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     บทที ่1 

 บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

การโฆษณาเป็นการส่ือสารโนม้นา้วใจชกัจูงใจโดยการใชส่ื้อประเภทต่างๆเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมใน

การใช้สินคา้และบริการ โดยใช้ส่ือให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

โดยเฉพาะการให้ข้อมูลการน าเสนอในส่ือต่างๆเช่น ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือออนไลน์  ส่ือออฟไลน์ไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงไปใชง้านบริการและสินคา้นั้นๆ  

การวางแผนการใช้ส่ือโฆษณา ซ่ึงต้องวางแผนการใช้ส่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด การวางกลยทุธ์การใชส่ื้อจึงท าให้ส่งผลในดา้นของการ

สร้างยอดขายและการสร้างการรับรู้ จ  าเป็นจะต้องมีกลยุทธ์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน ท าให้

กลุ่มเป้าหมายรู้จกัสินคา้และบริการเพื่อเป็นตวัเลือกในการเลือกใชสิ้นคา้และบริการจากคู่แข่งขนัทางการ

ตลาด 

 รายงานสหกิจศึกษาน้ีจึงเป็นการศึกษาการวางแผนและการผลิตส่ือโฆษณาของบริษทัออลแมชมีเดีย

แอนดแ์อดเวอร์ไทซิงจ ากดั  เพื่อวางแผนการใชส่ื้อโฆษณาและผลิตส่ือโฆษณา งานThai fax Thailand 2018 

บริษัทพลังผัก Oh viggie งานโครงการ Panus  Thailand Logtech Award  2018 และ เพื่ อ เป็นการวาง

แผนการใชส่ื้อโฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงค ์เพื่อท าให้งานท่ีไดรั้บส าเร็จลุล่วงตาม

ขอบเขตของงานท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 



 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนของต าแหน่งของฝ่ายส่ือสารการตลาด  
2. เพื่อศึกษาการวางแผนการใชส่ื้อโฆษณาและศึกษาการผลิตส่ือโฆษณาของบริษทั ออลแมช

มีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิง จ ากดั 
จากการเรียนรู้จากการปฏิบติังานจริงและสามารถน าความรู้จากการท างานไปใชไ้ดจ้ริงในอนาคต  

 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาเพื่อศึกษาขั้นตอนการประสานงานของต าแหน่งผูช่้วยฝ่ายส่ือสารการตลาดเพื่อจดัท า

แผนการโฆษณา ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

ไดท้ราบขั้นตอนการท างานของต าแหน่งฝ่ายส่ือสารการตลาดเพื่อจดัท าแผนการท าโฆษณาและผลิต

ส่ือใหก้บัองคก์รต่างๆ ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การประสานงานในส่วนต่างๆการวางแผนขั้นตอนการท างานจาก

การปฏิบติังานจริงท าใหเ้กิดการพฒันาการในดา้นการท างานจริงในอนาคต 

 



 

 

บทที ่2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การวางแผนและการผลิตส่ือโฆษณาของบริษทัออลแมชมีเดีย
แอนด์แอดเวอไทซ่ิงจ ากัด ทั้ งน้ีผูศึ้กษาได้น าแนวคิดทฤษฎี มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการท างานและวิเคราะห์งานดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดหนา้ท่ีฝ่ายส่ือสารการตลาด 

 2.2 แนวคิดการใชส่ื้อโฆษณา 

2.3 แนวคิดการวางแผนส่ือโฆษณา 

 

2.1 แนวคดิหน้าทีข่องฝ่ายส่ือสารการตลาด 

 การส่ือสารการตลาดเป็นการท างานเพื่อเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ท่ีปฏิบติังานใน
ดา้นกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเขา้ใจ  และสร้างการยอมรับระหว่างธุรกิจกบั
ผูบ้ริโภค โดยมุ่งหวงัให้เกิดผลส าคญัคือช่วยกระตุน้การขาย (Sale) และสร้างความจงรักภกัดีของลูกคา้ 
(Customer Loyalty) กิจกรรมการส่ือสารการตลาดจึงประกอบด้วยส่วนส าคญัคือ การโฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด โดยท าให้ส่ือออกไปยงักลุ่มเป้าหมายตามท่ีผูผ้ลิต
ตอ้งการไดม้ากท่ีสุด โดยการส่ือสารทางการตลาดสามารถท าไดด้ว้ยการใช้ค  าพูด รูปภาพ  ผ่านช่อง
ทางดา้นส่ือต่างๆ 
 ฝ่ายส่ือสารการตลาดจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการติดต่อส่ือสารการตลาดเพื่อแจง้ข่าวสารจูงใจ 
สร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ดงัน้ี 

1. การโฆษณา คือกิจกรรมทางการตลาดท่ีจดัท าข้ึนมาเพือ่สนบัสนุนการขาย เพิ่มก าไร แนะน า
ผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในตลาด  

