Services) 

• งานบริการโทรออก (Outbound Services) 

• บริการ Online (Non-voice Services) 

• บริการปรับปรุงฐานขอ้มูล (Data Cleansing Service) 

• บริการใหเ้ช่าฐานขอ้มูล (Database Rental Service) 

• บริการใหเ้ช่าพื้นท่ีและระบบ Call Center (Facilities Rental Service) 

 

http://www.yellowpages.co.th/
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        3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

ภาพประกอบท่ี 3.9 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารงานบริษทั บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั 

(มหาชน) 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษา 

• นายพลช  อินทวงษ ์    ต าแหน่ง  Graphic Design 

• นายสรวิชญ ์อภิภทัรวรกลุ   ต าแหน่ง  Graphic Design 

• นางสาวชนากานต ์โอ่งเคลือบ   ต าแหน่ง  Graphic Design 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายนอกเหนือจากโครงงานคือ 

รับบรีฟงานจากฝ่ายขาย (Account Executive) ท่ีไปขายงานโฆษณาจากลูกคา้มาว่าตอ้งการ 

mood and tone แบบไหนในการท าแบนเนอร์ (Banner) และลายน ้ า ใช้ค  าพาดโฆษณาหัว

อย่างไรน าองคป์ระกอบต่างๆท่ี ฝ่ายขายไปสอบถามความตอ้งการของลูกคา้มาออกแบบงาน

ใหต้รงกบัโจทยท่ี์ไดรั้บมา เสร็จแลว้จึงน าใหฝ่้ายขาย (Account Executive) ไปเสนอต่อลูกคา้วา่

ตรงกบัความตอ้งการหรือไม่ ควรแกต้รงจุดไหน หรือน ารูปสินคา้มาตกแต่งให้สวยงาม ก่อน

ท า Banner หรือน ามาประกอบใส่ลายน ้ าเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของสินคา้น้ีว่ามีเฉพาะท่ีน่ีไม่

สามารถเลียนแบบสินค้าของบริษัทน้ีได้ ก่อนน างานข้ึนระบบโชว์หน้าเว็บ Thailand 

Yellowpages  โดยลกัษณะงานจะมีแบ่งออกไปหลายประเภท ดงัน้ี 

• รับบรีฟงาน 
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• ไดคทัรูป 

• ออกไปถ่ายรูปสินคา้เพื่อเกบ็ Reference 

• ออกแบบงาน Banner  

• ท าแผนท่ีบริษทั 

• ดราฟโลโกไ้หม่ 

• ท าลายน ้า(ลายน ้าคือช่ือหรือสญัลกัษณ์บริษทัท่ีแสดงบนสินคา้ในแคตตาลอ็ก) 

• เขา้รับการอบรมเร่ือง การเขียน Content 

• เขา้รับการอบรมเร่ือง การท า Search engine optimization (SEO) 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3.10 พนกังานต าแหน่ง Web & Graphic Designer 

3.5.1 ช่ือ-นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา : คุณณฐันนัท ์สอนศรี 

                             ต  าแหน่ง : Web & Graphic Designer 

    แผนก : Online Business 
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ภาพประกอบท่ี 3.11 พนกังานต าแหน่ง Online Media Sales Managers 

       3.5.2 ช่ือ-นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา : คุณอุทุมพร วงษจ์ าปา 

   ต  าแหน่ง : Online Media Sales Managers 

                 แผนก : Online Media Sales 

 

 

 

 

 

 

 

                  ภาพประกอบท่ี 3.12 พนกังานต าแหน่ง Customer Service Managers 

                         3.5.3 ช่ือ-นามสกุล พนกังานท่ีปรึกษา : คุณกนัติยา วงศค์  าภู 

          ต  าแหน่ง : Customer Service Managers  

        แผนก : Online Media Sale 
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3.6 ระยะเวลาที่ปฎบิตัิงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  ระยะเวลาในการด าเนินงานวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562 

  (รวม 16 สัปดาห์) 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฎิบติัสหกิจ 

  วนัจนัทร์-วนัศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น. 

