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โดย

นางสาว วรัมพร กิจพาณิ ชย์ 5904600065

รายงานนี4เป็ นส่ วนหนึ=งของวิชา 143-491 สหกิจศึกษา
ภาควิชาโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที= 3 ปี การศึกษา 2561

ก

จดหมายนําส่ งรายงาน
วันที' 30 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562
เรื' อง ขอส่ งรายงาน การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรี ยน อาจารย์ที'ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชา การโฆษณา
อาจารย์เอกสิ ทธิG อวยชัยวัฒน์
ตามที'ผจู ้ ดั ทํา นางสาววรัมพร กิจพาณิ ชย์ นักศึกษาภาควิชา การโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาระหว่างวันที' 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที' 30
เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ในตําแหน่ง ครี เอทีฟ ณ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ในส่ วนแผนกออนไลน์ เกี'ยวกับ
การคิดคอนเทนต์ลงเว็ปไซต์ ออกอีเว้นท์ และได้รับมอบหมายจากพนักงานที'ปรึ กษาให้ศึกษาและทํารายงาน
เรื' อง “ขัXนตอนการเขียนคอนเทนต์เพื'อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริ ษทั มิตรมายา”
ผูจ้ ดั ทําทราบดีวา่ คณะกรรมการสหกิจศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้กาํ หนด
จริ ยธรรมทางวิชาการในการพิจารณารายงานสหกิจศึกษาไว้ 3 ประการดังนีX
1. รายงานสหกิจศึกษามีความซื'อสัตย์ทางวิชาการโดยไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื'นมานําเสนอมา
และไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ้ ื'น
2. รายงานสหกิจศึกษามีให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรื อแหล่งที'มาของข้อมูลที'นาํ มาใช้ใน
รายงานสหกิจศึกษาและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
3. รายงานสหกิจศึกษาต้องไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ในการจัดทํารายงานจนละเมิดสิ ทธิของ
สถานประกอบการ หรื อนําเสนอความลับของสถานประกอบการ
บัดนีXการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิXนสุ ดแล้ว ผูจ้ ดั ทําจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนีXจาํ นวน
1 เล่ม เพื'อขอรับคําปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื'อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นางสาววรัมพร กิจพาณิ ชย์
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชา การโฆษณา

ค
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: ขั$นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื2อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริ ษทั มิตรมายา
ปี พ.ศ. 2562

ชื# อนักศึกษา

: นางสาววรัมพร กิจพาณิ ชย์

อาจารย์ ทปี# รึกษา : อาจารย์เอกสิ ทธิJ อวยชัยวัฒน์
ระดับการศึกษา : ปริ ญญาตรี
ภาควิชา

: การโฆษณา

คณะ

: นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา : 3/2561
บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื2 อง“ขั$นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื2อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจ
ของบริ ษ ัท มิ ต รมายา” ปี พ.ศ. 2562 มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1. เพื2 อ ศึ ก ษาขั$น ตอนการจัด บู ธ อี เว้น ท์ 2. ศึ ก ษา
กระบวนการทํางาน เพื2อนําไปโฆษณาลงเว็บไซตมิตรมายา
จากการที2 ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มิตรมายา จํากัด ตําแหน่ งครี เอที ฟโดยมี
หน้าที2รับผิดชอบหลักเกี2ยวกับการคิดคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ และออกอีเว้นท์ พบปั ญหาในการอัพคอนเทนต์
ลงเว็บไซต์ คือ การหารู ปภาพโดยไม่ติดลิขสิ ทธิJ ไม่เช่นนั$นจะไม่สามารถอัพโหลดรู ปภาพลงเว็บไซต์ได้ ซึ2 ง
มีวิธีแก้ไข คือ หารู ปฟรี ที2ไม่ติดลิขสิ ทธิJ นอกจากนี$ ยงั ให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที2ปรึ กษาและผูร้ ่ วมงาน
คนอื2นๆ ซึ2 งเป็ นการช่วยแบ่งเบาภาระงานและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
สหกิจศึกษาเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์น$ ี นอกจากจะได้พฒั นาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการ
ปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง สามารถนําเอาความรู ้ ความสามารถ นํามาปรับใช้กบั การทํางานจริ งได้ ซึ2 งเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมก่อนกาวเข้าสู่ การทํางานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต
คําสํ าคัญ : คอนเทนต์/ โปรโมท/ ครี เอทีฟคอนเทนต์
ผูต้ รวจ
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การที'ผจู ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ตั?งแต่วนั ที' 14 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที' 30 สิ งหาคม 2562 ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ที'มีค่ามากมายสําหรับ
รายงานสหกิจศึกษาฉบับนี?สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี?
1. คุณชโลทร ศิวารัตน์

เจ้าของสถานประกอบการ
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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั มีเว็ปไซต์มากมายที5ได้รับความสนใจ เพราะเป็ นสื5 อที5เข้าถึงได้ง่าย ซึ5งปัจจุบนั สมาร์ท
โฟนก็สามารถเข้าถึงได้ จึงมีการแข่งขันกันมากกว่าแต่ก่อน ดังนัGนเพื5อความอยูร่ อดของเว็ปไซต์ จึงต้องหา
คอนเทนต์ใหม่ๆที5น่าสนใจ หรื อที5เป็ นกระแส ในการโปรโมทโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยการคิดคอน
เทนต์ที5กาํ ลังเป็ นที5นิยมมาเป็ นตัวช่วย ในการคงอยูข่ องเว็ปไซต์ของตนเองให้อยูค่ วบคู่ไปได้ในยุคปั จจุบนั
ไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาหรื อการประชาสัมพันธ์ผา่ น Facebook , IG และ You tube เป็ นต้น
โดยสื5 อออนไลน์ถือเป็ นสื5 อแขนงใหม่ที5กาํ ลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในปัจจุบนั
เพราะ
สามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ วและทันทุกสถานการณ์ไม่วา่ จะเป็ นเรื5 องของข่าวสารหรื อเรื5 องความบันเทิง อีก
ทัGงยังเป็ นช่องทางที5ทาํ ให้ผคู ้ นสามารถใช้เป็ นช่องทางในการสื5 อสารกันอีกด้วยรวมไปถึงการโปรโมทสิ นค้า
และบริ การ โดยอาศัยการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็ นสื5 อหลักในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ดังนัGนจึงได้จดั ทํารายงานเล่มนีGขG ึนมา เพื5อศึกษาขัGนตอนการจัดบูธอีเว้นท์ และศึกษากระบวนการ
ทํางาน เพื5อนําไปโฆษณาลงเว็ปไซต์มิตรมายา องค์ประกอบ รู ปแบบ ชนิด ประเภท ภาพเคลื5อนไหว การ
เขียนเค้าโครงเรื5 อง การลําดับภาพ การตัดต่อภาพ ด้วยคอมพิวเตอร์ เครื5 องมือ และซอฟต์แวร์ในการผลิตงาน
สื5 อ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื5อศึกษาขัGนตอนการเขียนคอนเทนต์ เพื5อนําไปโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริ ษทั มิตรมายา
2. เพื5อศึกษาวิธีการทํางานในตําแหน่งครี เอทีฟของบริ ษทั มิตรมายา จํากัด

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาขัGนตอนการจัดบูธอีเว้นท์ เพื5อโปรโมทเว็ปไซต์มิตรมายา ผ่านสื5 อออนไลน์ เพื5อศึกษา
กระบวนการทํางาน เพื5อนําไปโฆษณาลงเว็ปไซต์มิตรมายา รวมถึงการประสานงานในส่ วนต่างๆ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ให้เกิดความพัฒนาการทํางานในอนาคตได้ ทําให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะเกี5ยวกับ
ขัGนตอนการเขียนคอนเทนต์ ขัGนตอนการทําโฆษณา ขัGนตอนการคิดโฆษณาและการรวบรวมเนืGอหาของงาน
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โดยขอบเขตการศึกษาอยูใ่ นช่วงระยะเวลา 16 สัปดาห์ ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาตัGงแต่วนั ที5 14
พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562

1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้เรี ยนรู ้ขG นั ตอนการผลิตสื5 อออนไลน์ในรู ปแบบของเว็บไซต์ ( Website) ของบริ ษทั มิตรมายา
2. ได้เรี ยนรู ้การผลิตรู ปภาพและคลิปวีดีโอ เพื5อโปรโมทเว็ปไซต์มิตรมายา ผ่านสื5 อออนไลน์รวมถึง
การประสานงานในส่ วนต่างๆ จากการปฏิบตั ิงานจริ ง
3. ได้ศึกษาขัGนตอนการเขียนคอนเทนต์
4. ได้ความรู ้มาพัฒนาด้านกราฟิ กดีไซน์เพิ5มเติมจากการศึกษาในชัGนเรี ยน

