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บทคัดย่ อ
การประชาสัม พันธ์ ห้างหุ ้นส่ วน บิ๊ กไซน์ เซ็ นเตอร์ เป็ นแบบแผ่นพับ ขนาดA4 โดยมี
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พับมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัดรวบรวมข้อมูลสิ นค้าและรู ปภาพที่จะใช้เสนอในแผ่นพับ 2. การทา
แผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. กาหนดขอบเขตแต่ละ
คอลัม น์ 5. ปรั บ ขนาดคอลัม น์ ตามที่ ก าหนดไว้ใ ห้ 6. การปรั บ พื้ นหลัง ให้ เป็ นสี ข าว 7. การใช้
เส้นประในการแบ่งคอลัมน์เพื่อความชัดเจน 8. เริ่ มขั้นตอนการใส่ ขอ้ มูลและตกแต่งตามความพึง
พอใจ จากการท าแผ่นพับ ประชาสั ม พันธ์ ท าให้ลู ก ค้า รู ้ จกั บริ ษ ทั มากขึ้ น ในการท าโครงการนี้
ข้าพเจ้ามีขอ้ เสนอแนะว่าควรสร้างจุดเด่นให้แผ่นพับ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จจุบนั การประชาสัมพันธ์ มีความสาคัญและมีความจาเป็ นในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
เพื่อนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื อนโยบายที่วางไว้ (ทัศนี ย ์ ผลชานิ โก 2556 : 6-9)
และ อภิชจั พุกสวัสดิ์ (2556 : 1) กล่าวว่า ผูร้ ับสาร สามารถเลือกรับสารได้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละบุคคลเช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ป้ายโฆษณาและห้างหุ ้นส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ เป็ น
บริ ษทั ที่รับผลิตและติดตั้งป้ ายทุกชนิด ทั้งป้ ายสู งภายนอกอาคาร ป้ ายตกแต่งภายใน เช่น ป้ ายอาคาร
, ป้ ายสัญลักษณ์อาคาร , ป้ ายบอกทาง , งานซิ งค์สกรี น ,ป้ ายอิงค์เจ็ท , ป้ ายไวนิล , งานโครงสร้าง
ป้ ายตามแบบที่ลูกค้าต้องการ แต่เนื่องด้วยทางบริ ษทั ได้มีการขยายกิจการจึงย้ายฐานที่ต้ งั มาอยูท่ ี่ 1/1
ซอยอนามัยงามเจริ ญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเที ยน กรุ งเทพฯ ซึ่ งมีความลึ กเป็ น
ระยะทาง 2 กิโลเมตรและถนนเป็ นซอยเล็กขนาดความกว้างของถนน 4 เมตรและเปลี่ยวจึงทาให้มี
ลูกค้าเพียงส่ วนน้อยที่จะรู ้จกั ชื่อเสี ยงและที่ต้ งั ของบริ ษทั นี้
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีความประสงค์ที่จะทาโครงการประชาสัมพันธ์หา้ งหุ น้ ส่ วน บิ๊ ก ไซน์ เ ซ็ น
เตอร์ เป็ นแบบแผ่นพับ ขนาดA4
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผคู ้ นและกลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั บริ ษทั เพิ่มขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การประชาสัมพันธ์ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ ให้เป็ น
ที่รู้จกั มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
1.3.2 ขอบเขตเวลา ระยะเวลาการจัดท าระหว่างเดื อน พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล พนักงานที่ปรึ กษาของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์
1.3.4 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ใกล้เคียงบริ ษทั เขตท่าข้าม