3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.7.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  1. โน๊ตบุค๊ 2 เคร่ือง 

  2. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 1 เคร่ือง 

  3. เคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 

 3.7.2 อุปกรณ์ซอฟแวร์ 

  1. Adobe Illustrator 

  2. Adobe Photoshop 

  3.Adobe Lightroom 

  4.Adobe Premiere pro 

  5. Microsoft Word 

  6. Microsoft Excel 

  7. Outlook 

 3.8.3 เคร่ืองอ่ืนๆ 

  1. กลอ้ง DSLR + ขาตั้งกลอ้ง 

  2. ชุดไฟสตูดิโอ 
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3.8 ตารางขั้นตอนการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2562 

พนกังานขายติดต่อกบับริษทัว.พลาสติก  •  
 

    
ถ่ายภาพสินคา้ท่ีบริษทัว.พลาสติก    •   

 
 

น าภาพท่ีถ่ายมาไดคทั ออกแบบ     •    

ส่งใหลู้กคา้ตรวจสอบ      •   
ออกแบบและแกไ้ขตามลูกคา้บอกแนะน า 
และส่งกลบั 

     •   

ตรวจสอบความถูกตอ้งรอบสอง น าข้ึนระบบ       •  
 

ตารางท่ี 3.1 ตารางการปฏิบติังานท างานใหบ้ริษทัว.พลาสติก 
 

 



บทที ่4 

ผลการปฏิบัติโครงงาน 

4.1 ผลการปฏิบัติงานและรายละเอยีดของโครงงาน 

  จากท่ีคณะผูจ้ดัท าโครงงานไดเ้ขา้ฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย 

จ ากดั (มหาชน) ในหน่วยงาน เยลโล่เพตเจส  ในต าแหน่ง กราฟิก ดีไซตเ์นอร์ เพื่อออกแบบและ

สร้างสรรคส่ื์อโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบของ Banner ขนาดต่าง ๆ  Mobile เป็นขนาดท่ีเหมาะกบั

การดูผา่นสมาร์ทโฟน P1 โฆษณาหนา้แรกเวบ็ไซต ์YDN (Yellow Digital Network) คือแบนเนอร์

พลาดหวัเวบ็ไซต ์Adsearch เป็นภาพเคล่ือนไหว แกลอร่ี แคลตาลอ็คสินคา้ ท่ีจะเป็นรูปสินคา้ต่าง ๆ 

ท่ีจะเผยแพร่ส่ือโฆษณาประเภทต่าง ๆ และแผนท่ีบริษทั ลงบนเวบ็ไซตข์องเยลโล่เพตเจส   

4.2 ขั้นตอนการขายโฆษณา 

 4.2.1 ขั้นตอนติดต่อลูกคา้ พนกังานขายติดต่อหาลูกคา้เพือ่ท าการนดัหมายเสนอส่ือโฆษณา 

ใหก้บับริษทั ว.พลาสติก เป็นลูกคา้เก่าท่ีเคยลงโฆษณากบั Yellow pages มาก่อนแลว้ ทางบริษทั ว.

พลาสติกมีสินคา้ใหม่ออกมาจ าหน่าย จึงท าใหต้อ้งการลงโฆษณาบนเวบ็ไซต ์ เป็นแพก็เกท็โฆษณา 

ไซต ์S-plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1 พนกังานขายติดต่อขายส่ือโฆษณาในกบับริษทั ว.พลาสติก  
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4.3 ขั้นตอนการการถ่ายภาพสินค้า 

4.3.1 ขั้นตอนการออกไปถ่ายภาพสินคา้เพื่อมาใชใ้นงานออกแบบส่ือโฆษณาในรูปแบบ

ต่าง ๆ ณ บริษทั ว.พลาสติก ประเภทสินคา้ท่ีถ่ายเป็นสินคา้ประเภท อ่างผสมปูนพลาสติก, กระบะ

ปูนเกียงฉาบปูน, บุง้ก๋ีไนล่อน ,ถงัปูนไนล่อน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.2 ถ่ายภาพสินคา้เพื่อมาท าส่ือโฆษณาออนไลน ์

การออกไปถ่ายภาพสินคา้เป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบติังานของคณะผูจ้ดัท า น าอุปกรณ์

การถ่ายภาพไปยงับริษทัว.พลาสติก กลอ้ง ขาตั้งกลอ้ง ไฟ ฉาก เพื่อไปถ่ายภาพสินคา้ ท่ีทางบริษทั 

ว.พลาสติกได้จัดเตรียมไวใ้ห้ เพื่อน าภาพท่ีถ่ายมาไปออกแบบส่ือออนไลน์ และท าแคตาล็อก 

