บทที่ 3
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้น 28 ห้องเลขที่ 2803, 2804
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร : 0-2262-8888
แฟกซ์ : 0-2262-8899
อีเมล : customerservice@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์ : www.teleinfomedia.co.th,
www.yellowpages.co.th

ภาพประกอบรู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)

ภาพประกอบรู ปที่ 3.2 แผนที่บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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ภาพประกอบรู ปที่ 3.3 ช่องทางการติดต่อกับบริ ษทั ผ่านเว็บไซต์

ภาพประกอบรู ปที่ 3.4 ช่องทางการติดต่อผ่านแฟนเพจ Facebook
https://www.facebook.com/ThailandYellowpages/
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ภาพประกอบรู ปที่ 3.5 ช่องทางการติดต่อผ่าน Twitter
https://twitter.com/yellowpagesTHAI

ภาพประกอบรู ปที่ 3.6 ช่องทางการติดต่อผ่าน Google Plus
https://plus.google.com/+yellowpagesthailand
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3.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานประกอบการและการให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผูน้ าํ สื่ อธุ รกรรมครบวงจร เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดทําสมุด
หน้าเหลือง Thailand YellowPages อย่างเป็ นทางการมาตั้งแต่ปี 2534 ได้พฒั นาสื่ อธุ รกรรมทุกรู ปแบบให้
เกิดบริ การที่สะดวก รวดเร็ วและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จึงพัฒนาบริ การให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มผูใ้ ช้มากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย
1. บริ การ 1188 Thailand YellowPages
ช่ วยค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่ตอ้ งการ รวมทั้งให้ขอ้ มู ลเสิ นค้าและบริ การ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผ่านหมายเลข 1188 ช่ วยให้การค้นหาง่ายเพียงปลายนิ้ ว รวมถึ ง Thailand YellowPages
Application สามารถตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่ นใหม่ รองรับได้ท้งั ระบบ iOS และ Android
2. บริ การ www.yellowpages.co.th
เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ขอ้ มูลสิ นค้า และบริ การกว่า 6 ล้านเลขหมายทัว่
ประเทศไทย รวมข้อมูลธุ รกิจออนไลน์ที่ให้บริ การทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค้นหาข้อมูลสิ นค้าและ
บริ การได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั สามารถค้นหาข้อมูลแผนที่ เว็บไซต์ และบุคคลได้อีกด้วย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ง่าย และเกิดความคุม้ ค่าสู งสุ ด และยังมีบริ การสื่ อสิ่ งพิมพ์อื่นๆ อีก เช่น อร่ อย
ดอทคอม, Factory Supply Guide, Builder & Construction Guide, Machine Spare Parts and Hardware
Tools และ Thailand Plastic Industrial Guide ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้งานกว่า 4 ล้านคน เฉลี่ย 8 ล้านครั้งต่อเดือน
ดังนั้น จึงเชื่อมัน่ ได้วา่ ทุกบริ การที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งจากบริ ษทั คือ สิ่ งที่ผใู ้ ช้และผูล้ ง
โฆษณาจะได้รับประโยชน์สูงสุ ด เพื่อก้าวเข้าสู่ ยคุ ดิจิตลั อย่างเต็มรู ปแบบ
การั น ตี ด้วยรางวัล “เว็บ ไซต์ ธุ รกิจ ที่ มี ผู้ ใช้ งานมากที่สุ ด ” 3 ปี ซ้ อ น จาก Truehits.net ระบบ
ให้บริ การตรวจสอบสถิ ติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยสํานักบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)
ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ
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ภาพประกอบรู ปที่ 3.7 รู ปแบบเว็บไซต์ Thailand Yellow Pages ในปั จจุบนั