บทที$ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
การศึกษาเรื) อง “ขั/นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื)อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริ ษทั มิตรมายา” ปี
พ.ศ. 2562 ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดกรอบแนวคิดและทฤษฎี รวมทั/งงานวิจยั ที)เกี)ยวข้องไว้ดงั ต่อไปนี/
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับคอนเทนต์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับเพจ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับประเภทของเว็บไซต์
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับการสื$ อสารผ่ านสื$ อออนไลน์
2.5 งานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับคอนเทนต์
คอนเทนท์ คืออะไรคุณเองคงมีประสบการณ์เป็ นแฟนเพจแบรนด์สินค้าหรื อบริ การกันมาแล้วทุก
ท่าน ยกตัวอย่างจากผูเ้ ขียนที)ใช้บริ การต่างๆ อาทิ แอปฯ โอนเงินธนาคารที)ใช้ประจํา (กสิ กร, ไทยพาณิ ชย์,
บัวหลวงแบงก์กิ/ง) ค่ายโทรศัพท์มือถือ Dtac, AIS จ่ายค่าอินเตอร์เน็ตให้กบั True ช้อปปิ/ งออนไลน์กบั
Lazada ดูสินค้าแฟชัน) ผ่าน Shopee เอาของที)ไม่ได้ใช้มาปล่อยขายใน Kaidee.com ซึ)งเหล่านี/ทาํ ให้ชีวติ
สะดวกขึ/นมาก แต่คนจะไม่รู้จกั แบรนด์เหล่านี/เลยถ้าไม่มี คอนเทนต์ (Content) (ลองเข้าไปคลิกดู Content
สิ นค้าต่าง ๆ ใน Shopee ของร้านต่าง ๆ ดูได้)
หากถามว่า คอนเทนท์ คืออะไร ขออธิบายให้ฟังง่ายๆ ดังนี/
คอนเทนท์ คือ เนืNอหาของแบรนด์
ยกตัวอย่างเช่น Kaidee.com ที)ทาํ โฆษณาการตลาดผ่านทุกช่องทาง แต่ที)เรารู ้จกั แบรนด์น/ ีกนั ก็มา
จาก TVC (โฆษณาทางโทรทัศน์) แม้วา่ จะเปลี)ยนชื)อมาหลายครั/ง ตั/งแต่เปิ ดตลาดใหม่ๆในชื)อ OLX จนมา
ลงตัวในชื)อ ขายดีดอทคอม ก็เพราะเน้นตลาดล่างเพื)อหาสมาชิก โดยสมาชิกได้สิทธิ]โพสต์ขายของได้ทุก
ประเภท
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โฆษณาตัวที)ผเู ้ ขียนจําได้คือ “มีอะไรในบ้านที)ไม่ใช้ เอามาขายที)ขายดีดอทคอม” สปอตนี/เล่าเรื) องราวของ
พ่อบ้านที)นาํ คอมพิวเตอร์และของใช้ของลูกที)ไม่ได้ใช้แล้ว ต้องการนํามาเปลี)ยนขายเป็ นเงิน ทําให้คน
ตื)นเต้นสนใจว่ามีตลาดมือสองที)อยูบ่ นอินเตอร์เน็ต โดยที)เราอัพรู ปและใส่ รายละเอียด ตกลงกับผูซ้ /ือเอง
แม้จะมีความเสี) ยงว่าจะได้รับของที)คุณภาพดีหรื อไม่ แต่ตลาดมือสองเป็ นเรื) องของดวงอยูแ่ ล้ว คน
ซื/อต้องมีวจิ ารณญาณ
โดยส่ วนตัวแล้วผูเ้ ขียนเจอทั/งผูข้ ายและผูซ้ /ือที)ซื)อสัตย์จึงรู ้สึกว่าบริ การของขายดี
ดอทคอมนั/นตอบโจทย์ (แม้ทุกครั/งที)ซ/ือจะมีความกังวลอยูม่ าก)
ตรงนี/เป็ น คอนเทนต์ ของเว็บไซต์ขายดีดอทคอม คือ “นําเสนอเรื) องราวของคนที)ตอ้ งการขายของ
มือสอง” โดยที)เขาเลือกเล่าผ่านช่องทางโทรทัศน์
คอนเทนท์ คือ คําอธิบายคุณค่ าของแบรนด์
ตัวอย่างที)ชดั เจนที)สุดคือ ไทยประกันชีวติ พอพูดชื)อปุ๊ บ.. คุณจะนึกออกว่าเคยดูโฆษณาที)ฟิล์มดําๆ
เน้นเล่าเรื) องเราออกดราม่า โดยที)ไม่บอกตรงๆ ว่าขายประกันอยูน่ ะ แต่เป็ นการสร้างบรรยากาศให้คุณรู ้สึก
ว่าชีวติ มีค่า นี)คือตัวอย่างของคอนเทนต์ที)ดี
ขอยกตัวอย่างอีกหนึ)งบริ ษทั ที) Mycontent เห็นว่าเป็ นตัวอย่างการทําคอนเท้นท์ที)ดี ก็คือ “ปตท”
เราอาจจะคุน้ เคยกับการประหยัดพลังงานรู ปแบบต่าง ๆ แต่กอ็ กั ษรย่อว่า ปอ ตอ ทอ แถบไม่สื)ออะไรเลย ถ้า
หากไม่ได้มีโฆษณาเกี)ยวกับแก๊สหุงต้ม และพลังงานธรรมชาติ
นอกจากแบรนด์ที)ยกตัวอย่างมานี/ ก็มีอีกหลายสื) อในโทรทัศน์ทีเดียวที)ทาํ คอนเท้นท์ออกมาได้ดีน่า
ติดตาม แต่บางแบรนด์กท็ าํ ออกมาพัง ทั/งที)เสี ยเวลาโฆษณาวินาทีละเป็ น 100,000 บาท เชียว
คอนเทนท์ คือ ความน่ าสนใจ สร้ างยอดขายได้
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงที)รับงานเป็ นที)ปรึ กษาการตลาดให้กบั เกสท์เฮ้าท์แห่งหนึ)งที)ภูเก็ต
เริ) มต้นเป็ นโจทย์หนักมากว่าเราจะทําให้เกสต์เฮ้าท์ซ) ึงเป็ นห้องแถว ให้เป็ นที)รู้จกั (ชนกับโรงแรม) ได้อย่างไร
โทรศัพท์ไปคุยกับเจ้าของเกสท์เฮ้าท์โดยตรง พูดคุยกันกว่าครึ) งชัว) โมงเพื)อหาให้เจอว่าเกสท์เฮ้าท์มี
จุดเด่นกว่าโรงแรมอย่างไรบ้าง เจ้าของเล่าว่าแรงบันดาลใจที)ออกจากงานประจํามาเปิ ดคือ รักการท่องเที)ยว
แบบสะพายกระเป๋ าเที)ยวเพราะเคยไปเจอเกสท์เฮ้าท์ที)บาหลีแล้วชอบ ผูเ้ ขียนมัน) ใจเลยว่าการตลาดออนไลน์
ครั/งนี/ยงั ไงก็รอด (กังวลว่าเจ้าของอาจจะได้ทุนคืนช้าหน่อย แต่ตอ้ งได้คนพักเพิ)มขึ/นแน่ๆ) เพราะ Passion
ของเจ้าของ ทําให้ผเู ้ ขียนมัน) ใจว่าเกสท์เฮ้าท์ตอ้ งไม่ตายไปจากเกาะภูเก็ต แต่เราต้องช่วยกันทําให้เป็ นที)รู้จกั
ของนักท่องเที)ยวไทยมากขึ/น
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สิ) งที)เกสท์เฮ้าท์แตกต่างจากโรงแรมคือความเป็ นกันเองแบบบ้าน คุณสามารถไปเที)ยวและเดินกลับมาพักที)
บ้านเพื)อให้เจ้าของท้องถิ)นจริ งๆ ช่วยวางแผน ซึ)งการไม่มีแผนมาก่อนนัน) เป็ นเสน่ห์ที)มากกว่าทัวร์ หากเรา
ไปกับทัวร์น/ นั เราจะทราบอยูแ่ ล้วว่าจะเจออะไรบ้าง แต่แบ็คแพ็คนั/นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ) งจะเป็ น
ความประทับใจสู งสุ ดของการเที)ยว ณ ที)น/ นั
ผูเ้ ขียนให้เจ้าของเล่าว่าภูเก็ตมีอะไรน่าเที)ยวมาก และในฐานะเจ้าของเกสท์เฮ้าท์จะแนะนําคนที)มา
เที)ยวภูเก็ตเป็ นครั/งแรกได้อย่างไรบ้าง และนําตรงนี/มาปรับเป็ นแผนการตลาดออนไลน์ ท่ามกลางทัวร์จีนที)
ลงเต็มภูเก็ตคาดว่ากว่าจะมีแขกไทยมาพักน่าจะเกิน 1 เดือน แขกชุดแรกเข้าพักใน 20 วัน หลังเร่ งทําการตลาด
ออนไลน์ ทางเราถือว่าเป็ นจุดเริ) มต้นที)ดี และอยากให้มีเกสท์เฮ้าท์น่ารักเป็ นตัวเลือกให้นกั ท่องเที)ยวคู่กบั
จังหวัดภูเก็ต
เมื)อคุณสร้างบริ ษทั ของคุณขึ/นมาด้วยความตั/งใจ ตัวคุณนัน) แหละมีความน่าสนใจมี Passion ที)พร้อม
จะนําเสนอออกมาให้คนอื)นได้รู้วา่ แบรนด์ของคุณทําอะไร เพราะฉะนั/นนั/นเราเนันรับบรี ฟกับคุณเพื)อหา
topic ที)น่านําออกมาเสนอควบคู่กบั คุณสมบัติสินค้าด้วย
ไม่น่าเชื)อเลยว่ายุคนี/ ร้านค้าก็ตอ้ งมาอยูบ่ นอินเตอร์เน็ต การตลาดออนไลน์เป็ นเรื) องยากมาก
(สําหรับคน Gen X) แต่กไ็ ม่ยากเกินกว่าจะทําความเข้าใจและปรับตัว เมื)อมาถึงจุดหนึ)งคุณจะสนุกกับมัน
มาก รี บเริ) มตั/งแต่วนั นี/เราจะได้มีชวั) โมงบินที)มากกว่าร้านอื)น ตีตลาดออนไลน์ได้เร็ วจะเพิ)มยอดขายได้เร็ ว ..
ขอให้ทุกท่านสนุกกับธุรกิจแนวใหม่น/ ีนะคะ (ข้อมูลจากhttps://mycontent-thai.com/2015/08/06/content-is/ )

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับเพจ
Page เป็ นคุณสมบัติหนึ)งของ Facebook ที)มีไว้เพื)อช่วยให้คุณได้สร้างพื/นที)ๆ หนึ)ง ไว้สาํ หรับการ
แสดงความคิดเห็น หรื อรวบรวมคนที)ชอบอะไรเหมือนๆ กัน หรื อไว้เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์อะไร
สักอย่างหนึ)งให้แก่คนทัว) ไปได้รับ ทราบ โดยแยกตัวออกจาก Profile ปกตินะครับ
หลายคนไม่เข้าใจว่า แล้ว Facebook Fanpage แตกต่างกันอย่างไรกับ Facebook Profile ที)เราใช้งาน
ตามปกติ แล้วทําไมต้องมาทําเป็ น Fanpage ด้วยล่ะ? ใช้แบบ Profile ธรรมดาในการทําเป็ นหน้าเว็บโปรโมท
สิ นค้าไม่ได้หรื อ?
Facebook Profile - คือ Facebook ที)คุณสมัครสมาชิกเอาไว้ เพื)อใช้ในการพูดคุย แลกเปลี)ยนข่าวสาร
โพสภาพ/วีดีโอ ซึ)งเหมาะที)จะใช้กบั กลุ่มเพื)อน ๆ หรื อคนรู ้จกั ของคุณเท่านั/น โดยใน Facebook Profile จะ
จํากัดจํานวนการเพิ)มเพื)อนต่อวัน และในการโพสข้อความของคุณแต่ละครั/ง ต้องระบุคนที)จะมองเห็น
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ข้อความ ซึ)งก็จะมองเห็นในหมู่เพื)อน ๆ เท่านั/น (คนทัว) ไปที)คุณไม่ได้รับเขาไว้เป็ นเพื)อน ก็จะมองไม่เห็น
ข้อความที)คุณโพส)
Facebook Fanpage - จะสร้างเป็ นหน้าเพจใหม่ ซึ)งในหน้าเพจนี/ อะไรก็ตามที)คุณโพส (เช่น ข่าวสาร
ใหม่ ๆ ) และมีคนเข้ามาที)หน้าเพจของคุณ ก็สามารถเห็นข้อความนั/นได้เลยทันที โดยไม่จาํ เป็ นต้องเพิ)มคุณ
เป็ นเพื)อน เรี ยกง่าย ๆ ก็คือ มันเหมือนกันกับหน้าเว็บที)ดูได้ทว)ั ไป อีกทั/งในหน้าเพจ สามารถเพิ)มเพื)อน(หรื อ
กลุ่มลูกค้า)ได้ตลอด (ไม่จาํ กัดจํานวน แบบหน้า Profile) นอกจากนี/ หากในหน้าเพจ มีคนกดไลค์เกิน 300 คน
ไปแล้ว ก็จะทําให้ไม่สามารถเปลี)ยนชื)อเพจนี/ได้อีก (ต่างกันกับหน้า Profile ที)สามารถเปลี)ยนชื)อได้ตลอด)
ด้วยความที)มนั เป็ นพื/นที)ไว้สาํ หรับรวบรวมคนที)คิดหรื อทําอะไรเหมือนๆ กัน ทําให้ Fanpage เป็ น
ช่องทางชั/นเยีย) มในการประชาสัมพันธ์เพื)อให้คนจํานวนมากได้รู้ได้เห็น
สิ) งที)เจ้าของแฟนเพจได้แสดง
ออกมา และเมื)อจํานวนของผูใ้ ช้งานค่อยๆ เพิ)มขึ/น มันจะกลายเป็ นแรงดึงดูดชั/นดีที)ทาํ ให้คนอีกมากมายเข้า
มาเจอ ยกตัวอย่างเช่น Fanpage ของคุณตัน ภาสกรนที (https://www.facebook.com/tanichitan) มีคนถูกใจ
มากกว่า 1 ล้านคนเลยทีเดียวครับ
สําหรับคนที)เปิ ดเว็บร้านค้าออนไลน์ คงน่าจะรู ้จกั Fanpage กันดีแล้วก็อยูท่ ี)วา่ คุณจะสามารถนํา
Fanpage มาปรับใช้กบั เว็บร้านค้าของคุณ เพื)อประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด Fanpage ยังเป็ น
อีกหนึ)งเครื) องมือดี ๆ ที)สามารถใช้ในการโฆษณากับ Facebook ได้
(ข้อมูลจากที)http://www.clickshopzone.com/csz/blog)

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับประเภทของเว็บไซต์
เว็บไซต์ มกี ปี$ ระเภท อะไรบ้ าง
เว็บไซต์ นอกจากจะเป็ นมีไว้สาํ คัญให้ขอ้ มูลข่าวสาร สาระที)เป็ นประโยชน์แล้ว ยังมีส่วนสําคัญอีก
มากมาย เช่น สร้างสังคมออนไลน์ได้อย่างใหญ่โต เหมือนกับที)เว็บไซต์ Facebook เป็ นอยู่ เป็ นทีวอี อนไลน์
ที)คุณสามารถเลือกรายได้ที)อยากดูได้เอง อย่างที) Youtube เป็ นอยูใ่ นขณะนี/ เป็ นห้องสมุดสุ ดอัจฉริ ยะที)สุดใน
โลกค้นหาสาระอะไรก็เจอหมด อย่างที) Google เป็ นอยูต่ อนนี/
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เว็บไซต์น/ นั ก็มีอยูด่ ว้ ยกันอยูห่ ลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็จะมีลกั ษณการทํางานและการใช้
บริ การที)แตกต่างกันออกไป ประเภทของเว็บแบ่งออกได้ดงั นี/ครับ
ประเภทของ เว็บไซต์ มีดงั นีN
•

•

•

•

เว็บท่ า (Portal Site)
เว็บไซต์ประเภทนี/ เป็ นเว็บไซต์ที)เรา ๆ พบเจอกันอยูท่ ุกวันโดยที)บางทีอาจจะไม่รู้วา่ มันคือเว็บไซต์
ที)จดั อยูใ่ นเว็บไซต์ประเภท เว็บท่า เว็บไซต์ประเภทนี/เรี ยกอีกชื)อนึงว่า เว็บไซต์วาไรตี/ เช่น เว็บไซต์
สนุกดอทคอม, เว็บไซต์กระปุกดอทคอม เว็บไซต์ประเภทนี/กจ็ ะเป็ นคล้าย ๆ กับเว็บข่าว (News
site) แต่เว็บไซต์แนวนี/จะได้รับความนิยมมากกว่าเพราะมีความหลากหลายมากกว่าและให้ความ
บันเทิงมากกว่า
เว็บข่ าว (News Site)
เว็บไซต์ประเภทนี/ทุกท่านน่าจะรู ้จกั และคุน้ เคยกันเป็ นอย่างดี เช่น เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ ก็จดั ว่า
เป็ นเว็บไซต์ในประเภทนี/ดว้ ย เว็บไซต์ในประเภทนี/คือเว็บไซต์ที)ให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นข่าวธุรกิจ, ข่าวการเมือง, ข่าวการศึกษา, ข่าวบันเทิง เป็ นต้น
เว็บข้ อมูล (Information Site)
เป็ นเว็บที)ให้บริ การเกี)ยวกับการสื บค้น ข้อมูลข่าวสาร หรื อข้อเท็จจริ งต่างๆ ที)น่าสนใจ
เว็บธุรกิจหรื อการตลาด (Business/Marketing Site)
เป็ นเว็บไซต์ที)จดั ทําขึ/นโดยบริ ษทั องกรค์ธุรกิจต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื)อประชาสัมพันธ์สินค้า/
บริ การของตนให้เป็ นที)รู้จกั ซึ)ง เว็บไซต์ CMPRODEV.COM รับทําเว็บไซต์ ที$ เชียงใหม่ ก็จดั ว่า
อยูใ่ นกลุ่มเว็บไซต์ประเภทนี/ดว้ ยเช่นกัน
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•

•

•

•

เว็บการศึกษา (Educational Site)
ส่ วนใหญ่เว็บไซต์ประเภทจัดทําขึ/นโดยสถาบันการศึกษา เช่น เว็บโรงเรี ยน, เว็บมหาวิทยาลัย หรื อ
อีกประเภทนึงก็จะเป็ นเว็บแนวให้ความรู ้เรื) องเกี)ยวกับการศึกษาหรื อที)เรี ยกว่าเว็บ e-learning
เว็บบันเทิง (Entertainment Site)
เว็บบันเทิงนั/นมุ่งเสนอและให้บริ การต่างๆ เพื)อเสริ มสร้างความบันเทิง โดยทัว) ไปอาจนําเสนอ
เรื) องราวเกี)ยวกับการบันเทิงทัว) ไป เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื) อง
ขําขัน รวมถึงการให้บริ การดาวน์โหลดโลโก้และริ งโทนสําหรับโทรศัพท์เคลื)อนที)อีกด้วย เว็บ
ประเภทนี/อาจมีรูปแบบที)เป็ นอินเตอร์แอคทีฟที)ตื)นตาตื)นใจ หรื อใช้เทคโนโลยีมลั ติมิเดียได้มากกว่า
เว็บประเภทอื)น
เว็บองค์ กรทีไ$ ม่ แสวงหาผลกําไร (Non-profit Organization Site)
ส่ วนใหญ่สร้างขึ/นโดยบุคคลหรื อองค์การต่าง ๆ ที)มีนโยบายในการสร้างและช่วยเหลือสังคมโดยที)
ไม่หวังผลกําไรหรื อค่าตอบแทน ซึ)งกลุ่มบุคคลหรื อองค์การเหล่านี/ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธี และ
โครงการต่างๆ โดยอาจจะมีจุดประสงค์เฉพาะที)แตกต่างกันเช่น เพื)อทําความดี สร้างสรรค์สงั คม
พิทกั ษ์สิ)งแวดล้อม ปกป้องสิ ทธิมนุษยชน รณรงค์ไม่สูบบุหรี) เป็ นต้น
เว็บส่ วนตัว (Personal Site)
บางครั/งอาจเป็ นเว็บของคนๆ เดียว เพื)อนฝูง หรื อครอบครัวก็ได้ โดยอาจจะจัดทําขึ/นด้วยเหตุผลที)
แตกต่างกัน เช่น แนะนําตนเอง แนะนํากลุ่มเพื)อน โชว์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอารี)
ประจําวัน นําเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี)ยวกับสิ) งที)เชี)ยวชาญหรื อสนใจ