แกลลอร่ี ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป 

4.3.2 ขั้นตอนและการเตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ กระดาษ A4 ท าฉาก ไฟท่ีใชในการ

ถ่ายภาพทางบริษทัเตรียมไป ใช้กลอ้ง 2 ตวั (Cannon, Sony) ใช้โหมดM ในการถ่ายภาพสินคา้

ภายในออฟฟิต จดัวางสินคา้ภายในฉากท่ีเตรียมไว ้ใชข้าตั้งกลอ้งกบักลอ้งเพื่อวางใหไ้ดมุ้มเดียวกนั

ทุกช้ินและเปิดไฟส่อง ถ่ายภาพสินคา้ภายในโรงงานใชแ้ค่กลอ้ง ขาตั้งกลอ้งและแฟลช 
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4.4 ขั้นตอนการประสานงาน 

หลังจกาท่ีได้ถ่ายภาพสินคา้ ไฟล์งานทั้ งหมดได้ส่งไปยงักล่องงานใบระบบ และฝ่าย 

Customer Service ท าการส่งอีเมล ์มายงันกัศึกษาฝึกงาน เพื่อเขา้ไปยงัระบบรับงานของบริษทั จึงจะ

เขา้ไปยงังานแลว้เร่ิมออกแบบงานกราฟิก ประกอบไปดว้ย  

• Banner  ขนาด 2732 x 1200 px  4  ช้ิน 
• Mobile  ขนาด1024 x 1024 px  4   ช้ิน  
• P1  ขนาด 688 x 180 px  1   ช้ิน 
• YDN  ขนาด 300 x 250 px 1   ช้ิน 
• Adsearch ขนาด 192 x 106 px  1   ช้ิน 
• catalog  ขนาด 550 x 550 px   28 ช้ิน 
• gallery  ขนาด 800 x 600 px  20 ช้ิน 
• แผนท่ี  ขนาด 1024 x 1024 px  1   ช้ิน 

 
4.5 ขั้นตอนการออกแบบและแก้ไข 

 การออกแบบนั้นจะตอ้งออกแบบไปตามธีมสีและขอ้ความตามท่ีลูกคา้บรีฟมา โดยทาง

บริษทั ว.พลาสติกตอ้งการธีมสี สีแดง-ขาว ในทุกงานออกแบบ ก่อนเร่ิมออกแบบตอ้งน ารูปท่ีไดไ้ป

ถ่ายมาไดคทัใหเ้รียบร้อยเพื่อง่ายต่อการออกแบบช้ินงาน 

4.5.1 ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ช้ิน ขนาด 2732 x 1200 px 

 

            

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.3 ขั้นตอนการตั้งค่าหนา้กระดาษ ขนาด 2732 x 1200 
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ภาพประกอบท่ี 4.4 ออกแบบตามสีธีมท่ีลูกคา้บรีฟมาให้ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.5  การออกแบบแบนเนอร์ท่ี 1 

 

 ในแบนเนอร์ท่ี 1 ลูกคา้ตอ้งการใหใ้ชรู้ปถงัผสมปูนเป็นรูปหลกั เพื่อใหสิ้นคา้ดูเด่นชดัแลว้

ใส่ขอ้ความสโลแกนก ากบัไวท่ี้แบนเนอร์ดว้ย เหนียว ทนทาน รวมทั้งช่องทางติดต่อ โดยโปรแกรม

ท่ีใช่ในการออกแบบ Ai และ Ps                                                                                                                                                                        
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ภาพประกอบท่ี 4.6 แบนเนอร์ท่ี 2 ใส่ขอ้ความตามหวัขอ้แบบเนอร์ กะบะปูน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.7  การออกแบบแบนเนอร์ท่ี 2 

 

 ในแบนเนอร์ท่ี 2 ใชรู้ปสินคา้เป็นกระบะปูน และเกียงฉาบปูนเป็นหลกั เพื่อเนน้

ไปท่ีตวัสินคา้ พร้อมบอกสโลแกนหรือค าโปยเป็น แขง็แรง ทนทาน ไม่หักง่าย  พร้อมใส่

ช่องทางติดต่อของบริษทัว.พลาสติก และจะมีดีไซดท่ี์อยูใ่นธีมเดียวกบักบัแบนเนอร์ท่ี 1 
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ภาพประกอบท่ี 4.8  แบนเนอร์ท่ี 3 ออกแบบตามสีท่ีลูกคา้บรีฟ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.9  การออกแบบแบนเนอร์ท่ี 3 

