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บทคัดย่อ 

 รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเร่ือง “กระบวนการผลิตส่ือโฆษณาของเกม Character 

GO” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของแอปพลิเคชนั Character 

GO ในบริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 

บริษทั โอ เวีย ทรี จาํกดั ในปัจจุบนัประกอบธุรกิจดา้นการผลิตส่ือโฆษณาออนไลน์ และ

ช่องทางการส่ือสาร จากการท่ีได้ไป ปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั โอ เวีย ทรี จาํกดั นั้นผูจ้ดัทาํ

ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนก Creative ตาํแหน่ง Graphic Designโดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ

หลกัเก่ียวกบัการทาํภาพประกอบการโฆษณา การตดัต่อส่ือโฆษณาออนไลน์ และ การวางแผนงาน  

  ผลจากการศึกษาและส่ิงท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานนั้ น ทําให้ได้ประโยชน์และ 

ประสบการณ์ ดงัน้ี 1.ไดป้ฏิบติังานจริงในรูปแบบการคิดสร้างสรรค์แนวครีเอทีฟ กบับุคลากรท่ีมี

ความเช่ียวชาญ ทั้งมีฝีมือ และ ความรู้ ทาํให้ไดรั้บการสั่งสอนแบบเฉพาะตวัท่ีสามารถนาํไปปรับใช้

ในชีวิตประจาํวนัได ้2.ไดมี้ไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาในเหตุการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้มากข้ึน 3.การ

ไดท้าํงานร่วมกนักบัคนอ่ืนภายในแผนกต่างๆในองคก์ร สร้างความสามคัคี แลว้มีสัมพนัธ์อนัดีต่อ

เพื่อนร่วมงาน ทาํใหเ้ราไดรั้บประสบการณ์ และขอ้คิดท่ีจะนาํไปใชใ้นวนัขา้งหนา้ 

การสร้างสรรค ์และการแสวงหาถือเป็นทกัษะสําคญัท่ีจะทาํให้บุคคลในสายงาน Creative 

นั้นสามารถผลิตผลงานออกมาได ้ เพราะ Creative ไม่ใช่เพียงบุคคลท่ีนั่งคิดงานหน้าคอม แต่เป็น

บุคคลสามารถตกผลึกความคิดจากประสบการณ์ท่ีสั่งสมออกมาเป็นช้ินงานใหป้ระจกัษไ์ด ้

คําสําคัญ : ครีเอทฟี, กราฟิกดีไซน์ , ส่ือโฆษณาออนไลน์  
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคัญของปัญหา 

 ในสถานการณ์ปัจจุบนัโลกของเราไดก้า้วเขา้สู่ยุคดิจิทลัซ่ึงเป็นยุคสมยัท่ีมีการเคล่ือนไหว

ตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง ทาํใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆเพิ่มข้ึนมากมาย โดยเฉพาะส่ือออนไลน์ท่ีมีการเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ืองตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไปทาํให้การตลาดและสังคมขยายตวัมากข้ึน อีกทั้งยงัส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และส่ิงท่ีไดรั้บผลกระทบจากกนัเปล่ียนแปลงน้ีคือ การส่ือสารทาง

การตลาดท่ีถูกแบ่งออกไปหลากหลายช่องทาง ซ่ึงในแต่ละประเภทช่องทางของการส่ือสารนั้นเองก็

มีการแข่งขนัท่ีสูง ดงันั้นการโฆษณาจึงเขา้มามีบทบาทในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั

ตวัสินคา้ท่ีเราถือครองอยู ่

 ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัไดถู้กตั้งให้เป็นส่ือหน่ึงท่ีมีบทบาทในการส่ือสารกบัคนหมู่มาก ซ่ึง

ส่ือออนไลน์นั้นสามารถแบ่งออกไดอี้กมากกวา่หน่ึงช่องทาง โดยการทาํโฆษณานั้นจะพึ่งส่ือเหล่าน้ี

ในการเผยแพร่โฆษณาออกไปสู่ประชาชนและในแต่ละประเทศเองไม่ไดใ้ชส่ื้อเดียวกนัทั้งหมดดว้ย 

ยกตวัอย่างช่องทางท่ีถือเป็นส่ือสารมวลชน หรือ Mass Media เช่น Facebook Page และ Line@ ท่ี

ถือเป็นส่ือออนไลน์ท่ีมีค่านิยมแพร่หลายในประเทศไทยในการใชเ้ป็นช่องทางในการโฆษณา 

 เพราะเหตุผลขา้งตน้น้ีทาํให้ตอ้งมีปรับปรุง แกไ้ข และการสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆออกมา 

และพฒันาต่อไปเพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคต์ามท่ีลูกคา้ไดต้ั้งเป้าหมายไว ้

 จากท่ีไดศึ้กษางานโฆษณาในแผนก Graphic Design ของ บริษทั O Via Three เพื่อศึกษาถึง

การสร้างงานโฆษณา การคิดงานโฆษณากบัมืออาชีพท่ีชาํนาญในวชิาชีพน้ี ขั้นตอนการคิดโฆษณา 

การรับบรีฟลูกคา้จากฝ่ายบริหารงานลูกคา้(AE) และการทาํงานอย่างเป็นระบบของทีมงานช่วยทาํ

ให้การทาํงานนั้นเขา้ใจไดง่้ายข้ึนทาํให้เกิดความคิดใหม่ๆและความคิดท่ีจะผลิตงานออกมาให้โดน

ใจกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของรายงาน 

 เพื่อศึกษาขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาของแอปพลิเคชัน Character GO ในบริษทั โอ 

เวยี ทรี จาํกดั 

 

 

 

 

 



2 
 

1.3 ขอบเขตของรายงาน  

1. ศึกษาเฉพาะในการสร้างสรรค์งานโฆษณาในส่ือท่ีเผยแพร่ต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้า 

หมายหรือกลุ่มลูกคา้ และศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการผลิตโฆษณา การคิดคาํโฆษณา และ

การเผยแพร่โฆษณาบนส่ือต่างๆโดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ะหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม – 31 

สิงหาคม 2561 ศึกษาเก่ียวกบัขั้นตอนการคิดโฆษณาทั้งหมด และรวบรวมเน้ือหาของงาน 

และทาํรายงานสหกิจ 

2. เกม Character GO เป็นเกมท่ีใช ้Url บนสมาร์ทโฟน และ แทบ็เล็ต เท่านั้น 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 ไดศึ้กษาขั้นตอนการสร้างสรรคง์านโฆษณาของแอปพลิเคชนั Character GO ในบริษทั โอ 

เวยี ทรี จาํกดั 

 

 



 
 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 

รายงานผลการดําเนินงานสหกิจศึกษาเร่ือง "กระบวนการผลิตส่ือโฆษณาของเกม 

Character GO" มุ่งศึกษาในขั้ นตอนการผลิตส่ือโฆษณ าออนไลน์ ขั้ นตอนการทํางาน และ

ประสานงานในบริษทัโฆษณา การคิดงานในรูปแบบของครีเอทีฟ ในการทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํรายงานฉบบัน้ี 

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 

2.1 บทบาทและหนา้ท่ีของการโฆษณา 

2.2 แนวคิดเร่ืองการขบัเคล่ือนดว้ยเกมมิฟิเคชัน่ (Gamification) 

 -  ความหมายของเกมมิฟิเคชัน่ 

 -  องคป์ระกอบของเกมมิฟิเคชัน่ 

-  ขั้นตอนการพฒันาเกมมิฟิเคชัน่ 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

2.4 ขั้นตอนการผลิตส่ือออนไลน์ของแอปพลิเคชนั 

 

 

2.1 บทบาทและหน้าทีข่องการโฆษณา 

 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาไดใ้ห้คาํจาํกดัความของโฆษณาไวว้่าการโฆษณาคือ 

รูปแบบของการเสนอแบบมิไดเ้ป็นการส่วนตวัโดยตอ้งจ่ายเงินและเป็นการเผยแพร่ความคิดเห็น 

สินคา้และบริการต่างๆโดยผูส้นบัสนุนท่ีระบุไว ้

การโฆษณาในอีกความหมายหน้ีง คือ การเผยแพร่หรือชกัจูงใจในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตกณัฑ ์

