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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การโฆษณา เป็ นการประกาศสิ น ค้าหรื อบริ การให้ประชาชนโดยทัว่ ไปทราบ เป็ นเครื่ องมื อ
สื่ อสารทางการตลาดเพื่อบอกกล่าวให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกถึ งคุณ ค่าและความแตกต่าง รู ้ จกั และก่ อให้เกิ ด
พฤติกรรมการซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การนั้นในอดีตการเริ่ มต้นของการโฆษณาจะเป็ นลักษณะของการร้อง
ป่ าวประกาศเชิ ญ ชวน ปั จ จุ บ ั น ทํา โดยเผยแพร่ ง านโฆษณาผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สื่ อ
โทรทัศน์ สื่ อวิทยุ เป็ นต้น โดยเจ้าของกิจการจะว่าจ้างบริ ษทั รับทําโฆษณา เพื่อทําการโฆษณาสิ นค้าและ
บริ การในสื่ อต่าง ๆ เช่น ป้ ายโฆษณากลางแจ้งตามถนนสายหลัก ซึ่ งเป็ นสื่ อที่ช่วยประหยัดงบประมาณ
ได้และสามารถตอกยํ้าตราสิ นค้าได้อีกทางหนึ่ง
การออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณา เป็ นโฆษณาที่ มีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวให้
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรให้เข้าใจง่ายดังนั้นผูท้ าํ การออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการ
โฆษณาจึ ง ต้อ งทํา infographicให้ ส วยงามเป็ นที่ ดึ ง ดู ด ผู ้บ ริ โ ภค วิ ธี ก ารที่ จ ะได้ภ าพดัง กล่ า ว ผู ้ท ํา
infographicควรมีพ้นื ฐานการทําinfographicเพื่อใช้ในการโฆษณา คือ ความรู ้เรื่ องอุปกรณ์เครื่ องมือและ
โปรแกรมเป็ นอย่างดี การใช้สี แ ละการจัด วางองค์ป ระกอบ และให้รู้ ว่า คอลัม นี้ มี อ ยู่ในนิ ต ยสาร
ความสําคัญของการทําinfographicเพื่อใช้ในการโฆษณาคือ ดึ งดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย สื่ อ
ความหมายเกี่ยวกับประโยชน์หรื อผลจากการอ่านคอลัมในนิ ตยสาร และสร้างความอยากรู ้อยากเห็น
ของผูอ้ ่านต่อ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณานั้น สิ่ งที่สําคัญที่สุดของการทําออกแบบ infographic
เพื่อใช้ในการโฆษณา คือ การสื่ อความหมายของการออกแบบ infographic เพื่อใช้ในการโฆษณา ซึ่ งจะ
มีความต่างกับการสื่ อความหมายของการโฆษณาที่ผูท้ าํ infographicจะต้องพยายามสร้างสรรค์ให้ภาพ
infographicเพื่อใช้ในการโฆษณาที่ออกมานั้น สามารถบอกอะไรกับประชาชนและข้อมูลที่ประชาชน
จะได้รับต้องตรงกับสิ่ งที่เราหรื อเจ้าขององค์กรต้องการจะบอกกับผูบ้ ริ โภคด้วย infographicเพื่อใช้ใน
การโฆษณาจะเกิดจากข้อมูลที่ผูท้ าํ ออกแบบ infographic ได้จากเจ้าขององค์กร ผสมผสานกับโฆษณา
อย่างเหมาะเจาะทําให้infographic ดูเด่นและสื่ อความหมายกับผูช้ มซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคของคอลัมนั้นได้
อย่างสมบูรณ์ คือจะต้องสนองตอบวัตถุประสงค์ทางการค้า และจะต้องดํารงไว้ซ่ ึ งคุณค่าทางโฆษณา
อย่างดีได้ดว้ ย
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คอลัม น์ DID YOU KNOW? เป็ นหนึ่ งในคอลัม น์ ใน Mix Magazine ของบริ ษ ัท มิ ต รมายา จํากัด
เป็ นคอลัมน์ เกี่ ยวกับ เรื่ องราวแปลก ๆ ในประเทศเพื่ อนบ้านโดยเฉพาะในอาเซี ยน โดยมี ค อนเซป
คื อ จะเป็ นสื่ อ ที่ ร วมข่ า วสารของเพื่ อ นบ้ า นที่ เราไม่ รู้ ซึ่ งกระบวนการกว่ า จะมาเป็ นinfographic
ในการโฆษณา ทางฝ่ ายการตลาดต้อ งมี ก ารติ ด ต่ อ เรื่ อ งของข้อมู ล และรู ป ภาพจากแผนกกราฟฟิ ก
และแผนกคอลัมนิ ตย์ เพื่อติดต่อขอข้อมูลและรู ปภาพเหล่านั้นมาออกแบบinfographicเพื่อลงโฆษณา
ผ่านFacebookดังกล่าวซึ่ งถื อว่าเป็ นการฝึ กฝนทักษะทางการinfographicเพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อลง
Facebook อย่างเต็มที่

รู ปที่ 1.1 ตัวอย่างอัลบั้มคอลัมน์ DID YOU KNOW? ของ Face Book : Mix Magazine

3

จากเหตุผลดังกล่าวผูจ้ ดั ทําจึ งมี ความสนใจที่ จะจัดทําโครงงานเรื่ อง “ขั้นตอนการออกแบบ
infographicเพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อลงอัลบั้มคอลัมน์ DID YOU KNOW? ของ Fanpang Facebook :
Mix Magazine ในวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2560”การศึกษาครั้งนี้ ผจู ้ ดั ทําได้รวบรวมเพื่อศึกษาขั้นตอน
การทําinfographicเพื่อใช้ในการโฆษณา ตั้งแต่การประชุมเพื่อรับงานจากพนักงานที่ ปรึ กษาไปจนถึ ง
ขั้นตอนการประเมินผลการโฆษณาไว้ทุกขั้นตอนเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของรายงาน
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาขั้ น ตอนในการออกแบบinfographicเพื่ อ ใช้ ใ นการโฆษณาเพื่ อ ลงเพจ
FaceBook Mix Magazine
1.2.2 เพื่อลงมือปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนในการออกแบบinfographicเพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อลง
เพจFaceBook ของ Mix Magazine
1.2.3 เพื่ อให้ท ราบถึ งปั ญ หาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานจริ งและสามารถแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้
1.3 ขอบเขตของรายงาน
ขอบเขตของรายงานการจัดทํารายงานสหกิ จศึกษา เรื่ อง ขั้นตอนการออกแบบinfographic
เพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อลงใน Fan page Facebook : Mix Magazine ณ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผู ้ศึ ก ษาได้ท ราบถึ ง ขั้น ตอนการออกแบบinfographicเพื่ อ ใช้ ใ นการโฆษณาเพื่ อ ใน
Fan page Facebook : Mix Magazine
1.4.2 ผลงาน infographicโฆ ษ ณ าได้ จ าก ก ารป ฎิ บั ติ งาน ส ห กิ จ ถู ก นํ า ไป ใช้ จ ริ งใน
Fan Page Facebook : Mix Magazine
1.4.3 ผูศ้ ึ ก ษาได้ท ราบถึ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิ งานและสามารถแก้ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้