 

แบนเนอร์ท่ี 3 มีการใชรู้ปสินคา้หลกัเป็นรูป บุง้ก้ีไนล่อนเพื่อเนน้สินคา้ จะมีค าโปยบอกถึง

ประเภทของบุง้ก้ีต่าง ๆ ท่ีทางบริษทัว.พลาสติกนั้นไดจ้ดัจ าหน่าย แบบเรียบและแบบหวาย ในแบน

เนอร์จะใส่ช่องทางติดต่อแลว้ธีมสีแดงเช่นกนั 
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ภาพประกอบท่ี 4.10 ออกแบบตามธีมท่ีลูกคา้บรีฟ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.11 เสร็จแบนเนอร์ท่ี 4 

 

 เป็นแบนเนอร์ใหญ่ตวัสุดทา้ยท่ีบอกถึงสินคา้ใหม่ท่ีจดัจ าหน่ายออกมาพร้อมกนั

กับ ถงั บุง้ก๋ี กระบะปูนและอ่างผสมปูน ในตวัแบนเนอร์น้ีจะมีภาพสินคา้เป็นอ่างผสมปูน ใส่

ขอ้ความบอกถึงคุณสมบติัของอ่างผสมปูน ท่ีรถทบัไม่แตก แขง็แรง ทนทาน และใส่ช่องทางติดต่อ

ส าหรับลูกคา้ท่ีสนใจ 
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4.5.2  ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์โมบาย  4 ช้ิน ขนาด 1024 x 1024 px เพื่อเผยแพร์บน

เวบ็ไชต ์ Yellow Pages บริษทั ว.พลาสติก 

 

ภาพประกอบท่ี 4.12 ตั้งค่าเขนาดเพื่อออกแบบโมบายแบนเนอร์ท่ี 1 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.13  ออกแบบตามแบบเนอร์ขนาดใหญ่และใส่ขอ้ความ 
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ภาพประกอบท่ี 4.14 โมบายแบนเนอร์แบบท่ี 1 

  

 

ภาพประกอบท่ี 4.15 เร่ิมออกแบบโมบายแบนเนอร์ท่ี 2 
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ภาพประกอบท่ี 4.16 โมบายแบนเนอร์แบบท่ี 2 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.17  เร่ิมออกแบบโมบยแบนเนอร์ท่ี 3 

 

 

 



28 
 

 

ภาพประกอบท่ี 4.18 โมบายแบนเนอร์แบบท่ี 3 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.19 เร่ิมออกแบบโมบายแบนเนอร์ท่ี 4 
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ภาพประกอบท่ี 4.20 โมบายแบนเนอร์แบบท่ี 4 

 

การออกแบบโมบายจะตอ้งอา้งอิงจามแบบเนอร์หลกัใหอ้อกมาตามแบบเดียวกนัแต่คนละ

ขนาดเพื่อ เวลาเปิดจากสมาร์ทโฟนกบัคอมพิวเตอร์จะออกมาในรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงโมบายแบน

เนอร์ในแต่ละแบบจะตอ้งตรงตามแบนเนอร์หลกั โมบายแบบท่ี 1 ตรงกบัแบบเนอร์ใหญ่ในแบบท่ี 

เช่นกนั ทั้งรูปแบบสี หรือรูปสินคา้จะตอ้งตรงกนั หรือคลา้ยคลึงการของทุกแบบ 

 

4.5.3  ขั้นตอนการออกแบบ YDN ขนาด 300 x 250 px เพื่อเผยแพร์บนเวบ็ไชต ์  Yellow 

Pages บริษทั ว.พลาสติก บนหนา้แรก 

 

ภาพประกอบท่ี 4.21 ตั้งค่าหนา้กระดาษตามไซตท่ี์ก าหนด 
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ภาพประกอบท่ี 4.22 ออกแบบตามสีท่ีลุกคา้บรีฟมา สีดทนแดง 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.23 YDN 

 

 การออกแบบเนอร์ YDN นั้ นเป็นการออกแบบแบนเนอร์ท่ีจะอยู่หน้าแรก จึง

จ าเป็นตอ้งใส่รูปสินคา้ทั้งหมดลงไปในช้ินงานออกแบบและรูปบริษทัเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจ 

ขอ้ความท่ีใชจ้ะเป็นขอ้ความท่ีบ่งบอกถึงสินคา้ใหม่ท่ีไดอ้อกมาจดัจ าหน่าย พร้อมทั้งใส่ช่องทาง

