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 บทท่ี 1                                                       

บทนำ 

 

1.1 ความเป0นมาและความสำคัญของป:ญหา 

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซ่ึงมีการพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลงไป

อยOางรวดเร็วสOงผลใหVการติดตOอส่ือสารมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวOาในยุคอดีตการพัฒนา

ระบบคอมพิวเตอร_อยOางตOอเน่ืองในทุกวงการ และมีความจำเปbนตOอการดำเนินชีวิตของมนุษย_ในยุคปeจจุบัน 

ความเปล่ียนแปลงตOางๆท่ีเกิดข้ึน สOงผลใหVมนุษย_จำเปbนตVองปรับตัวเพ่ือการดำรงชีวิตท่ีมีคุณภาพ การศึกษา

เปbนกระบวนการสำคัญท่ีจะชOวยใหVมนุษย_สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยOางมีคุณภาพ ดังน้ันการศึกษา   

จึงตVองปรับเปล่ียนใหVสอดคลVองกับกระแสการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและของสังคมโลกอยูOตลอดเวลา    

จึงจำเปbนอยOางย่ิงท่ีจะตVองสOงเสริมเพ่ือการเรียนรูVอยOางตOอเน่ือง 

ปeจจุบัน ส่ือออนไลน_ เปbน ส่ือใหมO ท่ี นิยมใชV กันอยOางมากการเลือกใชV โฆษณาบนส่ือออนไลน_                

จึงเปbนกลยุทธ_อยOางหน่ึงชOวยใหVสินคVาและบริการไดVเปbนท่ีรูVจักแกOกลุOมเปlาหมายย่ิงข้ึน การโฆษณาผOานส่ือ

ออนไลน_จึงถือเปbนวิธีการใหVขVอมูลขOาวสารแกOผูVบริโภคในรูปแบบใหมOท่ีนOาสนใจและการเลือกเคร่ืองมือส่ือสาร

ทางการตลาดน้ันก็มีความสำคัญในการใชVโฆษณา 

ปeจจุบันน้ีอินเทอร_เน็ตมีเว็บไซด_ในลักษณะ Social Networking  Service (SNS) ออกมามากมาย     

ซ่ึงเปbนบริการผOานเว็บไซด_ท่ีเปbนจุดโยงระหวOางบุคคลแตOละคนท่ีมีเครือขOายสังคมของตนเองผOานเน็ตเวิร_ค

อินเตอร_เน็ต โดยเครือขOายสังคมออนไลน_ ( Online Social Networking ) เปbนชOองทางการส่ือสารผOานส่ือใหมO

จนเปbนท่ีนิยมมากจนกลายเปbนวัฒนธรรมสOวนหน่ึงของผูVใชVอินเทอร_เน็ตในปeจจุบัน เพราะเครือขOายสังคม

ออนไลน_เปรียบเสมือนเปbนบริการพ้ืนฐานของเว็บไซด_ท่ีผูVใชVสามารถแสดงตนใหVเปbนท่ีรูVจักแกOคนท่ัวไป         

โดยการสรVางหนVาตOางหรือเว็บไซด_ ( Web Page) ของตัวเอง และอนุญาตใหVผูVอ่ืนท่ีใชVบริการเครือขOายเดียวกัน 

เขVามารOวมแบOงปeนประสบการณ_กับผูVใชVน้ันๆไดV  

จากขVอมูลดังกลOาวและจากการท่ีไดVมาศึกษางานโฆษณาในแผนก creative ของบริษัท เลอ กูตูร_ 

จำกัด เพ่ือศึกษาถึงการสรVางงาน การคิดงาน และการลงมือปฏิบัติกับมืออาชีพท่ีมีประสบการณ_และ

ความสามารถชำนาญการในวิชาชีพน้ี ข้ันตอนการคิดวางแผนงาน การสรุปรายละเอียดของงานจากฝyายบริหาร

ลูกคVา(AE) ทำใหVการทำงานของแตOละงานน้ันเขVาใจงOายข้ึน และทำใหVเกิดความคิดใหมOๆ ความคิดท่ีจะผลิตงาน

ออกมาใหVโดนใจกับความตVองการของลูกคVา 

 

 1.2 วัตถุประสงคA  

1. เพ่ือศึกษาข้ันตอนการผลิตออนไลน_ ลงเพจในบริษัท เลอ กูตูร_ จำกัดในบริษัท เลอ กูตูร_ จำกัด 

2. เพ่ือศึกษาการสรุปรายละเอียดของงานส่ือส่ือออนไลน_ แพคเกจตOางๆ ลงเพจของบริษัทเลอ  

กูตูร_ จำกัด   
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1.3 ขอบเขตของรายงาน  

การรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาน้ีเปbนการรายงานการศึกษาเพ่ือโปรโมท เพจบน facebook 

และ Instagram ของบริษัท เลอ กูตูร_  จำกัด โดยกำหนดขอบเขตการรายงานไดVดังน้ี 

1) ขอบเขตเน้ือหา 

 เพ่ือศึกษาข้ันตอนเรียนรูVการผลิตส่ือออนไลน_ แพคเกจตOางๆ ลงเพจในบริษัท เลอ กูตูร_ จำกัด 

2) ขอบเขตเวลา 

การรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาน้ีมีกำหนดระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแตOเดือนพฤษภาคม        

- สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนการคิดโฆษณาและการบริหารงานลูกคVาท้ังหมด            

และรวบรวมเน้ือหาของงานและทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

 

1.4 ประโยชนAท่ีไดIรับ  

1. ไดVทราบถึงข้ันตอนการผลิตส่ือออนไลน_ แพคเกจตOางๆ ลงเพจของบริษัทเลอ กูตูร_ จำกัด  

2. ไดVศึกษาและเรียนรูVการสรVางงานส่ือออนไลน_ แพคเกจตOางๆ ลงเพจของบริษัทเลอ กูตูร_ จำกัด   

3. ไดVศึกษาการสรุปรายละเอียดของงานส่ือออนไลน_ แพคเกจตOางๆ ลงเพจของบริษัทเลอ กูตูร_ จำกัด   
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บทท่ี 2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมท่ีเก่ียวข4อง 

 

 รายงานผลการดำเนินรายงานสหกิจศึกษาเร่ืองข้ันตอนการผลิตส่ือออนไลน<เพ่ือโปรโมท เพจบน 

facebook และ Instagramของบริษัท เลอ กูตูร<  จำกัด มุUงศึกษากระบวนการผลิตส่ือออนไลน< แพคเกจตUางๆ 

ลงเพจของบริษัทใน การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข\องผู\ศึกษาในเร่ืองตUอไปน้ีคือ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับส่ือออนไลน< 

 2.1.1  ความหมายของส่ือออนไลน<  

 2.1.2  ประเภทของส่ือออนไลน< 

 2.1.3  อุปกรณ<เคร่ืองมือทางส่ือออนไลน< 

    2.1.4  ความหมายของแอพพลิเคช่ัน อินสตาแกรม (Instagram) 

   2.1.5  ความสามารถของ แอพพลิเคช่ัน อินสตาแกรม (Instagram) 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกับเว็บเพจ 

