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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้เข้าไปฝึ กงานที่บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จากัด(มหาชน) นั้นข้าพเจ้าได้ศึกษา
และลงมือทาในเรื่ อง ขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ บริ ษทั เชียงใหม่ เอสโอพี หจก ซึ่ ง
เป็ นการศึกษาและลงมือทา Banner และลายน้ า ให้กบั เว็บไซต์ที่มาลงโฆษณา และรับบรี ฟงานจาก
ฝ่ ายขาย (AE) และนาไปออกแบบ ให้เข้ากับุระกิจของลูกค้าและโดนใจลูกค้า การทา Banner หน้า
เว็บไซต์ลูกค้านั้นสาคัญมากเพราะเปรี ยบเสมือนหน้าร้าน ของลูกค้า ถ้าเราทา Banner และลายน้ า
ให้ออกมาดีโดนใจลูกค้า ลูกค้าก็จะเกิดรู ้สึกดี และมีโอกาสต่อสัญญากับ Yellow Pages อีกครั้ง โดย
จากการปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้งานทาให้เราทราบถึงกระบวนการในการทาโฆษณาออนไลน์ขององค์กร
ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน

ภาพประกอบที่ 4.1 การประชุมการวางแผนงานและรับบรี ฟงานจากฝ่ ายขาย
(ACCOUNT EXECUTIVE )
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4.1.1 ประชุมวางแผนงาน
ในการประชุมแผนงานครั้งนี้เพื่อรับบรี ฟงานจากฝ่ ายขาย โดยผลิตภัณฑ์จะเป็ นอุปกรณ์ใน
การก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มเป้ าหมายของลูกค้าจะเป็ นกลุ่มผูร้ ับเหมา หรื อช่าง ที่กาลังต้องการสิ นค้าลูกค้า
จึงบรี ฟมาว่าต้องการต้องเรี ยบ ๆ ดูแล้วสบายตา เน้นตัวผลิตภัณฑ์
4.2 ขั้นตอนการหา reference และคิด Mood and Tone
ต้องดูต้งั แต่ ลายน้ า เก่าของลูกค้า (ถ้ามี) ว่าลูกค้าเน้นสีไหนบ้างละ นาไปหา Reference เพื่อ
มาเป็ นไอเดียในการประยุตใช้ โดยมีกาหนดการในการทา ว่าเริ่ มทาวันไหน ต้องเสร็ จวันไหน ฝ่ าย
ขายจะบรี ฟมาอีกที
4.3 ขั้นตอนการออกแบบ
ก่อนที่จะได้ปฏิบตั ิงาน พีเ่ ลี้ยงได้มอบคาสัง่ ให้เราและบอกความต้องการของลูกค้า ว่าอยาก
ได้แนวไหน ต้อ งทาขนาดตามที่กาหนดมาให้ และมีขอ้ มูล มาให้ท้ งั หมด และมอบหมายงานให้
ก่อนที่จะเริ่ มปฏิบตั ิงาน ร่ างแบบและลงมือทาตามขนาดไซด์ที่ฝ่ายขายจะกาหนดมาให้
แคตตาล็อก ห้ างหุ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี
ขั้นตอนที่ 1

- เปิ ด E mail Teleinfo Media ( E mail ขององค์กร )
- รับไฟล์งานแคตตาล็อก ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี เพือ่ โหลดไฟล์งานเก็บไว้
ทาลายน้ า
ขั้นตอนที่ 2
- เปิ ดไฟล์ ที่นามาเก็บไว้ใน Folder ส่วนตัว โดย จะมีฝ่ายกรองงานส่งไฟล์ มาดังนี้
2.1 ไฟล์รูปภาพ psd. จานวน 20 รู ป
2.2 ไฟล์ Jpg. เป็ นรู ปภาพตัวอย่างงาน
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ขั้นตอนที่ 3
- เริ่ มปรับตามขนาดที่ ฝ่ ายขาย(ACCOUNT EXECUTIVE ) กาหนด
3.1 เปิ ดไฟล์ Ai > File > New > Ok
3.2 ใช้เครื่ องมือ Rectangle Tool (M) > Click>
ขนาด
Width 15 ; cm
Height 15 ; cm
Color Model : RGB
3.3 ดราฟให้เป็ นเส้นรู ปสี่ เหลี่ยมและตัดลงล่าง โดยใช้เครื่ องมือ Rectangle Tool > ปรับ Opacity :
90> เลือกใช้สีเทา

ภาพประกอบที่ 4.2 ภาพลายน้ าห้างหุน้ ส่วนจากัด เอสพี
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3.4 ดราฟตามเส้นบนเพือ่ ให้เป็ นพื้นหลัง โดยใช้เครื่ องมือ Rectangle Tool > ปรับ Opacity : 50 >
เลือกใช้สี แดงสด