ติดต่อธีมสีท่ีใช่ จะเป็นสีเดียวกนักบัแบนเนอร์ตวัอ่ืน ๆ 
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4.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ P1 แบนเนอร์พาดหวัหนา้แรก ขนาด 688 x 180 px 

 

ภาพประกอบท่ี 4.24 ตั้งค่าหนา้กระดาษตามขนา 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.25 ออกแบบตามสีท่ีลูกคา้บรีฟมา ใหต้รงธีม 
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ภาพประกอบท่ี 4.26 แบนเนอร์ P1 

 

แบนเนอร์ P1 เป็นแบนเนอรืท่ีจะอยูโ่ฆษณาพาดอยูบ่นหวัเวบ็ไซตห์ลกัของ Yellow Pages 

เพื่อในคนท่ีผ่านเขา้มาเห็น เกิดความสนใจและเขา้มาชมเว็บไซต์ของ บริษทัว.พลาสติก ในการ

ออกแบบมีการใส่ภาพสินคา้ทุกตวัท่ีออกใหม่มาอยู่บนแบนเนอร์ พร้อมช่องทางติดต่อและสีธีม

เดียวกบัแบนเนอร์ตวัอ่ืนๆ  

4.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ Adsearch ขนาด 192x106 

 

ภาพประกอบท่ี 4.27 ตั้งค่าอาร์ทบอร์ดตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
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ภาพประกอบท่ี 4.28 น าโลโกม้าใส่ 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.29 น าภาพกบัขอ้คสามมาใส่ 
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\  

ภาพประกอบท่ี 4.30 ภาพบุง้ก๋ี 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.31 ใส่ภาพอ่างผสมปูน 
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ภาพประกอบท่ี 4.32 Adsearch 

 

Adsearch เป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีจะอยูโ่ฆษณาในเวบ็ไซตด์า้นขา้งโดยในภาพเคล่ือนไหวจะ

ภาพสินคา้ทุกหมดอยูใ่นนั้นเพื่อให้มองเห็นว่าทางบริษทัว.พลาสติกขายอะไรบา้ง โดยโปรแกรมท่ี

ใชอ้อกแบบคือ Ps 

4.5.6 ขั้นตอนการออกแบบแคตตาลอ็ค บนเวน็ไซต ์ขนาด 550 x 550 px 

 

ภาพประกอบท่ี 4.33 ตั้งค่า Artboard แคตตาล๊อค 550 x 550 px 
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ภาพประกอบท่ี 4.34 น าภาพสินคา้มาใส่ 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.35 น าภาพสินคา้มาใส่ทั้ง 28 ช้ินมาใส่ เสร็จการออกแบบแคตตาลอ้ค 

 

การออกแบบแคตตาล็อกสินคา้จะท าทั้ งหมด 28 ช้ินงานเพื่อให้ครบสินคา้ใหม่ท่ีทาง

บริษทัว.พลาสติกไดจ้ดัจ าหน่าย โดยธีมสีท่ีใช่จะเป็นสีแดง และแคตตาลอ็คสินคา้จะเผยแพร่บนเวบ็

ไวตเ์พื่อใหลู้กคา้ท่ีสนใจไดเ้ขา้มาชมสินคา้ไดง่้ายและสะดวก 
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4.5.6 ขั้นตอนการออกแบบแกลลอร่ีสินคา้ บนเวน็ไซต ์ขนาด 800 x 600 px 

 

ภาพประกอบท่ี 4.36 ตั้งค่า Artboard แกลลอร่ี 800 x 60 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.37 แกลอร่ีสินคา้ 

การออกแบบแกลอร่ีสินคา้เพื่อน าไปใส่ในเวบ็ไซตจ์ะอยูด่า้นล่าง เป็นรูปคลงัสินคา้เพื่อส่ือ

ถึงมีของพร้อมจ าหน่ายพร้อมส าหรับลถกคา้ท่ีสนใจ การออกแบบจะเป็นรูปแบบเดียวกนักบัแคต

ตาลอ็กสินคา้ ต่างกนัท่ีขนาดเท่านั้น 
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4.5.7 ขั้นตอนการออกแบบแผนทีบริษทัว.พลาสติก ขนาด 1024 x 1024 px 

 