  2.2.1  ความหมายของเว็บเพจ 

  2.2.2  ประโยชน<ของเว็บเพจ 

2.3แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตส่ือ  

2.3.1 คอมพิวเตอร<กราฟlก  

2.3.2 เคร่ืองมือใช\ในการตกแตUงภาพ 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับส่ือออนไลน@ 

ลักษณะของส่ือออนไลน<ท่ี เปmนการส่ือสารสองทาง การเข\าถึงในวงกว\าง ส่ือออนไลน<เปmนส่ือใหมU       

ท่ีกUอให\เกิดการเรียนรู\ท่ีตUอเน่ือง เพราะมีการปฏิสัมพันธ<กับสาร และเผยแพรUตUอได\ เช่ือมโยงข\อมูลได\จำนวน

มาก ข\อมูลขUาวสารบนส่ือออนไลน<มีลักษณะแยกช้ินสUวน หากผู\รับสารไมUเข\าใจและไมUสามารถประกอบรวมได\

อาจทำให\เกิดการเข\าใจผิดได\ แตUถ\าประกอบรวมได\จะมีประโยชน<ในการส่ือสารท่ีรอบด\าน ส่ือออนไลน<เอ้ือตUอ

การสร\างชุมชน ทำให\เกิดการรวมกลุUม โดยเฉพาะการรวมกลุUมความคิด นำไปสูUการหลอมทัศนคติและ

พฤติกรรมกลุUม ส่ือออนไลน< มีความสามารถในการประมวลเน้ือหาจากหลายแหUง ทำให\บทบทของ         

User-generated content สำคัญ ส่ือออนไลน<มีลักษณะสUงเสริมการรวมกลุUมกันทางสังคมและการรUวมมือกัน

ทางไซเบอร< ส่ือออนไลน<ยังทำให\เกิดวัฒนธรรมแบบรีมิกซ< คือการเลือกเน้ือหามาดัดแปลง ตัดตUอ ประกอบ

สร\างใหมU โดยท่ีผู\รับสารเปmนผู\เปล่ียนแปลงเน้ือหาน้ัน 

การส่ือสารบนอินเตอร<เน็ตทำให\คนท่ัวไปสามารถเข\าถึงข\อมูลตUางๆ ได\ใกล\เคียงกับส่ือมวลชน       

เขาสามารถสร\างส่ือได\ด\วยตัวเอง ดังน้ัน การเข\าถึงข\อมูล อำนาจในการผลิตส่ือ ของส่ือมวลชนเปmนข\อ

ได\เปรียบท่ีน\อยลง คนท่ัวไปมีบทบาทมากข้ึน และ อาจมีข\อมูลหรือสร\างส่ือท่ีดีได\มากกวUาส่ือมวลชนด\วยซ้ำใน
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บางเร่ือง ดังน้ัน การปรับตัวของคนส่ือก็คือ ต\องเช่ือมโยงความรUวมมือระหวUาง “ส่ือมวลชน” กับ “ชุมชน

ออนไลน<”  ให\ได\ ทำได\ท้ังตัวเองเปmนสUวนหน่ึงของการสนทนารUวมกับชุมชนออนไลน< เชUน การเขียน blog    

รUวมใน forum, web board อัพเดทข\อมูลผUาน twitter สร\างเครือขUายผUาน Social Network ตUางๆ และ    

การขยายเครือขUายเชUนน้ี จะมีประโยชน<ทำให\ มิติ ในการเข\าถึงข\อมูล และ การมองหาประเด็นท่ีเปmนประโยชน<

ตUองานส่ือสารมวลชนทำได\กว\าง และ หลากหลายมากข้ึน ประเด็นในมิติน้ี การศึกษาท่ีสำคัญคือการดูรูปแบบ 

กระบวนท่ีส่ือมวลชนส่ือสาร “ข\ามส่ือ” รวมถึงจริยธรรมและมาตรฐานทางวิชาชีพเม่ือต\องทำขUาวข\ามส่ือ  

 

 2.1.1ความหมายของส่ือออนไลน@ 

  ส่ือออนไลน<หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีเปmนเคร่ืองมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือใช\

ส่ือสารระหวUางกันในเครือขUายทางสังคม (Social Network) ผUานทางเว็บไซต<และโปรแกรมประยุกต<บนส่ือใดๆ 

ท่ี มี ก า ร เ ช่ื อ ม ตU อ กั บ อิ น เท อ ร< เ น็ ต  โด ย เน\ น ให\ ผู\ ใ ช\ ท้ั ง ท่ี เปm น ผู\ สU ง ส า ร แ ล ะ ผู\ รั บ ส า ร มี สU ว น

รUวม (Collaborative) อยUางสร\างสรรค< ในการผลิตเน้ือหาข้ึนเอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของ

ข\อมูล ภาพ และเสียง 

2.1.2ประเภทของส่ือออนไลน@ 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน< มีด\วยกันหลายชนิด ข้ึนอยูUกับลักษณะของการนำมาใช\โดยสามารถ

แบUงเปmนกลุUมได\ดังน้ี           

1. Weblogs หรือเรียกส้ันๆ วUา Blogs คือ ส่ือสUวนบุคคลบนอินเทอร<เน็ตท่ีใช\เผยแพรUข\อมูล ขUาวสาร 

ความรู\ ข\อคิดเห็น บันทึกสUวนตัว โดยสามารถแบUงป�นให\บุคคลอ่ืนๆ โดยผู\รับสารสามารถเข\าไปอUาน หรือแสดง

ความคิดเห็นเพ่ิมเติมได\ ซ่ึงการแสดงเน้ือหาของบล็อกน้ันจะเรียงลำดับจากเน้ือหาใหมUไปสูUเน้ือหาเกUา ผู\เขียน

และผู\อUานสามารถค\นหาเน้ือหาย\อนหลังเพ่ืออUานและแก\ไขเพ่ิมเติมได\ตลอดเวลา เชUนExteen, Bloggang, 

Wordpress,Blogger,Okanation 

          2. Social Networking หรือเครือขUายทางสังคมในอินเทอร<เน็ต ซ่ึงเปmนเครือขUายทางสังคมท่ีใช\

สำหรับเช่ือมตUอระหวUางบุคคล กลุUมบุคคล เพ่ือให\เกิดเปmนกลุUมสังคม (Social Community)  เพ่ือรUวมกัน

แลกเปล่ียนและแบUงป�นข\อมูลระหวUางกันท้ังด\านธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชUน Facebook, Hi5 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกันวUา “บล็อกจ๋ิว” ซ่ึงเปmนเว็บเซอร<วิสหรือ

เว็บไซต<ท่ีให\บริการแกUบุคคลท่ัวไป สำหรับให\ผู\ใช\บริการเขียนข\อความส้ันๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร            

ท่ีเรียกวUา “Status” หรือ “Notice” เพ่ือแสดงสถานะของตัวเองวUากำลังทำอะไรอยูU หรือแจ\งขUาวสารตUางๆ 

แกUกลุUมเพ่ือนในสังคมออนไลน< (Online Social Network)  (Wikipedia,2010) ท้ังน้ีการกำหนดให\ใช\ข\อมูล 

ในรูปข\อความส้ันๆ ก็เพ่ือให\ผู\ใช\ท่ีเปmนท้ังผู\เขียนและผู\อUานเข\าใจงUาย ท่ีนิยมใช\กันอยUางแพรUหลายคือ Twitter 