และการผลิตท่ีไม่เป็นส่วนตวั โดยผา่นส่ือประเภทต่างๆ ดว้ยจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการจดจาํสินคา้ 

และบริการใหผ้า่นมือผูผ้ลิตไปถึงผูบ้ริโภคโดยเร็วท่ีสุด สรุปไดว้า่ การโฆษณาคือการขายนัน่เอง 

เอกสารประกอบการสอน “วิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา” (เชียงใหม่: 

คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,2549) 

ตงันั้นการโฆษณาคือการทาํส่ืออกมาเพื่อขายของโดยทาํให้เกิดแรงจูงใจ ชกัจูงผูบ้ริโภคให ้

หนัมาใชสิ้นคา้ หรือ บริการ โดยไม่ไดท้าํไดฟ้รีๆ การโฆษณานั้นตอ้งมีภาระค่าใชจ่้ายใหก้ารทาํโดย 

หนา้ท่ีการทาํโฆษณานั้นเป็นหนา้ท่ีของเอเจนซ่ี ซ่ึงตอ้งทาํให้ลูกคา้พึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการ

ซ้ือต่อผูบ้ริโภค ทาํใหเ้กิดการซ้ือ-ขาย ในระดบัท่ีผูผ้ลิตไดว้างไวน้ั้นเอง 
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2.2 แนวคิดเร่ืองการขับเคล่ือนด้วยเกมิฟิเคช่ัน (Gamification) 

ความหมายของเกมิฟิเคช่ัน (Gamification) 

เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตวัเกม 

เพื่อเป็นส่ิงท่ีช่วยในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนมีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ีสนุกสนาน ใชก้ลไกของเกมเป็นตวัดาํเนินการอยา่งไม่ซบัซอ้น อนัจะ

ทาํให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแกไ้ขปัญหา (Christopher, P., 2014, 

Jim, S., 2014 และ Sergio, J., 2013, Karl M. Kapp, 2012: 10) 

 องค์ประกอบของเกมมิฟิเคช่ัน 

เกมมิฟิเคชั่นเป็นการนําเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อสร้าง

แรงจูงใจและความน่าต่ืนเต้นในการเรียนรู้ ทําให้ เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ี ดี มี

กระบวนการท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในส่ิงท่ีซบัซ้อนโดยใชเ้หตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัในความเป็นจริง 

มาจดัเป็นกิจ-กรรมในลกัษณะของเกม (Karl M. Kapp, 2012: 26-49) ซ่ึงองค์ประกอบของเกมมิฟิ

เคชัน่มีดงัน้ี 

1. เป้าหมาย (Goals) เกมแต่ละชนิดมีวธีิการเล่นท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีมีในทุกเกมคือเป้าหมาย

ของการเล่นเกมอาจจะเป็นการกาํหนดถึงการเอาชนะสามารถแกป้ริศนาหรือผา่นเกณฑท่ี์ผูอ้อกแบบ

เกมกาํหนดไว ้ทาํใหเ้กิดความทา้ทายท่ีช่วยใหผู้เ้ล่นกา้วไปขา้งหนา้ เม่ือบรรลุเป้าหมายจึงจะเป็นการ

จบเกมบางคร้ังอาจจะจาํเป็นตอ้งประกอบดว้ยเป้าหมายเล็กท่ีสามารถนาํไปสู่เป้าหมายใหญ่ เพื่อให้

เกิดการเล่นอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่จบเกมเร็วเกินไป 

2. กฎ (Rules) เกมจะต้องมีการบอกถึง กฎ กติกา วิธีการเล่น วิธีการให้คะแนน หรือ

เง่ือนไขโดยอธิบายไวเ้พื่อใหผู้เ้ล่นปฏิบติัตามผูอ้อกแบบเกมจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดกฎต่างๆ ใหช้ดัเจน 

3. ความขดัแยง้ การแข่งขนั หรือความร่วมมือ (Conflict, Competition, or Cooperation) ใน

การเล่นเกมท่ีมีความขดัแยง้เป็นการเอาชนะโดยการทาํลายหรือขดัขวางฝ่ายตรงขา้ม แต่การแข่งขนั

จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตนเองเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงขา้ม ส่วนความร่วมมือเป็นการร่วมกนั

เป็นทีมเพื่อเอาชนะอุปสรรค และบรรลุเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั 

4. เวลา (Times) เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดแรงผลกัดนัในการทาํกิจกรรมหรือการดาํเนินการ เป็น

ตวัจบัเวลาท่ีอาจจะทาํใหผู้เ้ล่นเกิดความเครียดและความกดดนั ทาํใหเ้ป็นการฝึกฝนใหผู้เ้รียนทาํงาน

สัมพนัธ์กบัเวลา ดงันั้นผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้การจดัสรรบริหารเวลาซ่ึงเป็นปัจจยัความสาํเร็จท่ีสาํคญั 

5. รางวลั (Reward) เป็นส่ิงท่ีผูเ้ล่นจะไดรั้บเม่ือประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึง

ควรจะมีป้ายรายการจดัลาํดบัคะแนน (Leader Board) การให้รางวลัเป็นส่ิงสําคญั เพื่อเป็นการจูงใจ

ใหผู้เ้ล่นแข่งขนักนัทาํคะแนนสูง 
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6. ผลป้อนกลับ (Feedback) เป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความคิด การกระทาํท่ีถูกต้อง หรือการ

กระทาํท่ีผดิพลาด เพื่อแนะนาํไปในทางท่ีเหมาะสมต่อการดาํเนินกิจกรรม 

7. ระดบั (Levels) เป็นส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดความทา้ทายต่อเน่ือง โดยผูเ้ล่นจะมีความคืบหนา้ไปยงั

ระดบัท่ีสูงข้ึน เพื่อให้เกิดเป้าหมาย (Goals) ใหม่ ผูเ้ล่นจะไดรั้บความกดดนัมากข้ึน ทาํให้มีการใช้

ประสบการณ์ ทกัษะ จากระดบัก่อนหนา้ไปจนจบเกม บางคร้ังระดบัไม่จาํเป็นตอ้งเร่ิมจากระดบัท่ี 1 

เสมอไป อาจจะมีการเลือกระดับ  ง่าย ปานกลาง หรือยาก เพื่ อให้ เกิดความเหมาะสมกับ

ความสามารถของผูเ้ล่นเกม หรือบางคร้ังระดบัอาจอยู่ในลกัษณะของตวัผูเ้ล่นเอง โดยใช้การเก็บ

ประสบการณ์ท่ีมากข้ึน เม่ือเก็บประสบการณ์ถึงจุดหน่ึง จะเป็นการเล่ือนระดับประสบการณ์ท่ี

สูงข้ึนเร่ือยๆ ตลอดการเล่นเกม 

ข้ันตอนการพฒันาเกมมิฟิเคช่ัน 

การทาํเกมมิฟิเคชัน่ (หรือเรียกว่า Gamify) คือ การบูรณาการของกลศาสตร์เกมเขา้ไปใน

การเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยใชร้างวลัเพื่อจูงใจให้กบัผูเ้ล่นท่ีประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

อาจจะ เป็ น แต้ม  (Point) เข็ม ห รือตรารับ รอง (Badge) ห รือการได้ เล่ื อน ระดับ ขั้ น  (Level) 

(MacMeekin M., 2013) โดยมี 6 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ระบุผลการเรียนรู้ (Identify Learning Outcomes) ผูส้อนจะต้องกาํหนดผลการเรียนรู้ 

และอธิบายผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นตวัช้ีวดัผูเ้รียน 

2. เลือกแนวคิดท่ียิ่งใหญ่ (Choose a Big Idea) ผูส้อนจะตอ้งเลือกแนวคิดท่ีสามารถทาํให้

ผูเ้รียนเกิดความทา้ทาย และสามารถดาํเนินการเรียนการสอนผา่นไปจนส้ินสุด ผูเ้รียนจะตอ้งนาํผล

การเรียนรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้

3. เร่ืองราวของเกม (Storyboard the Game) มีการดาํเนินเร่ืองราวตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของเกม มี

กิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Design Learning Activities) กิจกรรมการเรียนรู้จะเกิดข้ึน

ในช่วงระยะเวลาการสอน ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 

5. สร้างทีม (Build Teams) เกมสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเล่นเป็นทีมได ้การเล่นเป็น