ภาพประกอบท่ี 4.38 ตั้งค่าขนาด 1024 x 1024 px 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.39 ออกแบบตามเสน้ทางท่ีก าหนด 
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ภาพประกอบท่ี 4.40 เสร็จขั้นตอนออกแบบแผนท่ี 

 

แผนท่ีของบริษทัว.พลาสติกนั้นเป็นการออกแบบเพื่อใหลู้กคา้ท่ีสนใจสินคา้ไดเ้ขา้มาติดต่อ

กับบริษัทได้ง่าย การออกแบบจะออกแบบตามแผนทีใน Google map โปรแกรมท่ีใช้ในการ

ออกแบบคือ Ai 

 

4.5.8 ขั้นตอนการแกไ้ข 

หลงัจากทท่ีออกแบบช้ินงานครบตามจ านวนท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ขั้นตอนถดัมาเป็นงาน

ส่งไปในลูกคา้หรือทางบริษทั ว.พลาสติกท าการตรวจสอบความสวยงาม ความเหมาะสม ขอ้ความ 

กนัจดัวางต่าง ๆ ของทุกช้ินงาน จึงส่งกลบัมายงัพนักงานขายให้ช่วยแกไ้ข ในส่วนท่ีลูกคา้ยงัไม่

พอใจ พนกังานขายท าการประสานงานต่อมายงันกัศึกษาฝึกงาน ใหช่้วยแกไ้ขแ้บนเนอร์ตามท่ีลูกคา้

ตอ้งการ จนกวา่ลูกคา้จะพอใจตรงตามความตอ้งการ  

หลงัจากแกไ้ขช้ินงานเรียบร้อยพนกันกังานขายตอ้งส่งช้ินงานตวัล่าสุดไปหาลูกคา้หรือทาง

บริษทัว.พลาสติก ตรวจสอบอีกคร้ัง เม่ืองานออกแบบทั้งหมดเป็นท่ีน่าพึงพอใจ งานออกแบบ

จะตอ้งส่งไปยงัหัวหน้าแผนกเพื่อท างานตวัสอบความเรียบร้อยเป็นคร้ังส่งทา้ยก่อน ส่งช้ินงาน

ทั้งหมดไปยงั แผนก Online ต่อไป 
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4.6 ขั้นตอนการเผยแพร่ 

 เม่ือผา่นการออกแบบ และแกไ้ขเรียบร้อย งานทุกช้ิน นกัศึกษาฝึกงานจะตอ้งเอางานเขา้ไป

ส่งในกล่องงานตามเดิม และเขา้ไปกด เสร็จส้ินการออกแบบในระบบของทาง Yellow Pages เพื่อท่ี

แจง้เตือนไปยงัแผนกออกไลน์ใหน้ าช้ินงานต่าง ๆ ข้ีนออนไลน์บนเวบ็ไซต ์

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.41 หนา้เวบ็ไซต ์yellow pages บริษทัว.พลาสติก 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.42 แบนเนอร์ บนเวบ็ไซต ์
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ภาพประกอบท่ี 4.43 แคตตาลอ็กบนเวบ็ไซต ์

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.44 แกลลอร่ีบนเวบ็ไซต ์

 

งานออกแบบทั้งหมดเม่ือไดอ้อนไลนืแลว้ทุกคนภายนอกสามารถเขา้ชมเวบ็ไซต ์ไดเ้ป็น

สาธารณะ https://cementmixingtub.yellowpages.co.th/ งานออกแบบทั้งหมดจะอยูใ่นเวบ็ไซตน้ี์ แต่

แบบเนอร์บางส่วนจะอยูม่ราหนา้แรกของ Yellow Pages ซ่ึงจะเห็นไดบ้า้งคร้ังเท่านั้นเน่ีองจากจะมี

โฆษณาอ่ืน ๆ เขา้มารวมอยูด่ว้ยจึงจ าเป็นตอ้งผลดัเปล่ียนกนัโฆษณา P1, YDN, Adsearch 

https://cementmixingtub.yellowpages.co.th/


 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 จากท่ีไดไ้ปปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ี บริษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ในหน่วยงาน เยล

โล่เพตเจส เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัองัคารท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ถึงวนัศุกร์ท่ี 30 

สิงหาคม  พ.ศ. 2562  คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานเก่ียวกบังานกราฟิก ออบแบบโฆษณาส่ือ

ออนไลน์ เพื่อน าโฆษณาไปเผยแพร่บนเวบ็ไซตเ์ยลโล่เพตเจส คณะผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และทกัษะ