ภาพประกอบรู ปที่ 3.8 Thailand YellowPages Application

- วิสัยทัศน์
ทุกครั้งที่ผบู ้ ริ โภคมีความต้องการซื้อสิ นค้าและบริ การ “สมุดหน้าเหลือง” จะเข้ามาเป็ นสื่ อกลาง
ในการซื้อการขายอันดับแรกที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการอันหลากหลาย
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- ภารกิจ
เราจะพัฒนาบริ การให้มีคุณภาพสู งสุ ดทุกช่องทาง “หน้าเหลือง” ของเราจะช่วยผูบ้ ริ โภคให้สามารถเข้าถึง
ผูข้ ายในทุกโอกาส ทุกความต้องการ ณ ช่วงเวลาแห่งการตัดสิ นใจ
- ความเป็ นมา
ปี 2534
บริ ษทั ชินวัตร ไดเร็ คทอรี่ ส์ จํากัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการจัดพิมพ์ และแจกจ่ายสมุดโทรศัพท์หน้าขาว
และ สมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองทัว่ ประเทศ
ปี 2539
จัดทําซีดีหน้าขาวและซี ดีหน้าเหลืองพร้อมทั้งขยายธุรกิจไปสู่ การผลิตสื่ อมัลติมีเดีย
ปี 2541
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเข้าร่ วมทุนกับบริ ษทั ชิน คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) พร้อมทั้ให้
บริ การข้อมูลอัตโนมัติเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การผ่านทางโทรศัพท์และโทรสารด้วยระบบออดิโอเท็กซ์
(Audiotex) ในนาม “YellowTalk”
ปี 2542
เปลี่ยนชื่อจากบริ ษทั ชิ นวัตร ไดเร็ คทอรี่ ส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด
ปี 2543
บริ ษทั สิ งเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเต็ด (SingTel Yellow Pages Pte Ltd.) เข้าร่ วมทุนกั บริ ษทั ชิน
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้บริ การค้นหาหมายเลข
โทรศัพท์ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้า-บริ การผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 1154 ในนาม “1154 Talking
YellowPages” และบริ การไดเร็ ค-ทอรี่ ส์ออนไลน์ในนาม www.yellowpages.co.th
ปี 2544
เปลี่ยนชื่อจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเป็ นสมุดหน้าเหลืองไทยแลนด์เยลโล่เพจเจส
ปี 2546
เปลี่ยนชื่อบริ การ 1154 Talking YellowPages เป็ น 1154 Yellow Plus พร้อมเพิ่มบริ การ อาทิเชื่อมต่อสาย
ปลายทางบริ การส่ งหมายเลขโทรศัพท์กลับทางSMS
ปี 2547
บริ ษทั ซี เอส ล็อกซอินโฟ จํากัด(มหาชน) เข้าถือหุ ้นแทนบริ ษทั ชิน คอร์ปอเรชัน่ จํากัด(มหาชน) และ
บริ ษทั สิ งเทล เยลโล่ เพจเจส ไพรเวท ลิมิเต็ด (Singtel Yellow Pages Pte Ltd.)
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ปี 2548
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด เป็ น เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปี 2548
เปลี่ยนชื่อบริ การ 1154 Yellow Plus เป็ น 1188 Thailand YellowPages อํานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้ใน
การค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ของธุ รกิจ ร้านค้า และบุคคลทัว่ ประเทศกว่า 6 ล้านหมายเลข
ปี 2550
ขยายไปสู่ กลุ่มบริ โภคกลุ่มใหม่ในจังหวัดสําคัญๆ โดยจัดพิมพ์ สมุดหน้าเหลืองฉบับนนทบุรี ปทุมธานี
และสมุทรปราการ
ปี 2551
บริ ษทั ฯ ได้ควบรวมบริ ษทั ชินนี่ดอทคอม จํากัด (Shinee)
ปี 2552
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโครงการช่างด่วน โทร 1188 เยลโลเพจเจส ตลอด 24 ชัว่ โมง และเริ่ มโครงการ Consumer
& Online Competency เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดออนไลน์ที่กาํ ลังจะมาถึง
ปี 2553
บริ ษทั ฯ สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ดา้ นออนไลน์มากขึ้น www.yellowpages.co.th
ปี 2554
บริ ษทั ฯ ขยายกลุ่มผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นในกลุ่มของ B2C โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น วารสารอร่ อยดอทคอม
ปี 2555
บริ ษทั ฯ ขยายกลุ่มผูบ้ ริ โภคแบบเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อเจาะจงกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น
Factory Supply Guide และ Builde rGuide
ปี 2556
บริ ษทั ฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้านการค้นหาข้อมู อุตสาหกรรม
เครื่ องจักร ทั้งในโรงงานและงานก่อสร้าง โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Machine Part & Hardware Tools
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ภาพประกอบที่ 3.9 รู ปแบบการให้บริ การของเว็บไซต์