          4. Online Video เปmนเว็บไซต<ท่ีให\บริการวิดีโอออนไลน<โดยไมUเสียคUาใช\จUาย  ซ่ึงป�จจุบันได\รับความ

นิยมอยUางแพรUหลายและขยายตัวอยUางรวดเร็ว เน่ืองจากเน้ือหาท่ีนำเสนอในวิดีโอออนไลน<ไมUถูกจำกัดโดยผัง

รายการท่ีแนUนอนและตายตัว ทำให\ผู\ใช\บริการสามารถติดตามชมได\อยUางตUอเน่ือง เพราะไมUมีโฆษณาค่ัน 
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รวมท้ังผู\ใช\สามารถเลือกชมเน้ือหาได\ตามความต\องการและยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บวิดีโออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข\อง

ได\จำนวนมากอีกด\วย 

5. Poto Sharing เปmนเว็บไซต<ท่ีเน\นให\บริการฝากรูปภาพโดยผู\ใช\บริการสามารถอัพโหลดและดาวน<

โหลดรูปภาพเพ่ือนำมาใช\งานได\ ท่ีสำคัญนอกเหนือจากผู\ใช\บริการจะมีโอกาสแบUงป�นรูปภาพแล\ว ยังสามารถ

ใช\ เปm น พ้ื น ท่ี เ พ่ื อ เส น อ ข าย ภ าพ ท่ี ต น เอ งน ำ เข\ า ไป ฝ าก ได\ อี ก ด\ ว ย  เชU น   Flickr, Photoshop  

          6. Wikis เปmนเว็บไซต<ท่ีมีลักษณะเปmนแหลUงข\อมูลหรือความรู\ (Data/Knowledge) ซ่ึงผู\เขียนสUวนใหญU

อาจจะเปmนนักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู\เช่ียวชาญเฉพาะทางด\านตUางๆ ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ซ่ึงผู\ใช\สามารถเขียนหรือแก\ไขข\อมูลได\อยUางอิสระ เชUน Wikipedia, Google Earth,diggZy  

           

 

7. Virtual Worlds คือการสร\างโลกจินตนาการโดยจำลองสUวนหน่ึงของชีวิตลงไป จัดเปmนส่ือสังคม

ออนไลน< ท่ีบรรดาผู\ทUองโลกไซเบอร<ใช\ เพ่ือส่ือสารระหวUางกันบนอินเทอร<เน็ตในลักษณะโลกเสมือน

จริง  (Virtual Reality) ซ่ึงผู\ ท่ีจะเข\าไปใช\บริการอาจจะบริษัทหรือองค<การด\านธุรกิจ ด\านการศึกษา      

รวมถึงองค<การด\านส่ือ เชUน สำนักขUาวรอยเตอร<  สำนักขUาวซีเอ็นเอ็น ต\องเสียคUาใช\จUายในการซ้ือพ้ืนท่ีเพ่ือให\

บุคคลในบริษัท หรือองค<กรได\มีชUองทางในการนำเสนอเร่ืองราวตUางๆ ไปยังกลุUมเครือขUายผู\ใช\ส่ือออนไลน< 

 8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของคำสองคำคือ Crowd และ Outsourcing เปmนหลักการ   

ขอความรUวมมือจากบุคคลในเครือขUายสังคมออนไลน< โดยสามารถจัดทำในรูปของเว็บไซต<ท่ีมีวัตถุประสงค<หลัก

เพ่ือค\นหาคำตอบและวิธีการแก\ป�ญหาตUางๆท้ังทางธุรกิจ การศึกษา  รวมท้ังการส่ือสาร  โดยอาจจะเปmนการดึง

ความรUวมมือจากเครือขUายทางสังคมมาชUวยตรวจสอบข\อมูลเสนอความคิดเห็นหรือให\ข\อเสนอแนะ    

         9. PostcastingหรือPodcast คือ อุปสงค<หรือความต\องการสUวนบุคคล สUวน“Broadcasting” เปmน  

การนำส่ือตUางๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลUาวงUายๆ Podcast คือ การบันทึกภาพและเสียง

แล\วนำมาไว\ในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพรUให\บุคคลภายนอก (The public in general) ท่ีสนใจดาวน<

โหลดเพ่ือนำไปใช\งาน เชUน Dual Geek Podcast, 

10. Discuss / Review/ Opinion เปmนเว็บบอร<ดท่ีผู\ใช\อินเทอร<เน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น โดย

อาจจะเก่ียวกับ สินค\าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชUน Epinions, 

Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip,Yelp 

2.1.3  อุปกรณ@เคร่ืองมือทางส่ือออนไลน@ 

3.1. คอมพิวเตอร< 

3.1.1. เล็กทรอนิกส<ท่ีสามารถทำงานคำนวณผลและเปรียบเทียบคUาตามชุดคำส่ังด\วยความเร็วสูงอยUาง

ตUอเน่ืองและอัตโนมัติ 

3.2. สมาร<ทโฟน (Smartphone) 
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3.2.1. โทรศัพท<มือถือท่ีนอกเหนือจากใช\โทรออก-รับสายแล\วยังมีแอพพลิเคช่ันให\ใช\งานมากมาย 

สามารถรองรับการใช\งานอินเทอร<เน็ตผUาน 3G, Wi-Fi และสามารถใช\งานโซเชียลเน็ตเวิร<คและแอพพลิเคช่ัน

สนทนาช้ันนำ 

3.3. แท็บเล็ต (Tablet) 

3.3.1. อุปกรณ<คอมพิวเตอร<ท่ีมีหน\าจอระบบสัมผัสขนาดใหญUกวUาโทรศัพท<มือถือ 

3.4. เซิร<ฟเวอร< (Server) 

3.4.1. เปmนเคร่ืองคอมพิวเตอร<หลักในเครือขUาย ท่ีทำหน\าท่ีจัดเก็บและให\บริการไฟล<ข\อมูลและ

ทรัพยากรอ่ืนๆ กับคอมพิวเตอร<เคร่ืองอ่ืน ๆ 

3.5. ไคลเอนต< (Client) 

3.5.1. เปmนคอมพิวเตอร<ในเครือขUายท่ีร\องขอ บริการและเข\าถึงไฟล<ข\อมูลท่ีจัดเก็บในเซิร<ฟเวอร<     

หรือพูดงUาย ๆ ก็คือ ไคลเอนต< เปmนคอมพิวเตอร< ของผู\ใช\แตUละคนในระบบเครือขUาย 

3.6. ฮับ (HUB) หรือ เรียก รีพีตเตอร< (Repeater) 

3.6.1. อุปกรณ<ท่ีใช\เช่ือมตUอกลุUมคอมพิวเตอร< ฮับ มีหน\าท่ีรับสUงเฟรมข\อมูลทุกเฟรมท่ีได\รับจากพอร<ต

ใดพอร<ตหน่ึง ไปยังพอร<ตท่ีเหลือ คอมพิวเตอร<ท่ีเช่ือมตUอเข\ากับฮับจะแชร<แบนด<วิธหรืออัตราข\อมูลของ

เครือขUาย เพราะฉะน้ันถ\ามีคอมพิวเตอร<เช่ือมตUอมากจะทำให\อัตราการสUงข\อมูลลดลง 

 

