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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สื่ อออนไลน์เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งในการโฆษณา ให้เข้ากับยุคสมัยในปั จจุบนั ที่ผคู ้ นหันไปสน
ในโลกออนไลน์หมดแล้ว ช่องทางสื่ อออนไลน์จึงกลายเป็ นช่องทางหลักในการทาโฆษณา จึงทาให้
เกิ ดการโฆษณาบนเว็บไวต์ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเข้าชม
และเห็นโฆษณาได้ตลอดเวลา การทาโฆษณาออนไลน์น้ นั จึงตอบโจทย์การโฆษณาในปัจจุบนั
ทางบริ ษทั ว.พลาสติกได้มีสินค้าใหม่ออกมาจาหน่ ายเป็ นสิ นค้า จาพวกอ่างผสมปูน บุ๋งกี๋ เกียงฉาบ
ปูน จึงต้องการทางานลงโฆษณาในรู ปแบบออนไลน์ จึงว่าจ้าง Yellow pages ทาการโฆษณาลงใน
เว็บ ไซต์ลงในสื่ อ โฆษณาออนไลน์ คณะผูจ้ ัด ท าจึ งได่ รับ มอบหมายงานนี้ เริ่ มจากขั้น ตอนการ
ถ่ายภาพสิ นค้า ณ บริ ษทั ว.พลาสติก จนไปถึงขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณา
โครงงานสหกิ จเล่มนี้ จึ งจัดทาขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางการผลิ ตสื่ อโฆษณาออนไลน์ ตั้งแต่
กระบวนการแรกเริ่ ม จนจบกระบวนการออกแบบและเพื่อเผยแพร่ โดยมีจุดมุ่งหมายโฆษณาสิ นค้า
และบริ การ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
ศึกษาเฉพาะสื่ อโฆณาในรู ปแบบออนไลน์ให้กบั บริ ษทั ว.พลาสติก เพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของเยลโล่เพตเจส
ระยะเวลาในการดาเนินงาน ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 30 สิ งหาคม 2562 ณ
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่ อโฆษณาออนไลน์
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1.4.2 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนออนไลน์การทา SEO
1.4.3 สามารถทาทักษะได้ได้รับจากสถานประกอบการมาประกอบอาชีพได้ในอนาคต

บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง การจัดทาแบรนด์เนอร์ และแคตตาล๊อกสิ นค้าของบริ ษทั ว.
พลาสติก เพื่อเพยแพร่ บนเว็บไซต์เยลโลเพจเจส การผลิตและออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ใน
รู ปแบบเว็บไซต์ การใช้กราฟิ กมาออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบของภาพให้เหมาะสมและ
ตกแต่งรู ปภาพ ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้
2.1 ความหมายสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.2 ประเภทของเว็บไซต์
2.3 หลักการก่อนเริ่ มออกแบบกราฟิ กและความสาคัญของการออกแบบ
2.4 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
2.5 หลักในการออกแบบ
2.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ คือ
เครื่ องมือทางการตลาดที่มีบทบาทหรื อมีหน้าที่นาข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น ไปยังกลุ่ม
ผูบ้ ริ โ ภคหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายผ่า นทางออนไลน์ มี ท้ ัง แบบภาพนิ่ ง ที่ สื่ อ สารด้ว ยรู ป ภาพและ
ตัวหนังสื อ หรื อแบบภาพเคลื่อนไหวที่ครบไปด้วยภาพและเสี ยง
โดยการนามาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์เพื่อนาเสนอข้อมูลถึงลูกค้า
2.1.1 สื่ อโฆษณาออนไลน์ แบบ Display ads
คือสื่ อโฆษณาที่น่าสนใจรู ปแบบหนึ่ง เพราะมีท้ งั รู ปภาพ วีดีโอ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เหมาะกับการทาโฆษณาแบบ CPM เพราะกระตุน้ การคลิกได้ดีกว่าทางอื่น
โดยการนามาใช้ในเว็บไซต์ของ Yellow Pages ก็จะมี Display ads ของร้านค้าต่าง ๆ ใน
ลักษณะของแบนเนอร์ที่เป็ นหน้าที่หลัก ๆ ที่เราต้องทาในขณะฝึ กงาน
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2.2 ประเภทของเว็บไซต์

• เว็บไซต์ ร้านค้า (Online Store website) เป็ นเว็บไซต์ที่เปิ ดโอกาสให้ทามาค้าขายผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้ คล้ายกับจาลองตลาดจริ งและอ้างอิงสถานการณ์พบปะระหว่างผูซ้ ้ือและ
ผูข้ าย โดยส่ วนใหญ่มกั มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริ การ
เว็บไซต์ Yellow Pages ก็คือหนึ่งในนั้น