ภาพประกอบรู ปที่ 3.10 รู ปแบบการให้บริ การของเว็บไซต์
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

ภาพประกอบรู ปที่ 3.11 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารงาน บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

ภาพประกอบรู ปที่ 3.12 คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย (มหาชน)
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ทีมให้ คําปรึกษาสื่ อโฆษณา

ภาพประกอบรู ปที่ 3.13 ทีมให้คาํ ปรึ กษาสื่ อโฆษณา ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส
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พนักงานขายภูมิภาค

ภาพประกอบรู ปที่ 3.14 ทีมพนักงานขายภูมิภาค Thailand YellowPages
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3.4 ตําแหน่ ง และลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
● นางสาว นัฐศิมา พงษ์พฤกษา
ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมาย : graphic designer
แผนก : Online media sales ( Thailand Yellowpages )
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
รับบรี ฟงานจากฝ่ ายขาย (Account Executive) ที่ไปขายงานโฆษณาจากลูกค้ามาว่าต้องการ mood
and tone แบบไหนในการทํา แบนเนอร์ (Banner) และลายนํ้ า ใช้ ค ํา พาดโฆษณาหั ว อย่า งไรนํ า
องค์ประกอบต่างๆที่ ฝ่ ายขายไปสอบถามความต้องการของลู กค้ามาออกแบบงานให้ตรงกับโจทย์ที่ได้
รับมา เสร็ จแล้วจึงนําให้ฝ่ายขาย (Account Executive) ไปเสนอต่อลูกค้าว่าตรงกับความต้องการหรื อไม่
ควรแก้ตรงจุดไหน หรื อนํารู ปสิ นค้ามาตกแต่งให้สวยงาม ก่อนทํา Banner หรื อนํามาประกอบใส่ ลายนํ้า
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของสิ นค้านี้ วา่ มีเฉพาะที่น่ี ไม่สามารถเลียนแบบสิ นค้าของบริ ษทั นี้ ได้ ก่อนนํางานขึ้น
ระบบโชว์หน้าเว็บ Thailand Yellowpages
3.5 ชื่ อตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-นามสกุลพนักงานที่ปรึ กษา

คุณอิทธิ ชยั วานิชเจริ ญวงศ์

3.5.2 ตําแหน่งงาน

Online Media Sales Director

3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วัน-เวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น
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3.7 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สัปดาห์ที่ 1

รายละเอียดการปฎิบตั ิงานสหกิจ
- อบรมก่อนเข้ารับการฝึ กงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานโฆษณาออนไลน์
Thailand Yellowpages
-เขียน SEO

สัปดาห์ที่ 2

-รับบรี ฟงานมาออกแบบลายนํ้า ให้กบั บริ ษทั ปทุทธานี คอนกรี ต จํากัด(มหาชน)
-นําภาพสิ นค้า บริ ษทั ปทุทธานี คอนกรี ต จํากัด(มหาชน) มาใส่ ลายนํ้า
-นําภาพสิ นค้า บริ ษทั ปทุทธานี คอนกรี ต จํากัด(มหาชน) ไปใส่ ในแคตตาล๊อคออน
ไลน์เพื่อขึ้นระบบ
-เขียน SEO
-ออกไปถ่ายรู ปสิ นค้าเพื่อมาลงในแคตตาล็อตออนไลน์ของเว็บ
Thailand Yellowpages
-เข้าอบรมเรื่ อง E-Commerce
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริ ษทั เจริ ญพร อลูมิเนียม จํากัด
-ออกแบบลายนํ้า บริ ษทั เจริ ญพร อลูมิเนียม จํากัด

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า ร้าน บจก.เซทคอน
-รับบรี ฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าเฮียบเซ้ง 85
-เขียน SEO

สัปดาห์ที่ 5

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้านไทยยงวัสดุงานก่อสร้าง
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้าร้านไทยยง วัสดุงานก่อสร้าง
-นําภาพสิ นค้า ร้านไทยยง วัสดุงานก่อสร้าง มาใส่ ลายนํ้า
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า โรงพิมพ์ซีซนั่ กรุ๊ ป