2. การประชาสัมพนัธ ์เป็นหน่ึงในกลยทุธ์การตลาดท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงอยา่ง ท่ีนบัวนัจะยิง่มี
บทบาทมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการสร้างเสริมเพิ่มความแขง็แกร่งใหแ้ก่แบรนด ์หรือสินคา้ทั้งทางตรง และ
ทางออ้มโดยการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีเหนือคู่แข่งและเพื่อเป็นการใหข้อ้มูลสามารถส่งเสริมการขายได้
เป็นอยา่ง
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3. การส่ือสารการตลาดทางตรง เป็นการท าการตลาดโดยการติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง ระหวา่ง
ธุรกิจ กบัผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพื่อกระตุน้ความสัมพนัธ์ โดยส่ือสารกบัลูกคา้โดยตรง
ดว้ยการพดูคุย ซ่ึงการพดูคุยถือเป็นพื้นฐานของการสร้างความสมัพนัธ์ 

4. การส่ือสารเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นการท าการตลาดเพื่อจูงใจ และกระตุน้ใหเ้กิดการขายท่ี
เร็วข้ึน  การหาลูกคา้ใหม่เป็นการท าใหลู้กคา้ท่ีไม่เคยใชสิ้นคา้ และบริการมาก่อน เกิดความสนใจ และ
ตอ้งการซ้ือสินคา้ อาจเป็นการ ลด แลก แจก แถม เพื่อรักษาลูกคา้ 

5. ส่ือสารแบบส่วนตวั หรือการส่ือสารโดยพนกังาน เป็นการส่ือสารทางการตลาดแบบใช้
พนกังานขาย มกัจะถูกใชก้บัสินคา้ท่ีมีรายละเอียดการใชง้าน หรือวิธีการใชง้านท่ีซบัซอ้น เพื่อให้
พนกังานอธิบายถึงผลิตภณัฑ ์ท่ีไม่สามารถขายทางอินเทอร์เน็ต หรือขายตามหนา้ร้านปกติ 

การส่ือสารทางการตลาด ถูกท าข้ึนมาเพื่อสนบัสนุนการท าการตลาดในเร่ืองของการสร้างการ
รับรู้ ความเขา้ใจ ใหก้บัผูบ้ริโภค สามารถน าแนวคิดมาใชใ้นการท าการส่ือการตลาดใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดจ้ากช่องทางต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

อา้งอิงจากเวบ็ไซตเ์วบ็ไซต ์https://www.am2bmarketing.co.th/online-marketing-article/definition-
marketing-communication/  (การส่ือสารการตลาดคืออะไรและ6เคร่ืองมือการท าการตลาด) 

 
2.2 แนวคดิการใช้ส่ือโฆษณา 

การใชส่ื้อโฆษณา คือกระบวนการเตรียมงานโฆษณาท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ระยะเวลา 
กลยทุธ์ในการใชส่ื้อโฆษณา มีความส าคญัมากในปัจจุบนั นอกจากจะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรู้้จกักบั
ธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์และบริการ ยงัเป็นตวัช่วยส าคญัในการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือในตวัของกลุ่มลูกคา้ 
กระตุน้ยอดขาย โดยการท าโฆษณาสามารถเลือกไดจ้ากเกณฑข์องการเลือกส่ือโฆษณา ใหเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายคือ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายวา่เป็นใคร มีพฤติกรรมในการซ้ือ การใชชี้วติ การตดัสินใจ
แบบไหน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการคดัเลือก ส่ือโฆษณาและก าหนดรูปแบบของการส่ือสาร ช่อง
ทางการส่ือสาร ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการกระจายข่าวสาร เพื่อท าใหก้ารท าโฆษณาตรงกบั
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด
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การใชส่ื้อโฆษณากไ็ดมี้การแยกยอ่ยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดงัน้ี  

1. ส่ือส่ิงพิมพ ์เป็นส่ือท่ีมีรูปแบบการท าโฆษณาผา่นหนา้กระดาษ เช่น  หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร แผน่พบั โปสเตอร์ 

2. ส่ือโทรทศัน์ เป็นส่ือโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึงลูกคา้ หรือกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี ท่ีมีทั้ง
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในการท าโฆษณา ท่ีสามารถสร้างการจดจ า และท าใหผู้เ้ขา้ชมสามารถเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีตอ้งการส่ือสารไดง่้าย  

3.  ส่ือวิทย ุเป็นส่ือท่ีใชเ้สียงเพื่อสร้างความสนใจ สามารถเขา้ถึงผูฟั้งไดจ้  านวนมากในวงกวา้ง 
แมจ้ะเป็นแถบชนบทท่ียงัไม่มีไฟฟ้าเขา้ถึง กส็ามารถใชว้ทิยไุด ้ค่าใชจ่้ายในการจดัท ากถู็ก ซ่ึงเหมาะกบั
ประเภทโฆษณาเฉพาะพื้นท่ี หรือการท าโฆษณาสินคา้ และบริการทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งใชค้  าบรรยายท่ี
ซบัซอ้นเพราะเป็นการโฆษณาท่ีใชเ้สียง หรือค าพดูเพยีงอยา่งเดียว หากเป็นธุรกิจท่ีตอ้งใชค้  าอธิบาย
เยอะ และซบัซอ้นจะท าใหผู้ฟั้งไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีจะโฆษณาได ้