พิเศษมากมาย เพื่อในอนาคตน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ เทคนิคการออกแบบกราฟิกเพื่องาน

โฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ การเขียนคอนเทนในติด Google การเขียน SEO การถ่ายภาพสินคา้เพื่อการ

โฆษณาออนไลน์ ไดเ้รียนรู้การท างานเป็นทีม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เพื่อการท างานท่ีรวดเร็วเป็น

ระบบ มีการร่วมมือกนัท างานกนัเป็นทีมจากการท่ีพนักงานขายงานงานให้กบัผูแ้จกจ่ายงาน ส่ง

มายงัฝ่ายออกแบบ ฝ่ายออกแบบส่งไปยงัผา่ย IT เพื่อน าผลงานนั้นข้ึนระบบ   

             ในช่วงแรกของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัท ายงัท างานไม่ไดอ้ยา่งเต็มท่ีเพราะยงั

ไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัรระบบของการท างานของท่ีนั้น จึงท าให้กลายเป็นอุปสรรคในการ

ท างานในช่วงแรก และยงัไม่รู้เทคนิมากนกัในการออกแบบ ช่วงแรกยงัออกแบบกนัไม่ค่อยไดต้อ้ง

ตามความตอ้งการของลูก หลงัจากการปรับตวัไดเ้รียนรู้เทคนิคและความรู้ต่าง ๆ มากมายในการใช้

ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท างนไดอ้ย่างราบร่ืน และน าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายต่อ ๆ ไป 

             การท างานในบางคร้ังอาจะเกิดความผดิพลาดเกิดข้ึน จึงเป็นปัญหาท่ีคณะผูจ้ดัท าจะตอ้งได้

เรียนรู้การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน เช่นการแกแ้บบงานใหม่เพื่อให้ตรงตามลูกคา้ตอ้งการ และจะตอ้ง

แก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลว้ความสวยงาม  มีการช่วยเหลืองานของพี่เล้ียงเป็นลุกมือในงาน

ออกแบบต่าง ๆไดช่้วยแบ่งเบาภาระของพี่เล้ียง เพื่องานท่ีดีแลว้รวดเร็วมากยิง่ข้ึน  

             ความรู้ท่ีได้มาจากปฏิบติัสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาสหกิจศึกษาท่ีส าคญัมีมากมายท่ี

สามารถน าไปปรับใชใ้นการประกอบอาชีพได ้การเขียน SEO ท่ีจะเป็นการเขียน Content เวบ็ไซตท่ี์

จะท าให้ติดหน้าแรกของ Google เป็นการเขียนขอ้ความโฆษณาออนไลน์ก็ว่าได ้และเทคนิคการ

ออกแบบการใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมกราฟิกส าเร็จรูปใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด สี ขอ้ความ การ
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จดัวางองคป์ระกอบต่าง ๆให้เหมาะสม การถ่ายภาพสินคา้เพื่องานโฆษณา ท่ีจะมาออนไลน์บน

เวบ็ไซต ์ตอ้งเป็นแบบไหน การใชล้ายน้ีไ การสร้างแผนท่ีต่าง ๆ และทกัษะต่าง ๆ อยา่งมากมาย 

 

5.2  ข้อเสนอแนะการปฏิบตัิงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายสามมารถน าไปใชง้านไดจ้ริง และตอ้งท างานกนัเป็นทีม เพื่อ

งานออกมาอยา่งเป็นระบบระเบียบแบบแผน ท างานเป็นขั้นเป็นตอน มีความรับผอดชอบต่องานท่ี

ไดรั้บมอบหมายมาท างานไดต้รงตามก าหนดท่ีพี่เล้ียงก าหนดไวแ้ละลตอ้งออกมาตามมารตบาน

แลว้สวยงาม  

 5.2.2 มีการท างานแลว้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนยงัไม่ดีมากนักเพราะยงัขาดประสบการณื

ท างานจริงอยู่ ตอ้งค่อยไปรับตวัให้เขา้กับการท างาน เพื่อผลรับออกมาแลว้เป็นท่ีน่าพึ่ งพอใจ 

ขอ้เสนอแนะ คือรับฟังค าแนะน าจากรุ่นพี่ท่ีฝึกงานและพี่เล้ียงน าความแนะน ามาปรับปรุงตวัเอง

แลว้การท างานท่ีดี 



บรรณานุกรรม 

Atom. (2558). การออกแบบกราฟฟิก. เขา้ถึงไดจ้าก. http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-

 page_4541.html 

PREEDE. (2554). องค์ประกอบศิลป์. เขา้ถึงไดจ้าก. https://preede.wordpress.com/2011/09/18 

Tripandstay. (2557). สื2อโฆษณาออนไลน์ คืออะไร ?. เขา้ถึงไดจ้าก. 

 http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=929436 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร (2549). หลกัการออกแบบกราฟฟิก.  

