บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
จากการที่ ได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการผลิ ตสื่ อโฆษณาออนไลน์ ในรู ปแบบของ เว็บไซต์
ให้กบั บริ ษทั ซุ ปเปอร์ สตีล (ประเทศไทย) ของบริ ษทั เทเลอินโฟมีเดียจากัด(มหาชน) ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับศึกษาองค์ประกอบของการทาเว็บไซต์ของบริ ษทั เทเลอินโฟมีเดี ย จากัด(มหาชน)
และกระบวนการในการผลิ ตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบของ เว็บไซต์ โดยเริ่ มจากพนักงานขาย ได้ขาย
งานให้ ก ับ ลู ก ค้า รั บ บรี ฟ จากพนัก งานขาย ออกแบบงานและน าตัว งานที่ ไ ด้ท าขึ้ น ระบบแล้ว
ออนไลน์เป็ นเว็บไซต์ โดยผลจากการศึกษางานทาให้ทราบถึ งขั้นตอนต่างