บทที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน
จากการที่ได้เข้าไปฝึ กงานที่ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) นั้นข้าพเจ้าได้ศึกษาและลง
มือทําในเรื่ องขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ของ บริ ษทั เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ฝ่ าย Thailand YellowPages ซึ่ งเป็ นการศึกษาขั้นตอนในการผลิตและออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ รับบ
รี ฟจากฝ่ ายขาย โดยใช้การออกแบบงานในรู ปแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดคําโฆษณาพาดหัวแบน
เนอร์ (Banner) ให้กระชับ ได้ใจความ และจัดวางองค์ประกอบงานให้รูปแบบเหมาะสมกับตัวประเภท
ของสิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้า ตรงตาม Mood and Tone และออกแบบลายนํ้าให้เป็ นรู ปแบบเฉพาะ
จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความแตกต่าง เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเจ้าของธุ รกิจ ที่ได้ซ้ือโฆษณา
ออนไลน์ของทางบริ ษทั เพื่อบ่งบอกความเป็ นเจ้าของของสิ นค้าหรื อบริ การ กันการลอกเลียนแบบ และ
แสดงภาพรวมของร้านเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นลูกค้าของร้าน โดยการศึกษางานครั้งนี้ทาํ ให้เราได้
ทราบถึงขั้นตอนการออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ในองคก์รโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 ขั้นตอนการรับบรีฟจากฝ่ ายขาย (Account Executive)
เข้าร่ วมรับบรี ฟกับฝ่ ายขาย โดยร้านค้าคือ ร้านไทยยง วัสดุก่อสร้าง ร้านจําหน่ายปลีกและขายส่ ง
สิ นค้า วัสดุก่อสร้าง เครื่ องมือช่าง เป็ นร้านใหญ่ ที่รวมสิ นค้าก่อสร้างเกือบทุกชนิด เช่น เสาคอนกรี ต พื้น
คอนกรี ต เหล็กก่อสร้าง ไม้แปรรู ป อุปกรณ์ประปา ท่อพีวซี ี อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ กระเบื้อง ปูน หิ น
ก่อสร้าง อิฐบล็อค รวมถึงสิ นค้าการเกษตร ในส่ วนของงานกราฟิ กได้รับบรี ฟมาว่า ต้องการ Mood and
Tone สี ที่ดูสดใส กราฟิ กเรี ยบๆไม่เยอะเกินไป และต้องช่วยเสริ มให้ชื่อร้าน และสิ นค้าโดดเด่น

ภาพประกอบรู ปที่ 4.1 Logo ไทยยงวัสดุก่อสร้าง

31

4.2 ขั้นตอนการออกแบบ
นอกจากจะได้เข้าร่ วมฟังการรับบรี ฟแล้ว ฝ่ ายขายก็จะส่ งอีเมลสรุ ปบรี ฟของการทํากราฟิ กมาให้
อีก เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในขั้นตอนการดําเนินงาน Mood And Tone ที่ทางลูกค้าได้เลือกมา คือ
ขาว สี เหลือง และ สี ส้ม ซึ่ งสามสี น้ ีัตอ้ งมีให้ครบบนแบนเนอร์ (Banner) ในส่ วนของลายนํ้านั้นก็ตามแต่
ความเหมาะสม
4.2.1 ออกแบบลายนํ้า
เป็ นกราฟิ กที่ตอ้ งทําเป็ นอันแรกและทุกๆร้านค้าหรื อโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็ นลูกค้าของ
Thailand Yellowpages จะมีลายนํ้าเป็ นของตัวเอง เพื่อมาติดแสดงความเป็ นเจ้าของสิ นค้า เพราะสิ นค้า
บางชิ้นมีขายหรื อให้บริ การเฉพาะเเค่ที่เดียว ซึ่งเป็ นเจ้าของที่ทาํ มาแต่ด้ งั เดิม จึงต้องมีลายนํ้ากันการผลิต
ลอกเลียนแบบหรื อ ขโมยรู ปไปใช้ อันดับแรก รับบรี ฟจากฝ่ ายขายโดยตรง ลูกค้าต้องการความเรี ยบง่าย
ไม่แย่งความโดดเด่นของสิ นค้า แต่ชื่อร้านต้องอ่านได้อย่างชัดเจน จึงมาออกแบบต่อ และได้ออกแบบ
ตามสี ท่ีลูกค้ากําหนดมาให้ คือ สี ขาว สี เหลือง และ สี ส้ม โดยแรงบัลดาลใจมาจากป้ ายชื่อของร้านที่ใช้สี
เหลืองและสี แดง ใช้ตวั หนังสี แดงมาจากสี พ้นื ป้ ายตัดเส้นสี ดาํ เพื่อให้อ่านได้ง่าย เลือกใช้ font ไม่มีหวั
ตัวหนา และสร้างเส้นแถบสี เหลืองให้ชิดขอบมากที่สุด เสริ มด้วยเส้นสี เหลืองอมส้มและสี ส้ม ให้ดูมี
เอกลักษณ์มากขึ้น