1.4 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ มากขึ้น

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
สื่ อการโฆษณามีความหลากหลาย ซึ่ งสื่ อแต่ละประเภทล้วนเป็ นช่ วยสนับสนุ นให้ขอ้ มูล
ข่าวสารที่ตอ้ งการจะนาเสนอมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น ในที่น้ ี ขอกล่าวถึงการโฆษณา
โดยใช้แผ่นพับซึ่งประกอบไปด้วย 1.สื่ อสิ่ งพิมพ์
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์
3. เอกสารอ้างอิง
2.1 สื่ อสิ่ งพิมพ์ เพื่อโฆษณา โดย วงศกร นูนกระโทก (ออนไลน์ : สื บค้ นเมื่อวันที่ 11/8/61)กล่ าวว่ า
สื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อโฆษณา ประกอบด้วย โบชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์
2.1.1 โบชัวร์ (Brochure)
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่มีลกั ษณะเป็ นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็ นเล่ม จานวน 8 หน้า
เป็ นอย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลัง ซึ่ งในการแสดงเนื้อหาจะเกี่ยวกับโฆษณาสิ นค้า
2.1.2 ใบปลิว (Leaflet, Handbill)
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ใบเดียว ที่เน้นการประกาศหรื อโฆษณา มักมีขนาด A4 เพื่อง่ายใน
การแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหาเป็ นข้อความที่ผอู ้ ่าน อ่านแล้วเข้าใจง่าย
2.1.3 แผ่นพับ (Folder)
เป็ นสื่ อสิ่ งพิ มพ์ที่ ผลิ ตโดยเน้นการนาเสนอเนื้ อหา ซึ่ งเนื้ อหาที่ นาเสนอนั้นเป็ น
เนื้อหาที่สรุ ปใจความสาคัญลักษณะมีการพับเป็ นรู ปเล่มต่าง ๆ
2.1.4 โปสเตอร์ (Poster)
เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษซึ่ งเน้น
การนาเสนออย่างโดเด่นดึงดูดความสนใจ

2.2 แผ่นพับประชาสั มพันธ์ โดย อ.มนูญ ไชยสมบูรณ์ (ออนไลน์ : สื บค้ นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า
แผ่นพับเป็ นสื่ อที่อยูค่ ู่กบั ธุ รกิจมานาน แม้วา่ ในปั จจุบนั จะมีเครื่ องมือที่ใช้ในการโฆษณาที่
หลากหลายช่องทาง แต่แผ่นพับก็ยงั เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญและประสิ ทธิ ภาพไม่แพ้กบั สื่ ออื่นๆ ไม่
ว่าบริ ษทั จะมีขนาดเล็กหรื อใหญ่ มันสามารถส่ งข้อความเรื่ องราวด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์หรื อ
คู่มือสิ นค้า ของบริ ษ ทั ไปยังผูบ้ ริ โภคได้ เพื่อเป็ นการประชาสั มพันธ์ ให้กิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้และช่วยสร้างโอกาสในการขายให้กบั บริ ษทั
2.2.1 ประโยชน์ ของแผ่ นพับ ประชาสั มพันธ์

โดย mesapoolsawat.wordpress.com

(ออนไลน์ : สื บค้ นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า
- ผลิตและปรับปรุ งง่าย
- เพิ่มโอกาสในการขาย
- สร้างความน่าเชื่อถือให้กบั องค์กร
- ลดต้นทุน ลดเวลาในการตอบคาถาม
- มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ผูอ้ ่านสามารถนากลับมาอ่านซ้ าได้เมื่อต้องการ
2.2.2. ส่ วนประกอบต่ างๆ ของแผ่ นพับ โดย mesapoolsawat.wordpress.com (ออนไลน์ :
สื บค้ นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า
- หน้ าแรก หน้าปกจะต้องสะดุดตา มีรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม น่าดึงดูด และสอดคล้องกับ
เนื้อหา ส่ วนข้อความควรใช้คาพูดที่ส้ นั แต่น่าสนใจ ใช้ตวั อักษรที่มีขนาดที่เหมาะสม
- การกาหนดเนื้อ หา เนื้ อหาที่ จะนาเสนอจะต้องสรุ ป ให้กระชับ ชัดเจน ได้ใ จความที่
สมบูรณ์ หากเป็ นประโยคเรี ยงติดกันก็ไม่ควรที่จะแน่นเต็มหน้า การย่อหน้า เว้นวรรค จะต้องนามา
พิจารณาประกอบด้วย และใส่ รูปภาพเล็ก ๆ เพื่อให้ผอู ้ ่านสะดุดตา
- การแบ่ งเนื้อหาเป็ นหัวข้ อย่ อย จะต้องจบเรื่ องในหน้านั้น ๆ ไม่ต่อข้อความไปหน้าอื่ น
หัวข้อย่อยให้แตกต่า งหรื อเด่ นจากรายละเอี ยด โดยใช้ข นาดของตัวอัก ษรหรื อสี ตวั อัก ษรที่ ต่า ง
ออกไป และการแบ่งหัวข้อย่อย จะต้องมีเนื้อหารายละเอียดครอบคลุมหัวข้อที่กาหนด