4. ส่ือกลางแจง้ คือส่ือโฆษณาแบบแผน่ป้าย โปสเตอร์ หรือโฆษณาท่ีสามารถติดตามสถานท่ี
สาธารณะอยา่งป้ายรถเมลห์รือบนรถเมล,์ สถานี BTS, MRT ไม่เวน้แมแ้ต่บริเวณขา้งถนนท่ีมีรถสญัจร
ไปมา หรือศูนยก์ารคา้ดงัๆ กจ็ะสามารถดึงดูดความสนใจผูค้นไดเ้ป็นจ านวนมาก เพราะการจดัวางส่ือ
ไดเ้ลือกพื้นท่ีท่ีถูกพบเห็นไดง่้าย  

5. ส่ือออนไลน ์เน่ืองจากในปัจจุบนัการใชอิ้นเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงทุกคนไดม้ากข้ึน ท าให้
ส่ือออนไลน์เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การท าโฆษณาท่ีมากข้ึน และไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในปัจจุบนั 
โดยการท าส่ือออนไลน์มีขอ้ดีคือการท าโฆษณาไดต้ลอดเวลา การกระจายขอ้มูลไดร้วดเร็วในวงกวา้ง 
จึงเหมาะกบัประเภทธุรกิจขนาดเลก็ ท่ีก าลงัเร่ิมตน้ตีตลาด หรือธุรกิจท่ีก าลงัแนะน าสินคา้ใหม่เขา้ตลาด
ทุกประเภท   

สามารถน าแนวคิดมาใชใ้นการท าการโฆษณาโดยการเลือกใชส่ื้อโฆษณาใหเ้หมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมายในการกระจายข่าวสารต่างๆ เพื่อท่ีจะท าใหก้ารโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

(อา้งอิงจาก กลัป์ยกร วรกลุลฎัฐานีย ์และพรทิพย ์สมัปัตตะวนิช. 2551. การโฆษณาเบ้ืองตน้)



 
 

2.3 แนวคดิการวางแผนส่ือโฆษณา 

 การวางแผนการใชส่ื้อโฆษณา จะมีกระบวนการการท างาน ท่ีประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์
ระยะเวลา กลยทุธ์การใชส่ื้อโฆษณา การเลือกส่ือโฆษณา และประสิทธิภาพของแผนงานโฆษณานั้น 
จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนการตลาด โดยการวางแผนส่ือโฆษณามีความส าคญักบังานโฆษณา
เพราะจะช่วยเผยแพร่ข่าวสารทางการตลาดจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใต้
งบประมาณและเวลาท่ีจ ากดั 

 ดงันั้นการวางแผนการใชส่ื้อโฆษณาให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพตอ้งค านึงถึง
องคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

1. เลือกใชส่ื้อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายการอาศยัขอ้มูลต่างๆจากงานวิจยัผูบ้ริโภค งานวิจยัตลาด
ในเชิงประชากรศาสตร์ เศรษกิจและสงัคม เชิงพฤติกรรม 

2. ช่วงเวลาในการท าโฆษณา การเขา้ถึงช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคเขา้ถึงมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นเวลา
ฤดูกาล ดา้นวนัหยดุและเทศกาล สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั ระยะเวลาในการท าโฆษณา 

3. การเขา้ถึงหรือความถ่ี ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค และปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

4. การกระตุน้การรับรู้ การกระตุน้ดว้ยเน้ือหาความน่าสนใจของช้ินงาน เทคนิคการใชส่ื้อให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีส่ือสาร 

5.แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการวางแผนส่ือ ขอ้มูลจากผูผ้ลิต ลกัษณะผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูล
คู่แข่ง ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาโฆษณา        
 สามารถน าแนวคิดท่ีไดม้าใชใ้นการวางแผนก่อนท่ีการโฆษณาเพื่อเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลก่อน
วางแผนงาน และกลยุทธ์การน าเสนองานก่อนการท าการโฆษณาให้เกิดความสอดคลอ้งและตรงกบั
วตัถุประสงคข์องการโฆษณา เพื่อเกิดประโยชน์ในดา้นการตลาดและการส่ือสาร 

(อา้งอิงจาก ไพจิตร เทียนทอง การวางแผนส่ือโฆษณา (Media Plan) .) 