ภาพประกอบรู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการออกแบบ
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ภาพประกอบรู ปที่ 4.3 ลายนํ้าไทยยง วัสดุก่อสร้าง

เนื่องจากทางลูกค้าอยากให้สินค้ามีความโดดเด่น ทางเราจึงได้เลือกใช้ Photoshop ไดคัทรู ป
สิ นค้าที่ได้รับมาจากลูกค้าพร้อมตกแต่งรู ปเพิ่มเติม เพิ่มพื้นหลังสี ส้มให้กบั สิ นค้าเสริ มให้สินค้าเด่นขึัน
กว่าเดิม และเข้ากับ Mood And Tone สี ขาว เหลือง ส้ม ส่ งกลับไปให้ลูกค้าดูวา่ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
หรื อไม่ ถ้ายังก็นาํ มาแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนจะนํารู ปทั้งหมดมาประกอบร่ างกับลายนํ้า แต่รูปที่ได้ก็ยงั ไม่
สามารถนําไปขึ้นระบบในเว็บหลักได้ทนั ที

เพราะรู ปนั้นใหญ่เกินไป

เป็ นผลเสี ยในการโหลดหน้า

เว็บไซต์ทาํ ให้กลายเป็ นหน้าเว็บคุณภาพแย่ มีผลต่อการติดหน้าแรกกูเกิ้ล รู ปที่ใช้นอ้ ยที่สุดคือ 10-15 รู ป
ดังนั้นเราจึงต้องย่อรู ปภาพให้มีขนาดเล็กลง และทําให้ความจุต่าํ ลง ซึ่ งที่นี่ใช้โปรแกรม Image Resizer
Setup ย่อรู ปภาพได้จาํ นวนเยอะ ไม่จาํ เป็ นต้องย่อทีละรู ปให้เสี ยเวลาในการทํางาน ร่ นระยะเวลา เป็ นสิ่ งที่
องค์กรใหญ่ๆควรมีส่ิ งที่ช่วยทุ่นแรงในการทํางาน

ภาพประกอบรู ปที่ 4.4
ขั้นตอน Photoshop ไดคัทรู ปสิ นค้า

ภาพประกอบรู ปที่ 4.5
ขั้นตอน Photoshop ไดคัทรู ปสิ นค้า
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ภาพประกอบรู ปที่ 4.6 ใส่พ้นื หลังเพิ่มเติม

ภาพประกอบรู ปที่ 4.7 ประกอบร่ างลายนํ้าและรู ปสิ นค้า
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ภาพประกอบรู ปที่ 4.8 ประกอบร่ างลายนํ้าและรู ปสิ นค้าเสร็จสมบูรณ์

ภาพประกอบรู ปที่ 4.9 ใช้โปรแกรม Image Resizer Setup ย่อรู ปก่อนนําไปขึ้นระบบ
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ภาพประกอบรู ปที่ 4.10 ภาพสิ นค้าใส่ลายนํ้าที่เสร็ จสมบูรณ์จะไปอยูใ่ นส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์