- การใช้ สัญลักษณ์ เป็ นการสรุ ปเนื้ อหาทาให้อ่านแล้วรู ้วา่ ต้องการสื่ อสาร และตอบคาถาม
เหล่านี้ ได้แก่ what when where why who how
- สถานที่ติดต่ อ ในส่ วนนี้ สามารถพิมพ์ไว้หน้าสุ ดหรื อท้ายสุ ดของแผ่นพับก็ได้แต่สิ่งที่
ต้ อ ง ร ะ บุ ใ ห้ ชั ด เ จ น ไ ด้ แ ก่ ชื่ อ ส ถ า น ที่ เ ล ข ที่ ที่ ตั้ ง ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ ส า นั ก ง า น
โทรศัพท์มือถือ ปั จจุบนั ที่ขาดไม่ได้คือ อีเมล์ เว็บไซต์ที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้
2.2.3 วิธีการออกแบบแผ่นพับ
- แผ่ นพับมีลักษณะเด่ น คือสามารถพับออกมาได้หลากหลายรู ปแบบ ผูท้ าสามารถ แสดง
ให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของสื่ อ แผ่นพับควรมีจานวนหน้าไม่นอ้ ยกว่า 4 หน้าและไม่นิยม
ใส่ เลขหน้า และข้อมูลจะต้องชัดเจนและมีความสัมพันธ์กนั
- การออกแบบแผ่นพับ ต้องแบ่งข้อมูลและจัดวางหน้าให้เหมาะสม กาหนดข้อมูลให้จบลง
ในแต่ละหน้า สามารถกาหนดให้ผอู ้ ่านเริ่ มอ่านตรงส่ วนไหนก่อนก็ได้ และยังต้องคานึงถึง

การ

วางรู ปภาพซึ่ งจะต้องสอดคล้องกันกับเนื้อหาด้วย
- งานกราฟิ กบนแผ่ นพับ การกาหนดรู ปแบบบนหน้ากระดาษแต่ละหน้า ไม่ควรมีเนื้ อหา
เยอะจนเกินไป ต้องคานึงถึงการจัดหน้ากระดาษให้เหมาะสม ควรจัดรู ปแบบให้แตกต่าง แต่ยงั คงมี
ความสอดคล้องกัน การเลือกรู ปภาพมาประกอบควรรู ปเลือกรู ปที่สวยงาม และน่าสนใจ
2.2.4 กระดาษทีใ่ ช้ ผลิตงานพิมพ์แผ่นพับ
- กระดาษปอนด์ 60 - 100 แกรม ในกรณี เน้นประหยัด กระดาษปอนด์ที่บางที่สุด ที่
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน ได้โดยยังดูไม่ทะลุ
- กระดาษอาร์ ทมัน 85 - 160 แกรม เพื่อความดูดี ดูมีราคาของแผ่นพับขึ้นมาอีกโดย
กระดาษอาร์ ทมัน 85 แกรม ยังสามารถที่จะทาการพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 ด้าน ได้ดี
อยู่
- กระดาษอาร์ ทการ์ ด 190 แกรมขึ้นไป กระดาษการ์ ดจะมีความหนา จะต้องทาการ
ปั๊ มรอยพับก่อน แล้วจึงจะสามารถพับตามรอยพับได้
- กระดาษการ์ดขาว , กระดาษปก , กระดาษแฟนซี , กระดาษชนิดอื่นๆ