 

3.7. เนทเวิร<ค สวิตช< (Switch) 

3.7.1. อุปกรณ<เครือขUายท่ีทำหน\าท่ีในเลเยอร<ท่ี 2 และทำหน\าท่ีสUงข\อมูลท่ีได\รับมาจากพอร<ตหน่ึงไป

ยังพอร<ตเฉพาะท่ีเปmนปลายทางเทUาน้ัน และทำให\คอมพิวเตอร<ท่ีเช่ือมตUอกับพอร<ตท่ีเหลือสUงข\อมูลถึงกันในเวลา

เดียวกัน 

3.8. เราต<เตอร< (Router) 

3.8.1. ทำหน\าท่ีในเลเยอร<ท่ี 3 เราท<เตอร<จะอUานท่ีอยูU (Address) ของสถานีปลายทางท่ีสUวนหัว 

(Header) ข\อแพ็กเก็ตข\อมูล เพ่ือท่ีจะกำหนดและสUงแพ็กเก็ตตUอไป เราท<เตอร<จะมีตัวจัดเส\นทางในแพ็กเก็ต 

เรียกวUา เราต้ิงเทเบ้ิล (Routing Table) หรือตารางจัดเส\นทางนอกจากน้ียังสUงข\อมูลไปยังเครือขUายท่ีให\      

โพรโทคอลตUางกันได\ 

3.9. บริดจ< (Bridge) 

3.9.1. เปmนอุปกรณ<ท่ีมักจะใช\ในการเช่ือมตUอวงแลน (LAN Segments) เข\าด\วยกัน ทำให\สามารถ

ขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได\เร่ือยๆ โดยท่ีประสิทธิภาพรวมของระบบ ไมUลดลงมากนัก เน่ืองจาก       

การติดตUอของเคร่ืองท่ีอยูUในเซกเมนต<เดียวกันจะไมUถูกสUงผUาน ไปรบกวนการจราจรของเซกเมนต<อ่ืน และ

เน่ืองจากบริดจ<เปmนอุปกรณ<ท่ีทำงานอยูUในระดับ Data Link Layer จึงทำให\สามารถใช\ในการเช่ือมตUอเครือขUาย          

ท่ีแตกตUางกันในระดับ Physical และ Data Link 

3.10. เกตเวย< (Gateway) 
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3.10.1. เปmนอุปกรณ<ฮาร<ดแวร<ท่ีเช่ือมตUอเครือขUายตUางประเภทเข\าด\วยกัน เชUน การใช\เกตเวย<ในการ

เช่ือมตUอเครือขUาย ท่ีเปmนคอมพิวเตอร<ประเภทพีซี (PC) เข\ากับคอมพิวเตอร<ประเภทแมคอินทอช (MAC)     

เปmนต\น 

2.1.4  ความหมายของแอพพลิเคช่ัน อินสตาแกรม (Instagram) 

อินสตาแกรม เปmนโปรแกรมแบUงป�น รูปภาพและคลิปวิดีโอส้ัน ๆ ถูกคิดค\น ข้ึนมาในเดือน

ตุลาคม    พ.ศ. 2553 ผู\ใช\งานสามารถถUายรูปและตกแตUงรูปภาพได\ตามใจต\องการ และแบUงป�นผUานโซเชียล

เน็ตเวิร<กโดยการตกแตUงรูปน้ันจะเน\นในแนวย\อนยุค หรือกล\องโพลารอยด< ซ่ึงมีอัตราสUวนของรูปภาพอยูUท่ี 4:3 

ในชUวงแรก อินสตาแกรมรองรับการใช\งานบน ไอโฟน, ไอแพด และ ไอพอดทัช ตUอมาในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2555 ทางบริษัทก็ได\เพ่ิมการรองรับระบบ แอนดรอยด< ซ่ึงรองรับต้ังแตU แอนดรอยด< เวอร<ชัน 

2.2 โฟรโย ข้ึนไป ป�จจุบันสามารถดาวน<โหลดได\ทาง ไอทูนส< และ กูเกิลเพลย<  

Instagram (อินสตาแกรม) คือ แอพพลิเคช่ันถUายภาพและแตUงภาพบนสมาร<ทโฟน ท่ีมาพร\อมกับ

ลูกเลUนการแตUงเติมสีสันให\กับรูปภาพด\วย Filters (ฟlลเตอร<) ตUาง ๆ ท่ีให\เราสามารถเลือกปรับภาพได\

หลากหลายและสวยงาม  แนวอาร<ต ๆ ได\ตามใจชอบท้ังในเร่ืองของ สี แสง เรียกได\วUาสามารถปรับอารมณ<ของ

รูปภาพได\ตามต\องการ และสามารถแชร<รูปภาพสวย ๆ อวดเพ่ือน ๆ ท่ีอยูU ในสังคมออนไลน< อ่ืน ๆ              

เชUน  Twitter, Facebook, Tumblr และ Foursquare เปmนต\น  และในตัว Instagram เองก็ เปmน สังคม

อ อ น ไล น< ก ารแ บU งป� น ภ าพ ถU าย  (Social Photo Sharing) เพ ราะ  Instagram มี ระบ บ  Followers             

และ Following ให\ผู\ใช\งานสามารถเลือกติดตามชมรูปภาพ ความเคล่ือนไหวการใช\งานของเพ่ือน ๆ ท่ีใช\งาน

แอพพลิเคช่ันหากถูกใจ ชอบรูปภาพไหน สามารถกด Like รวมไปถึง Comment รูปภาพน้ันได\ 

 

 

 

 

2.1.5  ความสามารถของ แอพพลิเคช่ัน อินสตาแกรม (Instagram)  

2.1.4.1สามารถเพ่ิมฟlลเตอร<แตUงรูปให\สวยงามกUอนอัปโหลดได\ 

2.1.4.2 แชร<ก่ีรูปก็ได\เทUาท่ีคุณต\องการโดยไมUเสียคUาใช\จUายใดๆ 

2.1.4.3ค\นหาและติดตามเพ่ือนๆได\งUาย 

2.1.4.4 ระบุสถานท่ีของรูปถUายน้ันๆได\ 

2.1.4.5 แชร<รูปท่ีอัปโหลดไปยัง Twitter, Facebook, Flickr และ Tumblr ได\ 

2.1.4.6 ใช\งานรUวมกับ Foursquare ได\ 

2.1.4.7 สามารถลงความเห็นกับรูปท่ีถUายได\และกด Like ได\ 

2.1.4.8 ชมรูปถUายท่ีได\รับความนิยมจากท่ัวทุกมุมโลกจาก user ของ Instagram 

2.1.4.9 รองรับ iPhone 2G, 3G, 3GS, 4  

2.2 แนวคิดเก่ียวกับเว็บเพจ 
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2.2.1 ความหมายของเว็บเพจ 

เว็บเพจ (อังกฤษ: web page, webpage) หรือแปลเปmนไทยวUา หน\าเว็บ คือเอกสารเว็บชนิดหน่ึง

เหมาะสำหรับเวิลด<ไวด<เว็บและเว็บเบราว<เซอร< เว็บเบราว<เซอร<จะแสดงเว็บเพจบนจอคอมพิวเตอร<หรืออุปกรณ<