ภาพประกอบที่ 2.1 เว็บไซต์ร้านค้าของ Yellow Pages
2.3 หลักการก่ อนเริ่มออกแบบกราฟิ กและความสาคัญของการออกแบบ
2.3.1 ความสาคัญของการออกแบบ
การออกแบบ มีอิทธิ พลต่อการดึ งดู ดสายตาและความน่ าสนใจของสื่ อนั้น ๆ ดังนั้นการ
ออกแบบแบนเนอร์ ให้มี องค์ประกอบ สี ภาพ ข้อความ ที่ลงตัวจึงมีความสาคัญมากต่อการทาสื่ อ
ออนไลน์เป็ นอย่างมากในการออกแบบกราฟิ กให้กบั ลูกค้าของทางบริ ษทั
2.3.2 หลักก่อนการออกแบบกราฟิ ก
ก่อนที่จะทางานออกแบบกราฟิ กประเภทใดก็ตาม สิ่ งแรกที่ตอ้ งคานึ งถึงคือ การกาหนด
จุดประสงค์ที่ชดั เจนของงาน ผูอ้ อกแบบจึงควรมีหลักการและข้อควรคานึงก่อนการเริ่ มงานเพื่อการ
แก้ปั ญ หาที่ ถู ก ต้อ ง รั ด กุม และวางแผนการด าเนิ น งานให้ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี ต ลอดจนจบ
กระบวนการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค หลักการดาเนินงานออกแบบกราฟิ ก
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หลักการดาเนินงานและการวางแผนขั้นต้ นของการออกแบบกราฟฟิ กมีดังนี้
1. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผูอ้ อกแบบต้องรู ้ว่า จะบอกกล่าว เรื่ องราวข่าวสารอะไรแก่ผรู ้ ับรู ้
บ้าง เช่ น ทฤษฎี หรื อหลักการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผูอ้ อกแบบต้องรู ้วิธีการนาเสนอ
(Presentation) ที่ดีและเหมาะสมกับเรื่ องราวเหล่านั้นว่ามีเป้ าหมายของการออกแบบเป็ นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะนา เผยแพร่ เพื่อจูงใจ หรื อดึงดูดให้สนใจในสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ
เป็ นต้น
2.กลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร แบ่งเป็ นเพศ ชาย หญิง หรื อบุคคลทัว่ ไป มีช่วงอายุเท่าใด นิ สิต
นักศึกษาหรื อเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสารที่ให้มีระดับความยาก-ง่าย หรื อมีความเป็ นสากลหรื อไม่
เฉพาะคนในประเทศหรื อ ชาวต่ า งชาติ ซึ่ งผูอ้ อกแบบจ าเป็ นจะต้อ งรู ้ แ ละเข้า ใจเพื่ อ วางแผน
ดาเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และการนาเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการได้ถูกต้อง
3. สิ่ งที่ ต ้อ งการบอกคื อ อะไร หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ จ ะสื่ อความหมายกั บ ผู ้รั บ รู ้ ห รื อ
กลุ่มเป้ าหมาย และถ้าที่มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะทาให้ผูอ้ อกแบบมี
ความสะดวกในการที่จะบอกหรื อสื่ อความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย
และภาพประกอบต่าง ๆสื่ อแทนคาศัพท์ ข้อความที่เป็ นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถ
ในการรั บรู ้ ของผูร้ ั บ จะช่ ว ยให้เ กิ ด ความเข้าใจในความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จ าได้ใ นเวลา
อันรวดเร็ วและจดจาไว้ตลอดไป
4. นาเสนอข่าวสารด้วยสื่ อใด แบบใด ผูอ้ อกแบบต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับประเภทของสื่ อ
ศักยภาพของสื่ อชนิ ดต่าง ๆ คานึ งถึงการเลือกใช้สื่อในการนาเสนอข่าวสารเป็ นรู ปแบบใด จึงจะ
ได้ผลดีหากมีความเหมาะสมกับข่าวสาร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและสื่ อความหมายต่อผูร้ ับได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เช่ น อิ น เตอร์ เ น็ ต เว็บ ไซต์ โซเชี ย ลมี เ ดี ย รวมไปถึ ง โปสเตอร์
หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ ฯลฯ
(อ้ างอิงจาก : http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/lesson_2.htm)
•
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2.4 แนวคิดเบื้องต้ นเกีย่ วกับการออกแบบ
1. คิดแบบค้ นพบ (Discovery) เป็ นการคิดที่ไอเดียใหม่ (Original Idea) หรื อทฤษฎีใหม่
เช่ น การค้นพบ ทฤษฎี แรงดึ งดู ดของโลกของ เซอร์ ไอแซค นิ วตัน หรื อทฤษฎี สมดุ ลยภาพของ
จอห์น แนช ซึ่งเป็ นเรื่ องยากที่คนทัว่ ไป จะคิดได้
2. คิดเชิงนวัตกรรม (Innovative) เป็ นการคิดประยุกต์ที่นาหลักการทางวิทยาศาสตร์มา
ผนวกให้เกิดคุณค่าใน การแก้ปัญหาที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เช่น การประดิษฐ์ทวีข้ ึนมา โดยนาหลักการ
เดินทางของคลื่นมาประยุกต์เป็ นสิ่ งประดิษฐ์
3. คิดเชิงสั งเคราะห์ ใหม่ (Synthesis) เป็ นความคิดที่นาสิ่ งที่มีอยูเ่ ดิมมารวบรวม หรื อ “ ยา
” ให้เกิดความ คิดที่สร้างเป็ นสิ่ งใหม่ข้ ึนมา
4. คิดแบบดัดแปลง (Mutation) เป็ นการนาปั ญหาที่มีอยูม่ าผนวกกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
แล้วเกิดการปรับ เปลี่ยน คุณสมบัติของสิ่ งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นขนาด รู ปร่ าง รู ปทรง เช่น ความคิดที่
จะนาเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่บา้ นมาพกติดตัว เลยปรับขนาดกลายมาเป็ นพ็อกเก็ตพีซี (Pocker PC) ใน
ปั จจุบนั ในการออกแบบกราฟิ กนั้นจะต้องใช้ความคิดในข้อที่ 3 และข้อที่ 4 มากที่สุด โดยความคิด
ที่วา่ นี้จะใช้ในการคิดและผลิตงานออกแบบออกมาอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
(อ้ างอิงจาก : http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html)
ซึ่ ง ในขั้น ตอนแรกก่ อ นเริ่ ม การออกแบบจึ ง มี ค วามส าคัญ มากที่ จ ะต้อ งท าความเข้า ใจ
หลักการออกแบบกราฟิ กและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบเหล่านี้ว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง
และนามาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกราฟิ กให้กบั ลูกค้าที่ซ้ือแพ็คเกจกับบริ ษทั
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2.5 หลักในการออกแบบ (Design)
1. กาหนดลาดับ (Impose Order) เพื่อให้จดจาและรับรู ้ได้ง่าย
2. ชี้นาสายตา (Guide the eye) ในประเทศทางตะวันตก ผูอ้ ่านมักจะอ่านจากบนลงล่าง จาก
ซ้ายไปขวา ซึ่งเรี ยกกระบวนการนี้วา่ Gothenburg Diagonal ดังนั้นควรจะจัดวางให้ผอู ้ ่านดู
ได้ง่าย
3. เน้นส่ วนสาคัญ (Emphasize the important) ว่าจะเน้นส่ วนพาดหัวหรื อภาพให้เป็ นจุดเด่น
4. สร้างเอกภาพ (Create Unity) องค์ประกอบต่าง ๆ จะต้องเชื่อมโยงลงตัวเป็ นหนึ่ งเดียว
สอดคล้องกับข้อความที่ตอ้ งการสื่ อไปยังผูบ้ ริ โภค
5. จัดแนวองค์ประกอบ (Align elements) เพื่อสร้างความเป็ นเอกภาพในชิ้นงานพาดหัว
จะต้องนาไปสู่ เนื้อหา ดังนั้นพาดหัวควรเป็ นอยูเ่ หนือข้อความโฆษณาและภาพที่อยูใ่ นกลุ่ม
อื่น ๆ ควรมีการจัดกลุ่ม
6. จัดการกับพื้นที่วา่ ง (Manage the white space) พื้นที่วา่ งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสามารถ
ใช้เป็ นกรอบแยกองค์ประกอบที่ไม่ได้อยูก่ ลุ่มเดียวกันเป็ น 2 กลุ่ม
7. ใช้ความต่างสร้างจุดเด่น (Use contrast to stand out) ความต่างทาให้องค์ประกอบแยกจาก
กันและชี้ให้เห็นความสาคัญ
8. คานน้ าหนักภาพ (Balance the visual weights) การวางภาพให้สมดุล ไม่ให้หนักไปด้านใด
ด้านหนึ่ง
9. ใช้สด
ั ส่ วนที่น่าพอใจ (Use the pleasing proportions) การแบ่งส่ วนที่เท่ากันจะทาให้ขาด
ความน่าสนใจเพราะดูเรี ยบเกินไป แต่ภาพ 2 ภาพที่มีขนาดเท่ากันจะแข่งกันดึงดูดความ
สนใจ
10. ทาให้ดูง่าย (Simplify) หรื อยิง่ น้อยยิง่ ดี โดยทัว่ ไปยิง่ มีองค์ประกอบต่าง ๆ มากในการจัดวาง
ภาพ ผลกระทบต่อผูอ้ ่านก็จะมีนอ้ ยลง
11. การใช้สี (Coloring) เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสมจริ ง
12. การใช้ตวั อักษร (Typography) ว่าจะเลือกใช้ตวั ใหญ่ ตัวหนาหรื อแบบอักษรที่เหมาะสม
(อ้ างอิงจาก : http://thunpitcha.blogspot.com/p/blog-page_4541.html)
และในหลักทั้งหมดนี้ ได้นาไปใช้ในขั้นตอนหลังจากเริ่ มการออกแบบทั้งหมดเพื่อให้งาน
ออกมาได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่ อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
Teleinfo Media Public CO. LTD.
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803, 2804
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)

