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บทคดัย่อ 

 การประชาสัมพนัธ์ห้างหุ้นส่วน บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์เป็นแบบแผ่นพบั ขนาดA4  โดยมี

วตัถุประสงค ์เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้นและกลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่มมากข้ึน ในการท าแผ่น

พบัมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจดัรวบรวมขอ้มูลสินคา้และรูปภาพท่ีจะใชเ้สนอในแผ่นพบั 2. การท า

แผน่พบัดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้งค่าหนา้กระดาษ 4. ก าหนดขอบเขตแต่ละ

คอลัมน์ 5. ปรับขนาดคอลัมน์ตามท่ีก าหนดไวใ้ห้ 6. การปรับพื้นหลังให้เป็นสีขาว 7. การใช้

เส้นประในการแบ่งคอลมัน์เพื่อความชดัเจน 8. เร่ิมขั้นตอนการใส่ขอ้มูลและตกแต่งตามความพึง

พอใจ  จากการท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ท าให้ลูกค้ารู้จกับริษทัมากข้ึน ในการท าโครงการน้ี

ขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะวา่ควรสร้างจุดเด่นใหแ้ผน่พบั 

 

ค ำส ำคัญ : สีและการจดัวางแบบเป็นส่ิงส าคญั 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบนัการประชาสัมพนัธ์มีความส าคญัและมีความจ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือนโยบายท่ีวางไว ้(ทศันีย ์ ผลชานิโก 2556 : 6-9)  

และ อภิชจั พุกสวสัด์ิ (2556 : 1) กล่าววา่ ผูรั้บสาร สามารถเลือกรับสารไดต้ามความเหมาะสมของ

แต่ละบุคคลเช่น วิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพป้์ายโฆษณาและห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ เป็น

บริษทัท่ีรับผลิตและติดตั้งป้ายทุกชนิด ทั้งป้ายสูงภายนอกอาคาร ป้ายตกแต่งภายใน เช่น ป้ายอาคาร 

, ป้ายสัญลกัษณ์อาคาร , ป้ายบอกทาง , งานซิงคส์กรีน ,ป้ายอิงคเ์จ็ท , ป้ายไวนิล , งานโครงสร้าง

ป้ายตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ แต่เน่ืองดว้ยทางบริษทัไดมี้การขยายกิจการจึงยา้ยฐานท่ีตั้งมาอยูท่ี่ 1/1 

ซอยอนามยังามเจริญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซ่ึงมีความลึกเป็น

ระยะทาง 2 กิโลเมตรและถนนเป็นซอยเล็กขนาดความกวา้งของถนน 4 เมตรและเปล่ียวจึงท าให้มี

ลูกคา้เพียงส่วนนอ้ยท่ีจะรู้จกัช่ือเสียงและท่ีตั้งของบริษทัน้ี   

 ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความประสงคท่ี์จะท าโครงการประชาสัมพนัธ์หา้งหุน้ส่วน บ๊ิกไซน์เซ็น

เตอร์เป็นแบบแผน่พบั ขนาดA4 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

  เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหผู้ค้นและกลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่มข้ึน 

1.3  ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  การประชาสัมพนัธ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ ให้เป็น

 ท่ีรู้จกัมากข้ึนและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 1.3.2 ขอบเขตเวลา ระยะเวลาการจดัท าระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

 1.3.3  ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล พนกังานท่ีปรึกษาของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

 1.3.4  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  พื้นท่ีใกลเ้คียงบริษทัเขตท่าขา้ม 

 



 

 

1.4  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

 ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์มากข้ึน 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 ส่ือการโฆษณามีความหลากหลาย ซ่ึงส่ือแต่ละประเภทลว้นเป็นช่วยสนบัสนุนให้ขอ้มูล

ข่าวสารท่ีตอ้งการจะน าเสนอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  ในท่ีน้ีขอกล่าวถึงการโฆษณา

โดยใชแ้ผน่พบัซ่ึงประกอบไปดว้ย 1.ส่ือส่ิงพิมพ ์

    2. แผน่พบัประชาสัมพนัธ์  

    3. เอกสารอา้งอิง     

2.1 ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อโฆษณา โดย วงศกร นูนกระโทก (ออนไลน์ : สืบค้นเมื่อวันที่ 11/8/61)กล่าวว่า 