 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ  

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั ออลแมชมีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิง 
จ ากดั 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 10/71หมูบา้นสินทรัพยน์ครการ์เดน้ท ์
ซ.3/2  

ถนนกาญจนาภิเษก แขวง/เขต บางแค 
10160 

หมายเลขโทรศพัท ์02 – 464 - 5470 

E – mail  :  allmatchma@gmail.com 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั ออลแมชมีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิง 
จ ากดั
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ภาพประกอบท่ี 3.2 แผนท่ีบริษทั ออลแมช มีเดีย แอนด ์แอดเวอไทซิง จ ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  

บริษทั ออลแมชมีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิง จ ากดั เป็นบริษทัท าธุรกิจเก่ียวกบัเคร่ืองมือทาง
การตลาดในส่วนของการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการสร้างแบรนด(์ Branding )โดยบริษทัท าส่ือทุก

ชนิด หรือการสง่เสริมการตลาด รวมไปถึงงานอีเวน้ท ์(Event ) 

 



 

 

รูปท่ี 3.3 Flowchart องคก์ร 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 รูปแบบการจดัการของบริษทั ออลแมช มีเดีย แอนด ์แอดเวอไทซิง จ ากดั องคก์รมีผูบ้ริหารเป็นผู ้
ออกแผนงานให้พนักงานด าเนินงานตามแผนแลว้มี ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) เป็นผูรั้บ
หนา้ท่ีบริหารงานต่างๆ โดยมีฝ่ายผลิต ( Production Producer) ดูแลในส่วนงานผลิตต่างๆ ส่วนงานอาร์ต จะ
มีฝ่ายออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design) เป็นคนดูแล หากงานไหนจ าเป็นตอ้งใช ้ฝ่ายความคิดสร้างสรรค ์
(Creative) ดูแลงานสร้างสรรค ์ฝ่ายบญัชี (Accounting) และฝ่ายรับรองลูกคา้ (Customer Testimonials) จะมี
การดูแลลูกคา้ของตวัเองแยกออกไปอยา่งชดัเจน 

 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

นาย อิทธิลกัษณ์ ตณัฑะพงษ ์

ต าแหน่ง ส่ือสารการตลาด 

 

3.4.2 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายคือการางแผนการใชส่ื้อ ออนไลน์ ออฟไลน์

นอกเหนือจากรายงานคือ การเป็นผูช่้วยในดา้นต่างๆ ทั้งติดต่อประสานงานกบัลูกคา้  

ออกแบบงานกราฟฟิก  และดูสถานท่ีข้ึนป้ายบิลบอร์ด คุมช่างติดตั้งป้าย 



 

 

ภาพประกอบท่ี 3.4 พนกังานท่ีปรึกษา 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

3.5.1 ช่ือ คุณ ศรายทุธ จงสุขไว 

3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา  

ฝ่ายผลิต ( Production ) 

 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

              (รวม 16 สัปดาห์) 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.00 น. 

 

 

 

 



 

3.7 แผนผงัการปฏิบัตงิาน 

สัปดาห์ งานท่ีไดรั้บ การปฏิบติังาน 

1  
ศึกษาขั้นตอนการท างาน 

บริษทั พลงัผกั จดังานอีเวน้ท ์(Event) บริษทั พลงัผกัในงาน Thai fex Thailand 2018 

2 
 

หาป้ายบิลบอร์ด (Billboard) 

3  ติดต่อขอราคาเช่าป้ายบิลบอร์ด (Billboard) 

4 

Panus Assembly  

ประชุมรับรายละเอียดของงาน (Brief) บริษทั Panus Logtech Thailand 

5 ออกแบบโล่รางวลัส าหรับผูช้นะการประกวด 

6 
ออกแบบป้ายรางวลัผูช้นะการประกวด โปสเตอร์ 

แกไ้ขงานใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

7 ท าพรีเซ็นเพื่อน าเสนองาน บริษทั Panus Thailand Logtech Award2018 

8 

Panus Assembly 

จดัหานกัศึกษาและบุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมโครงการ 
ดูแลเพจ Panus Thailand Logtech Award 2018 
จดังานเปิดตวัโครงการ Panus Thailand Logtech Award 2018 

9 

10 

11 หาป้ายบิลบอร์ด (Billboard) 

12 

 Panus Assembly 

งานอ่ืนๆ 

จดังานอบรมผูเ้ขา้ประกวดโครงการ Panus Thailand Logtech Award2018 

13 ออกแบบนามบตัรใหก้บัพนกังาน 
ออลแมชมีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิงจ ากดั 
 

14 

15 ท าพรีเซ็นบริษทั ส าหรับน าเสนอลูกหา 

16  ติดต่อประสานงานขอราคาส่ือต่างๆ 

 
ตารางท่ี 3.7 แผนผงัการปฎิบติังาน 

 

 

 

 

https://th-th.facebook.com/panus.panusassembly/


 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

- Computer จ  านวน 1 เคร่ือง 

- โทรศพัท ์จ านวน 1 เคร่ือง 

3.8.2 อุปกรณ์ดา้นซอฟแวร์ 

-โปรแกรม ( Adobe Illstrator CS6 )       
 -โปรแกรม ( Adobe Photoshop CS6 ) 