ทีมจะช่วยใหเ้กิดสังคมของการเรียนรู้ไดม้ากกวา่เล่นเป็นรายบุคคล 

6. ประยุกต์ใช้พลวตัของเกม (Apply Game Dynamics) ตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกมมิฟิ

เคชัน่ท่ีสร้างข้ึนอยูใ่นมาตรฐานของเกม เช่น มีแรงจูงใจ ระดบั การแข่งขนั การยอมรับความพา่ยแพ ้

มีความทา้ทาย มีรางวลั และมีอิสระในการอธิบายเป็นรายบุคคล 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) 

การตลาดสังคมออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้างเคร่ืองมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์ 

เน็ตซ่ึงมีการใชส่ื้อออนไลน[นการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อส่ือ 

สาร และสร้างตราสินคา้ให้บรรลุตามความตอ้งการ โดยพื้นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์ 

นั้นเปีน การสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้งเน้ือหา รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียงเพื่อวตัถุประสงค ์

หลกัของการตลาดเพื่อกระจายเน้ือหาไปยงัผูบ้ริโภค ซ่ึงการตลาดผา่นสังคมออนไลน์ถือไคว้า่เปีน 

ความนิยม 

สามารถพฒันาช่องทางท่ีหลากหลายในการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการได้หลากหลาย

รูปแบบและ กิจกรรม เช่น อีเมลห์รือการโฆษณาออนไลน์บนเวบ็ไซต ์เปีนตน้ (Kaur, 2016) 

นอกจากน้ี ส่ือสังคมออนไลน์ยงัช่วยนกัการตลาดพฒันาโอกาสทางการธุรกิจในการเขา้ถึง 

กลุ่มลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี (Kelly, Kerr&Drennan, 2010 อา้งใน Godey, 

Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito&Singh, 2016) ยิ่งไปกวา่นั้น ส่ือสังคม ออนไลน์เป็น

หนทางในการสร้างเน้ือหาทางการตลาดของแบรนดไ์ดด้ว้ยการกสร้างสรรค ์กระจายหรือ 

นาส่ือไ ปถึงผูบ้ริโภค เป็นเคร่ืองมือประเภทหน่ึงท่ีสร้างภาพลกัษณ์ตราสินคา้และนกัการตลาดนิยม 

ชมชอบในการใชส้ร้างการตลาด (Tsai&Men, 2013 อา้งใน Godey, etal., 2016)  

ทั้งน้ีตวัอยา่งการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ข องวงการธุรกิจสิน คา้หรูหราหรือตราสินคา้ระดบั

แพงนิยมใชเ้คร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลกัในการกระตุน้ทางการตลาดเพื่อสร้างให้ตราสินคา้

ประสบความสําเร็จ ตวัอย่างเช่น หลุยส์ วิตตอง (LouisVuitton: LV) มีการนาเสนอวีดีโอการเดิน

แบบผา่น ทางเฟซบุก๊แฟนเพจ ซ่ึงทาใหเ้หล่าบรรดาผูช่ื้นชอบตราสินคา้ นิยมชมชอบและมีความสุข

กบัโชวไ์ดเ้หมือนใกลชิ้ดกบัตราสินคา้และกิจกรรมของตราสินคา้ (Kapferee, 2012) รวมไปถึงเบอร์

เบอร่ี (Burberry) มีการนาเสนอร้านคา้ออนไลน์ต่อลูกคา้ชาวจีน ซ่ึงเป็นการเปิดบริการบนโลก

อินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชัว่โมง โดยรวมไปถึงระบบการอาํนวยความสะดวกและเปิดให้มีการพูดคุย

แลกเปล่ียนสอบถาม ทั้งน้ีเบอร์เบอร่ียงัมีบญัชีการเขา้ถึงของนกัสังคมออนไลน์ชาวจีนผา่นเวบ็ไซต ์

ไม่วา่จะเป็นkaixin001.comและ douban.comทั้งน้ี ผูมี้ช่ือเสียงพื้นเมือง ของชาวจีนยงัมีการสนทนา

เก่ียวกบั เบอร์เบอร่ีผา่นส่ือสังคมออนไลน์อนัเป็นช่ือเสียงของจีนหรือโปรแกรมท่ีมีช่ือเสียงบนโลก

ออนไลน์ท่ีเรียกวา่ ไวโบ (Weibo) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ในรูปแบบไมโครบล็อกท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในจีน 

นอกจากน้ี เดือน มกราคม ปี 2012 เบอร์เบอร่ีมีผูติ้ดตามจานวน 180,000 คนในเวบ็ไซต์ไวโบ ซ่ึง

เพิ่มข้ึนจาก 90,000 คนในตน้ปี 2011 (Spillecke&Perrey, 2012) นอกจากน้ี การตลาดของธุรกิจ

ประเภทหรูหราหรือ สินค้าระดับแพงมีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการกระตุ้นยอดขาย โดย 
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Kim&Ko (2012) ไดอ้ธิบายการใชก้ารตลาดของส่ือสังคมออนไลน์จากสินคา้ประเภทหรูหราหรือ

ระดบัแพงถึงความพยายามพฒันาตราสินคา้ดว้ย 5ทิศทางผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ความบนัเทิง การปฏิสัมพนัธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง และการตลาดแบบปาก

ต่อปาก 

 

2.4 ข้ันตอนการผลติส่ือออนไลน์ของแอปพลเิคชัน 

โดยรวมการผลิตส่ือออนไลน์ของแอปพลิเคชนั มีดว้ยกนั 7 ขั้นตอน 

1. รับครีเอทีฟบรีฟจากทางฝ่ายบริหารงานลูกคา้(AE) 

2. ประชุมปรึกษากบัหวัหนา้แผนก 

3. วางโครงร่างของการทาํงาน 

4. ลงมือผลิตงาน 

5. ส่งงานใหห้วัหนา้แผนกตรวจสอบ 

6. ส่งงานใหลู้กคา้ 

7. แกไ้ข และส่งงานใหลู้กคา้อีกคร้ัง 

 

1.รับครีเอทีฟบรีฟจากทางฝ่ายการตลาด ท่ีประสานงานกับทางลูกค้าว่า ทางลูกค้านั้ น

ตอ้งการส่ือประเภทใด โดยท่ีส่วนใหญ่ของลูกคา้จะเป็นทางศิลปิน ไม่ก็เป็นแบรนดเ์ช่น Major หรือ

BaNANA มีวตัถุประสงคอ์ะไรในการทาํส่ือโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงรายละเอียดพวกน้ีมีความสาํคญัต่อ

การผลิตงาน เพราะเราจะทาํงานไดง้านข้ึนและประหยดัเวลาในการทาํงาน 

2.    หลงัจากไดรั้บครีเอทีฟบรีฟอย่างครบถว้นแลว้จึงนาํมาเขา้ประชุมก็จะมี AE เรา และ

หวัหนา้แผนกท่ีจะเขา้ร่วมประชุมเพื่อตกลงกนัวา่จะทาํส่ือประเภทไหน ถา้เป็นภาพน่ิง เราก็จะมาดู

วา่ตอ้งมีอะไรในภาพ ใชค้าํอะไรบา้ง มีส่ิงใดท่ีตอ้งบงัคบัหรือมั้ย เช่นตอ้งใช ้Character ท่ีมี Action 

น้ีในภาพ ใชสี้น้ีเป็น CI(Corporate Identity) ของ Character น้ี 

ถา้เป็นคลิปก็มาตกลงวา่ลูกคา้ตอ้งการแบบใด ระยะเวลาในการดาํเนินการเท่าไร ความยาว

คลิปขนาดไหน จากนั้นจึงมาร่วมกนัวางแผน ซ่ึงการถ่ายทาํนั้นก็จะแบ่งออกเป็นการถ่าย Shooting 

จากสถานท่ีจริง หรือ ถ่ายจากในเกม ถ้าเก็บ Shooting ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ซ่ึงในส่วนน้ีก็ตอ้ง

แลว้แต่ลูกคา้วา่ตอ้งการแบบไหน ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะออกแนวก่ึง Shooting ก่ึงภาพในเกม 

3. การวางโครงร่างของการทาํงานนั้นจะทาํหลงัจากประชุมเสร็จโดยท่ีเราจะตอ้งมาเรียบ

เรียงส่ิงท่ีตอ้งทาํออกมาเป็นลาํดบัขั้นตอนเพื่อให้การทาํงานนั้นดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น