ส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อโฆษณา ประกอบดว้ย โบชวัร์ ใบปลิว แผน่พบั โปสเตอร์ 

 2.1.1 โบชวัร์ (Brochure) 

  เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีลกัษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เยบ็ติดกนัเป็นเล่ม จ านวน 8 หน้า 

เป็นอยา่งนอ้ย มีปกหนา้และปกหลงั ซ่ึงในการแสดงเน้ือหาจะเก่ียวกบัโฆษณาสินคา้ 

 2.1.2 ใบปลิว (Leaflet, Handbill) 

  เป็นส่ือส่ิงพิมพใ์บเดียว ท่ีเนน้การประกาศหรือโฆษณา มกัมีขนาด A4 เพื่อง่ายใน

การแจกจ่าย ลกัษณะการแสดงเน้ือหาเป็นขอ้ความท่ีผูอ่้าน อ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

 2.1.3 แผน่พบั (Folder) 

  เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีผลิตโดยเน้นการน าเสนอเน้ือหา ซ่ึงเน้ือหาท่ีน าเสนอนั้นเป็น

เน้ือหาท่ีสรุปใจความส าคญัลกัษณะมีการพบัเป็นรูปเล่มต่าง ๆ 

 2.1.4 โปสเตอร์ (Poster)  

  เป็นส่ือส่ิงพิมพโ์ฆษณา โดยใชปิ้ดตามสถานท่ีต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษซ่ึงเนน้

การน าเสนออยา่งโดเด่นดึงดูดความสนใจ 

 



 

 

2.2  แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ โดย อ.มนูญ ไชยสมบูรณ์ (ออนไลน์ : สืบค้นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า 

 แผน่พบัเป็นส่ือท่ีอยูคู่่กบัธุรกิจมานาน แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการโฆษณาท่ี

หลากหลายช่องทาง  แต่แผน่พบัก็ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัและประสิทธิภาพไม่แพก้บัส่ืออ่ืนๆ  ไม่

วา่บริษทัจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ มนัสามารถส่งขอ้ความเร่ืองราวดา้นโฆษณาประชาสัมพนัธ์หรือ

คู่มือสินคา้ของบริษทัไปยงัผูบ้ริโภคได้  เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้กิจกรรมนั้นๆ ให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละช่วยสร้างโอกาสในการขายใหก้บับริษทั  

 2.2.1 ประโยชน์ของแผ่นพับประชาสัมพันธ์  โดย mesapoolsawat.wordpress.com 

(ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า  

- ผลิตและปรับปรุงง่าย 

- เพิ่มโอกาสในการขาย 

- สร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์ร 

- ลดตน้ทุน ลดเวลาในการตอบค าถาม 

- มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ผูอ่้านสามารถน ากลบัมาอ่านซ ้ าไดเ้ม่ือตอ้งการ 

 2.2.2. ส่วนประกอบต่างๆ ของแผ่นพับ โดย mesapoolsawat.wordpress.com (ออนไลน์: 

สืบค้นเมื่อ 13/8/61) กล่าวว่า 

 - หน้าแรก   หนา้ปกจะตอ้งสะดุดตา มีรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม น่าดึงดูด และสอดคลอ้งกบั

เน้ือหา ส่วนขอ้ความควรใชค้  าพดูท่ีสั้นแต่น่าสนใจ ใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม 

 -  การก าหนดเนื้อหา   เน้ือหาท่ีจะน าเสนอจะตอ้งสรุปให้กระชับ ชัดเจน ได้ใจความท่ี

สมบูรณ์ หากเป็นประโยคเรียงติดกนัก็ไม่ควรท่ีจะแน่นเตม็หนา้  การยอ่หนา้ เวน้วรรค จะตอ้งน ามา

พิจารณาประกอบดว้ย และใส่รูปภาพเล็ก ๆ เพื่อใหผู้อ่้านสะดุดตา 

 - การแบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย จะตอ้งจบเร่ืองในหน้านั้น ๆ ไม่ต่อขอ้ความไปหน้าอ่ืน 

หัวขอ้ย่อยให้แตกต่างหรือเด่นจากรายละเอียด โดยใช้ขนาดของตวัอกัษรหรือสีตวัอกัษรท่ีต่าง