ภาพประกอบที่ 3.2 ตราสัญลักษณ์ (Logo) เว็บไซต์เยลโลเพจเจส
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ภาพประกอบที่ 3.3 แผนที่บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
สิ นค้าและบริ การภายในบริ ษทั แบ่งออกเป็ น 2 กิจกรรมคือ
3.2.1 ขายโฆษณาออนไลน์ภายใต้เว็บ Yellow Pages
โดยลักษณะของ www.yellowpages.co.th คือแหล่งรวมข้อมูลธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริ การ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อค้นหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การได้ทนั ที รวมถึง แผนที่ เว็บไซต์
และบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ ปัจจุบนั มีผใู ้ ช้งานกว่า 139 ล้านครั้งต่อปี เฉลี่ย 12
ล้านครั้งต่อเดือน และปัจจุบนั มี YellowPages ใน Application แล้วซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจ
แล้วกดโทรออกได้ทนั ที ทาให้ง่ายสะดวกต่อการติดต่อยิง่ ขึ้น
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ภาพประกอบที่ 3.4 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 3.5 ช่องทางการติดต่อผ่าน Facebook
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ภาพประกอบที่ 3.6 ตัวอย่างรู ปแบบหน้าเว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ ของ www.yellowpages.co.th

ภาพประกอบ 3.7 ตัวอย่างหน้าร้านค้าบนเว็บไซต์ของ www.yellowpages.co.th
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ภาพประกอบ 3.8 ตัวอย่างสิ นค้าและบริ การบนเว็บไซต์ของ www.yellowpages.co.th
3.2.2 ให้ บริการ Outsource Contract Center
TMC Outsourced Contact Center (เอาท์ซอร์ช คอนแทค เซ็นเตอร์) เป็ นส่ วนงานที่ให้บริ การจัดตั้ง
ศูนย์บริ การลูกค้า Contact Center หรื อ Call Center ให้กบั บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างครบวงจร โดยจัดการ
บริ หารค่าใช้จ่ายหรื อบุคคลากรในการทางานหรื อระบบในการทางานอย่างครบวงจรและมี
มาตรฐาน โดยบริ ษทั ที่วา่ จ้างไม่ตอ้ งลงทุนค่าใช้จ่ายระบบ หรื อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน รวมถึง
การบริ หารจัดการบุคคลากรในการทางาน สามารถเพิม่ ขีดความสามารถด้านธุรกิจหรื อการตลาดได้
ทันที ให้ลูกค้าได้ติดต่อกับบริ ษทั ได้ง่ายขึ้น และสามารถเพิ่มบริ การใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีงาน
บริ การต่าง ๆ ดังนี้
• งานบริ การรับสายโทรเข้า (Inbound Services)
• งานบริ การโทรออก (Outbound Services)
• บริ การ Online (Non-voice Services)
• บริ การปรับปรุ งฐานข้อมูล (Data Cleansing Service)
• บริ การให้เช่าฐานข้อมูล (Database Rental Service)
• บริ การให้เช่าพื้นที่และระบบ Call Center (Facilities Rental Service)
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร

ภาพประกอบที่ 3.9 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด
(มหาชน)