การทาํ Mock up ภาพจะวางคาร์แรคเตอร์ตรงไหน ใช ้Text วา่อะไร ตอ้งมาเกาคาํใหเ้หมาะสม และ
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กระชบัให้ผูรั้บสารเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และถา้เป็นการถ่ายคลิปก็วา่ง Story วา่จะตอ้งทาํอะไร ถ่ายยงัไง 

ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเราจะถกกนัถึงเร่ืองของรายละเอียด ตั้งแต่เร่ืองผูแ้สดง, เส้ือผา้, แบบฉาก, เลือกรูป 

Location, อุปกรณ์ประกอบฉาก, การจัดไฟหรือเทคนิคภาพ เวลาถ่ายทําส่ิงท่ีเราหวงัจะได้รับ

ทางดา้นอารมณ์และการแสดงของผูแ้สดงเป็นเวลาเหมาะท่ีสุดท่ีเราจะไดต้อบปัญหาลูกคา้และรับรู้

ส่ิงท่ีเขาตอ้งการเราต้องคาํนึงไวอ้ย่างหน่ึงว่า เม่ือผมพูดว่า เราจะถ่ายคาร์แรคเตอร์แมวในห้อง

ทาํงานแต่ละคนก็จะวาดภาพกนัไปแต่ละอยา่ง เป็นแมวท่ีไม่เหมือนกนั บางคนอาจจะเป็นลูกแมว 

บางคนเป้นแมวเปอร์เซีย ในห้องทาํงานเองก็มีหน้าตาไม่เหมือนกนัในความคิดของแต่ละคนห้อง

ทาํงานของคนหน่ึงอาจจะเป็นห้องรกๆท่ีเต็มไปดว้ยเอกสาร อีกคนอาจเป็นห้องหรูทาํดว้ยไมส้ัก 

บางคนอาจจะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ตวัหน่ึง แต่เรากาํลงัตอ้งการคลิปๆเดียวดงันั้นจึงตอ้งมีการมาตก

ลงกนัใหภ้าพของทุกคนกลายมาเป็นภาพๆเดียวกนั 

4. เม่ือประชุมวางแผนการเสร็จแลว้ จึงเขา้สู่ขั้นตอนท่ีสําคญัท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นหวัใจของการ

สร้างงาน ซ่ึงก็ไม่มีอะไรตอ้งพูดกนัแลว้ เพราะกาํหนดการดาํเนินการนั้นไดข้อ้สรุปแลว้ว่าตอ้งทาํ

อะไรในตอนประชุมวางแผนวา่ ใชฉ้ากแบบไหน ตวัละครอะไร มุมกลอ้ง การแสดง 

5. หลงัจากผลิตช้ินงานออกมาแล้วก็ดาํเนินการส่งงานให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบว่าตรง

ตามกลุ่มเป้าหมาย ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการหรือไม่ การวาง Position โอเคหรือไม่ การใช ้CI ถูกตอ้ง

ตามแบรนด์หรือเปล่า ถา้ยงัไม่ผา่นหวัหนา้แผนกจะทาํการปรับแกใ้ห ้หรืออาจจะมีการปรับแผนให้

เรากลบัไปแกอี้กเล็กนอ้ย แต่ถา้ผา่นแลว้หวัหนา้จะส่งช้ินงานนั้นไปใหก้บัทาง AE เพื่อประสานงาน

กบัลูกคา้อีกที 

6. หลงัจากท่ีเราไดส่้งงานให้ AE แลว้ส่ิงท่ีตอ้งทาํก็คือ รอการคอนเฟิร์มจากลูกคา้ ถา้ลูกคา้

บอกวา่ผา่นก็สามารถลงส่ือออนไลน์ไดเ้ลย ตามช่องทางท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือลูกคา้จะนาํไปลงเลย 

แต่ถา้ไม่ผา่นยงัติดปัญหาอยูก่็จะแจง้กลบัมาใหท้างเราแกอี้กคร้ัง 

7. เม่ืองานไม่ผา่นเราก็จะเอามาแกอี้กคร้ังตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ แลว้ส่งกลบัไปให้ AE แลว้

ไปคุยกบัทางลูกคา้อีกคร้ัง 

 



 
 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ   : บริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 

     O Via Three Co.,Ltd. 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ  : 95/75 หมู่ 18 ถ.สุขสวสัด์ิ ต.บางพึ่ง 

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 

Tel. 02-818-2655 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสัญลกัษณ์(Logo)บริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 
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ภาพประกอบท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 

 

ภาพประกอบท่ี 3.3 บริษทัท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาบริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั O Via Three น้ีเปิดมาแลว้มากกวา่ 10 ปีแลว้ซ่ึงในช่วงแรกของบริษทันั้นจะเป็นการ

ใหบ้ริการทางดา้นต่างๆ เช่น 

- Consulting Service 

- Strategic Planning 

- Marketing Campaign Management 

- Event – Seminar 

- PR Service 

- Digital Solution Services 

ใน 10 ปีแรกนั้นทางบริษทั O Via Three มีพนกังานจาํนวนมากเน่ืองจากงานหลกัของ

บริษทันั้นคือการจดั Event  งานออฟไลน์ และไดมี้ผลงานท่ีโดดเด่น ซ่ึงลูกคา้ของทาง O Via Three 

นั้นเป็นองคก์รขนาดใหญ่ เช่น HP , Microsoft  , SAS , AMD และภาครัฐ โดยผลงานของบริษทันั้น

มีดงัน้ี 

- วางแผนการทาํงานของบตัรแมงมุม และจดังานเปิดตวัของภาครัฐ 

                        
ภาพประกอบท่ี 3.4 ตราสัญลกัษณ์บตัรแมงมุม             ภาพประกอบท่ี 3.5 ตวัอยา่งบตัรแมงมุม 

- วางแผนการตลาดระยะยาวใหก้บั HP เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการซํ้ า และซ้ือของแท้

 
ภาพประกอบท่ี 3.6 Flowchart การทาํงานของแผนการของ HP 
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- จดับูธเปิดตวัสินคา้ไทยในต่างประเทศ 

 
ภาพประกอบท่ี 3.7 ภาพตวัอยา่งในงานท่ีประเทศจีน 

- จดับูธ Roadshow ของทาง AMD  

 
ภาพประกอบท่ี 3.8 ภาพตวัอยา่งในงานแถบ Asia Pacific 

-  Turn - Keys สินคา้ของญ่ีปุ่นยีห่อ้ KOWA 

 
ภาพประกอบท่ี 3.9 ภาพสินคา้ช่วยกระชบักลา้มเน้ือ และแป้งฝุ่ นของ KOWA ภาพประกอบท่ี 3.10 
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หลงัจาก 10 ปีแรกผา่นพน้ไปทางบริษทัโอเวยีทรีก็ไดมี้การปรับเปล่ียนการบริหารงานคร้ัง

ใหญ่จากท่ีเป็นบริษทัท่ีเนน้ใหก้ารบริการไดเ้ปล่ียนเป็นการทาํธุรกิจท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัจาํนวนบุคคลและ

เป็นงานท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ เพราะใน 10 ปีแรกนั้นการจดั Event ถือเป็นงานท่ีจะตอ้งมีการ Create 

ส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาเพื่อใหง้านนั้นโดดเด่น ซ่ึงถือเป็นขอ้ดี แต่เม่ือข้ึนช่ือวา่เป็นการสร้างส่ิงใหม่ยอ่มตอ้ง

ใชทุ้น และตลอดการสร้างสรรคน์ั้นจะเปลืองงบประมาณอยา่งมาก ดงันั้นทางโอเวยีทรีจึงไดมี้การ

สร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา ท่ีสามารถสร้างเป็น Platform เพื่อนาํไปใชใ้นการยอ่ยอดต่อไปได ้ และเม่ือมอง

ยอ้นกลบัมายงัสามารถเห็นส่ิงท่ีไดท้าํไวก่้อนหนา้น้ีได ้ไม่เหมือนการจดั Event ท่ีเม่ือมองกลบัมาจะ

เห็นไดว้า่ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นของเราเลย จึง ไดมี้การสร้าง Products ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เป็น Platform 