ออกไป และการแบ่งหวัขอ้ยอ่ย จะตอ้งมีเน้ือหารายละเอียดครอบคลุมหวัขอ้ท่ีก าหนด 

 



 

 

 -  การใช้สัญลักษณ์ เป็นการสรุปเน้ือหาท าให้อ่านแลว้รู้วา่ตอ้งการส่ือสาร และตอบค าถาม

เหล่าน้ี ไดแ้ก่ what when where why who how 

 -  สถานที่ติดต่อ ในส่วนน้ีสามารถพิมพไ์วห้น้าสุดหรือทา้ยสุดของแผ่นพบัก็ไดแ้ต่ส่ิงท่ี

ต้อ ง ร ะ บุ ให้ ชัด เ จน  ไ ด้ แ ก่  ช่ื อ สถ าน ท่ี  เ ล ข ท่ี ท่ี ตั้ ง  หม า ย เ ล ขโทรศัพ ท์  ส า นัก ง าน 

โทรศพัทมื์อถือ  ปัจจุบนัท่ีขาดไม่ไดคื้อ  อีเมล ์ เวบ็ไซตท่ี์สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมภายหลงัได ้

 2.2.3 วธีิการออกแบบแผ่นพบั 

 - แผ่นพับมีลักษณะเด่น คือสามารถพบัออกมาไดห้ลากหลายรูปแบบ ผูท้  าสามารถ แสดง

ใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ท่ีเปล่ียนไปของส่ือ  แผน่พบัควรมีจ านวนหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 4 หนา้และไม่นิยม

ใส่เลขหนา้ และขอ้มูลจะตอ้งชดัเจนและมีความสัมพนัธ์กนั 

 - การออกแบบแผ่นพบั ตอ้งแบ่งขอ้มูลและจดัวางหนา้ให้เหมาะสม ก าหนดขอ้มูลให้จบลง

ในแต่ละหนา้ สามารถก าหนดใหผู้อ่้านเร่ิมอ่านตรงส่วนไหนก่อนก็ได ้และยงัตอ้งค านึงถึง การ

วางรูปภาพซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกนักบัเน้ือหาดว้ย 

 - งานกราฟิกบนแผ่นพับ การก าหนดรูปแบบบนหน้ากระดาษแต่ละหน้า ไม่ควรมีเน้ือหา

เยอะจนเกินไป ตอ้งค านึงถึงการจดัหนา้กระดาษให้เหมาะสม ควรจดัรูปแบบให้แตกต่าง แต่ยงัคงมี

ความสอดคลอ้งกนั การเลือกรูปภาพมาประกอบควรรูปเลือกรูปท่ีสวยงาม และน่าสนใจ 

 2.2.4 กระดาษทีใ่ช้ผลติงานพมิพ์แผ่นพบั 

- กระดาษปอนด ์60 - 100 แกรม ในกรณี เนน้ประหยดั กระดาษปอนด์ท่ีบางท่ีสุด ท่ี

พิมพ ์4 สี 2 ดา้น ไดโ้ดยยงัดูไม่ทะลุ  

- กระดาษอาร์ทมนั 85 - 160 แกรม เพื่อความดูดี ดูมีราคาของแผน่พบัข้ึนมาอีกโดย

กระดาษอาร์ทมนั 85 แกรม ยงัสามารถท่ีจะท าการพิมพอ์อฟเซ็ท 4 สี 2 ดา้น ไดดี้

อยู ่

- กระดาษอาร์ทการ์ด 190 แกรมข้ึนไป กระดาษการ์ดจะมีความหนา จะตอ้งท าการ

ป๊ัมรอยพบัก่อน แลว้จึงจะสามารถพบัตามรอยพบัได ้

- กระดาษการ์ดขาว , กระดาษปก , กระดาษแฟนซี , กระดาษชนิดอ่ืนๆ 

 



 

 

2.3 เอกสารอ้างองิ 

 อโณทยั เช่ียวชาญ (ออนไลน์ สืบคน้เม่ือ 15 ก.ย.2561) ไดก้ล่าวถึง  แผน่พบั ภาษาองักฤษ

วา่ "Folder" ซ่ึงมีความหมายวา่ ส่ิงพิมพ ์ เป็นส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทไดเร็กเมล ์ (Direct Mail) ซ่ึงผูผ้ลิต

