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บทที่ 3
รายละเอียดการปฎิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)

3.1.2 ที่ต้งั สถานประกอบการ

เลขที่ 1126/2 อาคารนิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803 , 2804
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี
Bangkok 10400

ภาพประกอบที่ 3.1 โลโก้ บริ ษทั เทเลอินโฟมิเดีย จากัด มหาชน

ภาพประกอบที่ 3.2 โลโก้ เว็บไซต์ Yellow Pages Thailand
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ภาพประกอบที่ 3.3 แผนที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
3.2 ประวัติบริษัท
บริ ษทั เทเลอิ นโฟ มี เดี ย จากัด (มหาชน) เป็ นผูด้ าเนิ นการจัด ทาYellowPagesอย่างเป็ น
ทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่ อ ธุรกรรมทุกรู ปแบบ เพื่อ ให้เกิดบริ การที่
สะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราจึงได้พฒั นาบริ การให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มผูใ้ ช้มากยิง่ ขึ้น
หากต้องการความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลธุรกิจ แค่คลิก www.yellowpages.co.th แหล่ง
รวมข้อมูลธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริ การทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค้นหาข้อมูลสิ นค้าและบริ การ
ได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั สามารถค้นหาข้อมูลแผนที่ เว็บไซต์ และบุคคลได้อีกด้วย ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้งาน
กว่า 4 ล้านคน เฉลี่ย 8 ล้านครั้งต่อเดือน การันตีดว้ ยรางวัล “เว็บไซต์ธุรกิจที่มีผใู ้ ช้งานมากที่สุด” 3
ปี ซ้อน จาก Truehits.net ระบบให้บริ การตรวจสอบสถิ ติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยสานักบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์
แห่ งชาติ บริ การ www.yellowpages.co.th เว็บไซต์ที่รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ขอ้ มูลสิ นค้า และ
บริ การกว่า 6 ล้านเลขหมายทัว่ ประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ง่าย และ
เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
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ภาพประกอบที่ 3.4 เว็บไซต์ ของ Yellowpages บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด(มหาชน)

ภาพประกอบที่ 3.5 เว็บไซต์ ของ Yellowpages บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด(มหาชน)

ภาพประกอบที่ 3.6 เว็บไซต์ ของ Yellowpages บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด(มหาชน)
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ภาพประกอบที่ 3.7 เว็บไซต์ ของ Yellowpages บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด(มหาชน)

