บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

481/703 ซอยวัดเพลงวิปัสสนา (จรัญฯ 37)
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุ งเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์ (Phone) : 02-8645665
แฟ็ กซ์ (Fax)
: 02-4129304
อีเมล์ (Email)
: support@sherman.co.th
niconthai@sherman.co.th

รู ปที่ 3.1 โลโก้ บริ ษทั นิคอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั คอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
แบรนด์เครื่ องเสี ยงเก่าแก่ของไทยอย่าง “เชอร์แมน” (Sherman) ใครจะเชื่อว่าครองตลาด
มานานกว่า 18 ปี มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุ ดส่ งไม้ต่อให้เจเนอเรชัน2 สานต่อ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์คนรุ่ นใหม่พร้อมเดินเกมรุ กเจาะตลาดอาเซียน
หากย้อนกลับไปเมื่อ18ปี ที่แล้ว จุดเริ่ มต้นเครื่ องเสี ยงเชอร์แมนเกิดมาจากธุรกิจซื้อมาขายไป
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นแบรนด์เครื่ องเสี ยงจากต่างประเทศ(Interbrand)กระทัง่ นายสมชัย กิตติรัตนาภินนั ท์
(บิดา) ผูก้ ่อตั้งบริ ษทั สงสัยว่าทําไมคนไทยต้องถูกกําหนดให้ฟังเสี ยงเพลงในสไตล์ต่างชาติดว้ ย ไม่
ว่าจะเป็ นยุโรป หรื ออเมริ กา ซึ่งน่าจะมีแนวเพลง ดนตรี ของคนไทยบ้าง จึงตัดสิ นใจเดินทางไป
ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเครื่ องเสี ยงหวังนํามาผนวกเข้ากับประสบการณ์ของตนเองที่มี
ความเชี่ยวชาญใน เรื่ องดอกลําโพง ซึ่งต่อมาก็ก่อเกิดเป็ นเครื่ องเสี ยงเชอร์แมนอย่างในปัจจุบนั และ
กลายเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
“ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีสินค้ารวมกว่า 40 รายการ ทั้งใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน ล่าสุ ดได้มีการ
เพิม่ เทคโนโลยีบลูทูธ (Bluetooth) เข้าไปในเครื่ องรุ่ นใหม่ๆซึ่งจะรองรับการเล่นไฟล์ เพลงและ
ภาพยนตร์ผา่ นระบบบลูทูธไร้สาย พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับโมบายล์แอปพลิเคชัน “ซาวนด์ บ็อกซ์” ที่
ทางบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาขึ้นโดยผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกเพลงและเล่นเพลงโปรด ทางโทรศัพท์มือถือให้
เสี ยงออกมาที่เครื่ องเสี ยง และลําโพงของเชอร์แมนได้ทนั ที ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวก ให้แก่
ผูบ้ ริ โภคลดขั้นตอนความซับซ้อนในการดึงไฟล์เพลงสุ ดโปรดจากโทรศัพท์มือถือ แต่ในขณะเดียว
กันก็สามารถสัมผัสสุ นทรี ยจ์ ากพลังเสี ยงอันหนักแน่น จากเครื่ องเสี ยงเชอร์แมนได้”
Sherman แบรนด์เครื่ องเสี ยงสายพันธุ์ไทยแท้ 100% ที่ติดตลาดสร้างชื่อโด่งดัง ร่ วม 3
ทศวรรษ กับผลงานที่เริ่ มต้นจาก พนักงานขายดอกลําโพง ผูม้ ีความมุ่งมัน่ และความฝัน จนเมื่อเป็ น
เถ้าแก่ร้านเครื่ องเสี ยงก็เกิดความคิด ฝันใหญ่ อยากให้คนไทยมีเครื่ องเสี ยงที่ดีทาํ โดยคนไทย จนเกิด
เป็ นเครื่ องเสี ยงสายพันธ์ไทยแท้ๆ เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เข้มงวดเรื่ องเสี ยงและ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ
รวมถึงทีมงานก็ตอ้ งมีคุณภาพไม่แพ้กนั พบกับเส้นทางธุรกิจขายเสี ยงและ ดนตรี ที่ใครๆก็รู้จกั กับ
“Sherman” และผูบ้ ริ หารปัจจุบนั ที่ผา่ นการทดสอบประสิ ทธิภาพร่ วม 10 ปี “คุณเบนซ์ คุณเอกพล
กิตติรัตนาภินนั ท์” อยากให้คุณได้โฟกัสกับเรื่ องราวของProduct of Thailand ที่น่าภูมิใจนี้
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
บริ ษทั นิคอนไทย เซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด

Sherman

CEO
คุณสมชัย กิตติรัตนาภินนั ท์

ประธานกรรมการผู้จัดการ
คุณเอกพล กิตติรัตนาภินนั ท์

รองประธานทีป่ รึกษาด้ านการตลาด
อาจารย์ปรี ชา ถาวรานนท์

ฝ่ ายศูนย์ บริการ
คุณสาวิกา ภูมาศ

รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้ านการตลาด
คุณพีรณรัฐ พิชญาธนกาญจน์

