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บทคัดย่อ
Abstract
บทที่1 บทนํา
1.1ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
1.2วัตถุประสงค์ของรายงาน
1.3ขอบเขตของรายงาน
1.4ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่2 การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1สื่ อออนไลน์และสื่ อโฆษณาออนไลน์ คืออะไร
2.1.1สื่ อโฆษณาออนไลน์ มีอะไรบ้าง
2.1.2สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ display ads
2.1.3สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ mobile ads
2.1.4 สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search
2.1.5 สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ direct mail
2.1.6 สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ viral marketing
2.1.7 สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ social media
2.1.8 สื่ อโฆษณาออนไลน์บน Youtube
บทที่3 รายละเอียดการปฎิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์กร
3.4 ตําแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
3.5 ชื่อและตําแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาที่ปฎิบตั ิงาน
3.7 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
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สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
บทที่4 ผลการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา
4.1 ขั้นตอนก่อนการลงสิ นค้าผ่านทางเว็บไซต์ lazada
4.1.1 ประชุมเรื่ องสิ นค้าตัวใหม่เพื่อนํามาถ่ายรู ปทําภาพโฆษณา
4.1.2 ติดต่อฝ่ ายการตลาดเพื่อขอรายการสิ นค้าตัวใหม่
4.1.3 ติดต่อฝ่ ายคลังเพื่อนําสิ นค้าใหม่มาถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
4.1.4รับสิ นค้าจากฝ่ ายคลัง
4.1.5 จัดเตรี ยมสถานที่ในการถ่ายโฆษณา
4.1.6 วิธีการปรับและตั้งค่ากล้อง
4.1.7 ปรับค่ากล้องให้อยูใ่ นหมวด A (Auto)
4.1.8 ลงมือทําการถ่ายภาพ
4.1.9กระบวนการตัดต่อก่อนที่ลงเว็บไซต์
4.1.10 ขั้นตอนการสมัครเป็ นผูข้ ายสิ นค้ากับทาง lazada
4.2ขั้นตอนระหว่างการลงสิ นค้าในเว็บไซต์ lazada
4.2.1 เข้าสู่ ระบบของ lazada
4.2.2วิธีการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ลงเว็บไซต์ lazada ขั้นตอนที่ 1-5
4.3 ขั้นตอนหลังการลงสิ นค้าในเว็บไซต์ lazada
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4.3.1 เมื่อลงสิ นค้าเสร็ จและมีลูกค้าสั่งซื้อของ

22

4.3.2ทําเครื่ องหมายติ๊กถูกและเปลี่ยนค่าสถานะเป็ นพร้อมกําลังจัดส่ ง

23

4.3.3เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็ นพร้อมจัดส่ งแล้ว
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4.3.4ปริ้ นใบรายการสิ นค้าที่ลูกค้าสั่งซื้ อและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

24

4.3.5 หลังจากที่ปริ้ นใบกํากับสิ นค้าและใบฉลากในการจัดส่ ง
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4.3.6 เมื่อแพ็คสิ นค้าเสร็ จสิ้ นก็จะมีรถจากทาง lazada
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4.3.7 กระบวนการสุ ดท้าย
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สารบัญ(ต่ อ)
หน้ า
บทที่ 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.3 สรุ ปผลรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.4 ข้อเสนอแนะการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก.
ประวัติผจู ้ ดั ทํา
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สารบัญรู ป

รู ปที่1.1 ตัวอย่างการตัด-แต่งทําภาพใน lazada

หน้ า
2

รู ปที่2.1สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ Google search

5

รู ปที่2.2สื่ อโฆษณาออนไลน์บน Youtube
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รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD
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รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD
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รู ปที่3.3บริ ษทั ที่ปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา 492 Intertrade.,CO.LTD
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รู ปที่3.4ตัวย่างสิ นค้าบริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD

9

รู ปที่3.5แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงานบริ ษทั 492 Intertrade.,CO.LTD
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รู ปที่3.6 พนักงานที่ปรึ กษา
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รู ปที่4.1ประชุมรับงานจากหัวหน้าคลัง
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รู ปที่4.2มารับสิ นค้าสําหับถ่ายลงโฆษณาออนไลน์ แบรน์ YAGE
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รู ปที่4.3สถานที่ในการถ่ายภาพโฆษณาออนไลน์

15

รู ปที่4.4กล้อง Nikon D3200 เลนส์ 18-55 mm.
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รู ปที่4.5การวางสิ นค้าก่อนถ่ายจริ ง
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รู ปที่4.6การตั้งค่ากล้อง
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รู ปที่4.7ปรับกล้องใช้โหมด Auto
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สารบัญรู ป(ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่4.8ลงมือถ่ายภาพจริ ง

17

รู ปที่4.9การตัดต่อภาพและใสcontent
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รู ปที่4.10ภาพหลังจากการตัดต่อและใสcontent แล้ว
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รู ปที่4.11ขั้นตอนที่การสมัครLAZADA(สร้างบัญชีผขู ้ าย)
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รู ปที่4.12ขั้นตอนที่การสมัครLAZADA(กรอกข้อมูลผูข้ าย)

19

รู ปที่4.13ขั้นตอนที่การสมัครLAZADA(เอกสารและหนังสื อสัญญา)

20

รู ปที่4.14 log in เข้าสู่ ระบบ lazada ที่เว็บ https://sellercenter.lazada.co.th

21

รู ปที่4.15กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 (เลือกหมวดหมู่ประเภทสิ นค้า)
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รู ปที่4.16กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 (ข้อมูล SPU)
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รู ปที่4.17กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 (รายละเอียดต่างๆของสิ นค้า)
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รู ปที่4.18กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 (SKU และ รู ปภาพ)
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รู ปที่4.19ขั้นตอนที่ 5 (เสร็ จสิ้ น)
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รู ปที่4.20จํานวนคําสัง่ ซื้ อของลูกค้า
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รู ปที่4.21เปลี่ยนสถานะเป็ นพร้อมส่ ง
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รู ปที่4.22บันทึกเลขใบกํากับภาษี
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รู ปที่4.23การยืนยันการส่ งสิ นค้า
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รู ปที่4.24ปริ้ นใบรายการสิ นค้าที่ลูกค้าสั่ง
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สารบัญรู ป(ต่ อ)
หน้ า
รู ปที่4.25ปริ้ นใบฉลากการจัดส่ ง
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รู ปที่4.26ปริ้ นใบกํากับสิ นค้า
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รู ปที่4.27แพ็คสิ นค้าและติดใบกํากับสิ นค้า

28

รู ปที่4.28พนักงานจาก lazada ยิงบาร์ โค้ดจากใบกํากับสิ นค้า
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รู ปที่4.29 เช็คความเรี ยบร้อยทุกอย่าง
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