(ข้อมูลจาก http://www.cmprodev.com/blog/type-of-website.html)
9 ประเภทของเว็บไซต์ และรู ปแบบการใช้ งาน
ในเรื) องของการออกแบบที)ดีน/ นั เราจําเป็ นต้องรู ้จกั ว่าเว็บไซต์ท/ งั หมดนั/นมีกี)ประเภท เราควรให้
ความสําคัญกับทุกองค์ประกอบของเว็บไซต์ เพราะในปัจจุบนั ที)มีการใช้งานที)หลากหลาย ประเภทก็มี
หลากหลายเช่นเดียวกัน เนื)องจากว่าในการออกแบบเว็บไซต์แต่ละครั/งนั/นมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที)
ต้องการใช้งานนนั/นแตกต่างกันออกไป ดังนั/นประเภทในการออกแบบเว็บไซต์จะช่วยให้นกั ออกแบบ
เว็บไซต์ได้ดาํ เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และประเภทของเว็บไซต์ที)เราคุน้ เคย แบ่งได้ดงั นี/
1.Personal Website
ความหมายตรงตัวนัน) คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคล หรื อเรี ยกว่าเว็บไซต์ส่วนตัวก็ได้ ซึ)งเป็ นประเภท
เว็บไซต์ที)เกิดขึ/นในยุคแรกของ World Wide Web (www) และเกิดขึ/นก่อนเว็บไซต์ประเภทอื)นๆ ภายในนั/น
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จะมีลกั ษณะการใส่ ขอ้ มูลเหมือนไดอารี) มีการใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัวต่างๆ ส่ วนของเนื/อหาจะเป็ นไปในทิศทางใด
นั/นต้องแล้วแต่เจ้าของเว็บไซต์ ปัจจุบนั เว็บไซต์ประเภทนี/จะถูกนําเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์ดา้ น
ต่างๆ สามารถทําเป็ นเว็บไซต์หรื อเว็บเพจเพียงหน้าเดียวได้
2.Photo Sharing Websites
เว็บไซต์น/ ีถูกจัดทําขึ/นเพื)อรวบรวมผลงาน หรื อจัดแสดงผลงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาด ภาพถ่าย
หรื องานศิลป์ อื)นๆ ซึ)งเป้าหมายหลักของเว็บไซต์น/ ีคือ การรวบรวมรู ปภาพในรู ปแบบต่างๆ โดยจะมีการ
แสดงในรู ปแบบของแกลอรี) (Gallery) ที)สามารถแยกหมวดหมู่ให้สะดวกมากขึ/นในการค้นหา รวมไปถึง
การเปิ ดเว็บไซต์เพื)อเป็ นตลาดกลางสําหรับการซื/อขายรู ปภาพอีกด้วย
3.Community Building Websites
เว็บไซต์น/ ีถูกสร้างขึ/นเพื)อสังคม หรื อเป็ นชุมชนออนไลน์ เพื)อให้มีการพูดคุยและปฏิสมั พันธ์กนั ใน
เว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์น/ นั อาจมีการแบ่งแยกย่อยเป็ นเรื) องราวตามกลุ่มคนที)มีความสนใจเดียวกัน เช่น
กลุ่มคนที)ชื)นชอบเกมออนไลน์ ก็อาจมีการตั/งกลุ่มเพื)อพูดคุยในสิ) งที)สนใจเดียวกัน เกมเดียวกัน เพื)อให้การ
พูดคุยนั/นมีความสนุกสนาน อีกทั/งเป็ นการเพิม) มิตรไมตรี ในกลุ่มคนที)ชื)นชอบสิ) งเดียวกัน
4.Writers / Authors Websites
เว็บไซต์สาํ หรับนักเขียน หรื อผูท้ ี)ทาํ งานเขียน โดยงานที)ถูกตีพิมพ์ตามสํานักพิมพ์ในรู ปแบบ
หนังสื อ หรื อขายตามหน้าเว็บในรู ปแบบของ E-book ซึ)งในส่ วนของตัวเว็บไซต์น/ ีจะเน้นที)การนําเสนอ
ผลงานเขียนที)เป็ นผลงานของเจ้าของเว็บไซต์โดยที)ไม่ข/ ึนตรงกับสื) อใด เพื)อให้มีผตู ้ ิดตามผลงานจากนักเขียน
โดยตรง ผ่านเว็บส่ วนตัวของผูเ้ ขียน
5.Blogging Websites
เว็บไซต์น/ ีจะมีลกั ษณะคล้ายกับเว็บไซต์ประเภท Personal Website ที)มีรูปแบบการเขียนเหมือนการ
เขียนไดอารี) ออนไลน์ เพื)อให้มีผอู ้ ื)นได้แวะเวียนกันเข้ามาอ่าน ในแต่ละเรื) องราวอาจเริ) มต้นการเขียนจากสิ) งที)
เจ้าของเว็บไซต์น/ นั ๆ ให้ความสนใจ ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที)ยว อาหารที)ชื)นชอบ เป็ นต้น ซึ)งมองผิวเผินอาจดู
มีความคล้ายกับเว็บไซต์แบบ Personal Website แต่แท้จริ งแล้วมีความแตกต่าง เพราะ Blogging Websites จะ
มีระยะเวลาการอัพเดตเนื/อหาข้อมูลที)บ่อยกว่า แต่ Personal Website ที)มีเนื/อหาเฉพาะเจาะจง
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6.Informational Websites
เว็บไซต์ที)ถูกจัดทําขึ/นเพื)อให้ขอ้ มูล ความรู ้ ที)หลากหลาย เช่น wikipedia ที)เป็ นเว็บไซต์สาํ หรับการ
ค้นหาข้อมูล หรื อการใช้คาํ จํากัดความในการค้นหา หรื อ เว็บไซต์เกี)ยวกับการเกษตร ที)อาจนําเสนอเกี)ยวกับ
การเพาะปลูกต้นไม้ พืช ผัก การดูแลต่างๆ หรื อที)เกี)ยวข้องกับการเกษตรอย่างเฉพาะเจาะจง
7.Online Business Websites
เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ ที)ส่งเสริ มเกี)ยวกับการทําธุรกิจในรู ปแบบต่างๆ สิ นค้า โปรโมชัน) เป็ นต้น
หรื อในบางครั/งนั/นอาจถูกจัดทําขึ/นเพื)อขายสิ นค้าและบริ การโดยเฉพาะ ซึ)งเป็ นเว็บไซต์ที)กาํ ลังได้รับความ
นิยมอย่างมากในปัจจุบนั การทําธุรกิจในลักษณะนี/จะถูกเรี ยนกว่า E-Commerce หรื อพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
8.Directory Websites
เว็บไซต์ที)ใช้สาํ หรับค้นหาข้อมูล หรื อการรวบรวมข้อมูลเกี)ยวกับการให้บริ การทั/งหลายเอาไว้
ด้วยกัน เพื)อเป็ นการเพิ)มประสิ ทธิภาพในการค้นหา อํานวยความสะดวกต่อผูใ้ ช้งาน เว็บไซต์จะมีลกั ษณะ
คล้ายกับสมุดหน้าเหลืองที)รวบรวมข้อมูลต่างๆ เอาไว้ ในส่ วนทิศทางของข้อมูลอาจขึ/นอยูก่ บั เจ้าของ
เว็บไซต์วา่ มีจุดประสงค์ใด เช่น เว็บไซต์ที)รวบรวมแหล่งท่องเที)ยวเกี)ยวกับธรรมชาติในแต่ละฤดูทว)ั ประเทศ
หรื อเว็บไซต์ตวั ช่วยในการค้นหาที)ใครก็ต่างรู ้จกั กันดีอย่าง Google ถือว่าเป็ น Directory Websites
9.E-Commerce Websites
เว็บไซต์สาํ หรับขายสิ นค้าและบริ การโดยตรงผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถกําหนดรู ปแบบ
ภายในเว็บไซต์วา่ ต้องการให้เป็ นไปในรู ปแบบใด แสดงสิ นค้า การเลือกช่องทางการชําระเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ เป็ นต้น เช่นกันบางเว็บไซต์ที)มีการใช่ระบบการโอนเงินและทําการแจ้งชําระเงินภายหลัง ก็ยงั ไม่
ถือเป็ นเว็บไซต์ E-Commerce ที)แท้จริ ง
เมื)อรู ้จกั ประเภทของเว็บไซต์แล้ว การทํางานของทีมไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงนักออกก็ก็
จะสามารถทํางานได้ง่ายขึ/น ภายใต้เงื)อนไขที)เข้าใจตรงกัน รู ปแบบที)คาดเดาได้ สิ) งเหล่านี/จะช่วยให้การ
ทํางานได้มีความราบรื) นขึ/น อีกทั/งข้อมูลประเภทของเว็บไซต์กจ็ ะช่วยให้กาํ หนดทิศทางของเว็บไซต์ที)จะทํา
ให้เหมาะสมกับรู ปแบบธุรกิจของเราได้มากขึ/นอีกด้วย (ข้อมูลจาก ที)มา : am2bmarketing)
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย$ วกับการสื$ อสารผ่ านสื$ อออนไลน์
การตลาดสังคมออนไลน์ คือ รู ปแบบของการสร้างเครื) องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ตซึ) งมี
การใช้สื)อออนไลน์การกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดยการสร้างการติดต่อสื) อสาร และสร้างตรา
สิ นค้าให้บรรลุตามความต้องการโดยพื/นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์น/ นั เป็ น การสร้างกิจกรรม
ทางการตลาดทั/งเนื/อ รู ปภาพ ภาพเคลื)อนไหว เสี ยงเพื)อวัตถุประสงค์หลักของการตลาดเพื)อกระจายเนื/อหาไป
ยังผูบ้ ริ โภค ซึ)งการตลาดผ่านสังคมออนไลน์ถือได้วา่ เป็ นความนิยมสามารถพัฒนาช่องทางที)หลากหลายใน
การเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคที)ตอ้ งการได้หลากหลายรู ปแบบและกิจกรรม เช่น อีเมล์หรื อการโฆษณาออนไลน์
บนเว็บไซต์ เป็ นต้น (Kaur, 2016)นอกจากนั/นสื) อสังคมออนไลน์ยงั ช่วยนักการตลาดพัฒนาโอกาสทางการ
ธุรกิจในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กบั รู ้คา้ ได้เป็ นอย่างดี (Kelly, Kerr&Drennan, 2010 อ้างใน
Godey,M anthiou, Pederzoli, R okka, A iello, D onvito& Singh, 2016) ยิง) ไปกว่านั/น สื) อสังคมออนไลน์เป็ น
หนทางในการสร้างเนื/อหาทางการตลาดของแบรนด์ได้ดว้ ยการกสร้างสรรค์
กระจายหรื อนาสื) อไปถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นเครื) องมือประเภทหนึ)งที)สร้างภาพลักษณ์ตราสิ นค้าและ
นักการตลาดนิยมชมชอบในการใช้สร้างการตลาด (Tsai&Men, 2013 อ้างใน Godey, etal., 2016)
ั / ตวั อย่างการ ใช้สื)อสังคมออนไลน์ของวงการธุรกิจ สิ นค้าหรู หราหรื อตราสิ นค้าระดับแพงนิยม
ท้งนี
ใช้เครื) องมือสื) อสังคมออนไลน์เป็ นหลักในการกระตุน้ ทางการตลาดเพื)อสร้างให้ตราสิ นค้าประสบ
ความสําเร็ จ ตัวอย่างเช่น หลุยส์ วิตตอง (LouisVuitton: LV) มีการนาเสนอวิโอโอการเดินแบบผ่าน ทางเฟ
ซบุก๊ แฟนเพจ ซึ) งทําให้เหล่าบรรดาผูช้ ื)นชอบตราสิ นค้านิยมชมชอบและมีความสุ ขกับโชว์ได้เหมือนใกล้ชิด
กับตราสิ นค้าและกิจกรรมของตราสิ นค้า(Kapferee, 2012) รวมไปถึงเบอร์เบอรี) (Burberry) มีการนาเสนอ
ร้านค้า ออนไลน์ต่อลูกค้าชาวจีนซึ) ง เป็ นการเปิ ดบริ การบนโลกอินเทอร์เน็ตตลอด 2 4 ชัว) โมงโดยรวมไปถึง
ั / เบอร์เบอรี) ยงั มีบญั ีการเข้าถึง
ระบบการอํานวยความสะดวกและเปิ ดให้มีการพูดคุยแลกเปลี)ยนสอบถามท้งนี
ของนัก สังคม ออนไลน์ชาวจีน ผ่านเว็บไซต์ไม่วา่ จะเป็ น kaixin001 .com แ ล ะ douban .c m ทั/งนี/มีชื)อเสี ยง
พื/นเมืองของชาวจีนยังมีการสนทนาเกี)ยวกับ
เบอร์เบอรี) ผา่ นสื) อสังคมออนไลน์อนั เป็ นชื)อเสี ยงของจีนหรื อโปรแกรมที)มีชื)อเสี ยงบนโลกออนไลน์
ที)เรี ยกว่า ไวโบ (Weibo) ซึ) งเป็ นเวปไซต์รูปแบบไมโครบล็อกที)มีชื)อเสี ยงที)สุดในจีน นอกจากนี/เดือน
มกราคม ปี 2012 เบอร์เบอรี) มีผตู ้ ิดตามจํานวน 180,000คนในเว็ป ไซต์ไวโบ ซึ)งเพิ)มขึ/นจาก9 0 , 0 0 0 ค น ใ น
ต้น ปี 2 0 1 1 (Spillecke & Perrey , 2012 ) นอกจาก นี/การตลาดของธุรกิจประเภทหรู หราหรื อสิ นค้าระดับ
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แพงมีการใช้สื)อสังคมออนไลน์ในการกระตุน้ ยอดขาย โดย Kim&Ko (2012)ได้อธิบายการใช้การตลาดของ
สื) อสังคมออนไลน์จากสิ นค้าประเภทหรู หราหรื อระดับแพงถึงความพยายามพัฒนาตราสิ นค้าด้วย
5ทิศ
ทางผ่านระบบการตลาดสังคมออนไลน์ ซึ) งประกอบด้วยความบันเทิงการปฏิสมั พันธ์ความนิยม ความ
เฉพาะเจาะจงและการตลาดแบบปากต่อปาก

2.5 งานวิจยั ทีเ$ กีย$ วข้ อง
สื) อสังคมออนไลน์ คือ อะไร
มนุษย์เป็ นสังคมที)ตอ้ งมีการสื) อสารข้อมูลถึงกันและกัน ซึ)งในสมัยโบราณมนุษย์สื)อสารข้อมูลด้วย
วิธีการที)ไม่ซบั ซ้อนนัก เช่น ปาก เปล่า ม้าเร็ ว และนกพิราบสื) อสาร ต่อมาได้มีการปรับเปลี)ยนการสื) อสาร
ข้อมูลเป็ นจดหมาย โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุ จากนั/น เมื)อเข้าสู่ ยคุ ที)มีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้า
มาเกี)ยวข้อง การสื) อสารข้อมูลของมนุษย์มีการปรับเปลี)ยนเป็ นสื) อที)เกี)ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิกส์มากขึ/น เช่น
บริ การ IRC (Internet Relay Chat) โปรแกรมพูดคุย (Chat programs) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail
หรื อ Email) และเว็บบอร์ด (Webboard) จวบจนถึงปั จจุบนั มนุษย์เริ) มมีการสื) อสารข้อมูลในชีวติ ประจําวันถึง
กันและกันด้วยการ ใช้ สื) อสังคมออนไลน์
สื) อสังคมออนไลน์ คือ สื) อที)ผสู ้ ่ งสารแบ่งปันสาร ซึ)งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่าย
ออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบ กันระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง ซึ)งสามารถแบ่งสื) อ
สังคมออนไลน์ออกเป็ นประเภทต่างๆ ที)ใช้กนั บ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก
(Twitter and Microblogging) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และการ แบ่งปันสื) อทาง
ออนไลน์ (Media Sharing)
1. บล็อก (Blogging)
บล็อกมาจาก Web + Log แล้วย่อเหลือ Blog คือ ประเภท ของระบบการจัดการเนื/อหา ที)อาํ นวยความ
สะดวกให้ผเู ้ ขียน บล็อกเผยแพร่ และแบ่งปันบทความของตนเอง โดยบทความที) โพสต์ลงบล็อก เป็ นการ
แสดงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูเ้ ขียน บล็อก ซึ)งจุดเด่นของบล็อก คือ การสื) อสารถึงกันอย่างเป็ นกันเอง
ระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านบล็อกผ่าน
การแสดงความคิดเห็น
(Comment)
ซึ) ง
Blogger
(http://www.blogger.com) และ WordPress (http://wordpress.com) เป็ นสองเว็บไซต์ที)ผคู ้ นนิยม เข้าไปสร้าง
บล็อกของตนเอง
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2. ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก(TwitterandMicroblogging)
ไมโครบล็อก คือ รู ปแบบหนึ)งของบล็อกที)มีการจํากัด ขนาดของการโพสต์ในแต่ละครั/งซึ)งทวิต
เตอร์เป็ นไมโครบล็อกที) จํากัดการโพสต์แต่ละครั/งพิมพ์ได้ไม่เกิน 140 ตัวอักษร ในปั จจุบนั ทวิตเป็ นที)นิยม
ใช้งานของผูค้ น เพราะใช้งานง่าย และใช้เวลา ไม่มากนัก รวมทั/งเป็ นที)นิยมขององค์กรต่างๆ ที)ใช้ทวิตเตอร์
ใน การแจ้งกิจกรรมต่างๆ และความเคลื)อนไหวของธุรกิจ เพื)อไม่ให้ ขาดการติดต่อกับสังคม ซึ) งหากต้องการ
มี เลขที)บญั ชี (Account) สําหรับทวิตเตอร์สามารถเข้าไปสมัครได้ที)เว็บไซต์ของ Twitter (http://twitter.com)
3. เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือเว็บไซต์ที)ผคู ้ นสามารถติดต่อสื) อสารกับเพื)อนทั/งที)รู้จกั มาก่อน หรื อรู ้จกั
ภายหลังทางออนไลน์ ซึ)งเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์แต่ละแห่ง มีคุณลักษณะแตก ต่างกันออกไป แต่
ส่ วนประกอบหลักที)มีเหมือนกัน คือ โปรไฟล์
(Profiles - เพื)อแสดงข้อมูลส่ วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเชื)อมต่อ (Connecting - เพื)อสร้างเพื)อนกับ
คนที)รู้จกั และไม่รู้จกั ทาง ออนไลน์) และการส่ งข้อความ (Messaging - อาจเป็ นข้อความ ส่ วนตัว หรื อ
ข้อความสาธารณะ) เป็ นต้น โดยมี Facebook (http://www.facebook.com) เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที)ได้รับความนิยมสู งสุ ดในปั จจุบนั
4. การแบ่งปันสื) อทางออนไลน์ (Media Sharing)
เว็บไซต์ที)เกี)ยวกับการแบ่งเป็ นสื) อทางออนไลน์ เป็ น เว็บไซต์ที)ให้ผใู ้ ช้สามารถทําการอัพโหลด
(Upload) ไฟล์สื)อผสม (Multimedia) ขึ/นสู่ เว็บไซต์ เพื)อแบ่งปันข้อมูลแก่ผใู ้ ช้ทวั) ไป ซึ) งใน ปัจจุบนั ได้รับความ
นิยมมาก เพราะด้วยความที)เป็ นสื) อผสมเอง ไม่ ว่าจะเป็ น รู ป สไลด์ หรื อวิดีโอ รวมทั/งการใช้งานง่ายขึ/นของ
กล้อง ดิจิตอล และกล้องวิดีโอ ซึ)งเป็ นเครื) องมือที)นาํ มาสู่ การได้ไฟล์สื)อ ผสมแบบต่างๆ ออกมา เว็บไซต์
ประเภทนี/ที)ได้รับความนิยม คือ YouTube ( http://www.youtube.com - สําหรับแบ่งปันไฟล์ วีดีโอ) flickr (
http://www.flickr.com - สําหรับแบ่งปันไฟล์รูป) และ slideshare ( http://www.slideshare.net - สําหรับ
แบ่งปัน ไฟล์พรี เซนเตชัน) )
สื$ อสั งคมออนไลน์ กบั คนดัง
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Hi5, Youtube, Facebook, Twitter และสื) อสังคมออนไลน์ อื)นๆ ในเริ) มแรกผูค้ นใช้สื)อเหล่านี/เป็ นงาน
อดิเรก เพื)อเล่นเกมส์ พูดคุย แลกเปลี)ยนความเห็น และกิจกรรมส่ วนตัวอื)นๆเพื)อ สื) อสารข้อมูลถึงกันและกัน
ต่อมาการใช้สื)อสังคมออนไลน์กว้าง ขวางมากขึ/นนอกจากการใช้เป็ นงานอดิเรกแล้ว ยังใช้เพื)อเข้าถึง กลุ่มคน
ในวงกว้าง เพื)อจุดประสงค์อื)นที)ไม่ใช่งานอดิเรก
ในช่วงสองสามปี ที)ผา่ นมา กระแสการใช้สื)อสังคม ออนไลน์เพิ)มมากขึ/นหลังจากที)นายบารัตโอ
บาม่าได้ใช้สื)อสังคม ออนไลน์หลากหลายประเภท เช่น Twitter, Myspace, Youtube และ Facebook ในการ
หาเสี ยงเพื)อสมัครรับเลือกตั/งเป็ น ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริ กา ซึ)งมีผลทําให้ขอ้ มูลที) นายบารัคโอบาม่า
การสื) อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แทบทุกระดับและมีส่วนสําคัญที)ช่วยให้ได้รับการเลือกตั/งเป็ น
ประธานาธิบดีใน เวลาต่อมา
สื$ อสั งคมออนไลน์ กบั ธุรกิจ
ในอดีตที)ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั การสื) อสารข้อมูลเพื)อเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ได้มีการ
ลงทุนในสื) อที)เป็ น โทรทัศน์ หนังสื) อพิมพ์ วิทยุ นิตยสาร ซึ) ง เป็ นการสื) อสารข้อมูล แบบทางเดียว รวมทั/ง
ธุรกิจต้องลงทุนมากขึ/น หากต้องการขยาย ขนาดการรับรู ้ของกลุ่มเป้าหมาย
ในปัจจุบนั การบริ โภคข้อมูลจากสื) อของผูค้ นได้เปลี)ยนไป
โดยส่ วนใหญ่มีแนวโน้มใช้สื)อทาง
ออนไลน์มากขึ/น เป็ นต้นว่า หาก ต้องการซื/อสิ นค้าสักหนึ)งชิ/น ผูบ้ ริ โภคอาจไม่เริ) มต้นหาข้อมูล โฆษณาจาก
หนังสื อพิมพ์ หรื อนิตยสาร แต่หนั ไปหาข้อมูลที) ต้องการในสื) อออนไลน์แทน เพราะนอกจากจะได้ขอ้ มูล
สิ นค้าแล้ว ยังได้ทราบความคิดเห็นที)หลากหลายเกี)ยวกับตัวสิ นค้าจากกลุ่ม คนต่างๆ
ไอบีเอ็ม (IBM) บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ของโลกด้านคอมพิวเตอร์ ยังให้สาํ คัญต่อการใช้สื)อสังคมออนไลน์
ด้วยการให้พนักงาน ในบริ ษทั เขียนบล็อกของตัวเอง เพื)อเล่าถึงประสบการณ์งานที) กําลังทํา และเรื) องราวที)
ต้องการแบ่งปัน ซึ) งได้รับความสนใจจาก ผูค้ นอย่างกว้างขวาง และมีส่วนสําคัญในการเชื)อมโยงเข้าสู่ กลุ่ม
ลูกค้าของบริ ษทั โดยยังไม่รวมถึงการพูดคุยผ่านทวิตเตอร์ การสท่อไฟล์วดี ีโอผ่านยูทูบ การแสดงไฟล์พรี เซน
เตชัน) ผ่านสไลด์แชร์ และ อื)นๆ
นอกจากนี/ธุรกิจขนาดเล็กได้ให้ความสนใจในสื) อสังคม ออนไลน์เช่นกัน เช่น เบลนด์เทค
(Blendtec) บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื) อง ปั) น ได้ออกซีรีส์ที)เป็ นคลิปวีดีโอในชื)อ “Will It Blend?” ลงใน ยูทูบ โดยทํา
การปั)นวัตถุต่างๆ เช่น รี โมทโทรทัศน์ ลูกกอล์ฟ บัตร เครดิต ไอโฟน (iPhone) และไอแพด (iPad) เป็ นต้น แม้
มีการ ลงทุนที)ต)าํ แต่มีผลให้ยอดขายขยายเพิ)มขึ/นห้าเท่าตัว
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แม้แต่ในการดําเนินธุรกิจครอบครัวอย่าง ร้านก๋ วยเตีoยว เจ๊กเม้ง แห่งเมืองเพชรบุรี ได้มีแนวคิดการ
ประยุกต์ใช้สื)อสังคม ออนไลน์ กับ ธุรกิจไม่วา่ จะเป็ น Facebook, Hi5 และ Twitter ผนวก กับการใช้สื)อ
ออนไลน์รูปแบบอื)น เช่น เอ็มเอสเอ็น (MSN) แบล็ค เบอร์รี) (Blackberry) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
เว็บไซต์ (Website) และ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส่ งผลให้ร้านก๋ วยเตีoยว จากเดิมยอดขายวันละไม่กี)พนั บาท ได้
เพิ)มเป็ นหลายหมื)นบาทต่อวันภายในเวลาไม่ถึง 2 ปี
สื$ อสั งคมออนไลน์ กับ ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
การใช้สื)อสังคมออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที)รู้จกั และไม่รู้จกั เข้าถึงองค์กร และกลุ่มคนที)มี
ความชอบในเรื) อง เดียวกัน
บทสรุป
ในปั จจุบนั ผูค้ นเริ) มหันมาใช้สื)อสังคมออนไลน์แทนสื) อ แบบเดิมๆ กันมากขึ/น ในการสื) อสารข้อมูล
ถึงกัน ซึ)งในช่วงเริ) ม แรก การใช้สื)อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรก สื) อสารกันระหว่าง
ตนเองกับคนรู ้จกั กัน ใกล้ตวั จากนั/นได้มีการขยาย การประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจ ซึ) งได้รับการตอบรับจากผูค้ น
อย่าง กว้างขวาง
สาเหตุสาํ คัญที)ทาํ ให้ สื) อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยม ขึ/นเรื) อยๆ มาจาก การใช้งานที)ง่าย เข้าถึง
กลุ่มคนได้รวดเร็ ว มี การแสดงความคิดเห็นไปมา และสื) อที)นาํ มาแบ่งปันมีลกั ษณะ หลากหลาย รวมทั/งการ
พัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการ สื) อสารและอินเทอร์เน็ต ทําให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื) อ สังคม
ออนไลน์ จะเป็ นสื) อหลักของผูค้ นในโลกอนาคตอย่าง แท้จริ ง
(ที)มา : พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ/ Executive Journal )

บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ :งั ของสถานประกอบการ
บริษทั มิตรมายา จํากัด ( MITMAYA Co.,Ltd )
ผู้บริหาร: คุณชโลทร ศิวารัตน์
ทีต$ :งั สถานประกอบการ: เลขที4 366/35-36 ซอยเจริ ญนคร 62 ถนนเจริ ญนคร แขวงดาวคะนอง เขต
ธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
การติดต่ อ:

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 - 4601534 - 35
หมายเลขโทรสาร : 02 - 4601536
E – mail: webmaster@gmail.com
Website: www.mixmaya.com
Facebook: facebook.com/webmixmaya

ภาพประกอบที4 3.1 ตราสัญลักษณ์ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด

ภาพประกอบที4 3.2 แผนที4บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ก่อตัUงขึUนในปี พ.ศ. 2549 จัดทําหนังสื อนิตยสารเล่มแรก คือ MiX Magazine
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบนั บริ หารงานโดย คุณชโลทร ศิวารัตน์ ดํารงตําแหน่งบรรณาธิการบริ หาร
และ ผูจ้ ดั การทัว4 ไป
บริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นผูจ้ ดั ทํานิตยสาร Mix นิตยสารวาไรตีUสาํ หรับสุ ภาพบุรุษ วางแผงทุกต้น
เดือน พร้อมกับสโลแกน “It’s man man’s world” เจาะกลุ่มเป้าหมาย คือ ผูช้ ายวัยทํางานอายุตU งั แต่25-50 ปี มี
จุดเด่น คือ ภาพแฟชัน4 เนืUอหาสาระครอบคลุมสิ4 งที4ผชู ้ ายควรรู ้ และเรื4 องราวอัพเดทต่างๆ ปัจจุบนั บริ ษทั
ปรับตัวเพื4อให้เข้ากันยุคสมัยมากขึUน เพิ4มแฟนเพจ Facebook, You tube, Instagram, twitter เพื4อให้ผคู ้ นได้
ติดตามข่าวสาร และคอยอัพเดตอยูเ่ สมอ
ทัUงนีUโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื4อให้ผอู ้ ่านได้อรรถรสในการอ่านที4ครบครัน ไม่วา่ จะเป็ นสาระความ
บันเทิง ความรู ้รอบตัว ซึ4งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริ งในชีวติ ประจําวัน พร้อมทัUงการสร้าง
แรงบันดาลใจให้ผอู ้ ่านในการก้าวไปสู่ ความสําเร็ จทัUงสายนักธุรกิจ และศิลปิ นแขนงต่างๆ
ดังนัUนนิตยสาร MiX จึงมีความแน่วแน่ที4จะยืนหยัดเป็ นหนังสื อไลฟ์ สไตล์ของสุ ภาพบุรุษ ที4มีความดู
ดีในเรื4 องความน่าเชื4อถือ เนืUอหาที4ทนั สมัย และความเป็ นชาย จึงทําให้ MiX Magazine เป็ นนิตยสารที4ได้รับ
การยอมรับจากบุคคลหลากหลายกลุ่ม ไม่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายหลักที4เป็ นสุ ภาพบุรุษเท่านัUน แต่คุณสุ ภาพสตรี
ก็ให้ความสนใจกับ MiX Magazine ด้วยเช่นกัน และอีกสิ4 งหนึ4งที4ทาํ ให้ MiX Magazine เป็ นที4ยอมรับจาก
เหล่าผูบ้ ริ โภค คือ ความเป็ นกลางในการเขียนเนืUอหาและด้วยปณิ ธานอันแรงกล้าที4 บริ ษทั มิตรมายา จํากัด มี
คือ การมีจรรยาบรรณของสื4 อมวลชน ทําให้บริ ษทั มิตรมายา จํากัด ได้รับการสนับสนุน จากผูอ้ ่านด้วยดีเสมอ
มา ซึ4งในส่ วนของเนืUอหา แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
Section M: MEN@WORK
สําหรับผูท้ ี4เป็ นหรื อกําลังจะเป็ นเจ้าของธุรกิจ โดยมีเนืUอหาที4มีสาระสําหรับคนทํางาน ทัUงในเรื4 อง
ธุรกิจ การเงิน กฎหมายในชีวติ ประจําวัน การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจทัUงเก่าและใหม่ ว่ามีแนวคิด วิธีการ
ขัUนตอนอยางไร ที4ทาํ ให้ประสบความสําเร็ จ เพื4อเป็ นแนวทางหรื อแนวคิดให้กบั ผูอ้ ่านที4กาํ ลังอยากจะเป็ น
เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงเรื4 องราวของศิลปะกับบทสัมภาษณ์ศิลปิ นแห่งชาติ นอกจากนัUนยังมีคอลัมน์ถ่ายแบบ
เซ็ตแฟชัน4 ปกโดยดาราและนางแบบที4มีชื4อเสี ยงและกําลังได้รับความนิยมในขณะนัUน
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Section I: INTELLIGENCE
นําเสนอความทันสมัย ไม่วา่ จะเป็ นเรื4 องของดนตรี /ภาพยนตร์/หนังสื อ และ เทคโนโลยี พร้อม
เรื4 องราวต่างๆ ที4ผอู ้ ่านจะสามารถไปอัพเดตข่าวสารรอบตัว รวมทัUงการกิน ดื4ม เที4ยว พร้อมกับเซ็ตแฟชัน4 จาก
นางแบบรุ่ นใหม่ และเรื4 องราวที4จะทําให้คุณไม่ตกเทรนด์

Section X: XCITE
ส่ วนสุ ดท้ายของนิตยสารเป็ นส่ วนที4รวบรวมความน่าสนใจ สนุก และตื4นเต้น สําหรับคุณผูช้ าย
โดยเฉพาะ ตัUงแต่ กีฬา รถยนต์รวมทัUงเรื4 องราวดีๆ ในชีวติ รัก พร้อมเซ็ตแฟชัน4 ของนางแบบและนายแบบที4มี
เสน่ห์

ภาพประกอบที4 3.3 ตัวอย่างนิตยสารออนไลน์
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ประเภทของนิตยสาร

: วาไรตีUบนั เทิงสําหรับสุ ภาพบุรุษ

ขนาด

: 9.25 x 11.75 นิUว

กระดาษ

: อาร์ตสี4 สีทU งั เล่ม

กําหนดวางแผง

: ช่วงต้นเดือน

จํานวนหน้า

: 204 หน้า (รวมปก)

ธุรกิจหลัก คือ เป็ นผูจ้ ดั ทํา MiX Magazine นิตยสารวาไรตีUสาํ หรับสุ ภาพบุรุษ โดยครอบคลุมทัUง ใน
ส่ วนของแฟชัน4 และเนืUอหาหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นกิน ดื4ม เที4ยว อัพเดตเรื4 องราวต่างๆ ที4น่าสนใจในปัจจุบนั
และเป็ นช่องทางในการโฆษณาสิ นค้าและบริ การ

ภาพประกอบที4 3.4 ตัวอย่าง MiX Magazine
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3.2 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
รู ปแบบการจัดการของบริ ษทั มิตรมายา จํากัด บริ ษทั ได้จดั ทํา MiX MAGAZINE เป็ นนิตยสาร
สําหรับผูช้ าย โดยเน้นผูช้ าย 70% ผูห้ ญิง 30% อายุตU งั แต่ 25 ปี ขึUนไป กลุ่มเป้าหมายที4มี Life Style การใช้ชีวติ
แบบ City Life เต็มที4กบั การใช้ชีวติ ในเมืองใหญ่ เข้าสังคม สนุกสนาน ร่ าเริ ง เนืUอหายังผสมผสานระหว่าง
สาระและความบันเทิง ภายในองค์กรได้บริ หารงานตาม ส่ วนประกอบเนืUอหาของ MiX MAGAZINE
ทัUงหมดนีUเพื4อให้ผอู ้ ่านได้ใช้ชีวติ สนุกสนานอยางเต็มที4 เหมือนดังสโลแกนที4วา่ “ MiX It’s man Man’s
World.”
3.3 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที4นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาววรัมพร กิจพาณิ ชย์
ตําแหน่ง ครี เอทีฟ (Creative)
3.4.2 ลักษณะงานที4นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
คิดคอนเทนต์ ออกอีเว้นท์และแต่งรู ปด้วย Photoshop อัพข่าวลงเว็ปไซต์
3.4 ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
ชื4อคุณ พงศกร จันทรัตนาสกุล
ตําแหน่งตัดต่อวีดีโอ (Video Editor) , ผูด้ ูแลเว็บไซต์37 (Website Administrator)
3.5 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตัUงแต่วนั ที4 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 น. –18.30 น
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3.6 ขั:นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ระยะเวลา
สัปดาห์ที4 1
สัปดาห์ที4 2
สัปดาห์ที4 3
สัปดาห์ที4 4
สัปดาห์ที4 5
สัปดาห์ที4 6
สัปดาห์ที4 7
สัปดาห์ที4 8
สัปดาห์ที4 9
สัปดาห์ที4 10
สัปดาห์ที4 11
สัปดาห์ที4 12
สัปดาห์ที4 13
สัปดาห์ที4 14
สัปดาห์ที4 15
สัปดาห์ที4 16

รายละเอียดการปฏิบตั ิงานสหกิจ
เรี ยนรู ้ตาํ แหน่ง ระบบงานของ Mix Magazine
ไป Event Joox, Event Journry, Thailand Game Expo, Mobile Expo
รี ววิ ร้าน ELLE Café, Event Esporsts ROV Beyond, หาคนมาลง Ark
them, ติดต่อประสานงานกับการี น่า
ร่ วมงาน Nine Entertain Awards2018, หารายชื4อมูลนิธิเด็กยากไร้ทาํ
โครงการบริ จาคสิ4 งของหรื อเงิน
หาคนมาลง Ark them, รี ววิ ร้านอิฐแดง
ไป Event Nokia, Event Montblanc
ร่ วมงาน IT’S A TRAP 2019
อัพข่าวและคิด Content ลงเว็ปไซต์, หาคนมาลง Ark them
Event UNIQLO FALL WINTER 2019
Event Choe Fall Winter 2019
Event Bake a wish X Conan Café, Event Disaya
อัพข่าวและคิด Content ลงเว็ปไซต์, หาคนมาลง Ark them
Event The Next Galaxy 10, อัพข่าวและคิด Content ลงเว็ปไซต์
ถ่ายงาน MERIGIN ลงเว็ปไซต์บริ ษทั และตัดต่อวิดีโอ
อัพข่าวและคิด Content ลงเว็ปไซต์, หาคนมาลง Ark them
อัพข่าวและคิด Content ลงเว็ปไซต์, หาคนมาลง Ark them
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3.7 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
- Notebook จํานวน 1 เครื4 อง
- โทรศัพท์ จํานวน 1 เครื4 อง
- กล้องถ่ายรู ป 1 เครื4 อง
- Internet
3.8 อุปกรณ์ อื$นๆ
- ดินสอ,ปากกา
- สมุดโน้ต

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ านตามรายงาน
จากการศึกษา “ขั+นตอนการเขียนคอนเทนต์เพื7อโปรโมทเว็ปไซต์และเพจของบริ ษทั มิตรมายา” ปี
พ.ศ. 2562 ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนในเรื7 องของการศึกษาขั+นตอนการโฆษณาการสร้างงานโฆษณาแบบค
รี เอทีฟ ขั+นตอนการบรี ฟงาน การคิดงานและผลิตงานของหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผลปฏิบัตงิ านในครั5งนีท5 าํ ให้ ทราบถึงกระบวนการ ดังนี5
4.1 หลักการและแนวคิดในการเขียนคอนเทนต์ กจิ กรรมพิเศษ การบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา การจัด
กิจกรรมพิเศษให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพมีหลักการและแนวคิดสําคัญใน การจัดกิจกรรม
พิเศษ การบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ดังนี+
1. การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นการประชุมของกลุ่มคนที7มีความสนใจ แนวคิดเรื7 องเดียวกันเพื7อไปสู่
จุดหมายเดียวกัน จึงมีกรอบ ทิศทาง เป้าหมายที7ชดั เจน ดังนั+นผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษจึงจัดหาวิทยากรที7เก่งๆ และ
เข้าใจ สามารถให้ขอ้ มูลและความกระจ่างในขั+นตอน เพื7อเกิดประโยชน์คุม้ ค่า
2. ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษมีวธิ ีการคิดที7มีประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ จึงได้การคิดถึงหัวข้อที7จดั บรรยาย
เชิงเสวนา เรื7 อง “ปี แห่งการท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” ดังนั+นเพื7อการชี+แนะที7ดีซ7 ึงได้จากวิทยากรที7
มีแนวคิดที7ดี เป้าหมาย กรอบ ขอบเขตที7ชดั เจน ข้อมูลที7ดีมีความหลากหลาย มีความถูกต้อง น่าเชื7อถือฉะนั+น
การทําเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษเชิงเสวนา จึงมีการจัดการที7ดีเพื7อให้มีคุณภาพพอที7จะนํามาใช้ได้
3. แนวคิดการสร้างแรงจูงใจในการบรรยายพิเศษเชิงเสวนาที7ดี และให้ได้ผลจําเป็ นต้องสร้าง
แรงจูงใจ การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยคํานึงถึงแรงจูงใจที7เหมาะสมแก่เข้าร่ วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เชิง
เสวนา ได้แก่
- แรงจูงใจทางกายภาพ ประกอบด้วย เรื7 องสถานที7จดั การบรรยายพิเศษ นัน7 คือ ห้าง Central World
ชั+น M ซึ7งมีผคู ้ นผลุกผล่าน ทําให้เรี ยกความสนใจจากผูค้ นที7เดินภายในห้าง เอื+อต่อการจัดการบรรยาย และมี
เครื7 องอํานวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ที7จะใช้ในการบรรยายทันสมัยตามเทคโนโลยีที7พฒั นาขึ+น ด้าน
อาหารว่าง อาหารเครื7 องดื7มรสชาติดี พร้อมรับประทานได้สะดวก รวดเร็ ว มีบูธเพื7อให้ร่วมกิจกรรมตามฐาน
ต่างๆ และให้ถ่ายคิวอาร์โค้ดเพื7อเช็คอินเข้าร่ วมงาน ช่วยให้การบรรยากาศน่าประทับใจ
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- แรงจูงใจด้านเนื+อหาสาระการจัดบรรยายพิเศษ เชิงเสวนา ประกอบด้วยกระบวนการสัมมนาที7เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย บรรยากาศเป็ นกันเอง มีการแลกเปลี7ยนเรี ยนรู ้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นไปตามแผนที7วางไว้
4.2 ขั5นตอนการเขียนคอนเทนต์ และโปรโมท หัวข้ อ “ปี แห่ งการท่ องเทีย$ ว ปี แห่ ง My Life Is Journey”
แผนการดําเนินงาน
1. บัตรเชิญ โดยทางงาน “ปี แห่งการท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” จะส่ งอีเมลเชิญให้เข้าร่ วมงาน
โดยจะมีรายละเอียดบอกคร่ าวๆในอีเมล ว่าภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้าง

ภาพประกอบที7 4.1 อีเมลเชิญให้เข้าร่ วมงาน
2. ตอบรับหมายเชิญ โดยทางบริ ษทั มิตรมายา ก็จะตอบรับว่าเข้าร่ วมงานโดยตอบกลับทางอีเมลหรื อจะโทร
เพื7อยืนยันว่าจะเข้าร่ วมงาน แจ้งจํานวนคน เพื7อทางงานจะได้ตอ้ นรับได้อย่างเต็มที7
3. ลงทะเบียน พอมาถึงที7งาน “ปี แห่งการท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” ก็จะต้องลงทะเบียนที7จุด
ลงทะเบียน จะมีพนักงานต้อนรับและถามเราว่ามาจากบริ ษทั อะไร เพื7อทางงานจะส่ งรู ปภาพหรื อข้อมูล
เพิ7มเติมมาทางอีเมลของบริ ษทั มิตรมายยา
4. ถ่ายภาพกิจกรรม เก็บภาพบรรยากาศ ถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศภายในงาน ถ่ายบุคคลสําคัญ ถ่ายภารการ
บรรยายการแลกเปลี7ยนกัน มันจะทําให้แนวคิดการเดินทางท่องเที7ยวเรากว้างขึ+น

ภาพประกอบที7 4.2 ถ่ายภาพกิจกรรม เก็บภาพบรรยากาศ
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ภาพประกอบที7 4.3 ถ่ายภาพกิจกรรม เก็บภาพบรรยากาศ
5. ปรับแสงสี รูปภาพและใส่ โลโก้บริ ษทั นําภาพที7ถ่ายภายในงานมาแต่งรู ปในโปรแกรม Adobe Photoshop
และใส่ โลโก้ของบริ ษทั มิตรมายา เพื7อนําไปเขียนลงคอนเทนท์ในบริ ษทั มิตรมายา
6. เขียนคอนเทนท์ สรุ ปงาน “ปี แห่งการท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” ลงรู ปที7เราไปถ่ายมา และ
บรรยาว่าภายในงานมีอะไรบ้าง ทําให้คนเกิดความอยากไปเข้าร่ วมงาน เป็ นการโปรโมทให้กบั ทางงานด้วย
เพราะเราเป็ นผูส้ ื7 อข่าว

ภาพประกอบที7 4.3 เขียนคอนเทนท์สรุ ปงานลงเว็บไซต์บริ ษทั มิตรมายา จํากัด
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มีเนื+อหารายละเอียดดังนี+ My Life Is Journey มหกรรมการท่องเที7ยวเพื7อทุกไลฟ์ สไตล์ เตรี ยมพบ
กับงานแฟร์การท่องเที7ยวครั+งยิง7 ใหญ่ใจกลางเมือง ‘My Life Is Journey’ โดยสองผูจ้ ดั ‘เปิ+ ล – ณัฐบูรไตรณัฐี’
และ ‘จ๋ า – ยศสิ นี ณ นคร’ ที7จะยกทุกความต้องการ ทุกไลฟ์ สไตล์การท่องเที7ยวมารวมกันไว้ในงานเดียว พบ
กับสิ นค้าอุปกรณ์การท่องเที7ยว, อุปกรณ์แคมป์ ปิ+ ง, ไลฟ์ สไตล์ และแฟชัน7 , กล้องและอุปกรณ์การถ่ายภาพ,
ยานพาหนะสําหรับการท่องเที7ยวเต็มรู ปแบบ, ที7พกั ดีๆ โปรโมชัน7 เด็ดจากทั+งทัวร์ และสายการบิน อิ7มอร่ อย
กับอาหารที7คดั สรรมาแล้วว่าทั+งเด็ด อร่ อย คุณภาพแบบพรี เมี7ยม เคล้าไปกับดีเจ และดนตรี สดตลอดทั+งงาน
นอกจากนี+ยงั ได้พบกับเหล่าดารา และอินฟลูเอ็นเซอร์สายเที7ยว ทั+ง ‘ เกรท – วริ นทร’ ‘กาละแมร์ –
พัชรศรี ’ ‘วูด้ ดี+ –มิลินทจินดา’ ‘กิก ดนัย’ และอีกมากมายที7จะมาร่ วมแชร์ประสบการณ์ท่องเที7ยวสนุกๆ กัน
ภายในงานอีกด้วย ออกจากจอ แล้วมาเจอกันได้ที7งาน ‘My Life Is Journey’ วันที7 29 พฤษภาคม – 2มิถุนายน
2562 10.00 – 22.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สอบถามรายละเอียดเพิ7มเติมที7: "แบรนด์ คอมมิวนิเคชัน7 "
Email : prnews@brandcom.co.th
www.brandcom.co.th