เคล่ือนท่ี เว็บเพจก็คือส่ิงท่ีปรากฏออกมา แตUศัพท<น้ีก็ยังหมายถึงแฟ§มคอมพิวเตอร<ท่ีมักจะเขียนเปmนเอชทีเอ็ม

แอลหรือภาษามาร<กอัปท่ีเทียบเคียงได\ ซ่ึงมีลักษณะเดUนอันเปmนหลักก็คือ การจัดเตรียมข\อความหลายมิติท่ีจะ

นำไปสูU เว็บเพจอ่ืน ผUานทางลิงก< เว็บเบราว<เซอร<จะประสานงานกับทรัพยากรเว็บท่ีอยูUโดยรอบเว็บเพจท่ีเขียน 

อาทิสไตล<ชีต สคริปต< และรูปภาพ เพ่ือนำเสนอเว็บเพจน้ัน  

2.2.2 ประโยชน@ของเว็บเพจ 

เน่ืองจากเว็บเพจสามารถเผยแพรUข\อมูลได\ด\วยข\อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ดังน้ันเราจึงพบเห็น  

การนำเว็บเพจไปสร\างและพัฒนา เพ่ือนำเสนอข\อมูล และขUาวสารในรูปแบบตUางๆ ได\อยUางมากมายดังน้ี 

1.ขUาวและเหตุการณ<ในป�จจุบัน 

เว็บไซต<ขUาวในป�จจุบัน สามารถนำเสนอได\อยUางฉับไว ทันตUอเหตุการณ< ทำให\เราสามารถรู\เร่ืองราวท่ี

เกิดข้ึนจากท่ีตUางๆ จากท่ัวทุกมุมโลกได\อยUางรวดเร็ว ซ่ึงสามารถดูเปmนภาพน่ิง หรือ วิดีโอ   ท่ีมีท้ังภาพและ

เสียง ทำให\รับขUาวสารอยUางครบถ\วน  

2.ข\อมูลความรู\และห\องสมุด 

 เว็บเพจเปmนเอกสารท่ีเช่ือมโยงข\อมูลถึงกันได\ ทำให\มีการรวบรวมความรู\ไว\เปmนคลังขนาดใหญU       

ไมUยุUงยากในการดูแลรักษา และยังเผยแพรUได\อยUางกว\างขวางอีกด\วย  

3.ประชาสัมพันธ<บริษัทและองค<กร 

สร\างเว็บเพจเพ่ือแนะนำความเปmนมา สินค\า บริการ ท่ีอยูUท่ีติดตUอ และขUาวประชาสัมพันธ<องค<กร  

4.ความบันเทิง 

เน่ืองจากเว็บเพจมีท้ังภาพ เสียง และวีดีโอ จึงทำให\การนำเสนอความบันเทิงไมUใชUเร่ืองยาก ไมUวUาจะ

เปmนเว็บไซต<ฟ�งเพลงออนไลน< เว็บไซต<ดูภาพยนต< ดูคลิปวีดีโอ เลUนเกม และเว็บไซต<เร่ืองตลกขำขันตUางๆ      

เปmนต\น  

5.การเงินการลงทุน 

เปmนเว็บไซต<ท่ีนำเสนอข\อมูลทางการเงินและการลงทุน รวมไปถึงบริการสำหรับทำธุรกรรมการเงิน

ออนไลน<ผUานเครือขUายอินเทอร<เน็ต 

 

6.ซ้ือขายสินค\าและบริการ 

เปmนเว็บไซต<ท่ีสร\างข้ึนให\เหมือนร\านค\าสำหรับขายสินค\า และบริการตUางๆ รวมท้ังยังบริการรับฝาก

ขายสินค\าผUานร\านเหลUาน้ีได\อีกด\วย  

7.ดาวน<โหลดข\อมูล 

เปmนเว็บไซต<ท่ีให\บริการดาวน<โหลดไฟล<ตUางๆ เชUน ไฟล<โปรแกรม ไฟล<ภาพ ไฟล<เพลง และ ไฟล<

ภาพยนตร< เปmนต\น 
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8.บริการติดตUอส่ือสาร 

เปmนเว็บไซต<ท่ีให\บริการในการติดตUอส่ือสารถึงกัน เชUน การรับสUงจดหมายอิเล็กทรอนิกส< (E-mail)   

เว็บบอร<ด เว็บแชทสนทนาตUางๆ เปmนต\น  

2.3แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตส่ือ  

การวางแผนการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ< คือ การจัดลำดับข้ันตอนในการผลิตส่ือเพ่ือ          

การประชาสัมพันธ<ให\สำเร็จตามวัตถุประสงค< นโยบายและเป§าหมายท่ีกำหนดไว\กUอนลงมือปฏิบัติการผลิต    

ท้ังในรูปการกำหนดเน้ือหา ระยะเวลา กำลังผู\ผลิต วัสดุอุปกรณ<การผลิตตลอดถึงงบประมาณในการผลิต     

ท้ังน้ี เพ่ือการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ<น้ันๆ เปmนไปอยUางมีประสิทธิภาพ และให\ผลผลิตคุ\มคUาการผลิต   

ท้ังด\านการลงทุนลงแรง และการนำเผยแพรU 

การวางแผนการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ<มีส่ิงท่ีต\องกำหนด 5 ประการด\วยกัน คือ  

1. กำหนดวัตถุประสงค< (Objective) การกำหนดวัตถุประสงค<ในการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ< 

ได\แกU การกำหนดหรือระบุความมุUงหมายท่ีเดUนชัดไว\ลUวงหน\าวUา 

1.1เม่ือผลิตส่ือน้ันผู\ผลิตจะเกิดความชำนาญในด\านใดด\านหน่ึงเพ่ิมข้ึน เชUน การเขียนบทผลิต       

ด\านการถUายภาพ ด\านการใช\เสียงประกอบ  

1.2เม่ือผลิตส่ือข้ึนแล\วจะนำไปใช\เพ่ือใคร อยUางไรและท่ีไหน เชUน เพ่ือช้ีแจงทำความเข\าใจ           

เพ่ือการสร\างสรรค< เพ่ือการให\ความรู\และเพ่ือแก\ข\อขัดแย\งแกUกลุUมชนของหนUวยงาน ท่ีอยูUในพ้ืนท่ีขอบขUายของ

หนUวยงาน  

1.3ผลิตส่ือข้ึนแล\วจะนำไปใช\บริการถ่ีหUางแคUไหน เชUน กำหนดนำส่ือออกเผยแพรUเดือนละคร้ัง เดือน

ละสองคร้ัง  

2. กำหนดกลุUมชนเป§าหมาย (Target Audience) การกำหนดเป§าหมายในการผลิตส่ือเพ่ือความ

ประชาสัมพันธ< คือ การระบุไว\อยUางชัดเจนวUา ใครคือกลุUมเป§าหมายท่ีจะนำส่ือน้ันไปเผยแพรU กลุUมเป§าหมาย   

แตUละกลุUมมีรายละเอียดอะไรบ\าง เชUนความรู\ ภูมิลำเนา ฐานะทางสังคม และสภาพแวดล\อมทางสังคมตUอไปน้ี    

คือ ลักษณะบางประการของกลุUมเป§าหมายท่ีควรนำมาพิจารณาในการวางแผนผลิตส่ือเพ่ือการประสัมพันธ<        