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษา
• นายพลช อินทวงษ์

ตาแหน่ง Graphic Design

• นายสรวิชญ์ อภิภทั รวรกุล

ตาแหน่ง Graphic Design

• นางสาวชนากานต์ โอ่งเคลือบ
ตาแหน่ง Graphic Design
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายนอกเหนือจากโครงงานคือ
รับบรี ฟงานจากฝ่ ายขาย (Account Executive) ที่ไปขายงานโฆษณาจากลูกค้ามาว่าต้องการ
mood and tone แบบไหนในการทาแบนเนอร์ (Banner) และลายน้ า ใช้คาพาดโฆษณาหัว
อย่างไรนาองค์ประกอบต่างๆที่ ฝ่ ายขายไปสอบถามความต้องการของลูกค้ามาออกแบบงาน
ให้ตรงกับโจทย์ที่ได้รับมา เสร็ จแล้วจึงนาให้ฝ่ายขาย (Account Executive) ไปเสนอต่อลูกค้าว่า
ตรงกับความต้องการหรื อไม่ ควรแก้ตรงจุดไหน หรื อนารู ปสิ นค้ามาตกแต่งให้สวยงาม ก่อน
ทา Banner หรื อนามาประกอบใส่ ลายน้ าเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของสิ น ค้านี้ ว่ามี เ ฉพาะที่ นี่ ไ ม่
สามารถเลี ย นแบบสิ น ค้า ของบริ ษัท นี้ ได้ ก่ อ นน างานขึ้ น ระบบโชว์ห น้า เว็บ Thailand
Yellowpages โดยลักษณะงานจะมีแบ่งออกไปหลายประเภท ดังนี้
• รับบรี ฟงาน
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• ไดคัทรู ป
• ออกไปถ่ายรู ปสิ นค้าเพื่อเก็บ Reference
• ออกแบบงาน Banner
• ทาแผนที่บริ ษทั
• ดราฟโลโก้ไหม่
• ทาลายน้ า(ลายน้ าคือชื่อหรื อสัญลักษณ์บริ ษทั ที่แสดงบนสิ นค้าในแคตตาล็อก)
• เข้ารับการอบรมเรื่ อง การเขียน Content
• เข้ารับการอบรมเรื่ อง การทา Search engine optimization (SEO)

3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา

ภาพประกอบ 3.10 พนักงานตาแหน่ง Web & Graphic Designer
3.5.1 ชื่อ-นามสกุล พนักงานที่ปรึ กษา : คุณณัฐนันท์ สอนศรี
ตาแหน่ง : Web & Graphic Designer
แผนก : Online Business
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ภาพประกอบที่ 3.11 พนักงานตาแหน่ง Online Media Sales Managers
3.5.2 ชื่อ-นามสกุล พนักงานที่ปรึ กษา : คุณอุทุมพร วงษ์จาปา
ตาแหน่ง : Online Media Sales Managers
แผนก : Online Media Sales

ภาพประกอบที่ 3.12 พนักงานตาแหน่ง Customer Service Managers
3.5.3 ชื่อ-นามสกุล พนักงานที่ปรึ กษา : คุณกันติยา วงศ์คาภู
ตาแหน่ง : Customer Service Managers
แผนก : Online Media Sale
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3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ระยะเวลาในการดาเนินงานวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562
(รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฎิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30 น. – 17:30 น.
3.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.7.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
1. โน๊ตบุค๊ 2 เครื่ อง
2. คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ 1 เครื่ อง
3. เครื่ องปริ้ นเตอร์ 1 เครื่ อง
3.7.2 อุปกรณ์ซอฟแวร์
1. Adobe Illustrator
2. Adobe Photoshop
3.Adobe Lightroom
4.Adobe Premiere pro
5. Microsoft Word
6. Microsoft Excel
7. Outlook
3.8.3 เครื่ องอื่นๆ
1. กล้อง DSLR + ขาตั้งกล้อง
2. ชุดไฟสตูดิโอ
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3.8 ตารางขั้นตอนการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พนักงานขายติดต่อกับบริ ษทั ว.พลาสติก
ถ่ายภาพสิ นค้าที่บริ ษทั ว.พลาสติก
นาภาพที่ถ่ายมาไดคัท ออกแบบ
ส่ งให้ลูกค้าตรวจสอบ
ออกแบบและแก้ไขตามลูกค้าบอกแนะนา
และส่ งกลับ
ตรวจสอบความถูกต้องรอบสอง นาขึ้นระบบ

พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2562

•
•
•

ตารางที่ 3.1 ตารางการปฏิบตั ิงานทางานให้บริ ษทั ว.พลาสติก

•
•
•

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติโครงงาน
4.1 ผลการปฏิบัติงานและรายละเอียดของโครงงาน
จากที่คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานได้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดี ย
จากัด (มหาชน) ในหน่ วยงาน เยลโล่เพตเจส ในตาแหน่ ง กราฟิ ก ดีไซต์เนอร์ เพื่อออกแบบและ
สร้างสรรค์สื่อโฆษณาออนไลน์ ในรู ปแบบของ Banner ขนาดต่าง ๆ Mobile เป็ นขนาดที่เหมาะกับ
การดูผา่ นสมาร์ ทโฟน P1 โฆษณาหน้าแรกเว็บไซต์ YDN (Yellow Digital Network) คือแบนเนอร์
พลาดหัวเว็บไซต์ Adsearch เป็ นภาพเคลื่อนไหว แกลอรี่ แคลตาล็อคสิ นค้า ที่จะเป็ นรู ปสิ นค้าต่าง ๆ
ที่จะเผยแพร่ สื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ และแผนที่บริ ษทั ลงบนเว็บไซต์ของเยลโล่เพตเจส
4.2 ขั้นตอนการขายโฆษณา
4.2.1 ขั้นตอนติดต่อลูกค้า พนักงานขายติดต่อหาลูกค้าเพือ่ ทาการนัดหมายเสนอสื่ อโฆษณา
ให้กบั บริ ษทั ว.พลาสติก เป็ นลูกค้าเก่าที่เคยลงโฆษณากับ Yellow pages มาก่อนแล้ว ทางบริ ษทั ว.
พลาสติกมีสินค้าใหม่ออกมาจาหน่าย จึงทาให้ตอ้ งการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ เป็ นแพ็กเก็ทโฆษณา
ไซต์ S-plus

ภาพประกอบที่ 4.1 พนักงานขายติดต่อขายสื่ อโฆษณาในกับบริ ษทั ว.พลาสติก
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4.3 ขั้นตอนการการถ่ ายภาพสิ นค้ า
4.3.1 ขั้นตอนการออกไปถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อมาใช้ในงานออกแบบสื่ อโฆษณาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ณ บริ ษทั ว.พลาสติก ประเภทสิ นค้าที่ถ่ายเป็ นสิ นค้าประเภท อ่างผสมปูนพลาสติก, กระบะ
ปูนเกียงฉาบปูน, บุง้ กี๋ไนล่อน ,ถังปูนไนล่อน