ท่ีสามารถต่อยอดไดใ้นอนาคต ปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 4 Products ไดแ้ก่ 

 

1. LearnRocket เป็นส่ือออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางหน่ึงทางดา้น Education 

-  

 
ภาพประกอบท่ี 3.11 ตราสัญลกัษณ์ LearnRockets 

 

2. Collab เป็นส่ือ Social สาํหรับติดต่อส่ือสารสร้างความสัมพนัธ์ของคนในองคก์ร 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3.12 ตราสัญลกัษณ์ Collab 
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3. TOMIXE Global WIFI เป็น ProductPocket Wi-Fi ท่ีสามารถใชไ้ดใ้นต่างประเทศ 

 
ภาพประกอบท่ี 3.13 ตราสัญลกัษณ์ TOMIXE Global Wi-Fi 

-  

4. CharacterGO เป็น Product ท่ีเป็นเกมบนมือถือท่ีเป็นแหล่งรวมคาร์แรคเตอร์ต่างๆท่ีมี

ช่ือเสียง และมีการแจกของรางวลัมากมายในเกม 

 
ภาพประกอบท่ี 3.14 ตราสัญลกัษณ์ CharacterGO 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.15 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารขององคก์รบริษทั โอ เวยี ทรี จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

ธนบดี ไชยพลี 

วรารัตน์ ศรีธีราทรัพย ์

เจา้ของสถานประกอบการ 

นุสรา ธนวฒัน์ธาดา 

ฝ่ายการตลาด 

สุรชยั บุญสาย 

ฝ่าย Graphic 

ธนภทัร ครุเวชรัตน์ 

นกัศึกษาสหกิจศึกษา 
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

• นายธนภทัร ครุเวชรัตน์  :   Graphic Design 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงการนอกเหนือจากโครงการคือ 

 ออกแบบโลโกแอปพลิเคชนั WEONE 

 ออกแบบแผนท่ีของบริษทั(รูปท่ี 3.2) 

 ออกแบบ Template Infographic ของ Central plaza 

 Research Blogger Game ของไทย 

 เขา้ร่วมประชุมเร่ือง Blogger game 

 เขา้ร่วมการจดับูธ CharacterGO ในงาน Asia Comic con 

 แจกแจงรายละเอียดคลิปของ Just ดู it ลงใน Excel 

 Edited วดิิทศัน์เฉลิมฉลองวนัครบรอบของในหลวงรัชกาลท่ี 10 

 Edited วดิิทศัน์เฉลิมฉลองวนัครบรอบของพระราชินีรัชกาลท่ี 9 

 คิด Message เพื่อใชใ้นการ Contact กบัเพจ 

 คิด CaptionCharacterGO ลง Social Media 

 ออกไปพบลูกคา้จากทาง Robinson 

 

3.5 ช่ือและตําแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

3.5.1 ช่ือ - สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  :  คุณสุรชยั บุญสาย 

3.5.2 ตาํแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  : Graphic Design 

 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 

(รวม 16 สปัดาห์) 

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.30 น. – 18.00 น. 
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3.7 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน 

 3.7.1 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิ 

สัปดาห์ที ่1 - ฟังคาํอธิบายงานแผนการทาํงานของทีมงาน Character GO จากพี่เล้ียงวา่มี

หนา้ท่ีการทาํงาน และตอ้งทาํอะไรบา้งในตลอดการฝึกงานน้ี 

- วางลายนํ้า Logo Character GO ลงในภาพท่ีทีมงานไดเ้ตรียมไวใ้ห ้

- Research Blogger game ของไทยเพือ่ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์แอปพลิเค

ชนั CharacterGOลงใน PowerPoint เพื่อใชใ้นการ Present ในการประชุม 

- ออกแบบ Template PowerPoint Character GO  

- Research free media บน Facebook เพื่อใชโ้ปรโมท Character GO 

- วาด โทรโข่งท่ีจะใชเ้ป็น Item ใน Character GO 

- ถ่ายภาพของรางวลัของ CharacterGO เพื่อนาํไปใชใ้นการโปรโมท 

สัปดาห์ที ่2 - อดัคลิปภายในเกม CharacterGO  เพื่อในการโปรโมท และใชใ้นงาน ACC  

- Edited intro clip ของ CharacterGO 

สัปดาห์ที ่3 - Edited clip Warbie yama ตวัละครในเกม Character GO 

- Edited clip Bloody Bunnyตวัละครในเกม Character GO 

- คิดช่ือตวัละครใหม่ในเกม CharacterGO 

สัปดาห์ที ่4 - อดัคลิปสาธิตการเล่น Character GO เพื่อใชใ้น Evet 

- ทาํ Standy วางบนโตะ๊ ใชใ้นงาน Event Asia Comic Con 

- Edited Cut Scene Demo ของ CharacterGO 

- จดั Event Asia Cนmic Con ท่ี Sim Paragon 

สัปดาห์ที ่5 - Design Info graphic ของ Centralplaza 

- Design Info graphic How to Redeem ของCharacter GO 

สัปดาห์ที ่6 - Design Template O Via Three เพื่อใชใ้น PowerPoint 

- Design Banner Character GO ชวนนกัเรียน นกัศึกษามาประกวด  

- Edited Clip ของ MeRewards 

สัปดาห์ที ่7 - Design Map ของ LearnRocket 

- Edited Clip ของ IMG เพื่อใชใ้นการ present 

สัปดาห์ที ่8 - ทาํ Mock up 3D บูธ ของ Character GO 

- Design Logo WeOne 

- Research รายละเอียดของ justดูit ลงใน Excel 
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สัปดาห์ที ่9 - คิด Caption ของ CharacterGO 

- ใส่ QR code ลงบน Banner ของ BaNANA 

สัปดาห์ที ่10 - Edited clip King Rama X เพื่อใชใ้นการเฉลิมฉลอง 

สัปดาห์ที ่11 - Edited clip Queen Rama IX เพื่อใชใ้นการเฉลิมฉลอง 

สัปดาห์ที ่12 - Design Map O Via Three 

สัปดาห์ที ่13 - ออกไปพบลูกคา้(Robinson) กบัพนกังานขาย 

สัปดาห์ที ่14 - Edited Clip Huawei 

สัปดาห์ที ่15 - Crop Sticker Line 

- Edited clip Cover page CharacterGO 

สัปดาห์ที ่16  -     เคลียร์งาน และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

ตารางที ่3.1 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําาหรับรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

 3.7.2 การเขียนข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 

นาํเสนอหวัขอ้รายงาน                 

รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้

สาํหรับจดัทาํรายงาน 

                

เสนอโครงร่างการทาํงาน

แก่พนกังานท่ีปรึกษา 

                

ดาํเนินตามแผนงาน                 

ทาํส่ือออนไลน์ของแอป

พลิเคชนั CharacterGO 

                

ตดัต่อคลิปวดิิโอเพื่อใชใ้น

การโฆษณา 

                

เสนอโครงเล่มรายงานให้

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

                

จดัทาํโครงเล่มรายงาน                 

นาํเสนอเล่มรายงาน                 

 

ตารางที ่3.2 การเขียนข้ันตอนและวธีิการดําเนินงานสําหรับการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1.1 คอมพิวเตอร์ PC 1 เคร่ือง 

  3.8.1.2 เมาส์ปากกา 1 เคร่ือง 

  3.8.1.3 มือถือ 1 เคร่ือง 

 3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟท์แวร์ 

  3.8.2.1 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2018 

3.8.2.2 โปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 

3.8.2.4 โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2018 

3.8.2.4 โปรแกรม Adobe After Effect CC 2018 

3.8.2.5 โปรแกรม Sketch Up 

3.8.2.6 โปรแกรม Microsoft Excel 

3.8.2.7 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 จากการท่ีไดเ้ขา้ไปฝึกปฏิบติังานสหกิจท่ีบริษทั โอ เวีย ทรี จาํกดั นั้นผูศึ้กษาไดศึ้กษาและ 

เสือปฏิบติัเร่ือง การทาํส่ือโฆษณาออนไลน์บนแอปพลิเคชนั Character GO ของบริษทั โอ เวีย ทรี 

จาํกดั ซ่ึงเป็นการศึกษาขั้นตอนการผลิตโฆษณา และรับบรีฟจากทีมฝ่ายบริหารงานลูกคา้ (AE) และ 