สามารถส่งตรงถึงผูบ้ริโภค ส่วนประกอบส าคญัในแผน่พบัประชาสัมพนัธ์จะมีขอ้ความและรูปภาพ

ท่ีน่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในส่ิงท่ีตอ้งการจะโฆษณาประชาสัมพนัธ์ สามารถใหข้อ้มูลได้

ละเอียด มีลกัษณะเด่นของแผน่พบัคือ สามารถพบัและกางออกไดห้ลากหลายรูปแบบ มีขนาดเล็ก 

หยบิง่าย ค่าใชจ่้ายในการผลิตต ่ากวา่ส่ือส่ิงพิมพช์นิดอ่ืน  
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รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

ตั้งอยูท่ี่   :  1/1 ซอยอนามยังามเจริญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าขา้ม  
     เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เวลาท าการ  : วนัจนัทร์  - เสาร์  เวลา 8.00 น. - 17.30 น. 

เบอร์ติดต่อ โทรศพัท ์ :  02-101-9539-40  Fax. : 02-101-9541 

 

ภาพท่ี 3.1 โลโกข้องหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

 

ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ  :  นกัศึกษาฝึกงานฝ่ายเอกสาร 

 

ต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา     :   นางสาวสุพตัรา  อินนอก  

ต าแหน่ง    :   ผูจ้ดัช่วยผูจ้ดัการ 

 

 



 

 

3.2  ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์การ 

 หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ เป็นบริษทัท่ีรับผลิตป้ายโลหะและติดตั้งป้ายทุกชนิด 

ปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ 1/1 ซอยอนามยังามเจริญ 25 แยก 2-4 แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 

10150  วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน คือ ประกอบกิจการเก่ียวกบั ป้ายช่ืออาคาร , ป้ายสัญลกัษณ์

อาคาร,ป้ายบอกทาง , ป้ายบริเวณลานจอดรถ , งานซิลคส์กรีน , งานพิมพอิ์งคเ์จท็ , งานโครงสร้าง

ป้าย  ลูกคา้สามารถเลือกวสัดุและแบบของงานไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 
3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 
ลกัษณะการท างาน 

 เร่ิมจากการไดรั้บแบบงานและขนาดในรูปของไฟลจ์ากลูกคา้เพื่อตีราคา  หลงัจากนั้นเราจะ

ส่งใบเสนอราคากลบัไปทางอีเมล ์ ตอ้งมีการยนืยนัจากลูกคา้วา่สั่งซ้ือจริงเป็นลายเซ็นลูกคา้ก ากบัไว้

ท่ีใบเสนอราคาและส่งตอบกลบัมา จึงจะออกใบสั่งซ้ือส่งใหฝ่้ายผลิตและถึงจะเร่ิมผลิต  เม่ืองาน

เสร็จจะมีการตรวจสินคา้ก่อนทุกคร้ังและนดัวนัล่วงหนา้ ถึงจะน าส่งสินคา้ และติดตั้งใหก้บัลูกคา้ 

หลงัจากติดตั้งเสร็จจะมีใบเสร็จเพื่อใหลู้กคา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   

ผูบ้ริหาร 

ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

นกัศึกษาฝึกงาน พนกังาน 



 

 

3.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน    

 เร่ิมปฏิบติังาน    : วนัท่ี 13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 ส้ินสุดการปฏิบติังาน   : วนัท่ี 31   สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

3.5  ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1. ศึกษาสถานประกอบการ     
2. ก าหนดหวัขอ้รายงาน     
3. รวบรวมขอ้มูลและจดัท า
โครงงาน 

    

4.ส่งโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

    

5. ส่งโครงงาน     
 

ตาราง 3.5  แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 

3.5.1 ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัโครงงาน 

3.5.2 เสนอหวัขอ้โครงงานใหก้บัส านกัสหกิจกิจศึกษา 

3.5.3 ศึกษางานในบริษทั พร้อมเก็บขอ้มูลเพื่อจดัท าโครงงาน 

3.5.4     วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมเพื่อน ามาจดัท าโครงงาน 

3.5.5      จดัท าโครงงาน โดยน าขอ้มูลท่ีไดว้เิคราะห์ไวเ้รียบร้อยแลว้มาจดัท าเป็นรูปเล่ม  