คือ ขนาด อาชีพและการศึกษา อายุ เจตคติ และความเช่ือถือของกลุUมเป§าหมาย 

3. กำหนดหัวข\อเร่ือง (Title) การกำหนดหัวข\อเร่ืองในการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ<          

ได\แกU การต้ังช่ือเร่ืองพร\อมด\วยการกำหนดแนวของเร่ืองไว\เม่ือตอนวางแผนการผลิตวUา ควรจะใช\ช่ือเร่ืองอะไร     

และ มีแนวของเร่ืองอยUางไร งานผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ<งานด\านสุขภาพทุกประเภทไมUวUาจะเปmนส่ือ

ส่ิงพิมพ<หรือส่ือโสตทัศน< มีความจำเปmนจะต\องกำหนดหัวข\อเร่ืองและวางแนวของเร่ืองไว\ให\แนUนอนวUาจะเน\น

การเผยแพรU การช้ีแจง หรือเน\นการให\ความรู\แกUกลุUมเป§าหมาย 

 

 



10 
 

 

4. กำหนดระยะเวลา (Timing) การกำหนดระยะเวลาในการผลิตส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ< ได\แกU 

การหาเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมเพ่ือทาการผลิตส่ือ หากไมUได\วางแผนเร่ืองเวลาไว\ให\เพียงพอ ส่ือตUางๆ        

ท่ีผลิตข้ึนจะเปmนไปตามรูปแบบ “สุกเอาเผากิน” ซ่ึงหากเปmนเชUนน้ีจะแก\ตัวเม่ือนำส่ือตUางๆออกเผยแพรUแล\วไมU

ประสบผลสำเร็จ เน่ืองจากมีเวลาน\อยหรือเรUงรีบเกินไป ยUอมเปmนเร่ืองสุดวิสัยท่ีผู\รับบริการจะเช่ือถือและให\

ความเห็นใจ เวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม 

5. กำหนดงบประมาณ (Budgeting) การกำหนดงบประมาณการผลิตส่ือ เพ่ือการประชาสัมพันธ<เปmน

ส่ิงสำคัญและจำเปmนท่ีจะต\องต้ังไว\ในข้ันตอนวางแผนการผลิตส่ือ ส่ิงสำคัญท่ีผู\บริหารผลิตส่ือเพ่ือ              

การประชาสัมพันธ<จะต\องตระหนักในการวางแผนต้ังงบประมาณ เปmนต\นวUา การต้ังงบประมาณจะต\องทำป©ละ

คร้ัง ถ\าวางแผนผิดพลาดในกรณีท่ีต้ังงบประมาณไว\มากกวUาใช\จริง ก็ไมUกระทบกระเทือนตUอการผลิตส่ือเทUาใด

นัก หรืออาจจะกระทบกระเทือนบ\างก็ตอนต้ังงบประมาณในป©ตUอไปอาจจะถูกตัดให\น\อยลงก็ได\ เพราะต้ัง

งบประมาณไว\มากเม่ือป©กUอนแตUก็ใช\ไมUหมด แตUหากเปmนกรณีท่ีต้ังงบประมาณไว\ไมUพอ ก็จะไมUสามารถซ้ือ

อุปกรณ<การลิตส่ือหรืออุปกรณ<การเผยแพรUส่ือได\อันจะนำผลเสียหายสูUหนUวยงาน 

2.3.1คอมพิวเตอร@กราฟ_ก  

คอมพิวเตอร<กราฟlก หมายถึง การสร\าง การตกแตUงแก\ไข หรือการจัดการเก่ียวกับรูปภาพ โดยใช\

เคร่ืองคอมพิวเตอร<ในการจัดการ ยกตัวอยUางเชUน การทำ Image Retouching ภาพคนแกUให\มีวัยท่ีเด็กข้ึน   

การสร\างภาพตามจินตนาการ และการใช\ภาพกราฟlกในการนำเสนอข\อมูลตUางๆ เพ่ือให\สามารถส่ือความหมาย

ได\ตรงตามท่ีผู\ส่ือสาร ต\องการและนUาสนใจย่ิงข้ึนด\วยกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ เปmนต\น  

ภาพกราฟlกแบUงออกเปmน 2 ประเภทคือ กราฟlกแบบ 2 มิติ เปmนภาพท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เชUน ภาพถUาย 

รูปวาด ภาพลายเส\น สัญลักษณ< กราฟ รวมถึงการ<ตูนตUางๆ ในโทรทัศน<  

กราฟlกแบบ 3 มิติ เปmนภาพกราฟlกท่ีใช\โปรแกรมสร\างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เชUน โปรแกรม 3Ds Max 

โปรแกรม Maya เปmนต\น 

2.3.2เคร่ืองมือใช4ในการตกแตaงภาพ  

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เปmนโปรแกรมในตระกูล Adobe ท่ีใช\สำหรับตกแตUงภาพถUาย

และภาพกราฟlก ได\อยUางมีประสิทธิภาพ ไมUวUาจะเปmนงานด\านส่ิงพิมพ< นิตยสาร และงานด\านมัลติมีเดีย       

อีกท้ังยังสามารถ รีทัชช่ิง ตกแตUงภาพและการสร\างภาพ ซ่ึงกาลังเปmนท่ีนิยมสูงมากในขณะน้ี เราสามารถใช\

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ในการตกแตUงภาพ การใสUเอฟเฟกต< ตUาง ๆให\กับภาพ และตัวหนังสือ 

การทำภาพขาวดำ การทำภาพถUายเปmนภาพเขียน การนำภาพมารวมกัน การรีทัช ตกแตUงภาพตUาง        

ป�จจุบันโปรแกรม  โฟโต\ช็อป(Photoshop)ได\พัฒนามาถึงรุUน CC (Creative Cloud)  

โปรแกรม Adobe Photoshop เปmนโปรแกรมท่ีใช\สำหรับสร\างงานทางด\านกราฟlกท่ีบุคลากรใน

หลายสาขาอาชีพให\ความสนใจและนิยมใช\กันอยUางแพรUหลายในป�จจุบัน เน่ืองจากโปรแกรม Adobe 

Photoshop สามารถสร\างงานด\านกราฟlกออกมาได\หลายรูปแบบ เชUน การสร\างแบบตัวอักษรลักษณะตUาง ๆ 

รวมท้ังการตกแตUงภาพดิจิตอล เปmนต\น นอกจากน้ีโปรแกรม Adobe Photoshop ยังมี Plug-in ท่ีชUวย       

ใน การสร\าง Effect ตUาง ๆ ทำให\ได\ช้ินงานท่ีไมUซ้ำกัน ท้ังยังสามารถสร\างความโดดเดUนให\แกUช้ินงานอีกด\วย 
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บทท่ี 3 

รายละเอียด การปฏิบัติงาน 

 

 3.1 ช่ือและท่ีต้ังของสถานประกอบการ  

3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ   

: บริษัท เลอ กูตูร; จำกัด 

3.1.2  ท่ีต้ังสถานประกอบการ   

: 254-256 ซ.ตากสิน1 การแพทย; ถ.ตากสิน แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กทม. 10600 

: เบอร;ติดตQอ  081-801-3880 คุณหมิว 

: E-mail : mew.wedding@gmail.com 

: Facebook : La Couture Bangkok 

 