3.8.3 อุปกรณ์อ่ืนๆ 

- อุปกรณ์จดบนัทึก 

 

 



 

บทที ่4 

รายงานผลการปฏิบัตงิาน 
จากการท่ีไดป้ฏิบติังานบริษทัออลแมชมีเดียแอนดแ์อดเวอไทซิงจ ากดั ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้เร่ืองการ

วางแผนและการผลิตส่ือโฆษณาของบริษทัออลแมชมีเดียแอนดเ์วอไทซ่ิงจ ากดั ซ่ึงการวางแผนและการผลิต
ส่ือโฆษณาตอ้งวิเคราะห์จากขอบเขตและขอ้ก าหนดของงานท่ีไดรั้บจากลูกคา้ การวางแผนกลยทุธใ์หเ้ขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย จากการท่ีไดป้ฏิบติังานจริงนั้นพบวา่การท างานในเร่ืองดงักล่าวมีความสอดคลอ้งในเร่ืองท่ีได้
ศึกษาจากการเรียนมา โดยผลการปฏิบติังานท าใหท้ราบถึงขั้นตอนการท างานต่างๆดงัน้ี 

 

4.1 การปฏิบัติงานของฝ่ายส่ือสารการตลาด 

การท างานของฝ่ายส่ือสารการตลาด หลงัจากผา่นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆส่วนแบ่งทาง
การตลาด กลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์ฝ่ายส่ือสารการตลาดจึงมีหนา้ท่ีท าการส่ือสารไปยงั
กลุ่มเป้าหมายใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเป็นงานดา้นติดต่อส่ือโฆษณาต่างๆวางแผนการซ้ือส่ือ ดูแลเร่ืองแบ
รนด ์(Brand) ของลูกคา้ การติดต่อประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในการจดัอีเวน้ท ์งานเปิดตวัสินคา้ งานแถลง
ข่าว  รวมถึงงานดา้นออกแบบ รวมถึงผลิตส่ือโฆษณา 

 
การปฏิบัติงานของผู้ศึกษาทีไ่ด้ปฏิบตั ิ

4.1. การจดักิจกรรมพิเศษบูธบริษทัพลงัผกั 

4.2. งานการเปิดตวัโครงการบริษทั Panus  Assembly  

4.3 งานดา้นอ่ืนๆ (นามบตัร,ติดต่อประสานงาน)      

   

 

 

 

 

 

        

 



 

4.1. การจัดกจิกรรมพเิศษบูธบริษัทพลงัผกั 

เร่ิมตั้งแต่ฝ่ายบริหารงานลูกคา้ (AE) รับงานมาจากสินคา้ท่ีเป็นสินคา้บริษทัพลงัผกั Oh viggie เพื่อ

ตอ้งการน าสินคา้ท่ีเป็นผกัสลดัพร้อมทานมาจดับูทงานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติท่ีอิมแพค็ 

อารีน่าเมืองทองธานี  

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.1 งานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชาติ Thaifex World of food asia  2018 

 

ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre-production) 

จากการประชุมงานในดา้นต่างๆงานท่ีผูศึ้กษาไดรั้บเป็นงานดา้นออกแบบพื้นหลงัของบูทเพื่อท่ีจะ

น าไปใชใ้นการจดับูทรวมถึงประสานงานการติดตั้งบูท การตรวจเช็คหลงัจากการติดตั้งบูธใหเ้สร็จสมบูรณ์

ตามแบบท่ีก าหนด  การออกแบบท่ีเหมาะส าหรับการออกบูธจะตอ้งส่ือถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริษทั 

การจดัวางองคป์ระกอบของภาพตอ้งเห็นภาพสินคา้ไดช้ดัเจน เม่ือน างานท่ีออกแบบใหลู้กคา้จะมีการให้

ปรับแกไ้ขรูปแบบตวัอกัษรและสีใหดู้สดใส และน างานท่ีแกไ้ขจนลูกคา้เกิดความพอใจก่อนท่ีจะน าไปผลิต

ใชใ้นงานจริง   

 

 

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 4.2 งานดา้นออกแบบป้ายพื้นหลงับูธ (Backdrop) 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.3 รูปตวัอยา่งบูธ 

 

ขั้นตอนการผลติ 

 ผูศึ้กษาไดรั้บมอบหมายงานใหป้ระสานงานกบัทางลูกคา้และ ออแกไนซ์ (Organizer) กลางของงาน 

และประสานงานกบัผูผ้ลิตบูธใหบู้ธออกมาถูกตอ้งตามแบบและเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงตอ้งตอ้งคอย

ติดตามงานกบัฝ่ายผลิต การนดัวนัและเวลาใหช่้างเขา้มาติดตั้งตามเวลา เพื่อไม่ใหเ้กินเวลาของงาน และดูแล