ภาพประกอบที่ 4.3 ภาพลายน้ าห้างหุน้ ส่วนจากัด เอสโอพี
3.5 ใส่ ชื่อ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี โดยใช้เครื่ องมื อ Type Tool ในการพิมพ์ ชื่ อ
เชียงใหม่เอส โอ พี หจก > เลือกฟ้ อน > เลือกใช้สีขาว

ภาพประกอบที่ 4.4 ภาพลายน้ า ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี
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3.6 ใส่ เบอร์โทร ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี โดยใช้เครื่ องมือ Type Tool ในการพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ > เลือกใช้สีขาว

ภาพประกอบที่ 4.5 ภาพลายน้ า ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี

3.7 ส่งตัวอย่างงานให้ ฝ่ ายขายเพือ่ ให้ฝ่ายขาย ส่งต่องานไปให้ลูกค้า
3.8 เมื่อลูกค้าตกลงเลือกลายน้ าแล้วจะนาไปทา แคตตาล็อต ฝ่ ายขาย จะมาบอกและให้เราเริ่ มนาลาย
น้ าใส่ทุกรู ปที่ลูกค้าส่งมา
3.9 ทา Artboard ให้มี 20 รู ป โดยใช้เครื่ อง Artboard Tool ลากออกมาโดยการกด Ctrl แล้วลาก
ออกมาให้ครบ 20 รู ป
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ภาพประกอบที่ 4.6 ภาพลายน้ า ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี
3.10 นารู ปมาใส่ใน Artboard > เลือก File > Place > Folder ลายน้ า ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่เอส
โอ พี > จัดเรี ยงให้พอดี Artboard ทีละรู ป

ภาพประกอบที่ 4.7 ภาพลายน้ า ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี
3.11 ส่งรู ปลายน้ าทั้งหมด ให้ ฝ่ ายขาย (AE) > File > Export > พิมพ์ชื่องานว่า Cat เชียงใหม่ เอส โอ
พี > กด Use Artboards > Save

30

ขั้นตอนที่ 4
- ฝ่ ายไอที นาภาพแคตตาแล็ต ลงเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 4.8 ภาพลายน้ าห้างหุน้ ส่วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี

แบนเนอร์ ห้ างหุ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่ เอส โอ พี
ขั้นตอนที่ 1
- เปิ ด E mail Teleinfo Media ( E mail ขององค์กร )
- รับไฟล์งานแบนเนอร์ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เชียงใหม่เอส โอ พี จากส่ วนกลาง โดยจะมีรหัส
ของแบนเนอร์มาให้
ขั้นตอนที่ 2
- เปิ ดไฟล์ ที่นามาเก็บไว้ใน Folder ส่วนตัว โดย จะมีฝ่ายกรองงานส่งไฟล์ มาดังนี้
2.1 ไฟล์ขอ้ มูล ที่จะนามาใส่ในแบนเนอร์
2.2 ไฟล์ Jpg. เป็ นรู ปภาพร้าน ภาพสินค้าที่ลูกค้าจาหน่าย
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ขั้นตอนที่ 3
- เริ่ มปรับตามขนาดที่ ฝ่ ายขาย(AE) กาหนด
3.1 เปิ ดไฟล์ Ai > File > New > Ok
3.2 เปิ ดไฟล์ PS
3.3 เลือกภาพที่จะไดคัท เพือ่ นาไปทาแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 4.9 ภาพหน้าร้านลูกค้า
ภาพประกอบที่ 4.10 ภาพหน้าร้านลูกค้าที่อยูใ่ นระหว่างไดคัท
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ภาพประกอบที่ 4.11 ภาพหน้าร้านลูกค้าที่อยูใ่ นระหว่างไดคัท
3.4 หลังจากที่ไดคัท ภาพหน้าร้านลูกค้า save เป็ น png
3.5 เปิ ดไฟล์ Ai ตั้งค่าขนาดไฟล์ตามที่ได้รับบรี ฟและออกแบบโดยโทนสีสม้ ,เหลือง (สีประจาร้าน
ของลูกค้า)

ภาพประกอบที4่ .12 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์
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3.6 นาข้อมูลที่ได้รับมาใส่ในแบนเนอร์

ภาพประกอบที่ 4.13 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์
3.7 นาภาพที่ไดคัทและปรับแต่งสี ม าใส่ ในแบนเนอร์ เมื่อ เสร็ จแล้วนาส่ งภาพแบนเนอร์ฝ่ายขาย
(ACCOUNT EXECUTIVE ) เพือ่ ให้ส่งต่อไปให้ลูกค้า

ภาพประกอบที4่ .14 ภาพขั้นตอนการออกแบบแบนเนอร์
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ขั้นตอนที่ 4
- ฝ่ ายไอที นาภาพแคตตาแล็ต ลงเว็บไซต์

ภาพประกอบที่ 4.15 ภาพแบนเนอร์ ที่ได้ข้ นึ ระบบโดยผ่าการคอนเฟิ ร์มจากลูกค้า