2.3 เอกสารอ้างอิง
อโณทัย เชี่ยวชาญ (ออนไลน์ สื บค้นเมื่อ 15 ก.ย.2561) ได้กล่าวถึง แผ่นพับ ภาษาอังกฤษ
ว่า "Folder" ซึ่ งมีความหมายว่า สิ่ งพิมพ์ เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทไดเร็ กเมล์ (Direct Mail) ซึ่งผูผ้ ลิต
สามารถส่ งตรงถึงผูบ้ ริ โภค ส่ วนประกอบสาคัญในแผ่นพับประชาสัมพันธ์จะมีขอ้ ความและรู ปภาพ
ที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ ข่าวสารในสิ่ งที่ตอ้ งการจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถให้ขอ้ มูลได้
ละเอียด มีลกั ษณะเด่นของแผ่นพับคือ สามารถพับและกางออกได้หลากหลายรู ปแบบ มีขนาดเล็ก
หยิบง่าย ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ากว่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ชนิดอื่น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ :

ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

ตั้งอยูท่ ี่

:

เวลาทาการ

:

1/1 ซอยอนามัยงามเจริ ญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.30 น.

เบอร์ ติดต่อ โทรศัพท์

:

02-101-9539-40

Fax. : 02-101-9541

ภาพที่ 3.1 โลโก้ของห้างหุน้ ส่วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์

ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษารับผิดชอบ

:

นักศึกษาฝึ กงานฝ่ ายเอกสาร

ชื่อพนักงานที่ปรึ กษา

:

นางสาวสุ พตั รา อินนอก

ตาแหน่ง

:

ผูจ้ ดั ช่วยผูจ้ ดั การ

ตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ การ
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ เป็ นบริ ษทั ที่รับผลิตป้ ายโลหะและติดตั้งป้ ายทุกชนิด
ปั จจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ 1/1 ซอยอนามัยงามเจริ ญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ
10150 วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน คือ ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ป้ ายชื่ออาคาร , ป้ ายสัญลักษณ์
อาคาร,ป้ ายบอกทาง , ป้ ายบริ เวณลานจอดรถ , งานซิลค์สกรี น , งานพิมพ์อิงค์เจ็ท , งานโครงสร้าง
ป้ าย ลูกค้าสามารถเลือกวัสดุและแบบของงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

ผูบ้ ริ หาร

ฝ่ ายออกแบบ

ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายประชาสัมพันธ์

พนักงาน

นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

ลักษณะการทางาน
เริ่ มจากการได้รับแบบงานและขนาดในรู ปของไฟล์จากลูกค้าเพื่อตีราคา หลังจากนั้นเราจะ
ส่ งใบเสนอราคากลับไปทางอีเมล์ ต้องมีการยืนยันจากลูกค้าว่าสั่งซื้ อจริ งเป็ นลายเซ็นลูกค้ากากับไว้
ที่ใบเสนอราคาและส่ งตอบกลับมา จึงจะออกใบสัง่ ซื้ อส่ งให้ฝ่ายผลิตและถึงจะเริ่ มผลิต

เมื่องาน

เสร็ จจะมีการตรวจสิ นค้าก่อนทุกครั้งและนัดวันล่วงหน้า ถึงจะนาส่ งสิ นค้า และติดตั้งให้กบั ลูกค้า
หลังจากติดตั้งเสร็ จจะมีใบเสร็ จเพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

: วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน

: วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561

3.5 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาสถานประกอบการ
2. กาหนดหัวข้อรายงาน
3. รวบรวมข้อมูลและจัดทา
โครงงาน
4.ส่ งโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ส่ งโครงงาน

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

ตาราง 3.5 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ

3.5.1 ปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาและอาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงาน
3.5.2 เสนอหัวข้อโครงงานให้กบั สานักสหกิจกิจศึกษา
3.5.3 ศึกษางานในบริ ษทั พร้อมเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาโครงงาน
3.5.4 วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อนามาจัดทาโครงงาน
3.5.5 จัดทาโครงงาน โดยนาข้อมูลที่ได้วเิ คราะห์ไว้เรี ยบร้อยแล้วมาจัดทาเป็ นรู ปเล่ม
โครงงาน
3.5.6 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้อง
3.5.7 ส่ งโครงงานแก่สานักสหกิจศึกษา

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
รายละเอียดของอุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ทาโครงงานโดยใช้เครื่ อง Hardware
Software เช่น
Hardware
1.เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องปริ้ นเอกสาร
4. เครื่ องถ่ายเอกสาร
5. โทรศัพท์มือถือ
6. กล้องถ่ายรู ป
Software
1. Microsoft PowerPoint