ควบคุมการผลิตใหง้านออกมาถูกตอ้งตามแบบและสวยงามไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดก่อนวนัท่ีจะมีการจดั

งาน THAIFEX  

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 4.4 ก าหนดวนั-เวลาในการเตรียมงาน 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.5 ควบคุมการติดตั้งใหถู้กตอ้งตามแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อยหลงัติดตั้ง 

 เม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะตอ้งตรวจสอบในจุดต่างๆระบบไฟฟ้าต่างๆรอยแตกร้าวของบูธ เคร่ือง

แช่ และจอแอลอีดี ใหเ้รียบร้อยอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านเสมอเพื่อไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในวนัจดังาน 

   



 

 

ภาพประกอบท่ี 4.6 ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลงัจากติดตั้งบูธบริษทัพลงัผกัแบรนด ์Oh Veggie  

 

 

ภาพประกอบท่ี 4.7 ประสานงานต่างๆในการติดตั้งบูธ 

 

4.2 งานการเปิดตัวโครงการบริษัท Panus Thailand Logtech 

เร่ิมจากผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบับริษทัพนสัแอสเซมบลียจ์  ากดั ในโครงการPanus Thailand 

Logtech Award 2018 ท่ีร่วมมือกบัส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพื่อใหน้กัศึกษาและบุคคลทัว่ไป เขา้ร่วมประกวดโครงการในดา้นโล



 

จิสติกส์ เพื่อมอบความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาระบบโลจิสติกส์ในอนาคต จากการประชุมงานจะมีการ

คดัเลือกนกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปรวม20ทีม เพื่อแข่งขนัประกวดการออกแบบระบบโลจิสติกส์ในดา้น

ต่างๆและงานแถลงข่าวเปิดตวัโครงการ งานอบรมทีมเขา้รอบ และงานมอบรางวลั 

4.2.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน 

 โดยงานท่ีผูศึ้กษาไดรั้บมอบหมายงานจะเป็นงานเขียนคอนเทนต ์( Content) บนเฟสบุค๊ (Facebook) 

งานดา้นออกแบบกราฟฟิก (Graphic)  และงานดา้นการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในการจดักิจกรรมการ

ประกวดติดต่อเช่าสถานท่ี ติดต่อช่างติดตั้งจอแอลอีดี ติดต่อมหาวิทยาลยัต่างๆเพื่อใหส่้งนกัศึกษาเขา้ร่วม

โครงการและอาหารวา่งส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการ    

 

ภาพประกอบท่ี 4.8  เขา้ร่วมประชุมประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ 

ขั้นตอนการผลติ 

หลงัจากผูศึ้กษาไดรั้บมอบหมายงานจึงท าการออกแบบโดยในช้ินงานจะตอ้งมีรูปยานพาหนะใน

แบบและตราสัญลกัษณ์ (Logo) ของทางบริษทัลูกคา้ในงานทุกช้ินโดยใหส่ื้อถึงการขนส่งในดา้นต่างๆของ

ระบบโลจิสติกส์ และภาพโปสเตอร์ท่ีจะตอ้งเผยแพร่ในมหาวิทยาลยัต่างๆและในเฟสบุค๊ (Facebook)  ป้าย

การประกวด โล่รางวลั เพื่อจะน าไปใชใ้นงานมอบรางวลัแก่ผูท่ี้ชนะการประกวด และป้ายพื้นหลงัส าหรับ

งานแถลงข่าวของโครงการ งานทุกช้ินจะมีการปรับแกใ้หลู้กคา้ก่อนจะน าช้ินงานมาผลิตจริงเพื่อน าไปใชใ้น

งานของลูกคา้  

 



 

 

   

ภาพประกอบท่ี 4.9 งานเขียนคอนเทนต ์(content) บนเฟสบุค๊ (facebook) 

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.0 งานออกแบบรางวลัผูช้นะการประกวด 

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 5.1 งานออกแบบโล่รางวลัผูช้นะการประกวด 

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.2 งานออกแบบโปสเตอร์ (Poster) 

 

 



 

การติดตั้ง 

 ในโครงการPanus Thailand Logtech Award2018 ตามขอบเขตของงานจะตอ้งมีงานแถลงข่าว

เปิดตวัโครงการ งานอบรม (Bootcamp) งานประกาศผล เม่ือถึงวนัจดังานผูศึ้กษาจะตอ้งเขา้ไปจดัเตรียม

สถานท่ีส าหรับจดังาน โดยตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ เตรียมเอกสารต่างๆ สคลิป (Scrip) พิธีกร 

ก าหนดการจดังานตามเวลา และติดต่อช่างเขา้มาติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในงาน 

  

 

ภาพประกอบท่ี 5.3 งานเปิดตวัแถลงขา่วโครงการ (Press Conference)  

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.3 งานติดตั้งแบค็ดร็อป (Backdrop) 



 

 

ภาพประกอบท่ี 5.4 การประสานงานในงานอบรม ( Boot camp )  