 
                                          

                                           รูปที่  3.1 โลโก เลอกูตูรB 
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ประวัติของบริษัท เลอกูตูรB จำกัด 

บริษัท La couture มาจากภาษาฝร่ังเศสท่ีแปลวQา ความประณีต บริษัท La couture มีดoวยกันสอง

สาขาคือ สาขาในประเทศไทยมีช่ือวQา La Couture Bangkok (เลอ กูตูร;  แบงคsอก) และสาขาท่ี 2 ในประเทศ

กัมพูชา โดยใชoช่ือวQา La Couture Phnompenh (เลอ กูตูร; พนมเปน) La Couture เปyนบริษัท Wedding 

Planner Decoration and organize ออกแบบและจัดตกแตQงสถานที#งานแตQงงานตามความตoองการของ   

คูQบQาวสาวท่ีตoองการเนรมิต Theme งานแตQงท่ีไมQเหมือนใครตามตoองการ La couture มีความหลากหลายใน

เร่ืองของราคา สามารถจัดสรรงานตQางๆตามงบประมาณของคูQบQาวสาวไดoอยQางเหมาะสม ป�  2560             

La couture ไดoทำเจาะกลุQมลูกคoาตลาดใหมQท่ีมีงบประมาณจำกัดแตQยังคงช่ืนชอบการออกแบบท่ีไมQเหมือนใคร  

 

 
 

 

                                     รูปที่  3.2  ตำแหนIงที่ตั้งของบริษัท 
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ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑBการใหOบริการหลักขององคBกร 

การเนรมิตวันสำคัญของคนพิเศษ ใหoเปyนวันพิเศษท่ีนQาจดจำ พรoอมใหoบริการจัดตกแตQงสถานท่ีงาน

แตQงงาน ท้ังภายในงานและหนoางาน ดoวยทีมงานมืออาชีพ ในรูปแบบท่ีคุณตoองการ มีความพิถีพิถัน            

ทุกรายละเอียดเพ่ือใหoผลงานออกมามีคุณภาพ และทำใหoเปyนวันแหQงความทรงจำภายในใจของทุกคนตลอดไป 

 

 

 
 

รูปที่  3.3  ตัวอยIางผลงานของบริษัท เลอ กูตูรB จำกัด 
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ตำแหนIงงานและลักษณะงานท่ีนักศึกษาไดOรับมอบหมาย 

นักศึกษาสหกิจปฎิบัติงานเปyนฝ�าย Creative 

ช่ือ   : นายวัชรพล  พันธ;เจริญ 

รหัสนักศึกษา  : 5704600405 

คณะ  : นิเทศศาสตร; ภาควิชาการโฆษณา 

ลักษณะงานท่ีไดOรับมอบหมาย 

ไดoรับมอบหมายเก่ียวกับการวางแผน  ออกแบบ นำเสนองานเพ่ือใหoลูกคoายอมรับในแนวทาง          

และนำไปใชoตามแผนงานหรือตามท่ีตกลงกับลูกคoาไวo ในเร่ืองของแสงสีใหoมีความเหมาะสม ออกแบบภาพ

จำลองกQอนนำไปเผยแพรQ ลงรูปตQางๆใน Instagram และ web page  

 

ช่ือและตำแหนIงของพนักงานท่ีปรึกษา 

นาย จิรภาท  น่ิมไทย 

 

ระยะเวลาท่ีปฏิบัติการ 

1) ระยะเวลา 16 สัปดาห; ระหวQางวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

2) วันเวลา ในการปฏิบัติสหกิจ วันจันทร; – วันเสาร; เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 

 ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน 

- การวางแผนงาน  การออกแบบ การทำแผนงานเสนอลูกคoา เพ่ือใหoลูกคoายอมรับในแนวทางและ

นำไปใชoตามแผนงานหรือตามท่ีตกลงกับลูกคoาไวo ในเร่ืองของแสงสีใหoมีความเหมาะสม ออกแบบภาพจำลอง

กQอนนำไปเผยแพรQ ลงรูปตQางๆใน Instagram และ web page  

 

รายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจ 
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เดือน/ปX พฤษภาคม 

2561 

มิถุนายน  

2561 

กรกฎาคม  

2561 

สิงหาคม 

2561 

ศึกษาหาขOอมูล         

ข้ันตอนการดำเนินงาน         

สรุปงาน         

 

 

 

 

อุปกรณBและเคร่ืองมือท่ีใชO 

 1.อุปกรณ;ดoานฮาร;ดแวร; 

- คอมพิวเตอร; notebook  1 เคร่ือง 

- โทรศัพท;มือถือ  1 เคร่ือง 

2.อุปกรณ;ดoานซอฟแวร; 

-โปรแกรม Adobe Photoshop 

-แอพพิเคช่ัน Griddy pro 
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บทท่ี 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

จากการศึกษาข้ันตอนการผลิตส่ือออนไลน5เพ่ือโปรโมท เพจบน facebook และ Instagramของ

บริษัท เลอ กูตูร5  จำกัด เปRนองค5กรท่ีรับจัดงาน Wedding Planner ตZางๆ รับออกแบบเนรมิตความคิดของคูZ

บZาวสาวท่ีต]องการให]งานแตZงออกมาตามแบบความคิดความฝaนของคูZบZาวสาว ผู]จัดทำได]ฝbกปฏิบัติงานใน

ตำแหนZง ฝdายออนไลน5มาร5เกตต้ิง, กราฟhก ตกแตZงภาพเพ่ือนำภาพท่ีตกแตZงมาเผยแพรZผZานชZองทาง 

Instagram ผู]ศึกษาได]เรียนรู]และฝbกฝนในเร่ืองของการศึกษาข้ันตอนการ ผลิตส่ือโปรโมช่ันPDCA มาใช]ใน   

การผลิตส่ือ ซ่ึงประกอบด]วยข้ันตอนดังน้ี  

 

 4.1 ข้ันตอนการผลิตส่ือออนไลน> แพคเกจตCางๆ ลงเพจ โดยใชIหลักทฤษฏี PDCA  

4.1.1 ข้ันตอนท่ี 1 : วางแผน (PLAN)  

4.1.2 ข้ันตอนท่ี 2 : การปฏิบัติงาน (DO)  

4.1.3 ข้ันตอนท่ี 3 : การตรวจสอบ (CHECK)  

4.1.4 ข้ันตอนท่ี 4 : การผลิตและเผยแพรZ (ACT) 

 

4.1.1 ข้ันตอนท่ี 1 : วางแผน (PLAN)  

กำหนดวัตถุประสงค5  

1. เพ่ือประชาสัมพันธ5งานของบริษัทให]กลุZมเป�าหมายรับรู]ข]อมูลขZาวสารของบริษัทเลอ กูตูร5 จำกัด  

2. เพ่ือโน]มน]าวใจกลุZมเป�าหมายให]สนใจในผลงานของบริษัทเลอ กูตูร5 จำกัด  
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รูปท่ี 4.2 โนIมนIาวใจกลุCมเปZาหมายใหIสนใจในผลงานของบริษัทเลอ กูตูร> จำกัด 

 

 รูปท่ี 4.1 ประชาสัมพันธ>งานของบริษัทใหIกลุCมเปZาหมายรับรูIขIอมูลขCาวสารของบริษัทเลอ กูตูร> จำกัด 