ฝ่ ายขายออนไลน์
คุณประเสริ ฐศักดิ์ กิตติพนั ธ์
รู ปที่ 3.6 แผนผังองค์กร

นักศึกษาสหกิจศึกษา
ปุณณภา อัฑฒ์นภาคิน
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รู ปที่ 3.4 รู ปหน้าบริ ษทั คอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

รู ปที่ 3.5 สิ นค้าตั้งโชว์ในบริ ษทั คอนไทย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จํากัด
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3.4 ตําแหน่ งงานและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นางสาวปุณณภา อัฑฒ์นภาคิน

:

รหัสนักศึกษา : 5704600062

คณะนิเทศศาสตร์

:

สาขาการโฆษณา

ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย

:

ฝ่ ายกราฟิ ก

3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 ออกแบบกราฟิ ก ตัดต่อภาพ ทําป้ ายโฆษณา ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.5 ชื่อ-นามสกุลและตําแหน่ งของพนักงานสหกิจศึกษา
3.5.1 ชื่อ-นามสกุลพนักงานที่ปรึ กษา

: คุณพีรณรัฐ พิชญาธนกาญจน์

3.5.2 ตําแหน่งของพนักงานที่ปรึ กษา

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัตงิ าน
3.6.1 ระยะเวลา 14 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
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3.7 รายงานการปฏิบัตงิ านสหกจิศึกษา
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
ทําโปสเตอร์โฆษณาของบริ ษทั Sherman
โดยใช้โปรแกรม Photo Shop
ทําใบแจ้งการจัดงาน
1. ทํางานในExcelโดยการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นสถานที่การจัดงาน วัน/เดือน/ปี ในการ
จัดงาน สิ นค้าที่ตอ้ งนําไปในงานในวันนั้น
2. ทําใบแจ้ง 2 ใบคือ
- ใบแจ้งเขาและใบแจ้งเรา
- ใบแจ้งเขา คือ เป็ นการบอกทางห้อง
สรรพสิ นค้าที่ใดที่หนึ่ง
ทําป้ ายราคาสิ นค้า
1. เป็ นการทํางานใน PowerPoint
2. เป็ นการทําป้ านราคาสิ นค้า โดยในป้ ายราคา
นั้นจะมีการบอกราคาสิ นค้าของแต่ละรุ่ นแต่ละ
ยีห่ อ้
เช็คสิ นค้าโดยใช้โปรแกรม Excel
เช็คสิ นค้าในแต่ละตัวตามที่กาํ หนดมาให้ ว่า
เหลือกี่ตวั ขายได้กี่ตวั
แก้ไขงานโฆษณาสิ นค้าโดยใช้โปรแกรม Photo
Shop จัดวางสิ นค้าใหม่และปรับ เปลี่ยนตัว
หนังสื อ การวางเลเอ้าค์
ทําป้ ายราคาสิ นค้าในแต่ละรุ่ น ในโปรแกรม
Photo Shop
จัดงานที่impact เมืองทองธานี
- ก่อนหน้านั้นได้มีการจัดทําป้ ายราคาสิ นค้าจัด
โปรโมชัน่ ในโปรแกรม Adobe Illustrator CS6
- ในวันงานวันที่ 27 มิ.ย. ได้ช่วยพี่ๆเขาช่วยยก
ของ จัดของในบริ เวณบูท
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ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10
สัปดาห์ที่ 11
สัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มการจัดงานปริ้ นเอกสาร
ยืน่ ให้ฝ่ายรองผูบ้ ริ หารเซ็นต์และนําไปยืน่ ให้กบั
ฝ่ ายเช็คสิ นค้า
จัดเอกสาร เรี ยงเอกสาร สต๊อกสิ นค้า
ช่วยพี่ที่บริ ษทั จัดโต๊ะ จัดหัองประชุม
ตัดต่อภาพสิ นค้าเพื่อใช้ในการทําป้ ายโฆษณา
จากพื้นสี ให้เป็ นสี ขาว แบบไฟล์ .PNG
ทําวิดีโอรี ววิ สิ นค้าของบริ ษทั 1 สิ นค้า ทําแล้วนํา
ลงยูทูป
แก้ไขวิดีโอรี ววิ สิ นค้า
นําวิดีโอที่ได้ทาํ ตัดต่อและถ่ายทําเองนั้น
นําเสนอกับทางผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาด เพื่อ
ตรวจเช็คงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- Notebook Dell Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 2.70 GHz
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟแวร์
- โปรแกรมMicrosoft Word 2013
- โปรแกรมMicrosoft Excel 2013
- โปรแกรม Microsoft Power point 2013
- โปรแกรม Adobe Illustrator CS6
- โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

