บทที่ 1
บทนํา
1.1 ทีม่ าและความสํ าคัญ
ในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยีได้เข้าถึงผูค้ นทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กยันผูส้ ู งอายุ ทําให้การใช้อินเตอร์ เน็ตนั้น
เข้าถึ งง่ายสําหรับทุ กคน อยากซื้ ออะไรก็สามารถใช้อินเตอร์ เน็ ตเสิ ร์จหาสิ นค้านั้นได้ใน Google คนในยุคนี้
ส่ วนใหญ่จึงชอบใช้ Google เสิ ร์จหาสิ นค้าและบริ การใกล้ตวั ทําให้หลายๆแบรนด์ล้วนสนใจในการเริ่ มทํา
โฆษณาออนไลน์มากขึ้น แลธุ รกิจที่มกั มีการโฆษณาอยู่ทวั่ ไปเรามักจะเห็นเป็ นสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค
สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคซื้ อไปเพื่อใช้เองเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น ของกินของใช้ประจําวัน เครื่ องสําอาง เสื้ อผ้า ที่พกั เป็ น
ต้น จึงทําให้เกิด wongnai, shopee, traveloka เป็ นต้น แต่สินค้านั้นไม่ได้มีแค่น้ นั นอกจากสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
แล้วก็ยงั มีสินค้าอีกประเภทหนึ่ ง คือ สิ นค้าอุสาหกรรม เป็ นสิ นค้าที่ช่วยในการผลิต ซื้ อไปใช้ในกระบวนการ
ผลิต แล้วได้สินค้าสําเร็ จรู ปออกมา หรื อสิ นค้าสนับสนุ นการผลิตสิ นค้าให้สะดวกคล่ องตัว เช่ น เครื่ องจักร
อะไหล่เครื่ องจักร วัตถุ ดิบ ส่ วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น เป็ นสิ นค้าประเภทที่ไม่ตอ้ งใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจซื้ อแบบสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภค
ทําให้การโฆษณาสื่ ออื่นๆ แทบไม่จาํ เป็ น และถึ งใช้การโฆษณาตามสื่ อก็ไม่ได้มีความสําคัญกับยอดขายเลย
เพราะลูกค้าคือเจ้าของธุ รกิจ เจ้าของโรงงาน ที่ตอ้ งการสิ นค้าประเภทนี้เพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ
ตอบสนองกลุ่มเป้ าหมาย
ในอดี ต มี ส่ิ งนี้ ที่ ช่ ว ยให้ ก ารซื้ อสิ นค้ า อุ ต สาหกรรมสะดวกขึ้ น ‘สมุ ด หน้ า เหลื อ ง (Thailand
YellowPages) ’ แต่ที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่ายุคนี้ การใช้อินเตอร์ เน็ตนั้นเข้าถึงง่ายสําหรับทุกคน นิยมเสิ ร์จหา
สิ นค้ามากกว่า ทําให้ ‘สมุดหน้าเหลื อง’ ได้ยกเลิกการผลิ ตไป ทําให้เกิ ด เว็บ ‘www.yellowpages.co.th’ มา
แทนที่แบบหนังสื อเล่มหนา นอกเหนื อจากร้ านจําหน่ายสิ นค้าอุตสาหกรรมแล้ว ปั จจุบนั ก็ยงั มีร้านสิ นค้า
ประเภทขายส่ ง ร้ านอาหาร คลิ นิก และอีกหลายร้ านร้ านค้ามาเริ่ มทําการโฆษณา ด้วยความไม่หยุดพัฒนา
เว็บได้เติบโต กลายเป็ นเว็บอันดับหนึ่งการันตีดว้ ยรางวัล ‘เว็บไซต์ธุรกิจที่มีผใู ้ ช้งานมากที่สุด’ 3 ปี ซ้อน
จากที่ได้มาศึกษางานผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ในแผนก Online media sales ในส่ วนการบริ การ
Thailand Yellowpages ของ บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาถึงการออกแบบงานสื่ อ
โฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบของเว็บไซต์ การคิดคําโฆษณา การจัดวางองค์ประกอบการให้เหมาะสมกับ
ประเภทของสิ นค้า การออกแบบงานโฆษณาออนไลน์กบั มืออาชีพที่ชาํ นาญในด้านนี้ โดยตรง การรับบรี ฟ
จากฝ่ ายขาย (Account Executive) ทําให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบด้าน
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ใหม่ๆที่ไม่เคยได้ศึกษา จากประสบการณ์การสอนงานจริ งของมืออาชีพ ทําให้เข้าใจการทํางานจริ ง ผลงานที่
ออกมาจึงตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้า
1.2 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเรี ยนรู ้ข้นั ตอนการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่เป็ นในรู ปแบบของเว็บไซต์ (website )
ของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2.เพื่อศึกษารู ปแบบในการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
1.3 ขอบเขตของรายงาน
การศึกษาขั้นตอนผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษา
ด้านการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสมกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 31สิ งหาคม 2561 ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ออกแบบ การคิด Mood & Tone ของสื่ อโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะสม ช่วยเสริ มความโดดเด่นของสิ นค้า
ตอบโจทย์ตามการรับบรี ฟงาน การคิดคําโฆษณาให้ดึงดูด และสื่ อถึงภาพรวมของธุ รกิจนั้นได้ ทํายังไงถึงจะ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และรวบรวมเนื้ อหาของงานมาทํารายงานสหกิจ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้ศึกษาและเรี ยนรู ้การขั้นตอนการคิดคําโฆษณา การออกแบบจัดวางองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ
ตัวสิ นค้าของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2.ได้ศึกษาขั้นตอนการรับบรี ฟงานจากฝ่ ายขาย (Account Executive)
ของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
3.ได้เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์ในรู ปแบบของเว็บไซต์ ( Website) ของ
บริ ษทั เทเลอินโฟมีเดีย จํากัด (มหาชน)
4. ได้ความรู ้มาพัฒนาด้านกราฟิ กดีไซน์เพิ่มเติมจากการศึกษาในชั้นเรี ยน