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.5 การจดัเตรียมงาน 

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 5.6บรรยากาศงานฝึกอบรม ( Boothcam )  

 

 

ภาพประกอบท่ี 5.7 งานประกาศรางวลัผูแ้ข่งขนั 



 

 

ภาพประกอบท่ี 5.8 การประชุมการท างาน 

 

4.3 งานด้านอ่ืนๆ (ออกแบบนามบัตร,ประสานงาน) 

 ผูศึ้กษาไดรั้บมอบหมายงานต่างๆงานออกแบบนามบตัร งานออกแบบสินคา้ส าหรับเผยแพร่บนส่ือ

ออนไลน ์ติดต่อขอราคาส่ือต่างๆเพื่อท าการลงโฆษณา ส่ือในสนามบิน ส่ือออนไลน์เช่น เวป็ไซตต่์างๆ ยทููป 

ส่ือโทรทศัน์ช่องต่างๆ 

 
งานออกแบบนามบัตร 

นามบตัรส าหรับแนะน าตวักบัลูกคา้ โดยรูปแบบนามบตัรเก่าท่ีมีขอ้ผดิพลาดไม่ตอบโจทยใ์น

หลายๆดา้น โดยโจทยท่ี์ไดรั้บนามบตัรจะตอ้งมีความทนัสมยัและส่ือถึงภาพรวมขององคก์ร มีความเรียบง่าย 

รูปแบบตวัอกัษร ขนาดตวัอกัษรชดัเจนมองเห็นไดง่้าย และโทนสีขององคก์รท่ีมีโทนสีเหลืองสดใสท่ี

เก่ียวกบัการออกแบบดา้นความคิดสร้างสรรค ์สีด าท่ีดูเป็นทางการ และพื้นหลงัสีขาวท่ีแฝงไปดว้ยความเป็น

มืออาชีพและง่ายต่อการอ่าน หลงัจากงานออกแบบเสร็จจะมีการแกไ้ขในรูปแบบของตวัอกัษรและขนาด

ตวัอกัษรก่อนท่ีจะถูกน าไปใชผ้ลิตงานจริงเพื่อใชแ้นะน าตวักบัลูกคา้  

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 5.9 ตวัอยา่งนามบตัรใหม่และนามบตัรเก่า 

 

 

งานติดต่อขอราคาส่ือต่างๆ 

ผูศึ้กษาไดรั้บมอบหมายงานใหห้าส่ือออนไลน์เป็นเวป็ไซตจ์ านวน20เวบ็ไซต ์ท่ีมีการเขา้ใชง้านมาก

ท่ีสุดในประเทศไทยเพื่อท างานลงโฆษณาเป็นแบนเนอร์งานแสดงสินคา้เฟอร์นิเจอร์ ผูศึ้กษาจึงไดท้ าการหา

ขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต และท าการติดต่อขอราคาส าหรับลงโฆษณา โดยแจง้สินคา้ท่ีตอ้งการลงโฆษณา 

ระยะเวลา และอีเมลล ์(E-mail) เพื่อใหท้างเวบ็ไซตส่์งราคาแพคเกจส าหรับเอเจนซ่ี (Agency) และติดต่อขอ

ราคาแพคเกจทางช่องทีวีเพือ่ใหท้างรายการท าการพดูประชาสมัพนัธ์งานแสดงสินคา้เฟอร์นิเจอร์ภายใน

รายการ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติจะมีการติดต่อขอราคาส่ือสิงพิมพบ์นเคร่ืองบินโดยสาร

ต่างประเทศท่ีเขา้มาในประเทศไทย และติดต่อผา่นส่ือออนไลน์ทางยทููปโดยช่องยทููปจะเป็นช่องท่ี

ชาวต่างชาตินิยมมากท่ีสุดของชาวต่างชาติเพื่อท าการลงโฆษณา 

 



 

 

ภาพประกอบท่ี 6.0 เวบ็ไซต2์0เวบ็ไซคท่ี์ติดต่อขอลงโฆษณา 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.1รายละเอียดของเวบ็ไซตพ์นัทิป 



 

 

ภาพประกอบท่ี 6.2 ขอ้มูลการลงโฆษณารายการทางช่อง3 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.3 ช่องรายการยทููปท่ีชาวต่างชาติรับชม 



 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6.4 ส่ือส่ิงพิมพ ์บนสายการบิน 

 



 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากการปฏิบติังานท่ี บริษทั ออลแมชมีเดียแอนด์แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด เป็นระยะเวลา  16 

สัปดาห์ ตั้งแต่ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานท่ี

ไดรั้บมาจะเป็นงานท่ีจะตอ้งติดต่อส่ือสารและวางแผนการใชส่ื้อต่างๆรวมถึงงานท่ีจะตอ้งใชค้วามคิด

ออกแบบคอนเซ็ป (concept) ของงานต่างๆ การออกแบบโปสเตอร์ออกแบบพื้นหลงับูธ (backdrop) งาน