นาํกลบัมาคิดงานโดยคิดในรูปแบบครีเอทีฟ ให้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยการ 

ปฏิบติังานทาํให้เราได้ทราบถึงกระบวนการทาํงาน ขั้นตอนการทาํงานทั้งภาพน่ิง และวิดีโอใน

องคก์รดงัน้ี 

4.1 ข้ันตอนการสร้างสรรค์แบนเนอร์เพ่ือการโฆษณา 

 4.1.1 ข้ันตอนการรับครีเอทฟีบรีฟจากทางฝ่ายบริหารงานลูกค้า (AE) (แบนเนอร์) 

 ทางฝ่ายบริหารงานลูกคา้ไดบ้รีฟใหเ้รามาวา่ "มีการนาํเอาไอเทมท่ีใชจ้บัตวัคาร์แรคเตอร์ใน 

เกมเขา้มาอยูใ่น Shop ในเกม โดยท่ีเราจะทาํแบนเนอร์เพื่อใชโ้ปรโมทให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นคนท่ี 

เล่นเกมน้ีของเราอยู่แล้ว ได้ทราบถึงการอพัเดตในคร้ังน้ี โดยท่ีเป้าหมายของการทาํแบนเนอร์ใน 

คร้ังน้ีก็คือการให้ยูสเซอร์เติมเงินเขา้มาเพื่อใช้ซ้ือไอเทมเหล่าน้ีเพื่อไปใช้การในจบัคาร์แรคเตอร์ 

ต่างๆ เพื่อไปแลกของรางวลั โดยเราสามารถใช้คาร์แรคเตอร์ต่างๆ ท่ีเป็นพาร์ทเนอร์กบัเราไดต้าม 

สบาย แลว้ก็อยากไดใ้หเ้ป็นการแสดงผลจากทางหนา้จอมือถือ ขอเป็น iPhone X จะไดดู้ทนัสมยั" 

 
ภาพประกอบท่ี 4.1 การรับครีเอทีฟบรีฟจาก ฝ่ายบริหารงานลูกคา้ (AE)  

 4.1.2 ประชุมปรึกษากบัหัวหน้าแผนก(แบนเนอร์) 

 หลังจากท่ีเราได้รับบรีฟมาแล้วจากทางฝ่ายประสานงานลูกค้า เราจะนําบรีฟจะนํามา 

ปรึกษากบัทางหวัหนา้แผนกท่ีไดรั้บบรีฟมาก่อนแลว้ เพื่อวางแผนการทาํงานโดยหวัหน้าแผนกได ้

บอกให้หาคาร์แรคเตอร์ท่ีเป็นออกแนวตกใจ เพราะมนัเป็นฟีเจอร์ใหม่ ตอ้งการให้คนสนใจ โดยเรา 

จะเอาเหล่าคาร์แรคเตอร์ไปไวใ้นฝ่ังขวา และมองมาทางขวาท่ีเป็นiPhone X ท่ีบนหน้าจอเป็นภาพ

การเล่ือนดูไอเทมในเกม เพราะสายตาคนเราจะไล่จากทางซ้ายมาขวาเสมอ แล้วใส่ข้อความไว้
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ดา้นบน ต่อไปคือพื้นหลงัให้ใชสี้ฟ้าท่ีเป็น CI ของเกม Character GO และอยา่งลืมใส่ Logo เขา้ไป

ดว้ย แลว้หวัหนา้แผนกก็เขียนส่ิงท่ีพูดลงบนกระดาเพื่อใหเ้ราใชดู้เป็นแนวทาง 

 
ภาพประกอบท่ี 4.2 แผนงานท่ีหวัหนา้แผนกบรีฟให้เราอีกทีบนกระดาษ 

 4.1.3 วางโครงร่างของการทาํงาน(แบนเนอร์) 

 เม่ือปรึกษากบัทางหวัหนา้แผนกแลว้ เราก็นาํส่ิงท่ีหวัหนา้แผนกไดเ้ขียน หรือวางแผนไวใ้น 

กระดาษมาไวใ้น AI(Adobe Illustrator) โดยใช้รูปร่างธรรมดาวางองค์ประกอบให้ครบ ไดแ้ก่ วงรี 

แทนตวัคาร์แรคเตอร์มนักองรวมกนัทางขวา และใชส่ี้เหล่ียมแทน iPhone X ไวท้างซ้าย และวางขีด 

Text ไวด้้านบนของแบนเนอร์ท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส แต่ก็ทาํอีกแบบไวอี้กท่ีคาร์แรคเตอร์อยู ่

ทางซา้ยมองไปยงักองไอเทมทางขวา Text กวางตาํแหน่งเดียวกนั โดยไม่มี iPhone X 

 
ภาพประกอบท่ี 4.3 โครงร่างการทาํ Banner 

 4.1.4 ข้ันตอนการสร้างสรรค์งาน(แบนเนอร์) 

 เม่ือจดัวางแบบคร่าวๆ ได้แล้ว และได้รับการคอนเฟิร์มจากทางหัวหน้าแผนกแลว้จึงไป 

คดัเลือกตวัคาร์แรคเตอร์มาใช้ใน AI ได้แก่ ความติดลม หมี นัวเนีย บลัดบนันี สลอต หัวเกรียน 

มนุษยป้์า นุ่มน่ิม โดยให้แต่ละคาร์แรคเตอร์อยูใ่นแอคชนัของความตกใจ และใหห้นัไปทางเดียวกนั 

จากนั้ นจึงนํามาวางไวต้ามโครงท่ีร่างไว ้โดยไม่ให้มันเด่นตวัใดตัวหน่ึง และตัดเอาส่วนท่ีไม่ 

ตอ้งการบางส่วนของคาร์แรคเตอร์ออกไป จากนั้นใช้ PS(Adobe Photoshop) ในการตดัต่อเอามือ 

iPhone X และภาพหนา้จอในหนา้ของ Shop ในเกม Character Go ไปตดัต่อเขา้ดว้ยกนั และจากนั้น 

คือการนาํเอาภาพมือถือท่ีเสร็จแลว้ไปวางไวใ้นตาํแหน่งซ้ายของแบนเนอร์ และปิดทา้ยดว้ย วางโล

โก ้Character GO ลงท่ีมุมขวาล่าง 
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 เม่ือองค์ประกอบทั้ งหมดลงตวัแล้วจึงนํา Background (BG) มาใส่ ซ่ึงเป็น CI ของทาง 

Character GO เป็นสีฟ้ ารหัส  #71ace6 ในโหมด Mode RGB และพื้ นหญ้าท่ี เป็น BG ในเกม 

Character GO และใส่ Text ตามท่ีได้บรีฟมาคือ "ไอเทมใหม่เข้า Shop แล้ววนัน้ี" ลงไปเป็นอัน 

เสร็จ 

 
ภาพประกอบท่ี 4.4 แบนเนอร์ท่ีเสร็จแลว้ 

 4.1.5 ส่งงานให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบ (แบนเนอร์) 

 เม่ือเสร็จก็ไดท้าํการส่งให้กบัหวัหน้าแผนก และฝ่ายบริหารงานลูกคา้ไดต้รวจสอบก่อนท่ี 

จะนาํไปเสนอลูกคา้ พวกเขาก็วา่มนัยงัขาดอะไรไป ฝ่ายบริหารงานลูกคา้จึงไดคุ้ยกบัหวัหนา้แผนก 

ก่อนจะมาบรีฟอีกเล็กน้อยวา่ ตอ้งการ "อารมณ์ ของคาร์แรคเตอร์ให้ใช้อีโมติคอนท่ีมีในเกมมาใส่ 

ในแบนเนอร์ และเปล่ียนขอ้ความเป็นคาํว่า "พบกบั Item โปรด ของเหล่าคาร์แรคเตอร์ ได้แล้ว

วนัน้ี...ท่ีร้านคา้ Character GO" และนอกจากน้ียงัอยากให้ใส่อีโมติคอนให้ตรงตามความชอบของ

เหล่า คาร์แรคเตอร์ท่ีเราเลือกมาใช ้เราก็นาํกลบัมาแกไ้ขตามท่ีบรีฟทนัที 

 
ภาพประกอบท่ี 4.5 แบนเนอร์ท่ีไดรั้บการแกไ้ข 

 4.1.6 ส่งงานของเราให้กบัลูกค้า(แบนเนอร์) 