 โครงงาน 

3.5.6     ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.5.7      ส่งโครงงานแก่ส านกัสหกิจศึกษา 
 

 

 



 

 

3.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้  าโครงงานโดยใชเ้คร่ือง Hardware  และ

Software  เช่น 

Hardware 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ืองปร้ินเอกสาร 

4. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

5. โทรศพัทมื์อถือ 

6. กลอ้งถ่ายรูป 

Software 
1. Microsoft PowerPoint 
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ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 ผลจากการปฏิบติังานและศึกษากระบวนการตามโครงการในคร้ังน้ีเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 

เพื่อศึกษางานต่างๆ ในบริษทั ปัญหาท่ีพบคือสถานท่ีตั้งใหม่ของบริษทัยงัไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จกัในพื้นท่ี 

จึงจดัท าการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์  ซ่ึงท าใหผู้ศึ้กษาไดรู้้จกัการ

ประชาสัมพนัธ์ดว้ยส่ิงพิมพใ์นรูปแบบของแผน่พบั ในดา้นการน าเสนอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ผลงานของบริษทัให้ออกไปสู่สาธารณะ ผูศึ้กษาท าการเก็บขอ้มูลของบริษทัและศึกษาวธีิการท า

แผน่พบัดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหผู้ค้นและกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั

บริษทัเพิ่มข้ึน 

4.1  ปัจจัยในการจัดท าแผ่นพบั 

 เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหผู้ค้นและกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกับริษทัเพิ่มข้ึน 

4.2  ขั้นตอนการจัดท าแผ่นพับ 

1. จดัหาขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั และ วสัดุท่ีบริษทัใชผ้ลิต รูปภาพผลงานท่ีบริษทัผลิต 

2. สร้างแผน่พบัโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 ขั้นตอนการจัดท าแผ่นพบั 

 1. จดัการรวบรวมขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั และรูปภาพท่ีใชใ้นการโฆษณา

ใหค้รบถว้น และสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ท่ีจะน ามาใชใ้นแผน่พบั 

 

รูปท่ี 4.1 ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการท าแผน่พบั 

 

 

รูปท่ี 4.2 รูปภาพประกอบท่ีจะใชใ้นการท าแผน่พบั 

 



 

 

 2. เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ข้ึนมา >คลิก  (หัวมุมซ้ายบน)  > เลือก 

"สร้าง" > เลือกหนา้กระดาษ " งานน าเสนอเปล่า "  

 

รูปท่ี 4.3 หนา้แรกโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 3. จากนั้นท าการตั้งค่าหน้ากระดาษ > คลิกท่ีปุ่ม " ออกแบบ " > คลิกปุ่ม "ตั้งค่า

หนา้กระดาษ" (ขั้นตอนน้ีจะข้ึนกรอบส่ีเหล่ียมมาให้เลือก) > เลือกในช่องขนาดภาพน่ิงส าหรับ เป็น 

" ก าหนดเอง "  จากนั้นใส่ขนาด ความกวา้ง 29.7 ซม. ความสูง 21.6 ซม. 

 

รูปท่ี 4.4 การตั้งค่าหนา้กระดาษ 



 

 

 4. ก าหนดขอบเขตในแต่ละคอลมัน์ โดยคลิกปุ่มแทรก > เลือกรูปร่าง >  เลือกรูปทรง

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ และ ลากคลุมแบ่งใหใ้นแต่ละคอลมัน์มีขนาดเท่าๆ กนั 

 

รูปท่ี 4.5 เลือกอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าหนา้กระดาษ 

 5. หลงัจากลากคลุมในส่วนท่ี 1 แลว้ > คลิกรูปแบบ (เพื่อปรับขนาดตามท่ีก าหนดไว)้ ใน

การท าส่วนท่ี2 เพื่อความวอ่งไวคลิกในส่วนท่ี 1 ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้กด Ctrl + คลิกลากมาแปะและ

ปรับขนาดตามท่ีก าหนด  

 

รูปท่ี 4.6 ก าหนดขนาดของแผน่พบัในส่วนท่ี 1 



 

 

* ส่วนท่ี 1 ความสูง 21.6  ซม. ความกวา้ง 9.7 ซม. 

* ส่วนท่ี 2 ความสูง 21.6 ซม. ความกวา้ง 10  ซม.  