และ

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ผลจากการปฏิบตั ิงานและศึกษากระบวนการตามโครงการในครั้งนี้ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์
เพื่อศึกษางานต่างๆ ในบริ ษทั ปั ญหาที่พบคือสถานที่ต้ งั ใหม่ของบริ ษทั ยังไม่ค่อยเป็ นที่รู้จกั ในพื้นที่
จึงจัดทาการประชาสัมพันธ์ให้กบั ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ ซึ่งทาให้ผศู้ ึกษาได้รู้จกั การ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบของแผ่นพับ ในด้านการนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ผลงานของบริ ษทั ให้ออกไปสู่ สาธารณะ

ผูศ้ ึกษาทาการเก็บข้อมูลของบริ ษทั และศึกษาวิธีการทา

แผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผคู ้ นและกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั
บริ ษทั เพิ่มขึ้น
4.1 ปัจจัยในการจัดทาแผ่ นพับ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผคู ้ นและกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั บริ ษทั เพิ่มขึ้น
4.2 ขั้นตอนการจัดทาแผ่นพับ
1. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั และ วัสดุที่บริ ษทั ใช้ผลิต รู ปภาพผลงานที่บริ ษทั ผลิต
2. สร้างแผ่นพับโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

4.3 ขั้นตอนการจัดทาแผ่นพับ
1. จัดการรวบรวมข้อมูลสิ นค้า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และรู ปภาพที่ใช้ในการโฆษณา
ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับเนื้อหา ที่จะนามาใช้ในแผ่นพับ

รู ปที่ 4.1 ข้อมูลที่จะใช้ในการทาแผ่นพับ

รู ปที่ 4.2 รู ปภาพประกอบที่จะใช้ในการทาแผ่นพับ

2. เปิ ดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมา >คลิก

(หัวมุมซ้ายบน) > เลือก

"สร้าง" > เลือกหน้ากระดาษ " งานนาเสนอเปล่า "

รู ปที่ 4.3 หน้าแรกโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. จากนั้นท าการตั้ง ค่า หน้า กระดาษ > คลิ กที่ ปุ่ ม " ออกแบบ " > คลิ ก ปุ่ ม "ตั้ง ค่ า
หน้ากระดาษ" (ขั้นตอนนี้จะขึ้นกรอบสี่ เหลี่ยมมาให้เลือก) > เลือกในช่องขนาดภาพนิ่ งสาหรับ เป็ น
" กาหนดเอง " จากนั้นใส่ ขนาด ความกว้าง 29.7 ซม. ความสู ง 21.6 ซม.

รู ปที่ 4.4 การตั้งค่าหน้ากระดาษ

4. กาหนดขอบเขตในแต่ละคอลัมน์ โดยคลิ กปุ่ มแทรก > เลื อกรู ปร่ าง > เลือกรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า และ ลากคลุมแบ่งให้ในแต่ละคอลัมน์มีขนาดเท่าๆ กัน

รู ปที่ 4.5 เลือกอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษ
5. หลังจากลากคลุมในส่ วนที่ 1 แล้ว > คลิกรู ปแบบ (เพื่อปรับขนาดตามที่กาหนดไว้) ใน
การทาส่ วนที่2 เพื่อความว่องไวคลิกในส่ วนที่ 1 ที่เป็ นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ากด Ctrl + คลิกลากมาแปะและ
ปรับขนาดตามที่กาหนด

รู ปที่ 4.6 กาหนดขนาดของแผ่นพับในส่ วนที่ 1

* ส่ วนที่ 1 ความสู ง 21.6 ซม. ความกว้าง 9.7 ซม.
* ส่ วนที่ 2 ความสู ง 21.6 ซม. ความกว้าง 10 ซม.
* ส่ วนที่ 3 ความสู ง 21.6 ซม. ความกว้าง 10 ซม.