 เม่ือแกไ้ขเสร็จแลว้เราก็ส่งให้หวัหนา้แผนกกบัฝ่ายบริหารงานลูกคา้อีกคร้ัง เม่ือผา่นเกณฑ ์

ของทั้งสองแลว้จึงนาํไปส่งใหก้บัทางลูกคา้เพือ่นาํไปโปรโมท 
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4.2 ข้ันตอนการสร้างสรรค์คลปิวดีิโอเพ่ือการโปรโมท  

 4.2.1 ข้ันตอนการรับครีเอทีฟบรีฟจากทางฝ่ายบริหารงานลูกค้า (AE) (คลิป) 

 เขา้รับบรีฟกบัทางฝ่ายบริหารงานลูกคา้ โดยบรีฟมีใจความวา่ "ตอ้งการโปรโมท Character 

GO และ เปิดตวัคาร์แรคเตอร์ Warbie Yama เจา้นกจอมกวน โดยท่ีไดมี้ทีม Production ไปถ่ายเก็บ 

Footage มาแล้วให้เรามาเรียบเรียงตามท่ีลูกค้านั้ นได้จดัลําดับมาให้ โดยท่ีลูกค้าจะส่งมาให้ดู 

จากนั้ นคือหน้าของเราคือการตดัต่อ ใส่เอฟเฟคท์ และลูกเล่นอ่ืนๆ และทาํ Intro เปิดคลิป และ 

Outro ปิดคลิปด้วย ทางด้าน Intro จะเป็น How to play Character GO และจับตัว Warbie yama 

ก่อนท่ีจะวาปเขา้คลิปท่ีเราจะตอ้งตดั ส่วน Outro จะเป็นช่องทางการดาวน์โหลดเกม Character GO" 

 4.2.2 ประชุมปรึกษากบัหัวหน้าแผนก(คลปิ) 

 เม่ือเรารับบรีฟมาแลว้ เราจะไปปรึกษาขั้นตอนการทาํงานกบัหวัหนา้แผนกวา่จะทาํส่ิงใด 

ก่อน ซ่ึงหวัหนา้แผนกก็สามารถแนะนาํไดแ้ค่ตวั Intro และ Outro เท่านั้น ในส่วนของการตดัต่อให ้

ตดัตามท่ีลูกคา้ไดส่้งมาวา่ 

 Warbie Script (แก)้ - Scene = ลาํดบัการนาํเสนอ จะประกอบดว้ยก็ไดต้ามความเหมาะสม 

 SCENE 1 : ข้ึนโลโก ้Project17 เฟดข้ึนมา  

 SCENE 2 : ข้ึนคาํ "ปรากฏการณ์ความสนุกคร้ังใหม่ไดเ้กิดข้ึนแลว้" 

 SCENE 3 : ภพจอมือถือกาํลงัจบั Warbie (แต่ยงัจบัไม่สาํเร็จ ภาพ Record จากมือถือตอม 

กาํลงัเล่นจะจบัตวั Warbie) 

 SCENE 4 : ภาพเปิดตวั Warbie ข้ึนช่ือวา่ "Warbie" ใส่คาํพูดออกจากปาก "แน่จริงก็จบัให ้

ไดสิ้" 0.00-0.05 

 SCENE 5 : ภาพ Warbie วิง่เล่นมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้น (ซีนน้ีขอเยอะๆหน่อย อาจจะเพิ่ม 

ชอ้ตสนุกๆเขา้มา) 

 SCENE 6 : ภาพคนกาํลงัรุมโหลดแอป ข้ึนคาํวา่ "ดาวน์โหลดวนัน้ี รับสิทธิประโยชน์ 

มากมาย" 0.52 

 SCENE 7 : ภาพ Warbie ร้องเกะ ข้ึนคาํวา่ "ร้องคาราโอเกะฟรี" 0.10-0.14  

 SCENE 8 : ภาพ Warbie พาคนไปดูหนงัข้ึนคาํวา่ "ดูหนงัฟรี" 1.07-1.14  

 SCENE 9 : ภาพของรางวลัอ่ืนๆ ข้ึนคาํวา่ "และของรางวลัอ่ืนๆอีกเพียบ" 

 SCENE 10 : ภาพ Warbie ตลกๆ น่ารัก สดใสเล่นกบัคน (นิดหน่อยๆ เพื่อไม่ใหจ้บหว้น 

จนเกินไป) 

 SCENE 11 : ภาพจอมือถือ จบั Warbie สาํเร็จแลว้  

 SCENE 12 : ข้ึนคาํ "ดาวน์โหลดไดแ้ลว้วนัน้ี" ใส่โลโก ้App Store และ Google play ใตค้าํ

 SCENE 13 : ปิดทา้ยดว้ยโลโก ้CHARACTER GO 
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 Intro ใช้ขนาด 16:9 ให้ iPhone X อยู่ทางซ้ายเหมือนเดิม และเอาคลิป How to play ใส่ไว ้

ใน iPhone X วางโลโกไ้วท้างขวา และวาง Text ไวท้างดา้นล่างของโลโกว้่า "ความสนุกคร้ังใหม่ 

กบัการล่ารางวลัในรูปแบบท่ีเหนือกวา่" มุมขวาบนใส่โลโก ้Project17 ส่วน BG ให้ใชสี้ฟ้า และพื้น 

หญา้ของ Character GO 

 Outro วางโลโก้ตรงกลาง มีขอ้ความว่า "ดาวน์โหลดได้แล้ววนัน้ี" และเป็นช่องทางการ 

ดาวน์โหลดทั้ง Play Store และ App Store รวมถึงเวบ็ไซต ์www.charactergo.com 

 
ภาพประกอบท่ี 4.6 ลาํดบัซีนท่ีลูกคา้ไดบ้รีฟมา  

 4.2.3 วางโครงร่างของการทาํงาน(คลปิ) 

 นาํ Footage ทั้งหมดมาจดัเรียงตามลาํดบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดาวน์โหลดเอฟเฟคต่างๆมาเตรียม 

ไว ้รวมถึงแอนิเมชันอ่ืนๆ เช่น ควนั ตัวอักษร โลโก้ Play Store และ App Store มาเตรียมไวใ้น 

Adobe Premiere Pro และจดัเตรียมวตัถุดิบต่างๆเช่น iPhone X โลโก ้Character Go ท่ีจะใชท้าํ Intro 

และ Outro ใน AI 

 
ภาพประกอบท่ี 4.7 Edited Clip ดว้ย Adobe Premiere Pro 
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 4.2.4 ข้ันตอนการสร้างสรรค์งาน(คลปิ) 

 เม่ือ Footage ถูกเรียงตามลาํดบัแลว้เราจึงนาํใช้เคร่ืองในโปรแกรมในการตดัต่อเรียบเรียง 

มนัแนบเนียน และตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออกไป ใส่ Transition ต่อภาพให้ต่อเน่ืองไม่สะดุด และ 

เหมาะสมกับ แอคต้ิงของคาร์แรคเตอร์ ใช้แอนิเมชันควนัในการปรากฏของข้อความต่างๆ เช่น 

ดาวน์โหลดไดแ้ลว้วนัน้ี คาราโอเกะฟรี ดูหนงัฟรี 

 จากนั้นจึงไดท้าํให้ในส่วนของ intro เราส่วนของคลิปท่ีอดัจากมือถือนั้นเราตอ้งทาํการอดั 

เองโดยท่ีเราจะสมคัรไอดีใหม่เพื่อเขา้เล่น ปัญหาคือ ในท่ีๆเราอยูน่ั้นไม่เจอตวั Warbie เพื่อให้เราใช ้

จบัเพื่อ Record คลิปและเราจะต้องหา ไอเทมสําหรับจบั Warbie ด้วยเพื่อให้ครับองค์ประกอบ 

จนกระทัง่เม่ือได้คลิปตามท่ีตอ้งการแล้วจึงนําเข้ามาใส่ใน Pr และจดัวางองค์ประกอบบนจอนํา 

iPhone X ท่ีเป็นกรอบแล้วตรงกลางว่างเปล่าวางไว ้และนําเอาคลิปท่ี Record นั้นมาวางทบัอีกที 