สัปดาห์ที่ 6

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบแผนที่บริ ษทั ไทยโพลีพลาสเทค จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าบริ ษทั ไทยโพลีพลาสเทค จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE ออกแบบลายนํ้าให้กบั ร้าน โคมไฟ ช.รวย
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้าร้าน โคมไฟ ช.รวย
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สัปดาห์ที่ 7

-กิจกรรมวันครบรอบ 35 ปี ในเครื อ INTUCH และฟังบรรยายจากผูบ้ ริ หาร
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้าบริ ษทั ซานไทย จํากัด
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า บริ ษทั ที.ที.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ งจํากัด

สัปดาห์ที่ 8

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบแผนที่บริ ษทั ซานไทย จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบแผนที่บริ ษทั ที.ที.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ งจํากัด
-แก้ไขแผนที่ บริ ษทั ไทยโพลีพลาสเทค จํากัด

สัปดาห์ที่ 9

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ Banner Adseach บริ ษทั ที.ที.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ งจํากัด
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้าบริ ษทั ที.ที.แอร์ เอ็นจิเนียริ่ งจํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบลายนํ้า บริ ษทั เอสเอสที อินเทอเซค จํากัด
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้าบริ ษทั บริ ษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จํากัด

สัปดาห์ที่ 10

-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้าบริ ษทั บริ ษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริ ษทั บอนซองอิเลคทรอนิกส์ จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริ ษทั สมบูรณ์ อิเล็กทริ ค จํากัด
-ออกแบบ Banner Adseach บริ ษทั สมบูรณ์ อิเล็กทริ ค จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน เอส ซี แอร์

สัปดาห์ที่ 11

-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บริ ษทั เอสเอสที อินเทอเซค จํากัด
-ออกแบบ Banner Adseach บริ ษทั เอสเอสที อินเทอเซค จํากัด
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า บริ ษทั เอสเอสที อินเทอเซค จํากัด

สัปดาห์ที่ 12

-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า บริ ษทั ซานไทย จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ Banner Adseach บริ ษทั ซานไทย จํากัด
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า โรงพิมพ์กองทอง
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ โรงพิมพ์กองทอง
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบแผนที่ ร้านโคมไฟช.รวย

สัปดาห์ที่ 13

- แก้ไขแผนที่บริ ษทั ไทยโพลีพลาสเทค จํากัด
-ออกแบบแผนที่ บริ ษทั แสงรุ่ งเรื องพลาสติก
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า ร้านประหยัดหิ นอ่อน
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(ต่อ) สัปดาห์ที่ 13 -รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ นิค คาร์ เร้นท์ แอนด์ ทรายสปอร์ ต ฯ
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ บอนซอง อิเล็กทรอนิกส์
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า บอนซอง อิเล็กทรอนิกส์
สัปดาห์ที่ 14

-ออกแบบแผนที่ โอพีวี เอ็นเตอร์ ไพร์ ส อุปกรณ์แพคกิ้ง
-ออกแบบแผนที่ บริ ษทั เอ็นทีวาย คอนสตรัคชัน่
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ ลายนํ้า บริ ษทั เอ็นทีวาย คอนสตรัคชัน่
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน นิมิตรยนต์

สัปดาห์ที่ 15

-ออกแบบแผนที่ บริ ษทั จําเริ ญ เอ็นจีเนียร์ ร่ิ ง จํากัด
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้าน MTJ เครื่ องเขียน
-ตกแต่ง/ไดคัท รู ปสิ นค้า ร้าน MTJ เครื่ องเขียน
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ ร้านเพื่อนชุดวิวาห์

สัปดาห์ที่ 16

-ตกแต่ง/ไดคัท ร้านเทพรักษ์ แสตนเลส
-ตกแต่ง/ไดคัท อู่อุดมทรัพย์ธาดาบุรีรัมย์
-รับบรี ฟงานจาก AE มาออกแบบ แบนเนอร์ อู่อุดมทรัพย์ธาดาบุรีรัมย์
-ออกแบบแผนที่ บริ ษทั พีพีเอการ์ ด

3.8 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ ดแวร์
-เครื่ องคอมพิวเตอร์

-สมุดจดข้อมูล

-โทรศัพท์มือถือ

-กล้องถ่ายรู ป

-เครื่ องปริ้ นเตอร์
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
-โปรแกรม Microsoft Word
-โปรแกรม Adobe illustrator

-โปรแกรม Adobe Photoshop