* ส่วนท่ี 3 ความสูง 21.6 ซม. ความกวา้ง 10  ซม. 

 

รูปท่ี 4.7 ก าหนดขนาดของแผน่พบัในส่วนท่ี 2 

 6. หลงัจากปรับให้พื้นท่ีคอลมัน์ให้ท่ีขนาดเท่ากนัแลว้ เราควรปรับพื้นท่ีท่ีจะใส่ขอ้มูลให้

เป็นสีขาว เพื่อง่ายต่อการมองเห็นและจดัวางขอ้มูล โดยคลิก > รูปแบบ > เติมสีรูปร่าง " เลือกสีขาว" 

 

รูปท่ี 4.8 การปรับพื้นหลงัให้เป็นสีขาว 



 

 

 7. จากนั้นแบ่งขอบเขตแต่ละคอลมัน์โดยใชเ้ส้นประ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลในส่วนท่ี 1 เลยไปยงั

ส่วนอ่ืน โดยคลิก > รูปแบบ > เลือกเส้นกรอบรูปร่าง > เลือกเส้นประท่ีตอ้งการ (หลงัจากท าเสร็จ

ผูอ้อกแบบสามารถน าเส้นประออกไดเ้พื่อความสวยงามของแผน่พบั)  

 

รูปท่ี 4.9 ใชเ้ส้นประแบ่งคอลมัน์ 

 8. หลงัจากตั้งค่าหนา้กระดาษ เตรียมทุกอยา่งเรียบร้อยแลว้ ผูอ้อกแบบสามารถเร่ิมน าขอ้มูล 

ท่ีเตรียมมาจดัวาง พร้อมตกแต่งไดต้ามท่ีตอ้งการไดเ้ลย 

 

รูปท่ี 4.10 เร่ิมออกแบบและใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการลงในแผน่พบั 



 

 

 9. ตวัอยา่งหนา้ตาแผน่พบัท่ีท าเสร็จแลว้ 

 

รูปท่ี 4.11 ดา้นหนา้ของแผน่พบัท่ีเสร็จแลว้ 
 

 

รูปท่ี 4.12 ดา้นหลงัของแผน่พบัท่ีเสร็จแลว้ 



 

 

 10.แผน่พบัท่ีปร้ินเสร็จแลว้ 

 

รูปท่ี 4.13 ดา้นหนา้ของแผน่พบัท่ีปร้ินเสร็จแลว้ 

 

รูปท่ี 4.14 ดา้นหลงัของแผน่พบัท่ีปร้ินเสร็จแลว้ 



 

 

บทที ่5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การประชาสัมพนัธ์ ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

ด้วยวิธีการท าแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู ้คนและ

กลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่มมากข้ึน 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ เป็นบริษทัท่ีรับผลิตและติดตั้งป้ายทุกชนิด แต่ด้วย

สถานท่ีตั้งของบริษทัมีความลึกเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตรและถนนเป็นซอยเล็กขนาดความกวา้ง

ของถนน 4 เมตร และเปล่ียวจึงท าใหมี้ลูกคา้เพียงส่วนนอ้ยท่ีจะรู้จกัช่ือเสียงและท่ีตั้งของบริษทัน้ี   

 ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงการประชาสัมพนัธ์ห้างหุ้นส่วน บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์เป็นแบบ

แผน่พบั ขนาดA4  โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้นและกลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่ม

มากข้ึน ในการท าแผน่พบัมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจดัรวบรวมขอ้มูลสินคา้และรูปภาพท่ีจะใชเ้สนอ

ในแผน่พบั 2. ท าแผน่พบัดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้งค่าหนา้กระดาษ 4. ก าหนด

ขอบเขตแต่ละคอลมัน์ 5. ปรับขนาดคอลมัน์ตามขนาดท่ีก าหนดไวใ้ห้ 6. การปรับพื้นหลงัให้เป็นสี

ขาว 7. การใช้เส้นประในการแบ่งคอลมัน์เพื่อความชดัเจน 8. เร่ิมขั้นตอนการใส่ขอ้มูลและตกแต่ง

ตามความพึงพอใจ  จากการท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ท าให้ลูกคา้รู้จกับริษทัมากข้ึน ในการท า