สื่ อโฆษณา
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
ผูใ้ ห้บริ การข้อมูลธุรกิจผ่านเว็บไซต์www.yellowpages.co.th แหล่งรวมข้อมูลธุรกิจ รวม
รายชื่ อ ธุ ร กิ จ รายชื่ อ โรงงาน รวมผูป้ ระกอบการในประเทศไทย รวมผูจ้ ัด หาสิ นค้า และผูผ้ ลิ ต
(Suppliers) โดยสามารถค้นหาข้อมูลสินค้าและบริ การได้ทนั ที
ทัศนะผู้บริหาร
โลกยุคดิจิทลั กาลังเข้าใกล้ชีวิตประจาวันของทุกคน จนแทบจะแยกไม่ออก ผ่านอุปกรณ์
เชื่อมต่อมากมาย อย่างมือถือ แทปเล็ต จอทีวใี นรถ อีกไม่นาน IoTหรื อ Internet of Things จะเข้ามา
มีบทบาทเข้าถึงทุกกลุ่ม อายุ จะมีกลุ่มธุรกิจรู ปแบบใหม่ๆ เกิ ดขึ้นมากมาย ที่สาคัญ จะสร้างความ
ยัง่ ยืนให้ธุรกิจให้คงอยูข่ า้ มยุคนี้ไปให้ได้อย่างไร ถ้าไม่เริ่ มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วนั นี้
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3.2.1 การวางแผนกลยุทธ์ สื่ อโฆษณาออนไลน์และ เป็ นตัวแทนงานขายโฆษณา ( AE ) งาน
ประเภทนี้ ตอ้ งเป็ นคนมีประสบการณ์มีความสามารถหลายด้านและมีทกั ษะในการพูดคุย
กับลูกค้า
3.2.2 รับผลิตเว็บไซต์และทาโฆษณาให้โดยทางYellowpagesจะมี AE ไปคุยรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับความต้องรู ปแบบหน้าเว็บไซต์ว่า ลูกค้าต้องการให้ทาBanner แบบไหน หรื อหาก
ลูกค้าไม่ ได้บรี ฟมาเราต้อ งคิด และออกแบบBanner เองโดยดูจากความเหมาะสม ดู จาก
ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าขาย ลูกขายอะไร เว็บไซต์เก่าของลูกเป้ นอย่างไร แล้วจึงทาเป็ นชิ้นงาน
อ อ ก ม า ห า ก ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ค้ น ห า ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ แ ค่ ค ลิ ก
www.yellowpages.co.th แหล่ ง รวมข้อ มู ล ธุ รกิ จออนไลน์ ที่ให้บริ ก ารทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ค้นหาข้อมูลสินค้าและบริ การได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั สามารถค้นหาข้อมูลแผน
ที่ เว็บไซต์ และบุคคลได้อีกด้วย ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้งานกว่า 4 ล้านคน เฉลี่ย 8 ล้านครั้งต่อเดือน
การั นตี ด้ว ยรางวัล “ เว็บ ไซต์ธุร กิ จ ที่มี ผูใ้ ช้งานมากที่ สุด ” 3 ปี ซ้อ น จาก Truehits.net
ระบบให้ บ ริ ก ารตรวจสอบสถิ ติ ก ารเยี่ย มชมเว็บ ไซต์ โดยส านั ก บริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครั ฐ (สบทร.) ภายใต้ศู น ย์เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิว เตอร์
แห่งชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“ สานึกรับผิดชอบต่อสังคม ควรเริ่ มจากการปลูกฝังความมีน้ าใจช่วยเหลือเพือ่ นร่ วมงาน
ทั้งในสิ่งที่ เกี่ยวกับการทางานและสิ่งที่เกี่ยวกับการใช้ชีวติ ปกติที่นอกเหนือจากการทางาน เช่น การ
แนะนาเรื่ องดี ๆ ในการใช้ชีวติ ”
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานในองค์กร
โครงสร้ างองค์กร

ภาพประกอบที่3.8 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
คณะผู้บริหาร

ภาพประกอบที่ 3.9คณะผูบ้ ริ หารบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย (มหาชน)
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ทีมให้ คาปรึกษาสื่ อโฆษณา

ภาพประกอบที่ 3.10 ทีมฝ่ ายขาย บริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
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พนักงานขายภูมิภาค

ภาพประกอบที่ 3.11 ทีมฝ่ ายขายภูมิภาค บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด (มหาชน)
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ชื่อ : นางสาวสมหญิง ละอองแก้ว
รหัสนักศึกษา : 5804600228
คณะ/ภาควิชา : คณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณา
ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : แผนก กราฟฟิ กดีไซเนอร์ ( ฝ่ าย ออนไลน์ มีเดีย เซลล์ )
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
รับบรี ฟจากฝ่ ายขายโฆษณา ( AE ) โดยAE จะนาข้อ มูล ของสิ นค้าที่ลูกค้าขายและเรื่ อ ง
Mood and Tone ที่ลูกค้าบรี ฟมาอีกที ลูกค้าต้องการ เน้นสี ส้ม และ สี เทา ฟ้ อนต้องดูแข็งแรง แต่ไม่
เยอะดูแล้วสบายตา ซึ่งลูกค้าบริ ษทั ทักษิณ คอนกรี ต จากัด (มหาชน)ทาธุระกิจขายส่ งคอนกรี ต เรา
จึงต้องหาความรู ้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับประเภทของคอนกรี ต ว่าคอนกรี ตหน้าตาแบบนี้ มันชื่ อว่าอะไร
หากลูกค้าให้ชื่อมาด้วยเราก็สามารถใส่ชื่อนั้นไปได้เพราะมันจะมีผลเวลาคนเซิร์ชหาคอนกรี ตแต่ละ
ชนิ ด Google จะน ารู ป มาโชว์ห น้า แรกๆ หาก Google น ารู ป แคตตาล็อ ตของ บริ ษทั ทัก ษิ ณ
คอนกรี ต ขึ้นหน้าแรกๆ แปลว่าการโฆษณานี้มีความสาประสบความสาเร็จ
3.5 ชื่อ-สกุลและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 คุณอิทธิชยั วานิชเจริ ญวงศ์ ( Online Media Sales Director )