ภาพประกอบที่ 4.2 ถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อมาทาสื่ อโฆษณาออนไลน์
การออกไปถ่ายภาพสิ นค้าเป็ นขั้นตอนแรกของการปฏิบตั ิงานของคณะผูจ้ ดั ทา นาอุปกรณ์
การถ่ายภาพไปยังบริ ษทั ว.พลาสติก กล้อง ขาตั้งกล้อง ไฟ ฉาก เพื่อไปถ่ายภาพสิ นค้า ที่ทางบริ ษทั
ว.พลาสติ ก ได้จ ัด เตรี ย มไว้ให้ เพื่อน าภาพที่ ถ่ายมาไปออกแบบสื่ อออนไลน์ และทาแคตาล็อก
แกลลอรี่ ในขั้นตอนต่อ ๆ ไป
4.3.2 ขั้นตอนและการเตรี ยมอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ กระดาษ A4 ทาฉาก ไฟที่ใชในการ
ถ่ ายภาพทางบริ ษ ทั เตรี ย มไป ใช้กล้อง 2 ตัว (Cannon, Sony) ใช้โหมดM ในการถ่ ายภาพสิ นค้า
ภายในออฟฟิ ต จัดวางสิ นค้าภายในฉากที่เตรี ยมไว้ ใช้ขาตั้งกล้องกับกล้องเพื่อวางให้ได้มุมเดียวกัน
ทุกชิ้นและเปิ ดไฟส่ อง ถ่ายภาพสิ นค้าภายในโรงงานใช้แค่กล้อง ขาตั้งกล้องและแฟลช
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4.4 ขั้นตอนการประสานงาน
หลัง จกาที่ ไ ด้ถ่ ายภาพสิ น ค้า ไฟล์ง านทั้ง หมดได้ส่ ง ไปยังกล่ องงานใบระบบ และฝ่ าย
Customer Service ทาการส่ งอีเมล์ มายังนักศึกษาฝึ กงาน เพื่อเข้าไปยังระบบรับงานของบริ ษทั จึงจะ
เข้าไปยังงานแล้วเริ่ มออกแบบงานกราฟิ ก ประกอบไปด้วย
•
•
•
•
•
•
•
•

Banner ขนาด 2732 x 1200 px
Mobile ขนาด1024 x 1024 px
P1
ขนาด 688 x 180 px
YDN ขนาด 300 x 250 px
Adsearch ขนาด 192 x 106 px
catalog ขนาด 550 x 550 px
gallery ขนาด 800 x 600 px
แผนที่ ขนาด 1024 x 1024 px

4 ชิ้น
4 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
28 ชิ้น
20 ชิ้น
1 ชิ้น

4.5 ขั้นตอนการออกแบบและแก้ไข
การออกแบบนั้นจะต้องออกแบบไปตามธี มสี และข้อความตามที่ลูกค้าบรี ฟมา โดยทาง
บริ ษทั ว.พลาสติกต้องการธีมสี สี แดง-ขาว ในทุกงานออกแบบ ก่อนเริ่ มออกแบบต้องนารู ปที่ได้ไป
ถ่ายมาไดคัทให้เรี ยบร้อยเพื่อง่ายต่อการออกแบบชิ้นงาน
4.5.1 ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น ขนาด 2732 x 1200 px

ภาพประกอบที่ 4.3 ขั้นตอนการตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาด 2732 x 1200
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ภาพประกอบที่ 4.4 ออกแบบตามสี ธีมที่ลูกค้าบรี ฟมาให้

ภาพประกอบที่ 4.5 การออกแบบแบนเนอร์ที่ 1

ในแบนเนอร์ที่ 1 ลูกค้าต้องการให้ใช้รูปถังผสมปูนเป็ นรู ปหลัก เพื่อให้สินค้าดูเด่นชัดแล้ว
ใส่ ขอ้ ความสโลแกนกากับไว้ที่แบนเนอร์ดว้ ย เหนียว ทนทาน รวมทั้งช่องทางติดต่อ โดยโปรแกรม
ที่ใช่ในการออกแบบ Ai และ Ps
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ภาพประกอบที่ 4.6 แบนเนอร์ที่ 2 ใส่ ขอ้ ความตามหัวข้อแบบเนอร์ กะบะปูน

ภาพประกอบที่ 4.7 การออกแบบแบนเนอร์ที่ 2

ในแบนเนอร์ ที่ 2 ใช้รูปสิ นค้าเป็ นกระบะปูน และเกียงฉาบปูนเป็ นหลัก เพื่อเน้น
ไปที่ตวั สิ นค้า พร้อมบอกสโลแกนหรื อคาโปยเป็ น แข็งแรง ทนทาน ไม่หักง่าย พร้อมใส่
ช่องทางติดต่อของบริ ษทั ว.พลาสติก และจะมีดีไซด์ที่อยูใ่ นธีมเดียวกับกับแบนเนอร์ที่ 1
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ภาพประกอบที่ 4.8 แบนเนอร์ที่ 3 ออกแบบตามสี ที่ลูกค้าบรี ฟ

ภาพประกอบที่ 4.9 การออกแบบแบนเนอร์ที่ 3

แบนเนอร์ที่ 3 มีการใช้รูปสิ นค้าหลักเป็ นรู ป บุง้ กี้ไนล่อนเพื่อเน้นสิ นค้า จะมีคาโปยบอกถึง
ประเภทของบุง้ กี้ต่าง ๆ ที่ทางบริ ษทั ว.พลาสติกนั้นได้จดั จาหน่าย แบบเรี ยบและแบบหวาย ในแบน
เนอร์จะใส่ ช่องทางติดต่อแล้วธีมสี แดงเช่นกัน
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ภาพประกอบที่ 4.10 ออกแบบตามธีมที่ลูกค้าบรี ฟ

ภาพประกอบที่ 4.11 เสร็ จแบนเนอร์ที่ 4

เป็ นแบนเนอร์ ใหญ่ตวั สุ ดท้ายที่บอกถึงสิ นค้าใหม่ที่จดั จาหน่ ายออกมาพร้อมกัน
กับ ถัง บุ ง้ กี๋ กระบะปู นและอ่ างผสมปูน ในตัว แบนเนอร์ น้ ี จะมี ภาพสิ น ค้าเป็ นอ่ างผสมปูน ใส่
ข้อความบอกถึงคุณสมบัติของอ่างผสมปูน ที่รถทับไม่แตก แข็งแรง ทนทาน และใส่ ช่องทางติดต่อ
สาหรับลูกค้าที่สนใจ
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4.5.2 ขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์โมบาย 4 ชิ้น ขนาด 1024 x 1024 px เพื่อเผยแพร์บน
เว็บไชต์ Yellow Pages บริ ษทั ว.พลาสติก