โครงการน้ีขา้พเจา้มีขอ้เสนอแนะวา่ควรสร้างจุดเด่นใหแ้ผน่พบั 

 5.1.1 ผลทีไ่ด้รับจากโครงงานสหกจิศึกษา 

  1. ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์มากข้ึน 

  2. บริษทัมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน และมียอดการสั่งผลิตป้ายเพิ่มข้ึน 

  3. ท าใหผู้จ้ดัท ามีผลงานและไดรั้บประสบการณ์ในการจดัท าแผน่พบัเพื่อ 

  ประชาสัมพนัธ์ 

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากโครงการน้ีใชส่ื้อส่ิงพิมพใ์นการโฆษณา ตอ้งน าส่ือไปแจกใหแ้ก่ผูค้นการ

 ประชาสัมพนัธ์จึงไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร   



 

 

 5.1.3 ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางแก่ผู้อืน่  

  ผูจ้ดัท าควรมีการวางแผนกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อเป็นการประหยดัส่ือท่ีใช้ไป

 ในตวัดว้ย  และควรมีขอ้มูลสินคา้ท่ีครบถว้นมากกวา่น้ี 

5.2สรุปผลหลงัจากด าเนินโครงงาน 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์การท างานตรงจากห้างหุ้นส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์

เซ็นเตอร์ 

2. นกัศึกษามีความเขา้ใจในระบบงาน และสามารถช่วยงานภายในได ้

3. ไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเอง ความรับผิดชอบ  ความซ่ือสัตย ์ การตรงต่อเวลา

ในการออกไปปฏิบติังาน 

4. ไดเ้รียนรู้มุมมองทศันคติ  ของการท างานเพื่อน าไปใช้ในการท างานจริงใน

อนาคต 

5. ไดรั้บขอ้มูลจากสถานประกอบการเพื่อน ามาจดัท ารายงาน 

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ความเขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่ตรงกนั  

2. ทศันคติของคนในท่ีท างานแตกต่างกนั 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาเม่ือพบปัญหา 

2. ศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดก่อนใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ 

3. หมัน่หาความรู้จากพนกังานคนอ่ืน ๆ ในท่ีท างาน 

4. รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ  

5. มีความอดทนในการท างาน 
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โครงงานการประชาสัมพนัธ์ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดับ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

Public relations  of  Big Sign Center Limited Partnership 
นางสาวมิรินทร์ พนูสะผล 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email : Mirin.poo@siam.edu
บทคัดย่อ 
 การประชาสัมพนัธ์ห้างหุ้นส่วน บ๊ิก

ไซน์เซ็นเตอร์เป็นแบบแผ่นพับ ขนาดA4  

โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้

ผูค้นและกลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่มมากข้ึน 

ในการท าแผ่นพบัมี 8 ขั้นตอน คือ 1. การจดั

รวบรวมข้อมูลสินค้าและรูปภาพท่ีจะใช้

เ สนอในแผ่นพับ  2 .  ก า รแผ่นพับด้ว ย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 3. การตั้ง

ค่าหน้ากระดาษ 4. ก าหนดขอบเขตแต่ละ

คอลมัน์ 5. ปรับขนาดคอลมัน์ตามท่ีก าหนด

ไวใ้ห ้6. การปรับพื้นหลงัใหเ้ป็นสีขาว 7. การ

ใช้เส้นประในการแบ่งคอลัมน์เพื่อความ

ชัดเจน 8.  เ ร่ิมขั้ นตอนการใส่ข้อมูลและ

ตกแต่งตามความพึงพอใจ  จากการท าแผ่น

พบัประชาสัมพนัธ์ท าใหลู้กคา้รู้จกับริษทัมาก

ข้ึ น  ใ น ก า ร ท า โ ค ร ง ก า ร น้ี ข้ า พ เ จ้ า มี

ขอ้เสนอแนะว่าสีและการจดัวางแบบเป็นส่ิง

ส าคญั 

 

ค าส าคัญ : สีและการจดัวางแบบเป็นส่ิง

ส าคญั 

 

Abstract 

The public relation of Big Sign Center 

would like to create is an A4 brochure aim 

to informed its target market to know more 

about the company itself. There are 8 steps 

to create this brochure 1. Information 

gathering and finding images that related to 

the topic. 2. Create Microsoft powerpoint 

presentation on the topics 3. Setting the page 

4. Assign column length. 5. Create those 

columns. 6.Change background to be a color 

white. 7. Use lines to create clarity. 8. 