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจวันจันทร์- ศุกร์เวลา08.30 - 17.30 น

22

3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ตารางที่ 3.7)

ระยะเวลา

รายละเอียดการปฎิบัติงานสหกิจ

สั ปดาห์ ที่ 1

สั ปดาห์ ที่ 3
สั ปดาห์ ที่ 4

อบรมและเรี ยนรู ้เพิม่ เติมเกี่ยวกับงานโฆษณาออนไลน์ ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั จากพี่เลี้ยง
และได้รับมอบหมายงานว่าอยูแ่ ผนกอะไร ทาหน้าที่อะไร ตลอดระยะเวลาฝึ กงานนี้
ทาลายน้ า ให้กบั บริ ษทั ทักษิณ คอนกรี ตจากัด(มหาชน) และได้ออกไปดูการถ่ายสิ นค้าเพื่อมาลง
ในแคตตาล็อตออนไลน์
เข้าประชุมเรื่ อง E-Commerce เพือ่ เป็ นความรู ้ติดตัวและนาไปใช้ในการทางาน
รับบรี ฟจากAE เพือ่ มาทา Banner ร้าน ภัทรอลูมินมั่

สั ปดาห์ ที่ 5
สั ปดาห์ ที่ 6

รับบรี ฟจาก AE เพือ่ มาทา Banner และ ลายน้ า บริ ษทั 888 ไลอ้อน จากัด
ประสานงานกับลูกค้าเพือ่ คอนเฟริ มการร่ วมออกบูธร้านค้าในงาน Ice Village

สั ปดาห์ ที่ 7

ร่ วมกิ จกรรมวันครบรอบ 35 ปี อิ นทัช และฟั งคาบรรยายจากผูบ้ ริ หารเทเลอิ นโฟ มีเดี ยจากัด
(มหาชน)
รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา ลายน้ า ร้าน โอเอชิ และไดคัทรู ปงานของ ร้าน โอเอชิ

สั ปดาห์ ที่ 2

สั ปดาห์ ที่ 8
สั ปดาห์ ที่ 9

สั ปดาห์ ที่ 11

รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา ลายน้ า และแบนเนอร์ ร้าน เชียงใหม่ เอสโอพี หจก และไดคัทรู ป
งานของ ร้าน เชียงใหม่เอสโอพี
ทาแผนที่ 3D ที่กบั ร้านเชียงใหม่เอสโอพี หจก

สั ปดาห์ ที่ 12

แก้งาน ร้านขียงใหม่เอสโอพี เนื่องจากสินค้าบางตัวลูกค้าเลิกจาหน่ายแล้ว

สั ปดาห์ ที่ 13
สั ปดาห์ ที่ 14

รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา แบนเนอร์บริ ษทั ทรัพย์ทวีหลอดกระดาษ จากัด
รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา แบนเนอร์บริ ษทั ตังน้ า 1976 จากัด

สั ปดาห์ ที่ 15

รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา แบนเนอร์บริ ษทั ซีแพค จากัด

สั ปดาห์ ที่ 16

รับบรี ฟงานจาก AE เพือ่ มาทา แบนเนอร์บริ ษทั นิธิภทั ร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ จากัด

สั ปดาห์ ที่ 10
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์





เครื่ องคอมพิวเตอร์
สมุดจดข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายรู ป

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์ แวร์
 โปรแกรม Microsoft Word
 โปรแกรม Photoshop
 โปรแกรม Illstrator