ภาพประกอบที่ 4.12 ตั้งค่าเขนาดเพื่อออกแบบโมบายแบนเนอร์ที่ 1

ภาพประกอบที่ 4.13 ออกแบบตามแบบเนอร์ขนาดใหญ่และใส่ ขอ้ ความ
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ภาพประกอบที่ 4.14 โมบายแบนเนอร์แบบที่ 1

ภาพประกอบที่ 4.15 เริ่ มออกแบบโมบายแบนเนอร์ที่ 2
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ภาพประกอบที่ 4.16 โมบายแบนเนอร์แบบที่ 2

ภาพประกอบที่ 4.17 เริ่ มออกแบบโมบยแบนเนอร์ที่ 3
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ภาพประกอบที่ 4.18 โมบายแบนเนอร์แบบที่ 3

ภาพประกอบที่ 4.19 เริ่ มออกแบบโมบายแบนเนอร์ที่ 4

29

ภาพประกอบที่ 4.20 โมบายแบนเนอร์แบบที่ 4

การออกแบบโมบายจะต้องอ้างอิงจามแบบเนอร์ หลักให้ออกมาตามแบบเดียวกันแต่คนละ
ขนาดเพื่อ เวลาเปิ ดจากสมาร์ ทโฟนกับคอมพิวเตอร์ จะออกมาในรู ปแบบเดียวกัน ซึ่ งโมบายแบน
เนอร์ ในแต่ละแบบจะต้องตรงตามแบนเนอร์ หลัก โมบายแบบที่ 1 ตรงกับแบบเนอร์ใหญ่ในแบบที่
เช่นกัน ทั้งรู ปแบบสี หรื อรู ปสิ นค้าจะต้องตรงกัน หรื อคล้ายคลึงการของทุกแบบ

4.5.3 ขั้นตอนการออกแบบ YDN ขนาด 300 x 250 px เพื่อเผยแพร์บนเว็บไชต์ Yellow
Pages บริ ษทั ว.พลาสติก บนหน้าแรก

ภาพประกอบที่ 4.21 ตั้งค่าหน้ากระดาษตามไซต์ที่กาหนด
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ภาพประกอบที่ 4.22 ออกแบบตามสี ที่ลุกค้าบรี ฟมา สี ดทนแดง

ภาพประกอบที่ 4.23 YDN

การออกแบบเนอร์ YDN นั้น เป็ นการออกแบบแบนเนอร์ ที่ จ ะอยู่ห น้า แรก จึ ง
จาเป็ นต้องใส่ รูปสิ นค้าทั้งหมดลงไปในชิ้ นงานออกแบบและรู ปบริ ษทั เพื่อให้ดูมีความน่ าสนใจ
ข้อความที่ใช้จะเป็ นข้อความที่บ่งบอกถึงสิ นค้าใหม่ที่ได้ออกมาจัดจาหน่ าย พร้อมทั้งใส่ ช่องทาง
ติดต่อธีมสี ที่ใช่ จะเป็ นสี เดียวกันกับแบนเนอร์ตวั อื่น ๆ
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4.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ P1 แบนเนอร์พาดหัวหน้าแรก ขนาด 688 x 180 px

ภาพประกอบที่ 4.24 ตั้งค่าหน้ากระดาษตามขนา

ภาพประกอบที่ 4.25 ออกแบบตามสี ที่ลูกค้าบรี ฟมา ให้ตรงธีม
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ภาพประกอบที่ 4.26 แบนเนอร์ P1

แบนเนอร์ P1 เป็ นแบนเนอรื ที่จะอยูโ่ ฆษณาพาดอยูบ่ นหัวเว็บไซต์หลักของ Yellow Pages
เพื่อในคนที่ผ่านเข้ามาเห็ น เกิ ดความสนใจและเข้ามาชมเว็บไซต์ของ บริ ษทั ว.พลาสติก ในการ
ออกแบบมีการใส่ ภาพสิ นค้าทุกตัวที่ออกใหม่มาอยู่บนแบนเนอร์ พร้อมช่ องทางติดต่อและสี ธีม
เดียวกับแบนเนอร์ตวั อื่นๆ
4.5.5 ขั้นตอนการออกแบบ Adsearch ขนาด 192x106

ภาพประกอบที่ 4.27 ตั้งค่าอาร์ทบอร์ดตามที่ได้กาหนดไว้
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ภาพประกอบที่ 4.28 นาโลโก้มาใส่

ภาพประกอบที่ 4.29 นาภาพกับข้อคสามมาใส่
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\
ภาพประกอบที่ 4.30 ภาพบุง้ กี๋

ภาพประกอบที่ 4.31 ใส่ ภาพอ่างผสมปูน
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ภาพประกอบที่ 4.32 Adsearch

Adsearch เป็ นภาพเคลื่อนไหวที่จะอยูโ่ ฆษณาในเว็บไซต์ดา้ นข้างโดยในภาพเคลื่อนไหวจะ
ภาพสิ นค้าทุกหมดอยูใ่ นนั้นเพื่อให้มองเห็นว่าทางบริ ษทั ว.พลาสติกขายอะไรบ้าง โดยโปรแกรมที่
ใช้ออกแบบคือ Ps
4.5.6 ขั้นตอนการออกแบบแคตตาล็อค บนเว็นไซต์ ขนาด 550 x 550 px

ภาพประกอบที่ 4.33 ตั้งค่า Artboard แคตตาล๊อค 550 x 550 px
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ภาพประกอบที่ 4.34 นาภาพสิ นค้ามาใส่

ภาพประกอบที่ 4.35 นาภาพสิ นค้ามาใส่ ท้ งั 28 ชิ้นมาใส่ เสร็ จการออกแบบแคตตาล้อค

การออกแบบแคตตาล็อ กสิ น ค้า จะท าทั้ง หมด 28 ชิ้ น งานเพื่ อ ให้ค รบสิ น ค้า ใหม่ ที่ ทาง
บริ ษทั ว.พลาสติกได้จดั จาหน่าย โดยธีมสี ที่ใช่จะเป็ นสี แดง และแคตตาล็อคสิ นค้าจะเผยแพร่ บนเว็บ
ไวต์เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจได้เข้ามาชมสิ นค้าได้ง่ายและสะดวก
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4.5.6 ขั้นตอนการออกแบบแกลลอรี่ สินค้า บนเว็นไซต์ ขนาด 800 x 600 px