Decorate the presentation to meet 

satisfaction. From this brochure the target 

customer know more about the company 

profile and background. Recommendation  

The brochure should be well designed and 

create impact. 

 

 

Keyword : Color and Arrangement is 

important  
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วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพื่ อประชาสัมพันธ์ ให้ผู ้คนและ

กลุ่มเป้าหมายรู้จกับริษทัเพิ่มข้ึน 

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตด้านเนือ้หา  การประชาสัมพนัธ์ ห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ ให้เป็นท่ีรู้จกั

มากข้ึนและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

ขอบเขตเวลา ระยะเวลาการจัดท าระหว่าง

เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 1.3.3  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล พนักงานท่ีปรึกษา

ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

ขอบเขตด้านพืน้ที่  พื้นท่ีใกลเ้คียงบริษทัเขต

ท่าขา้ม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกั

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์มากข้ึน 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ปรึกษาพนัก ง าน ท่ีป รึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเก่ียวกบัโครงงาน 

2. เ ส น อ หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ใ ห้ กั บ

ส านกัสหกิจกิจศึกษา 

3. ศึกษางานในบริษทั พร้อมเก็บขอ้มูล

เพื่อจดัท าโครงงาน 

4. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมเพื่อ

น ามาจดัท าโครงงาน 

5. จัดท าโครงงาน โดยน าข้อมูลท่ีได้

วิเคราะห์ไวเ้รียบร้อยแล้วมาจัดท า

เป็นรูปเล่มโครงงาน 

6. ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง 

7. ส่งโครงงานแก่ส านกัสหกิจศึกษา 

สรุปผลโครงงาน 

 หลงัจากท าการประชาสัมพนัธ์ 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากโครงการน้ีใช้ส่ือส่ิงพิมพ์

ในการโฆษณา ตอ้งน าส่ือไปแจกให้แก่ผูค้น

การประชาสัมพนัธ์จึงไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควร   

ข้อเสนอแนะและเป็นแนวทางแก่ผู้อืน่  

 ผู้ จ ั ด ท า ค ว ร มี ก า ร ว า ง แ ผ น

กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อเป็นการนประหยดั

ส่ือท่ีใช้ไปในตวัดว้ย  และควรมีขอ้มูลสินคา้

ท่ีครบถว้นมากกวา่น้ี 

สรุปผลหลงัจากด าเนินโครงงาน 

ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์การท างาน

ตรงจากหา้งหุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

2. นักศึกษามีความเข้าใจในระบบงาน และ

สามารถช่วยงานภายในได ้

3 . ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะพัฒน าตน เ อ ง  ค ว า ม

รับผดิชอบ  ความซ่ือสัตย ์ การตรงต่อเวลาใน

การออกไปปฏิบติังาน 

4. ไดเ้รียนรู้มุมมองทศันคติ  ของการท างาน

เพื่อน าไปใชใ้นการท างานจริงในอนาคต 

5. ได้รับข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อ

น ามาจดัท ารายงาน 

 

 



 

 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. เขา้ใจในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่ตรงกนั  

2. ทศันคติของคนในท่ีท างานแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์

ปรึกษาเม่ือพบปัญหา 

2. ศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดก่อนให้ขอ้มูลกบั

ลูกคา้ 

3. หมัน่หาความรู้จากพนักงานคนอ่ืนๆในท่ี

ท างาน 

4. รับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็ม

ความสามารถ  

5. มีความอดทนในการท างาน 

กติติกรรมประกาศ 

การท่ีขา้พเจา้ไดม้าปฎิบติังานสหกิจศึกษา ณ 

ห้างหุ้งส่วนจ ากัด บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ ตั้ งแต่

วนัท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 ส่งผลให้ข้าพเจา้ได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย

ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลง

ไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและการสนบัสนุน

จากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. คุณประมุข  หาแกว้จึงรุ่งเร่ือง ผูบ้ริหารห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั บ๊ิกไซน์เซ็นเตอร์ 

2. คุณสุพตัรา    อินนอกผูช่้วยผูจ้ดัการ 

3. ดร.ขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษา  
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