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บทคัดยอ 
การศึกษาการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การวิเคราะหและการพัฒนาการออกแบบแผนปาย

โฆษณาบนอินเทอรเน็ต” มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ เพื่อหาขอสรุปของหลักการพื้นฐานในการ
ออกแบบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพบนอินเทอรเน็ต และเพ่ือการพัฒนา
ตนแบบของ    การออกแบบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตใหนาสนใจ  

ผลจากการวิจัยในคร้ังนี้พบวา หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบแผนปายโฆษณาบน
อินเทอรเน็ต ท่ีมีประสิทธิภาพบนอินเทอรเน็ต มี 7 ประการ  ดังนี้ (1) ขอความที่มีลักษณะจูงใจ 
หรือดึงดูดใจ ท่ีเปนประโยชนตอลูกคา เพื่อใหทําการคลิกท่ีปายโฆษณา เชน คําวา  “คลิกดวน”,  
“กดท่ีนี่”, “ฟรี” เปนตน (2) ควรใสภาพประกอบตางๆ ท่ีดูนาสนใจ เกิดอารมณรวม อาจทําใหรูสึก
ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร ความตลกขบขัน ความตื่นตาต่ืนใจ ชวนใหติดตาม  (3) Theme 
และสีท่ีใชควรจะโดดเดน ซ่ึงจะสรางความนาสนใจไดมากกวา สีเทา หรือสีดํา แตอยางไรก็ตามก็
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในเน้ือหาโฆษณาท่ีใชดวย (4) ขนาดไฟลไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป 
เพราะจะมีผลตอการแสดงผลที่ชา (5) ขนาดของแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตมีขนาดมาตรฐาน
(468 x 60 พิกเซล) จะทําใหผูเขาเยี่ยมชมสามารถสังเกตเห็นไดงาย สามารถพบเห็นไดทันทีเม่ือมี
การเขามายังหนาเว็บไซต  (6) ทําการทดสอบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตกอนนําข้ึนจริง จาก
การใชโปรแกรม Web Browser ท่ีแตกตางกันไหม เชน Microsoft IE6 , Microsoft IE7, Mozilla 
Firefox , Safari และ Opera (7) ควรทําการปรับเปล่ียนแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตบอยๆ หรือ
มีสํารองเอาไวลวงหนา 
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เพื่อการพัฒนาตนแบบการออกแบบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตใหนาสนใจตองมี
สวนประกอบดังนี้  (1) สวนหัวเร่ือง (Head Line) ประเด็นหลักในส่ิงท่ีนําเสนอ (2) สวนหัวเร่ืองรอง 
(Sub Head Line) อธิบายเพิ่มเติมความหมายของหัวเร่ือง (3) ขอความโฆษณา (Body Copy) เนื้อหา
รายละเอียดท่ีจะอธิบายเนื้อความในสวนหัวเร่ือง (4) คําบรรยายใตภาพ (Caption) อธิบาย
ความหมายหรือการส่ือของภาพ  (5) ชื่อผลิตภัณฑ (Brand Name) ช่ือผลิตภัณฑ หรือบริการที่ใช
เปนตัวแทนของธุรกิจ  (6) คําขวัญ (Slogan) คําท่ีสะทอนถึงคุณประโยชนของตราผลิตภัณฑของ
ธุรกิจ (7) สวนบรรทัดทาย (Base Line) อาจเปนผูใหการสนับสนุน หรือ ผูผลิต (8) ภาพประกอบ 
(Illustration) (9) การจัดองคประกอบ (Layout)  เชน ตัวอักษร (Font) รูปแบบอักษร (Style) ขนาด
อักษร (Size) สี (Color) (10) เคร่ืองหมายการคา (Brand Logo) (11) เสียงประกอบ (Sound Effect) 
เชน เสียงดนตรี (Music) เพลงบรรเลง (Jingle)  อยางไรก็ตาม  ในการออกแบบแผนปายโฆษณาบน
อินเทอรเน็ตไมจําเปนตองมีท้ังหมด 11 ขอ อาจจะมีเทาท่ีจําเปน 

จากการศึกษาคร้ังนี้ มีการวิจัยการออกแบบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตผิดพลาดถึง 
คร้ัง 2 ดังนี้ การออกแบบแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตคร้ังท่ี 1 ผิดพลาด เนื่องจากการออกแบบ
ทําการสัมภาษณความตองการของกลุมเปาหมาย และผูผลิตผลิตภัณฑบายศรีโดยผลิตแผนปาย
โฆษณาบนอินเทอรเน็ตตามความตองการของกลุมเปาหมาย และผูผลิต ผลิตภัณฑบายศรี  ซ่ึงไมได
ใชหลักการออกแบบแตอยางใดจึงเกิดการออกแบบท่ีผิดพลาด  การออกแบบแผนปายโฆษณาบน
อินเทอรเน็ตคร้ังท่ี 2 ผิดพลาด โดยใชผูเช่ียวชาญ ท้ัง 5 ทาน  แตผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทานก็ไมมีความรู
เร่ืองการออกแบบส่ือแผนปายโฆษณาบนอินเทอรเน็ตมากพอและแบบสอบถามก็ไมมีความละเอียด
ใหเร่ืองของการออกแบบเทาไร ทําใหขอมูลที่ไดมาผูเชี่ยวชาญตอบตามขอมูลในแบบสอบถามท่ีไม
ละเอียด ผลจึงออกมาผิดพลาด 
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ABSTRACT 
 
This independent study, Analysis and Development of Banner Design on the Internet, has 

2 objectives which are to conclude the fundamental principle of internet banner design which 
makes an effective internet banner, and to develop the interesting prototype of internet banner 
design.  

The result reveals that there are 7 fundamental principles of internet banner design which 
are (1) the message must be persuasive or attract the customer to click the banner such as “Click 
Now!”, “Press Here!”, or “Free”. (2) The picture must be interesting and can make the customer 
feel sympathize with, amused, or excited. (3) The theme and color of the banner must be 
prominent which is more attractive than grey or black color. However the theme and color should 
be compatible with the content of the advertisement. (4) The file size should not be too big 
because it will slow the banner display. (5) The standard size of the banner is 468 x 60 pixel 
which will be easy to recognize. (6) The webmaster should test the internet banner before publish 
by using different web browser such as Microsoft IE6 , Microsoft IE7, Mozilla Firefox , Safari or 
Opera. (7) The webmaster should design a reserve banner or should change the banner design 
frequently.   

The interesting prototype of internet banner consist of (1) Head line which contain the 
main idea of the ads, (2) Sub head line which explain the meaning of the head line, (3) Body copy 
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message which will be a detail of the ads, (4) Picture caption which will explain the meaning of 
the picture, (5) Product or service brand name (6) Slogan, the word or idiom which tells the 
usability of the product, (7) Base line might be the sponsor name or the manufacturer name, (8) 
Illustration, (9) Layout adjustment such as  font style, font size, font color,  (10) Brand or 
company logo, (11) Sound effect such as music or jingle sound. Anyway the internet banner 
design might not consist all of these 11 elements but it should contain the necessary elements. 
 There were 2 mistakes while the researcher was working on the research which were (1) 
The 1st internet banner design had been incorrect because of the data which had been collected by 
interviewing the target group. The target group and also the rice offering producer didn’t have a 
knowledge about design which caused the fault banner design. (2) The 2nd internet banner design 
had been incorrect because the 5 experts didn’t know much about internet banner design and also 
the questionnaire was not good enough which caused the fault banner design. 
 
 