เขา้ถึงไดจ้าก. http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/lesson_2.htm 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก. 

 

 









 



 

 

ภาคผนวก ข. 

  



 

 

แบบบันทึกงานประจ าวนั 

ของ 

นายสรวชิญ์ อภภิัทรวรกลุ  

5904620005 

 

 



 

 

แบบบันทึกงานประจ าวนั 

ของ 

นางสาวชนากานต์ โอ่งเคลือบ 

5904620004 

 

 



แบบบันทึกงานประจ าวนั 

ของ 

นายพลช อนิทวงษ์ 

5904600010 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือรับรองการฝึกงาน 



45 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

                                                                                   นายพลช  อินทวงษ ์

                                                                                               รหสันกัศึกษา 5904600010  

                                                                                               เบอร์ติดต่อ 083-428-9588  

                                                                                                               E-mail inthawongpaloj@gamil.com   

                                                                                                        ท่ีอยู ่15/1 หมู่9 ต.หนองเพรางาย  

                                                                                                   อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 11150  

  

  

  

กำรศึกษำ  

• 2556 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนกสิณธรเซนปีเตอร์ • 2558  

• ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลยัเทคโนโลยสียามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  

• ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดบัปริญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลยัสยาม  

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ 

ต าแหน่ง : กราฟิกดีไซน ์

สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงานเยลโล่เพจเจส  

ทกัษะความสามารถพิเศษ : ใชโ้ปรแกรมออกแบบไดอ้ยา่งช านาญ  

                                             - Adobe illustrator  

                                             - Adobe photoshop  

  

mailto:inthawongpaloj@gamil.com


46 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

  

         นายสรวิชญ ์อภิภทัรวรกลุ 

           รหสันกัศึกษา 5904620005 

          เบอร์ติดต่อ 083-299-0191 

         E-mail bosshowdy@hotmail.com 

         ท่ีอยู ่94/125 ซ.เพชรเกษม94 แขวง                         

       บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

 

  

กำรศึกษำ 

• 2551 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน ้โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ ์ 

• 2554 ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย สารสาสน์วิเทศน์บางบอน  

• ปัจจุบนัก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลยัสยาม  

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ 

ต าแหน่ง : กราฟิกดีไซน ์

สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงานเยลโล่เพจเจส 

ทกัษะความสามารถพิเศษ : ใชโ้ปรแกรมออกแบบไดอ้ยา่งช านาญ, ส่ือสารภาษาองักฤษ  

                                            - Adobe illustrator, photoshop, premiere pro  

  

  

  

mailto:bosshowdy@hotmail.com


47 

ประวตัผู้ิจดัท ำ 

 

  นางสาวชนากานต ์โอ่งเคลือบ 

  รหสันกัศึกษา 5904620004 

  เบอร์ติดต่อ 097-247-8854 

  Ddream563@gamil.com 

  ท่ีอยู ่109/20 หมู่3 ต าบลนาดี อ าเภอ

  เมือง สมุทรสาคร  74000 

 

 

กำรศึกษำ 

• พ.ศ.2554-2559 จบการศึกษาระดบัมธัยมตอนตน้และตอนปลาย โรงเรียนมธัยมวดัสิงห์  

• ปัจจุบนั ศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลยัสยาม   

ประสบกำรณ์ด้ำนสหกจิศึกษำ 

ต าแหน่ง :  กราฟิกดีไซน ์

สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงาน เยลโล่เพจเจส  

ทกัษะความสามารถพิเศษ : ใชโ้ปรแกรมออกแบบไดอ้ยา่งช านาญ ความสามารถทางดา้นศิลปะ                                                                 

                                           -โปรแกรมท่ีใชA้dobe illustrator, photoshop 


	หน้าปก
	ใบรับรอง
	บทคัดย่อ
	Abstract
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บรรณานุกรรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้จัดทำ