ภาพประกอบรู ปที่ 4.11 ภาพสิ นค้าใส่ลายนํ้าที่เสร็ จสมบูรณ์จะไปอยูใ่ นส่วนของแคตตาล็อกออนไลน์
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4.2.2 ออกแบบแบนเนอร์ (Banner)
กราฟฟิ กส่ วนนี้ เป็ นส่ วนที่ แสดงถึ งสิ นค้าและบริ การของลู กค้าที่ซ้ื อการโฆษณาออนไลน์กบั
Thailand Yellowpages แต่ไม่ได้บอกถึ งสิ นค้าทุกตัวในร้านเลยที เดียวทั้งหมด จะบอกถึ งภาพรวมของ
ร้านค้ามากกว่าว่าจําหน่ ายสิ นค้าประเภทไหน และแสดงช่ องทางการติดต่อซื้ อขาย เช่ น เบอร์ โทรศัพท์
ไลน์ เฟสบุค๊
รับบรี ฟจากอีเมลที่ได้รับจากฝ่ ายขาย ที่จะส่ งรหัสไอดีของลูกค้า และชื่ อร้านค้า มาให้เราเข้าไป
นําข้อมูลจากเซิ ร์ฟเวอร์ ส่วนกลาง คือ สรุ ปการบรี ฟเพิ่มเติม และรู ปภาพที่ลูกค้าต้องการจะนํามาใส่ มา
ปรับแต่งและออกแบบแบนเนอร์ ในส่ วนของร้านไทยยงวัสดุ ลูกค้าเลือก Mood And Tone ขาว เหลือง
และส้ม อยากให้สินค้ามีความโดดเด่นในกราฟิ กทั้งหมด จึงนํารู ปที่ทางลูกค้าส่ งมา แล้วทางเราได้ไดคัท
หมดแล้ว มาคัดเลื อกสิ นค้าที่ขายดี หรื อยี่ห้อชื่ อดังที่คนนิ ยมใช้ มาตัดต่อรวมกัน เพิ่มแสงและเงาสิ นค้า
เพื่อนําไปเป็ นภาพหลักบน Banner และเสริ มด้วยภาพวัสดุก่อสร้างสําคัญที่ตอ้ งใช้ในทุกงานก่อสร้าง เช่น
ทราย หิ น เสาคอนกรี ต

ภาพประกอบรู ปที่ 4.11 ภาพสิ นค้าที่คดั เลือกมาตัดต่อรวมกัน
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นอกจากรู ปสิ นค้าแล้ว ทางลูกค้ายังส่ งรู ปร้านค้าบางส่ วนมา เราจึงคัดเลือกมาตกแต่งและใส่ ลงใน
แบนเนอร์ เพิ่ม และใช้ Mood And Tone ขาว เหลือง ส้ม แบบลายนํ้าของสิ นค้าที่ทางลูกค้าอยากได้แบนเนอร์
ที่มีส่วนคล้าย มีความเข้ากันกับลายนํ้าที่ได้ออกแบบไป มาออกแบบตกแต่งตามที่เราได้คิดออกแบบไว้ เพิ่ง
คําโฆษณา เบอร์ ติดต่อร้านค้าเป็ นอันเสร็ จสมบูรณ์

ภาพประกอบรู ปที่ 4.12 ภาพการตกแต่งและออกแบบ Banner

ภาพประกอบรู ปที่ 4.13 Banner ไทยยงวัสดุที่เสร็จสมบูรณ์
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ภาพประกอบรู ปที่ 4.14 Banner ที่ผา่ นการตรวจสอบและขึ้นระบบใน Thailand Yellowpages แล้ว

4.3 ขั้นตอนการส่ งชิ้นงาน
นําชิ้นงานที่เสร็ จสมบูรณ์ท้ งั ลายนํ้า และ แบนเนอร์ (Banner) ส่ งกลับไปที่เซิ ร์ฟเวอร์ ส่วนกลาง
หรื ออีเมลของฝ่ ายขายที่เป็ นเจ้าของงาน

เพื่อนําไปเสนอต่อลูกค้าว่าควรแก้ไขปรับปรุ งตรงส่ วนไหน

ชิ้นงานถูกใจหรื อไม่ หรื ออยากเพิ่มข้อมูลก็สามารถทําได้ จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ ก่อนนําชิ้นงานกราฟิ ก
ขึ้นใส่ ระบบเบื้องหลังของเว็บไซต์ Thailand Yellowpages พร้อมข้อมูลของร้านที่เป็ นลูกค้า ให้ฝ่ายขาย
นําขึ้นระบบโชว์ในหน้าเว็บจริ งที่จะใช้ในการทําสื่ อโฆษณาออนไลน์