ในโฆษณาต่างๆ รวบถึงการรับบรีฟจากฝ่ายบริหารงานลูกคา้ (AE) การท างานให้ลูกคา้พึงพอใจ และ

เรียนรู้ขั้นตอนการท างานในบริษทั การท างานแบบน้ีสร้างประสบการณ์ให้กบัเราไดเ้รียนรู้ในเร่ือง 

ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ ความตรงต่อเวลา และการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  

ดังนั้ นการท่ีได้ออกสหกิจนั้ นผูศึ้กษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผูศึ้กษาได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบงานต่างๆ และการวางแผนในการใชส่ื้อ

เผยแพร่โฆษณา โดยใชค้วามรู้พื้นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาใชป้ฏิบติังานจริง ซ่ึงในการ

ท างานดา้นต่างๆผูศึ้กษาจึงไดป้ระสบการณ์ในการท างานดา้นต่างๆและเกิดการเรียนรู้การท างานจาก

พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดส้อนการท างาน เช่น การออกแบบงานกราฟฟิก (Graphic) ใหเ้กิดความน่าสนใจ 

การประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ การวางแผนการใชส่ื้อโฆษณา เป็นตน้ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์การท างานจริงท าใหผู้ศึ้กษามีความรู้ในการท างานมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีอุปสรรคในการปฏิบติังานในแรกเร่ิมคือ การท่ีผูศึ้กษายงัไม่เขา้ใจในเน้ือหาของ

งานท่ีใชค้  าศพัท์เฉพาะการท างานจึงเกิดความล่าชา้และยงัไม่เขา้ใจในเน้ือหาต่างๆของงานและขาด

ประสบการณ์ในการติดต่อส่ือสาร งานจึงเกิดความผดิพลาด การท างานกนัเป็นทีมตอ้งรู้จกัปรับตวั รู้จกั

รับฟังความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการท างาน ซ่ึงผูศึ้กษายงัขาด

ประสบการณ์ในการท างาน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงตอ้งพยายามเรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติม โดยการสอบถาม

และจดบนัทึกในส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจ และขอค าปรึกษาการท างานจากพนกังานท่ีปรึกษาและผูบ้ริหาร การ-
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เขา้ประชุม การรับบรีฟ (Brief) พนกังานท่ีปรึกษาไดส้อนวิธีคิดและขั้นตอนการท างานใหเ้ป็นระบบ

และการวางแผนเรียงล าดบัความส าคญัของงานใหผู้ศึ้กษาเกิดความรู้ความเขา้ใจในการท างานเพิม่มาก

ข้ึน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการด าเนินงานจริง และน างานไปใชจ้ริง การท างานจะตอ้งมี

ความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ่ึงจะท าให้องคก์รเกิดความเสียหาย การประสานงานกบั

ฝ่ายต่างๆและวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน ผูศึ้กษาจึงตอ้งมีความกระตือรือร้นความรับผิดชอบ

รวมถึงการใชค้วามคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบงานดา้นต่างๆ 

5.2.2 การมีความรอบคอบ เพราะหากเกิดความผดิพลาดในการท างานดา้นต่างๆ เช่นการส่ือสาร

ท่ีผิดพลาดในการสอบถามราคาส่ือต่างๆ การส่ือสารกับลูกคา้ การท าเอกสารต่างๆหรืองานด้าน

ออกแบบท่ีต้องน าไปใช้งานจริง จะเกิดความเสียหายให้กับบริษัทได้  ดังนั้ นการท างานท่ีได้รับ

มอบหมายจึงตอ้งมีความรอบคอบและตอ้งตรวจทานงานก่อนท่ีจะน างานไปผลิตและส่งมอบลูกคา้ เพื่อ

ป้องกนัความผดิพลาดท่ีจะตอ้งท างานใหม่หรือแกไ้ขงานใหม่ ท าใหเ้กิดความล่าชา้ข้ึนกว่าเดิม และเกิด

ความเสียหายใหก้บับริษทั เพราะฉะนั้นผูจ้ดัท าจึงควรมีความรอบคอบใหม้ากข้ึน
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ภาคผนวก 

 

ก. 

 

 
 



 

 

รูปภาพปฏิบัตงิานอ่ืนๆ 

 

1. ออกแบบงานกราฟฟิกเคร่ืองด่ืม DINKY WINKY 

 



 

 

2. ถ่ายรูปป้ายโฆษณาท่ีติดตั้งแลว้ส่งใหลู้กคา้ 

 

3. คุมงานเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ติดตั้งบูธ 

 

 



 

 

4. ติดต่อเช่าติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขา้งตึก 

 

 

5. บูธรถแลมโบกินี 

 

 

6. ติดต่อเช่าป้ายโฆษณา 



 

 

 

7. ติดต่อมหาวทิยาลยัเพื่อขอใชพ้ื้นท่ี 

 

8.จดัเตรียมเอกสารส าหรับการประชุม 
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