รู ปที่ 4.7 กาหนดขนาดของแผ่นพับในส่ วนที่ 2
6. หลังจากปรับให้พ้ืนที่คอลัมน์ให้ที่ขนาดเท่ากันแล้ว เราควรปรับพื้นที่ที่จะใส่ ขอ้ มูลให้
เป็ นสี ขาว เพื่อง่ายต่อการมองเห็นและจัดวางข้อมูล โดยคลิก > รู ปแบบ > เติมสี รูปร่ าง " เลือกสี ขาว"

รู ปที่ 4.8 การปรับพื้นหลังให้เป็ นสี ขาว

7. จากนั้นแบ่งขอบเขตแต่ละคอลัมน์โดยใช้เส้นประ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลในส่ วนที่ 1 เลยไปยัง
ส่ วนอื่น โดยคลิก > รู ปแบบ > เลือกเส้นกรอบรู ปร่ าง > เลือกเส้นประที่ตอ้ งการ (หลังจากทาเสร็ จ
ผูอ้ อกแบบสามารถนาเส้นประออกได้เพื่อความสวยงามของแผ่นพับ)

รู ปที่ 4.9 ใช้เส้นประแบ่งคอลัมน์
8. หลังจากตั้งค่าหน้ากระดาษ เตรี ยมทุกอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ผูอ้ อกแบบสามารถเริ่ มนาข้อมูล
ที่เตรี ยมมาจัดวาง พร้อมตกแต่งได้ตามที่ตอ้ งการได้เลย

รู ปที่ 4.10 เริ่ มออกแบบและใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการลงในแผ่นพับ

9. ตัวอย่างหน้าตาแผ่นพับที่ทาเสร็ จแล้ว

รู ปที่ 4.11 ด้านหน้าของแผ่นพับที่เสร็ จแล้ว

รู ปที่ 4.12 ด้านหลังของแผ่นพับที่เสร็ จแล้ว

10.แผ่นพับที่ปริ้ นเสร็ จแล้ว

รู ปที่ 4.13 ด้านหน้าของแผ่นพับที่ปริ้ นเสร็ จแล้ว

รู ปที่ 4.14 ด้านหลังของแผ่นพับที่ปริ้ นเสร็ จแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
โครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง การประชาสัมพันธ์ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด บิ๊ กไซน์เซ็ นเตอร์
ด้ว ยวิ ธี ก ารท าแผ่ น พับ เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ผู ้ค นและ
กลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด บิ๊ กไซน์เซ็ นเตอร์ เป็ นบริ ษทั ที่รับผลิ ตและติดตั้งป้ ายทุ กชนิ ด แต่ด้วย
สถานที่ ต้ งั ของบริ ษทั มีความลึกเป็ นระยะทาง 2 กิ โลเมตรและถนนเป็ นซอยเล็กขนาดความกว้าง
ของถนน 4 เมตร และเปลี่ยวจึงทาให้มีลูกค้าเพียงส่ วนน้อยที่จะรู ้จกั ชื่อเสี ยงและที่ต้ งั ของบริ ษทั นี้
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงการประชาสัมพันธ์ห้างหุ ้นส่ วน บิ๊กไซน์เซ็ นเตอร์ เป็ นแบบ
แผ่นพับ ขนาดA4 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผคู ้ นและกลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั บริ ษทั เพิ่ม
มากขึ้น ในการทาแผ่นพับมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัดรวบรวมข้อมูลสิ นค้าและรู ปภาพที่จะใช้เสนอ
ในแผ่นพับ 2. ทาแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ 4. กาหนด
ขอบเขตแต่ละคอลัมน์ 5. ปรับขนาดคอลัมน์ตามขนาดที่กาหนดไว้ให้ 6. การปรับพื้นหลังให้เป็ นสี
ขาว 7. การใช้เส้นประในการแบ่งคอลัมน์เพื่อความชัดเจน 8. เริ่ มขั้นตอนการใส่ ขอ้ มูลและตกแต่ง
ตามความพึงพอใจ จากการทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทาให้ลูกค้ารู ้ จกั บริ ษทั มากขึ้ น ในการทา
โครงการนี้ขา้ พเจ้ามีขอ้ เสนอแนะว่าควรสร้างจุดเด่นให้แผ่นพับ
5.1.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากโครงงานสหกิจศึกษา
1. ประชาชนและกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ มากขึ้น
2. บริ ษทั มีภาพลักษณ์ที่ดีข้ ึน และมียอดการสั่งผลิตป้ ายเพิ่มขึ้น
3. ทาให้ผจู ้ ดั ทามีผลงานและได้รับประสบการณ์ในการจัดทาแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากโครงการนี้ใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ในการโฆษณา ต้องนาสื่ อไปแจกให้แก่ผคู ้ นการ
ประชาสัมพันธ์จึงไม่ทวั่ ถึงเท่าที่ควร