วางโลโก้ทางขวาใหญ่ๆ แล้วใส่ข้อความ "ความสนุกคร้ังใหม่ กับการล่ารางวลัในรูปแบบท่ี 

เหนือกว่า" เราจะวางทั้งหมดน้ีลงบนพื้นหลงัท่ีเป็นสีฟ้าท่ีเป็น CI ของเกม Character GO และพื้น 

หญา้ดา้นล่าง 

 ตวั Outro นั้นเราจะใช้พื้นหลงัเดิมเอา iPhone X ออก และขยบัโลโก้มาไวต้รงกลาง และ 

เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดโลโก้ Play Store และ App Store และใส่เว็บไซต์เกมเขา้ไปด้านล่าง 

www.charactergo.com 

 หลงัจากทาํทั้งสามส่วนแลว้จึงมาเก็บรายละเอียดต่างๆภายในคลิปเช่นการเคล่ือนไหวของ 

ตวัอกัษร โลโกใ้หมี้การขยบันิดหน่อยไม่ใหม้นัน่ิงเกินไป 

 
ภาพประกอบท่ี 4.8 Intro ของคลิปท่ีแนบคลิปการเล่นในเกมเขา้มา 
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ภาพประกอบท่ี 4.9 Outro คลิปท่ีใส่การเคล่ือนไหวใหก้บัตวัอกัษรเพื่อไม่ใหน่ิ้งจนเกินไป 

 4.2.5 ส่งงานให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบ 

 หลงัจากไดท้าํการตดัต่อจนสําเร็จเรียบร้อยจึงส่งให้ทางหัวหนา้แผนก และฝ่ายบริหารงาน 

ลูกคา้ไดดู้ก่อนเพื่อพิจารณาวา่มีอะไรขาดตกบกพร่องหรือไม่ ซ่ึงปรากฏวา่โอเคแลว้จึงไดส่้งใหท้าง 

ลูกค้าดูอีกที ซ่ึงในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล การส่งงาน ไม่จาํเป็นต้องเจอหน้า จึงใช้การส่งผ่าน 

อินเทอร์เน็ตไป และรอการตอบกลบัมา ซ่ึงใชเ้วลาไม่นานไม่นานประมาณ 1 - 2 วนั  

 4.2.6 ส่งงานของเราให้กบัลูกค้า 

 เม่ือไดส่้งให้ลูกคา้ดูแลว้ และลูกคา้มีการตอบกลบัมาแลว้ก็มีการปรับแกบ้างช่วงของคลิป 

ท่ีมีขาของตวั Warbie ยาวไปเล็กนอ้ยเน่ืองจากผูท่ี้ใส่ชุด Warbie นั้นเผลอยดืตวัขณะเตน้ และ Sound 

ท่ีใชก้็อยากใหเ้ป็นแนว Jazz โดยท่ีลูกคา้ไดส่้งตวัอยา่งมาให้เป็น Sound มาจากเวบ็ Envato ซ่ึงตอ้งมี 

ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมประมาณ 500 บาท ซ่ึงทางบริษทัก็เป็นคนออกค่าเพลงน้ี ต่อจากนั้นไดล้งมือแกไ้ข 

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ทั้งภาพและเสียง  

 
ภาพประกอบท่ี 4.10 เวบ็ไซต ์studio.envato.com 
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 4.2.7 แก้ไข และส่งงานให้ลูกค้าอกีคร้ัง(คลปิ) 

 เม่ือเราไดแ้ก ้Sound ในคลิปตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และตดัต่อภาพไดแ้ลว้ เราจึงส่งงานของ 

เราใหก้บัทางฝ่ายขายอีกคร้ังเพื่อส่งกลบัไปยงัลูกคา้ และคลิป Warbie Yama ก็ผา่นจึงไดถู้กนาํข้ึนจอ 

LCDในงาน Asia Comic Con ñ Siam Paragon 

 
ภาพประกอบท่ี 4.11 คลิป Warbie Yama ถูกนาํข้ึนจอ LCD ในงาน ACC ท่ี Siam Paragon 

 

 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั โอ เวีย ทรี จาํกดั เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานท่ีได้รับมาส่วนใหญ่เป็นงานท่ี

ตอ้งลงมือปฏิบติั ออกแบบ ตดัต่องานในโฆษณาต่างๆ รวบถึงการรับบรีฟจาก AE การทาํงานให้

ลูกคา้พึงพอใจ และเรียนรู้ขั้นตอนการทาํงานในบริษทั การทาํงานแบบน้ีสร้างประสบการณ์ให้กบั

เราไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของการตรงต่อเวลา การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น การรับผิดชอบในตาํแหน่งหน้าท่ี

ของตวัเอง 

ตงันั้นการท่ีได้มาฝึกงานสหกิจในคร้ังน้ีนั้นเราควรตั้งใจและให้ความสําคญักบังานเป็น

อยา่งมาก เพื่อทาํใหเ้ราได ้พฒันาตนเองในดา้นต่างๆท่ีเราไดข้าดไป ไดน้าํประโยชน์จากการฝึกงาน

มาใช้ในชีวิตหลงัการเรียนจบ ไดท้ราบว่าตวัเรานั้นเหมาะกบังานแบบน้ีหรือไม่ ไดน้าํความรู้และ

ความสามารถดา้นครีเอทีฟ ไปใชป้ระกอบในการทาํงาน และในอนาคตหากไม่ไดท้าํงานในสายน้ี 

แต่เช่ือวา่ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ จากการฝึกงานในคร้ังน้ีจะช่วยให้เราทาํงานในดา้นอ่ืนๆไดดี้ยิ่งข้ึน

เช่นกัน เพราะด้วยคาํปรึกษา คาํติชมจากพี่ๆในท่ีฝึกงาน จะช่วยให้ปรับปรุงตวัเอง และ พฒันา

ตวัเองใหดี้ข้ึนไดแ้น่นอน 

 นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานในแรกเร่ิม คือ ในบางคร้ังเราทาํงานไดล่้าชา้ และ 

ยงัไม่เขา้ใจในเน้ือหาต่างๆจากการรับบรีฟในท่ีประชุม การทาํงานกนัเป็นองคก์รตอ้งทาํงาน กบัคน

หมู่มาก ซ่ึงเรายงัขาดประสบการณ์ในด้านน้ี ดังนั้ นในส่วนน้ีเราต้องพยายามเข้าหารุ่นพี่  ขอ

คาํปรึกษาเพื่อปรับตวั โดยการเขา้ประชุม การรับบรีฟ การรับฟังคาํปรึกษาจากรุ่นพี่ไดส้อนวิธีคิด

และ การทาํงานใหก้บัเรา 
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5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิ 

5.2.1 ในการคิดงานหรือคิดตวัโฆษณาต่างๆ ในบางคร้ังเราอาจส่ือความหมายให้กบัฝ่าย 

AE(บริหารงานลูกคา้) ไดไ้ม่เขา้ใจในความหมายและเน้ือหาของตวัโฆษณา ในการหาตวัอยา่งงาน

(Reference) นั้นสําคญัมากในการสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัระหวา่งสองฝ่าย ขอ้เสนอแนะคือ การ

หาตวัอยา่งงาน(Reference)ใหต้รงกบัเน้ือหางานนั้นๆเพื่อสร้างความเขา้ใจกนัมากข้ึน 

5.2.2 ในการปฏิบติังานในบางคร้ังยงัไม่ชาํนาญเคร่ืองมือในโปรแกรมมากนกัจึงส่งผลให้

การทาํงานล่าชา้ จึงตอ้งมีการปรึกษากบัทางพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อให้เกิดการทาํงานท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน

เพื่อให้ทนักบัระยะเวลาในการส่งงาน ขอ้เสนอแนะคือ การศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการใช้งานของ

โปรแกรมเพื่อใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์นการทาํงานจริงได ้

5.2.3 ขาดประสบการณ์ในการทาํงานจริงในองค์กรซ่ึงทาํงานกันเป็นทีม จึงทาํให้ใน 

บางคร้ังเรากบัทีมนั้น ไม่เขา้ใจกนัภายใตห้วัขอ้โฆษณา จึงบางคร้ังเราทาํงานแตกต่างไปจากโจทยท่ี์ 

ไดรั้บ ขอ้เสนอแนะคือ เราควรขอคาํปรึกษา และขอ้เสนอแนะจากรุ่นพี่ในทีมให้เกิดความเขา้ใจท่ี

ตรงกนั 
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