ภาพประกอบที่ 4.36 ตั้งค่า Artboard แกลลอรี่ 800 x 60

ภาพประกอบที่ 4.37 แกลอรี่ สินค้า
การออกแบบแกลอรี่ สินค้าเพื่อนาไปใส่ ในเว็บไซต์จะอยูด่ า้ นล่าง เป็ นรู ปคลังสิ นค้าเพื่อสื่ อ
ถึงมีของพร้อมจาหน่ ายพร้อมสาหรับลถกค้าที่สนใจ การออกแบบจะเป็ นรู ปแบบเดียวกันกับแคต
ตาล็อกสิ นค้า ต่างกันที่ขนาดเท่านั้น
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4.5.7 ขั้นตอนการออกแบบแผนทีบริ ษทั ว.พลาสติก ขนาด 1024 x 1024 px

ภาพประกอบที่ 4.38 ตั้งค่าขนาด 1024 x 1024 px

ภาพประกอบที่ 4.39 ออกแบบตามเส้นทางที่กาหนด
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ภาพประกอบที่ 4.40 เสร็ จขั้นตอนออกแบบแผนที่

แผนที่ของบริ ษทั ว.พลาสติกนั้นเป็ นการออกแบบเพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสิ นค้าได้เข้ามาติดต่อ
กับ บริ ษ ัท ได้ง่ า ย การออกแบบจะออกแบบตามแผนที ใ น Google map โปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการ
ออกแบบคือ Ai

4.5.8 ขั้นตอนการแก้ไข
หลังจากทที่ออกแบบชิ้นงานครบตามจานวนที่ได้รับมอบหมายนั้น ขั้นตอนถัดมาเป็ นงาน
ส่ งไปในลูกค้าหรื อทางบริ ษทั ว.พลาสติกทาการตรวจสอบความสวยงาม ความเหมาะสม ข้อความ
กันจัดวางต่าง ๆ ของทุกชิ้ นงาน จึงส่ งกลับมายังพนักงานขายให้ช่วยแก้ไข ในส่ วนที่ลูกค้ายังไม่
พอใจ พนักงานขายทาการประสานงานต่อมายังนักศึกษาฝึ กงาน ให้ช่วยแก้ไข้แบนเนอร์ตามที่ลูกค้า
ต้องการ จนกว่าลูกค้าจะพอใจตรงตามความต้องการ
หลังจากแก้ไขชิ้นงานเรี ยบร้อยพนักนักงานขายต้องส่ งชิ้นงานตัวล่าสุ ดไปหาลูกค้าหรื อทาง
บริ ษทั ว.พลาสติ ก ตรวจสอบอี กครั้ ง เมื่ องานออกแบบทั้งหมดเป็ นที่ น่าพึงพอใจ งานออกแบบ
จะต้องส่ งไปยังหัวหน้าแผนกเพื่อทางานตัวสอบความเรี ยบร้ อยเป็ นครั้ งส่ งท้ายก่ อน ส่ งชิ้ นงาน
ทั้งหมดไปยัง แผนก Online ต่อไป
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4.6 ขั้นตอนการเผยแพร่
เมื่อผ่านการออกแบบ และแก้ไขเรี ยบร้อย งานทุกชิ้น นักศึกษาฝึ กงานจะต้องเอางานเข้าไป
ส่ งในกล่องงานตามเดิม และเข้าไปกด เสร็ จสิ้ นการออกแบบในระบบของทาง Yellow Pages เพื่อที่
แจ้งเตือนไปยังแผนกออกไลน์ให้นาชิ้นงานต่าง ๆ ขี้นออนไลน์บนเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 4.41 หน้าเว็บไซต์ yellow pages บริ ษทั ว.พลาสติก

ภาพประกอบที่ 4.42 แบนเนอร์ บนเว็บไซต์
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ภาพประกอบที่ 4.43 แคตตาล็อกบนเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 4.44 แกลลอรี่ บนเว็บไซต์

งานออกแบบทั้งหมดเมื่อได้ออนไลนื แล้วทุกคนภายนอกสามารถเข้าชมเว็บไซต์ ได้เป็ น
สาธารณะ https://cementmixingtub.yellowpages.co.th/ งานออกแบบทั้งหมดจะอยูใ่ นเว็บไซต์น้ ี แต่
แบบเนอร์ บางส่ วนจะอยูม่ ราหน้าแรกของ Yellow Pages ซึ่ งจะเห็นได้บา้ งครั้งเท่านั้นเนี่ องจากจะมี
โฆษณาอื่น ๆ เข้ามารวมอยูด่ ว้ ยจึงจาเป็ นต้องผลัดเปลี่ยนกันโฆษณา P1, YDN, Adsearch

บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากที่ได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน) ในหน่วยงาน เยล
โล่เพตเจส เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั อังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันศุกร์ ที่ 30
สิ งหาคม พ.ศ. 2562 คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับงานกราฟิ ก ออบแบบโฆษณาสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อนาโฆษณาไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์เยลโล่เพตเจส คณะผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และทักษะ
พิเศษมากมาย เพื่อในอนาคตนาไปใช้ป ระกอบอาชี พได้ เทคนิ คการออกแบบกราฟิ กเพื่ อ งาน
โฆษณาออนไลน์ต่าง ๆ การเขียนคอนเทนในติด Google การเขียน SEO การถ่ายภาพสิ นค้าเพื่อการ
โฆษณาออนไลน์ ได้เรี ยนรู ้ การทางานเป็ นทีม ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อการทางานที่รวดเร็ วเป็ น
ระบบ มีการร่ วมมือกันทางานกันเป็ นทีมจากการที่พนักงานขายงานงานให้กบั ผูแ้ จกจ่ายงาน ส่ ง
มายังฝ่ ายออกแบบ ฝ่ ายออกแบบส่ งไปยังผ่าย IT เพื่อนาผลงานนั้นขึ้นระบบ
ในช่วงแรกของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาคณะผูจ้ ดั ทายังทางานไม่ได้อย่างเต็มที่เพราะยัง
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับรระบบของการทางานของที่น้ นั จึงทาให้กลายเป็ นอุปสรรคในการ
ทางานในช่วงแรก และยังไม่รู้เทคนิมากนักในการออกแบบ ช่วงแรกยังออกแบบกันไม่ค่อยได้ตอ้ ง
ตามความต้องการของลูก หลังจากการปรับตัวได้เรี ยนรู ้เทคนิ คและความรู ้ต่าง ๆ มากมายในการใช้
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทางนได้อย่างราบรื่ น และนาความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้ในงานที่ได้รับ
มอบหมายต่อ ๆ ไป
การทางานในบางครั้งอาจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น จึงเป็ นปั ญหาที่คณะผูจ้ ดั ทาจะต้องได้
เรี ยนรู ้การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น เช่นการแก้แบบงานใหม่เพื่อให้ตรงตามลูกค้าต้องการ และจะต้อง
แก้ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพแล้วความสวยงาม มี การช่ วยเหลื องานของพี่เลี้ ยงเป็ นลุกมือในงาน
ออกแบบต่าง ๆได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพี่เลี้ยง เพื่องานที่ดีแล้วรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
ความรู ้ ที่ไ ด้มาจากปฏิ บตั ิ สหกิ จ ศึ ก ษาตลอดระยะเวลาสหกิ จศึ ก ษาที่ สาคัญมี มากมายที่
สามารถนาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ การเขียน SEO ที่จะเป็ นการเขียน Content เว็บไซต์ที่
จะทาให้ติดหน้าแรกของ Google เป็ นการเขียนข้อความโฆษณาออนไลน์ก็ว่าได้ และเทคนิ คการ
ออกแบบการใช้เครื่ องมือในโปรแกรมกราฟิ กสาเร็ จรู ปให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด สี ข้อความ การ
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จัดวางองค์ประกอบต่าง ๆให้เหมาะสม การถ่ายภาพสิ นค้าเพื่องานโฆษณา ที่จะมาออนไลน์บน
เว็บไซต์ ต้องเป็ นแบบไหน การใช้ลายนี้ไ การสร้างแผนที่ต่าง ๆ และทักษะต่าง ๆ อย่างมากมาย

5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1 งานที่ได้รับมอบหมายสามมารถนาไปใช้งานได้จริ ง และต้องทางานกันเป็ นทีม เพื่อ
งานออกมาอย่างเป็ นระบบระเบียบแบบแผน ทางานเป็ นขั้นเป็ นตอน มีความรับผอดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายมาทางานได้ตรงตามกาหนดที่พี่เลี้ยงกาหนดไว้และลต้องออกมาตามมารตบาน
แล้วสวยงาม
5.2.2 มี การทางานแล้วแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นยังไม่ดีมากนักเพราะยังขาดประสบการณื
ทางานจริ งอยู่ ต้องค่อยไปรั บตัว ให้เ ข้ากับการทางาน เพื่อผลรั บออกมาแล้ว เป็ นที่ น่ าพึ่ง พอใจ
ข้อเสนอแนะ คือรับฟั งคาแนะนาจากรุ่ นพี่ที่ฝึกงานและพี่เลี้ยงนาความแนะนามาปรับปรุ งตัวเอง
แล้วการทางานที่ดี
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ภาคผนวก ก.

ภาคผนวก ข.

แบบบันทึกงานประจาวัน
ของ
นายสรวิชญ์ อภิภัทรวรกุล
5904620005

แบบบันทึกงานประจาวัน
ของ
นางสาวชนากานต์ โอ่ งเคลือบ
5904620004

แบบบันทึกงานประจาวัน
ของ
นายพลช อินทวงษ์
5904600010

ภาคผนวก ค.
หนังสื อรับรองการฝึ กงาน
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ประวัตผิ ้ ูจดั ทำ
นายพลช อินทวงษ์
รหัสนักศึกษา 5904600010
เบอร์ติดต่อ 083-428-9588
E-mail inthawongpaloj@gamil.com
ที่อยู่ 15/1 หมู่9 ต.หนองเพรางาย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

กำรศึกษำ
• 2556 สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนกสิ ณธรเซนปี เตอร์ • 2558
• สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ นนทบุรี
• ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริ ญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบกำรณ์ด้ำนสหกิจศึกษำ
ตาแหน่ง : กราฟิ กดีไซน์
สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงานเยลโล่เพจเจส
ทักษะความสามารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างชานาญ
- Adobe illustrator
- Adobe photoshop
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ประวัตผิ ้ ูจดั ทำ
นายสรวิชญ์ อภิภทั รวรกุล
รหัสนักศึกษา 5904620005
เบอร์ติดต่อ 083-299-0191
E-mail bosshowdy@hotmail.com
ที่อยู่ 94/125 ซ.เพชรเกษม94 แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10160

กำรศึกษำ
• 2551 สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์
• 2554 สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สารสาสน์วิเทศน์บางบอน
• ปัจจุบนั กาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบกำรณ์ด้ำนสหกิจศึกษำ
ตาแหน่ง : กราฟิ กดีไซน์
สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงานเยลโล่เพจเจส
ทักษะความสามารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างชานาญ, สื่ อสารภาษาอังกฤษ
- Adobe illustrator, photoshop, premiere pro
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ประวัตผิ ้ ูจดั ทำ
นางสาวชนากานต์ โอ่งเคลือบ
รหัสนักศึกษา 5904620004
เบอร์ติดต่อ 097-247-8854
Ddream563@gamil.com
ที่อยู่ 109/20 หมู่3 ตาบลนาดี อาเภอ
เมือง สมุทรสาคร 74000

กำรศึกษำ
• พ.ศ.2554-2559 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย โรงเรี ยนมัธยมวัดสิ งห์
• ปัจจุบนั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยสยาม
ประสบกำรณ์ด้ำนสหกิจศึกษำ
ตาแหน่ง : กราฟิ กดีไซน์
สถานประกอบการ : เทเลอินมีเดีย หน่วยงาน เยลโล่เพจเจส
ทักษะความสามารถพิเศษ : ใช้โปรแกรมออกแบบได้อย่างชานาญ ความสามารถทางด้านศิลปะ
-โปรแกรมที่ใช้Adobe illustrator, photoshop