5.1.3 ข้ อเสนอแนะและเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู นื่
ผูจ้ ดั ทาควรมีการวางแผนกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อเป็ นการประหยัดสื่ อที่ใช้ไป
ในตัวด้วย และควรมีขอ้ มูลสิ นค้าที่ครบถ้วนมากกว่านี้
5.2สรุ ปผลหลังจากดาเนินโครงงาน
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ การทางานตรงจากห้างหุ ้นส่ วนจากัด บิ๊กไซน์
เซ็นเตอร์
2. นักศึกษามีความเข้าใจในระบบงาน และสามารถช่วยงานภายในได้
3. ได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ การตรงต่อเวลา
ในการออกไปปฏิบตั ิงาน
4. ได้เรี ยนรู้มุมมองทัศนคติ ของการทางานเพื่อนาไปใช้ในการทางานจริ งใน
อนาคต
5. ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนามาจัดทารายงาน
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ความเข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการไม่ตรงกัน
2. ทัศนคติของคนในที่ทางานแตกต่างกัน
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษาเมื่อพบปั ญหา
2. ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนให้ขอ้ มูลกับลูกค้า
3. หมัน่ หาความรู ้จากพนักงานคนอื่น ๆ ในที่ทางาน
4. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
5. มีความอดทนในการทางาน
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ภาคผนวก ก

โครงงานการประชาสั มพันธ์ ของ ห้ างหุ้นส่ วนจากัดบิ๊กไซน์ เซ็นเตอร์
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บทคัดย่อ
Abstract
การประชาสัมพันธ์ห้างหุ ้นส่ วน บิ๊ก
The public relation of Big Sign Center
ไซน์ เ ซ็ น เตอร์ เ ป็ นแบบแผ่ น พับ ขนาดA4
would like to create is an A4 brochure aim
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อประชาสั มพันธ์ ใ ห้
to informed its target market to know more
ผูค้ นและกลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั บริ ษทั เพิ่มมากขึ้น
about the company itself. There are 8 steps
ในการทาแผ่นพับมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัด
to create this brochure 1. Information
รวบรวมข้อ มู ล สิ นค้า และรู ปภาพที่ จ ะใช้
gathering and finding images that related to
เส นอใ นแผ่ น พั บ 2. ก ารแผ่ น พั บ ด้ ว ย
the topic. 2. Create Microsoft powerpoint
โปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้ง
presentation on the topics 3. Setting the page
ค่ า หน้ า กระดาษ 4. ก าหนดขอบเขตแต่ ล ะ
4. Assign column length. 5. Create those
คอลัมน์ 5. ปรับขนาดคอลัมน์ตามที่ กาหนด
columns. 6.Change background to be a color
ไว้ให้ 6. การปรับพื้นหลังให้เป็ นสี ขาว 7. การ
white. 7. Use lines to create clarity. 8.
ใช้ เ ส้ น ประในการแบ่ ง คอลัม น์ เ พื่ อ ความ
Decorate the presentation to meet
ชั ด เจน 8. เริ่ มขั้น ตอนการใส่ ข ้ อ มู ล และ
satisfaction. From this brochure the target
ตกแต่ งตามความพึง พอใจ จากการท าแผ่น
customer know more about the company
พับประชาสัมพันธ์ทาให้ลูกค้ารู้จกั บริ ษทั มาก
profile and background. Recommendation
ขึ้ น ใ น ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร นี้ ข้ า พ เ จ้ า มี
The brochure should be well designed and
ข้อเสนอแนะว่าสี และการจัดวางแบบเป็ นสิ่ ง
create impact.
สาคัญ
ค าส าคั ญ : สี แ ละการจัด วางแบบเป็ นสิ่ ง
สาคัญ

