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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั นี้ คนส่ วนใหญ่มกั จะใช้กบั อินเตอร์เน็ตอยูเ่ ป็ นประจา จนเกิดมีความเคยชินกับ
การทาอะไรผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต ทาให้เราสามารถที่จะมองออกว่าคนส่ วนใหญ่ใช้ชีวิตอยูก่ ับ
อิ นเตอร์ เน็ ตบ่อ ยมากๆ ไม่ ว่าจะหาข้อ มู ล ความรู ้ การรับชมสื่ อ ความบันเทิง รวมไปจนถึ งการ
ติดต่อสื่อสารกันจึงทาให้การทาธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ช่องทางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การซื้ อ
สิ นค้า เช่ น หากพูดถึ งอาหารคนก็จะเซิ ร์ชหา Wongnaiหากพูดถึงของถูกคนก็จะเซิ ร์ชหา Lazada
หากพู ด ถึ ง ที่ พ ัก คนก้จ ะเซิ ร์ ช หา Agoda ,Travelokaแต่ ถ ้า พู ด ถึ ง อุ ส หกรรมคนก็ จ ะเซิ ร์ ช หา
Yellowpages
สมุดหน้าเหลือง หรื อ เยลโล่เพจเจส (Yellow Pages) เป็ นคาสามัญที่หลายประเทศทัว่ โลก
ใช้เรี ยกสมุดโทรศัพท์ประเภทไดเร็คทอรี่ ส์ที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจ สิ นค้า และบริ การ ที่เรี ยบเรี ยงไว้
เป็ นหมวดหมู่ แจกจ่ายไปตามบ้านเรื อน ที่พกั อาศัย บริ ษทั ห้างร้าน และแหล่งธุรกิจต่าง ๆ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ถือว่าเป็ นสื่อโฆษณาแบบรายปี ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากรู ปแบบ สมุดเล่มหนา
แจกฟรี มาเป็ น เว็บไซต์( Yellowpages Thailand) ที่ได้รวบรวมกลุ่มอุตสหกรรมทัว่ ประเทศมาไว้
ลูกค้าที่มาซื้ อโฆษณาของส่ วนมาก มักจะขึ้นอันดับต้นๆ ของGoogle เนื่ องเว็บไซต์(Yellowpages)
มีการดูแลเว็บไซต์ของลูกร้านหลายด้าน การปรับแต่งความเร็ วในการเข้าถึงเว็บไซต์ การปรับแต่ง
โค๊ด และการเขียนเนื้ อหาให้เป็ นไปตามความต้อ งการของGoogle จะทาให้เว็บไซต์ของคุ ณติด
อันดับอยูใ่ นลาดับต้นๆ แต่เว็บไซต์ก็ตอ้ งดูดี เพราะหน้าเว็บไซต์เทรี ยบได้ทาหน้าร้านค้าของลูกค้าที่
ลงโฆษณาออนไลน์กบั เรา จึงต้อ งมี การออกแบบดีไ ซน์ผลงานให้สวยงาม เพราะคนจะเลือ กซื้ อ
สินค้าออนไลน์น้ นั เว็บไซต์ก็มีความน่าเชื่อถือ และ ดูดี
การออกแบบเว็บไซต์จึงเป็ นอี กหนึ่ งเครื่ องมือที่ช่วยอธิบายจุดแข็งของธุรกิจ การบริ การ
ของธุรกิจ ช่วยทาให้รายละเอียดที่ซบั ซ้อนได้เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยรู ปภาพ การทา แบนเนอร์ และ แคต
ตาล็ อ กสิ น ค้า ให้ลู ก ค้า จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มาก เราต้อ งท าให้ดู ส ะอาดตา จัด เรี ย งข้อ ความให้
องค์ประกอบที่ลงตัว
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบ แบนเนอร์ , แคตตาล็อ กสิ นค้า ให้กับร้านค้า
“ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี ”
1.2.2 เพือ่ หาความรู ้ ทักษะในการใช้ adobe Photoshop , adobe illustrator จากมืออาชีพ
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 การศึกษา “ ขั้นตอนการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาออนไลน์ของ ห้างหุน้ ส่วน
จากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี ”
1.3.2 โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่าง เดือ น 16 พฤกษาคม – 31สิ งหาคม 2561 การ
ออกแบบ แบนเนอร์ และ แคตตาล็อกสินค้า ตามที่ตอ้ งการของลูกค้า และรวบรวม
เนื้อหาของงานเพือ่ ทารายงานสหกิจ
1.4 ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงกระบวนการ การออกแบบ แบนเนอร์ , แคตตาล็อกสิ นค้า ของบริ ษทั
เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
1.4.2 ผูฝ้ ึ กสหกิจได้ปฏิบตั ิงานจริ ง ทาให้มี พฒั นาการและทักษะในการใช้ชีวิตในสถาน
ประกอบที่ดีข้ นึ รวมไปถึงการนาไปใช้ทางานในอนาคต
1.4.3 ผูฝ้ ึ กสหกิจได้เรี ยนรู ้วธิ ีการออกแบบ แบนเนอร์, แคตตาล็อกสินค้า จากมืออาชีพ