 

 
 

 

 

 

4.1.2 ข้ันตอนท่ี 2 : การปฏิบัติงาน (DO)  

เร่ิมการออกแบบโดยคำนึงถึงส่ิงท่ีทางองค5กรจะจัดสร]างข้ึนภายในงาน เชZน Backdrop, Decoration, 

กลZองใสZซอง, สุZมทางเดิน ,ดอกไม] ภายในงาน และ มีรูปบZาวสาวบ]าง โดยทางผู]จัดทำเลZมจะเลZาถึงกระบวนการ

กZอนนำไปลงสูZโซเชียลมีเดีย (Social  Media ) ชZองทาง Instagram 
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รูปท่ี 4.3  ตัวอยCางการออกแบบ Backdrop , Decoration 

 

รูปท่ี 4.4  ตัวอยCางการออกแบบภาพโดยรวมในงาน 
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รูปท่ี 4.5   การจัดเวทีและอุปกรณ>ตกแตCงในงาน 

 

รูปท่ี 4.6   การทำ backdrop 
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รูปท่ี 4.8  เลือกรูปภาพใหIเหมาะสมกับการนำไปเผยแพรC 

 

รูปท่ี 4.7  การตกแตCง backdropของงานมงคลสมรส 
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รูปท่ี 4.9  เตรียมนำเสนอแกCผูIตรวจงาน 

 

4.1.3 ข้ันตอนท่ี 3 : ตรวจสอบ (CHECK)  

หลังจากออกแบบในโปรแกรม Photoshop หรือ illustrator และตกแตZงให]สวยงามเรียบร]อยแล]ว 

จากน้ันก็ ตรวจสอบ ความถูกต]องให]เรียบร]อย และนำเสนอแกZผู]ตรวจงาน 

 

 

 

4.1.4 ข้ันตอนท่ี 4 : ข้ันผลิตและเผยแพรC (ACT)  

ในข้ันตอนน้ีจะทำการส่ังผลิตส่ือท่ีได]จัดทำและตรวจสอบเรียบร]อยแล]ว จากน้ันก็นำไปเผยแพรZ     

และทำการประเมินผลตอบรับจากกลุZมเป�าหมาย  

การเผยแพรCสูC Instagram 
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รูปท่ี 4.10  The  Perfect  Program  Instagram  Profile Page 
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                           รูปท่ี 4.11  การเผยแพรCลงใน Instagram 
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บทท่ี 5 

สรุปผลและข0อเสนอแนะ 

 5.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

  จากการปฏิบัติงานสหกิจท่ีบริษัท เลอ กูตูร8 จำกัด ซ่ึงเป=นผู?รับจัดงานแตAงและให?คำปรึกษาใน       

เร่ืองตAางๆกAอนแตAงงานเพ่ือให?เจ?าบAาวและเจ?าสาวเตรียมพร?อม โดยได?รับมอบหมายในสAวนของฝOายออนไลน8

มาร8เกตต้ิง,  กราฟSก ตกแตAงภาพ ทำแบบภาพจำลองกAอนนำไปเผยแพรAผAานส่ือออนไลน8 ประเภท Facebook  

Instagram ในการฝcกงานคร้ังน้ีได?รู?ข?อมูลถึงการนำภาพตAางๆมาใช?อยAางเหมาะสมในการตกแตAงภาพน่ิง ด?วย

โปรแกรม Adobe Photoshop เป=นระยะเวลา 16 สัปดาห8 ต้ังแตAวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561ถึงวันท่ี 31 

สิงหาคม 2561 ผู?จัดทำได?รับประสบการณ8ใหมAในการทำงานจริง และได?เรียนรู?ระบบตAางๆในการทำงานของ

องค8กร  ได?รู?จัก  การทำงานรAวมกับผู?อ่ืน ได?นำศักยภาพท่ีมีจากการศึกษาภาคทฤษฎีมาใช?อยAางเต็มท่ีในด?าน

การปฏิบัติงานการได?ศึกษา และ ได?รับโอกาสในการลงมือปฏิบัติงานจริง ต้ังแตAการวางแผน การออกแบบ

สถานท่ีจริง การผลิตงาน การได?ความรู?จากการถAายภาพ  เทคนิค การเลือกภาพให?เหมาะสมกับงาน         

การจัดวาง ท่ีลงตัว ซ่ึงทำไห?ผลงานออกมามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ จากผู?มีความรู? และประสบการณ8         

หลายด?าน 

 
 

5.2  ข0อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  

 5.2.1 งานท่ีได?รับมอบหมายเป=นการดำเนินงานจริงนำไปใช?จริง และต?องทำงาน ประสานงานรAวมกับ

คนหมูAมากจึงจะต?องดำเนินงานอยAางเป=นระบบระเบียบมีแผนการทำงานอยAางเป=นข้ันตอน ต?องมีความ

กระตือรือร?น  มีความรับผิดชอบตAองานท่ีได?รับมอบหมายจากพ่ีเล้ียงและหม่ันพัฒนาตัวเองอยAางสม่ำเสมอ 

5.2.2 ความมีความรอบคอบ ในการทำงานด?านการออกแบบ ตรวจสอบคุณภาพของงานทุกคร้ัง  

เพราะการท่ีผลงานได?แสดงออกไปทางส่ือออนไลน8แล?วถ?ามีความผิดพลาดเกิดข้ึนจากการขาดความรอบคอบ   

ก็อาจสAงผลตAอความเช่ือม่ันของบริษัทและเกิดความเสียหายได? 

 

5.3สรุปผลรายงานการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา  

5.3.1 เพ่ือการศึกษาข้ันตอนการการผลิตผAานส่ือออนไลน8 Facebook Instagram  โดยใช?โปรแกรม 

illustrator และโปรแกรม Photoshop  

5.3.2 เพ่ือลงมือปฏิบัติงานตามข้ันตอนในการถAายภาพตกแตAงและออกแบบโฆษณาเพ่ือลงส่ือ

ออนไลน8Facebook InstagramโดยสรุปผลวAา การปฏิบัติงานจะเร่ิมจากการประชุมเพ่ือรับโจทย8จากพนักงาน

ท่ีปรึกษา ศึกษาข?อมูลสินค?า  
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5.3.3 เพ่ือให?ทราบถึงป~ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถแก?ไขป~ญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

หน?าได?โดยสรุปผลวAา ป~ญหาจากการปฏิบัติงานในคร้ังน้ีคือความรู?ในด?าน Adobe Photoshop ยังไมAชำนาญ

มากและระยะเวลาคAอนข?างมีความจำกัดในการสAงงาน 

 

 

 

5.4 ข0อเสนอแนะสำหรับรายงานการจัดทำรายงานสหกิจศึกษา  

ในการทำเลAมรายงานสหกิจศึกษามักจะประสบป~ญหาในเร่ืองของรูปแบบและการจัดหน?า            

ของรายงานทำให?เกิดป~ญหาท่ีต?องคอยแก?ไขอยูAตลอด ดังน้ันเราต?องใช?ความละเอียด และความรอบคอบเป=น

อยAางมากในการตรวจสอบรูปแบบของเลAมรายงานสหกิจศึกษาถูกต?องตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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