4.3 ระยะเวลาในการเขียนคอนเทนน์ จดั กิจกรรมพิเศษ หัวข้ อ “ปี แห่ งการท่ องเทีย$ ว ปี แห่ ง My Life Is
Journey”
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 22.00 น.
4.4 สถานทีจ$ ดั : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั+น M
4.5 ผู้เข้ าร่ วมงาน : จํานวน 200 คน ประกอบไปด้วย
1. ดารานักแสดงที7ชื7นชอบการท่องเที7ยว
2. คนดังสายท่องเที7ยว
3. บุคคลภายนอกที7สนใจ
4. ผูบ้ ริ หารองค์กร
5. สื7 อมวลชน
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สําหรับการตรวจเช็คผูเ้ ข้าร่ วมการจัดกิจกรรมในครั+งนี+ ได้มีการตรวจสอบจากการแสกน OR Code
สําหรับใช้ลงทะเบียนการเข้าร่ วมงาน และการลงทะเบียนก่อนเข้างาน เนื7องจากผูท้ ี7สนใจมาจากหลายช่องใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรม จึงมีผทู ้ ี7สนใจจากหลายแขนงให้การตอบรับ จึงได้ออกแบบ
OR Code ในการลงทะเบียนเข้าร่ วมงานนั+นเอง
4.6 วิทยากรและผู้ดาํ เนินรายการ
การจัดกิจกรรมพิเศษ หัวข้อ “ปี แห่งการท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” ในการเลือกวิทยากร
และผูด้ าํ เนินรายการจะมีการพิจารณาจากความสามารถของแต่ละท่าน เพื7อเป็ นการเพิม7 พูนความรู ้ และความ
เข้าใจทางด้านของสื7 อมวลชนไทย
โดยมีการติดต่อว่าท่านวิทยากรแต่ละท่านสามมารถมาร่ วมกิจกรรมได้หรื อไม่ หลังจากได้รับ
คําตอบจึงทําการออกหนังสื อเรี ยนเชิญท่านวิทยากรและผูด้ าํ เนินรายการ ดังต่อไปนี+
-

เกรท วริ นทร
ป๋ อมแป๋ ม นิติ ชัยชิตาทร
กาละแมร์
วูด้ ดี+ นําทีมคนดังสายท่องเที7ยว เพชร กรุ ณพล, กิก ดนัย, เดี7ยวสุ ริยนต์

ภาพประกอบที7 4.4 วิทยากรมาแลกเปลี7ยนความรู ้
4.7 รู ปแบบของโครงการ
เป็ นการจัดบรรยายพิเศษให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื7 องเกี7ยวกับ “ปี แห่งการ
ท่องเที7ยว ปี แห่ง My Life Is Journey” เช่น การแลกเปลี7ยนแนวคิดในการท่องเที7ยว การสร้างแรงบันดาลใจใน
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การออกไปเที7ยว หรื อใครที7หาของกําลังจะไปกางเต้นท์ เข้าป่ าก็แนะนําให้มาดูที7งานนี+เลยเพราะว่า มีครบทุก
อย่าง

ภาพประกอบที7 4.5 รู ปแบบภายในงาน

ภาพประกอบที7 4.6 บูธกางเต้นท์ เข้าป่ า
4.8 ผลทีค$ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ความรู ้ความเข้าใจจากการเขียนข่าวลงในเว็บไซต์
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการติดตามข่าวสาร หรื อข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเกิดแรงบันดาลใจในการอยากท่องเที7ยวเพราะเกิดจากแรงจูงใจ
4. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีการไว้วางใจและติดตามการเขียนข่าวของทางเพจได้อย่างง่ายขึ+น

บทที$ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การสรุ ปผลและข้อเสนอแนะนําได้กาํ หนดส่ วนประกอบ 4 ส่ วนดังต่อไปนี;
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.3 สรุปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา หรื อการวิจยั สหกิจศึกษา
5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.1 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจที@บริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ตั;งแต่วนั ที@ 14
พฤษภาคม 2562 ถึง วันที@ 30 สิ งหาคม 2562 ได้รับมอบหมายงานในส่ วนของครี เอทีฟ โดยมีหน้าที@รับผิดชอบ
หลักเกี@ยวกับการคิดคอนเทนต์ลงเว็ปไซต์ และออกอีเว้นท์ และได้ทาํ งานร่ วมกับพี@ๆที@มีประสบการณ์ในด้าน
งานครี เอทีฟ และได้นาํ ความรู ้ความสามารถที@มีออกมาใช้ในการปฏิบตั ิงานในครั;งนี;อย่างเต็มที@ และทําให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับทั;งตัวเราเองและบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และส่ งผลให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ
ด้าน ดังนี;
ด้ านสั งคม
- การเรี ยนรู ้ให้เข้ากับสังคมการทํางานและมีการเรี ยนรู ้งานจากพี@เลี;ยงเป็ นอย่างดี
- การเรี ยนรู ้ถึงลักษณะการปฏิบตั ิงานจริ งโดยมีประสบการณ์ตรง
- เรี ยนรู ้ทาํ การพูดเพื@อประสานงานในหน่วยงานต่าง ๆได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- เรี ยนรู ้ของการดําเนินชีวติ ของการปฏิบตั ิงานจริ งๆ
ด้ านทฤษฏี
- เรี ยนรู ้การใช้เครื@ องมือโปรแกรมบางตัวที@ยงั ไม่เคยใช้ได้จากการทํางานออกแบบสื@ อ
- เรี ยนรู ้เครื@ องมือเกี@ยวกับการใช้โปรแกรมต่างๆ เพิ@มเติม
ด้ านการปฏิบัตงิ าน

30

- เรี ยนรู ้เกี@ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาจากผูจ้ ดั กิจกรรมสัมมนามืออาชีพ
- เรี ยนรู ้และฝึ กฝนการใช้โปรแกรมต่างๆ เพิ@มเติม
- เรี ยนรู ้เกี@ยวกับการประสานงานและการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื@น
5.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
เนื@องจากบริ ษทั มิตรมายา จํากัด เป็ นบริ ษทั ที@ทาํ งานในรู ปแบบการสื@ อสารในรู ปแบบการทํางาน
แบบสื@ อมวลชนโดยมีการทําข่าวในรู ปแบบออนไลน์เป็ นจํานวนมาก
การทํางานต้องปรับตัวเข้ากับสื@ อ
ออนไลน์ในสังคมได้อย่างรวดเร็ วเพราะการทําคอนเทนท์แต่ละครั;งต้องมีความรวดเร็ วต่อการจัดกิจกรรม
พิเศษในครั;งนั;นๆเพราะ การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ต้องมีความฉับไวเพราะการสื@ อสาร ในแต่ละครั;งต้อง
เข้าถึงเหตุการณ์และมีคู่แข่งในการทํางานอย่างมากมายการเขียนข่าวในเว็บไซต์กม็ ีความสําคัญและต้อง
รวดเร็ วเช่นกันยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมจัดขึ;นในวันนี;ตอ้ งมีงานลงในเว็บไซต์ภายในวันนี;ซ@ ึงเป็ น
ประสิ ทธิภาพที@บ่งบอกว่าการทํางานของบริ ษทั มิตรมายาจํากัดนั;นมีความรวดเร็ วฉับไวและมีประสิ ทธิภาพ
ด้วยเช่นกัน
ปัญหาด้ านการจัดกิจกกรมทีเ$ กิดขึนK
5.2.1 คนไม่ค่อยสนใจ จะสนใจเฉพาะผูท้ ี@ชื@นชอบในการท่องเที@ยว
5.2.2 คนพลุกผล่านมากเกินไป เลยทําให้คนไม่ค่อยสนใจดู
5.2.3 ผูค้ นที@มาเป็ นพิธีกรแลกเปลี@ยนประสบการณ์ บางคนยังไม่เป็ นที@รู้จกั
5.3 สรุปผลการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา หรื อการวิจยั สหกิจศึกษา
สรุ ปผลการทําโครงงานขั;นตอนการเขียนคอนเทนท์และการโปรโมทเพจ มิตร มายา โดยสรุ ปผลว่า
ขั;นตอนการเขียนการ promote Pages นั;นเพื@อให้มีประสิ ทธิภาพในการสื@ อสารข้อมูลต่างๆเกี@ยวกับงานหรื อ
กิจกรรมพิเศษที@จดั ขึ;นเช่นการเผยแพร่ ให้เห็นถึงความสําคัญและชี;แจงรายละเอียดโดยใช้สื@อมวลชนเป็ น
ตัวกลางเพื@อทําการ promote Pages ให้ เกิดความน่าสนใจในบริ ษทั นั;นขั;นตอนการจัดกิจกรรมเสร็ จจะรุ ร่วง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพก็สืบเนื@องมาจากการทําการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารในเว็บไซต์อีกครั;งเพื@อเป็ นการกา
รันตีให้สื@อมวลชนได้เผยแพร่ ขอ้ มูลและนําข้อมูลไปสู่ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ การ
ทํางานนั;นจึงบ่งบอกได้วา่ ประสิ ทธิภาพของการวางแผนขั;นตอนการเขียนคอนเทนท์มีความ สําคัญอย่างไร
ซึ@งบ่งบอกถึงประสิ ทธิภาพของบริ ษทั ในการจัดหาข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับรู ้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพนัน@ เอง
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5.4 ข้ อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
ปัญหาด้านการสื บค้นข้อมูลต่าง ๆ ที@เกี@ยวกับกิจกรรม “ปี แห่งการท่องเที@ยว ปี แห่ง My Life Is
Journey” เนื@องจากข้อมูลที@เกี@ยวข้องกับกิจกรรมทั;งหมดมีขอ้ มูลที@เกิดขึ;นใหม่และการเขียนคอนเทนท์น; นั
ต้องมีความสามารถและเชี@ยวชาญหรื อเคยทํางานแบบนี;มาก่อนการวางแผนขั;นตอนการเขียนนั;นจึงเป็ นการ
เขียนที@ใช้เวลาและต้องมีการวางแผนดิฉนั ในฐานะนักศึกษาสหกิจจึงต้องมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที@จะมีการ
ทําการเขียนข่าวลงในเว็บไซต์ให้มีความชัดเจนและถูกต้องโดยมีความพร้อมในการวางแผนและเคเอทีฟ
คอนเทนท์ต่างๆจะต้องมีประสิ ทธิภาพดังนั;นการวางแผนขั;นตอนการเขียนคอนเทนท์และ promote Pages จึง
มีระยะเวลาที@รวบรัดพอสมควรจึงต้องมีการขอความรู ้และต้องได้รับคําแนะนําจากพี@ที@ทาํ งานที@เคยมี
ประสบการณ์ในการทํางานด้านนี;เพื@อเป็ นแนวทางในการทํางานเพื@อให้เข้าใจประการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพในระยะเวลาที@มีจาํ กัด
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รู ปภาพที.ใช้ในการโฆษณา
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รู ปโฆษณาเว็ปไซต์ มิตร มายา จํากัด

รู ปโฆษณา MiX Maya ผานสื. อ Facebook

รู ปภาพตอนดําเนินงาน
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Email
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ทีอ2 ยู่ปัจจุบัน 40/241 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม
แขวงหนองค้างพลู กรุ งเทพฯ 10160
ประวัตกิ ารศึกษา มัธยม

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สตรี วทิ ยา พุทธมณฑล

ปัจจุบนั กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
ความสนใจด้ านวิชาการ การสร้างสรรค์และออกแบบสืW อโฆษณาออนไลน์
ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา

ตําแหน่ง Creative
สถานประกอบการ บริ ษทั มิตรมายา จํากัด

ทักษะและความสามารถพิเศษอื2นๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได้ เช่น Microsoft Office,
Adobe PhotoShop, Adobe