Keyword : Color and Arrangement is
important

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ผู้ค นและ
กลุ่มเป้ าหมายรู ้จกั บริ ษทั เพิ่มขึ้น
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา การประชาสัมพันธ์ ห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ ให้เป็ นที่รู้จกั
มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ขอบเขตเวลา ระยะเวลาการจัดท าระหว่า ง
เดือน พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561 1.3.3
ขอบเขตด้ า นผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล พนัก งานที่ ปรึ ก ษา
ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ พื้นที่ใกล้เคียงบริ ษทั เขต
ท่าข้าม
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ประชาชนหรื อกลุ่มเป้ าหมายได้รู้จกั
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์ มากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ปรึ กษาพนั ก งานที่ ปรึ กษาแล ะ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเกี่ยวกับโครงงาน
2. เ ส น อ หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ใ ห้ กั บ
สานักสหกิจกิจศึกษา
3. ศึกษางานในบริ ษทั พร้อมเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทาโครงงาน
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อ
นามาจัดทาโครงงาน
5. จัด ท าโครงงาน โดยน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้
วิเ คราะห์ ไ ว้เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว มาจัด ท า
เป็ นรู ปเล่มโครงงาน

6. ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความ
ถูกต้อง
7. ส่ งโครงงานแก่สานักสหกิจศึกษา
สรุ ปผลโครงงาน
หลังจากทาการประชาสัมพันธ์
ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
เนื่ องจากโครงการนี้ ใ ช้สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์
ในการโฆษณา ต้องนาสื่ อไปแจกให้แก่ผคู ้ น
การประชาสัมพันธ์จึงไม่ทวั่ ถึงเท่าที่ควร
ข้ อเสนอแนะและเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู นื่
ผู้ จั ด ท า ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น
กลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อเป็ นการนประหยัด
สื่ อที่ใช้ไปในตัวด้วย และควรมีขอ้ มูลสิ นค้า
ที่ครบถ้วนมากกว่านี้
สรุ ปผลหลังจากดาเนินโครงงาน
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. นัก ศึ ก ษาได้รั บประสบการณ์ ก ารท างาน
ตรงจากห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์
2. นักศึ กษามีความเข้าใจในระบบงาน และ
สามารถช่วยงานภายในได้
3 . ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า ต น เ อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบ ความซื่ อสัตย์ การตรงต่อเวลาใน
การออกไปปฏิบตั ิงาน
4. ได้เรี ยนรู้มุมมองทัศนคติ ของการทางาน
เพื่อนาไปใช้ในการทางานจริ งในอนาคต
5. ได้รั บ ข้อมู ล จากสถานประกอบการเพื่ อ
นามาจัดทารายงาน

ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เข้าใจในสิ่ งที่ลูกค้าต้องการไม่ตรงกัน
2. ทัศนคติของคนในที่ทางานแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรปรึ กษาพนักงานพี่เลี้ ยงและอาจารย์ที่
ปรึ กษาเมื่อพบปัญหา
2. ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนให้ขอ้ มูลกับ
ลูกค้า
3. หมัน่ หาความรู ้ จากพนักงานคนอื่ นๆในที่
ทางาน
4. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ
5. มีความอดทนในการทางาน
กิตติกรรมประกาศ
การที่ขา้ พเจ้าได้มาปฎิบตั ิงานสหกิ จศึกษา ณ
ห้า งหุ ้ ง ส่ ว นจ ากัด บิ๊ ก ไซน์ เ ซ็ น เตอร์ ตั้ง แต่
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึ ง วันที่ 31
สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ส่ งผลให้ข ้าพเจ้าได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย
สาหรับรายงานสหกิ จศึ กษาฉบับนี้ สาเร็ จลง
ได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือและการสนับสนุ น
จากหลายฝ่ ายดังนี้
1. คุณประมุข หาแก้วจึงรุ่ งเรื่ อง ผูบ้ ริ หารห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด บิ๊กไซน์เซ็นเตอร์
2. คุณสุ พตั รา อินนอกผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
3. ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึ กษา
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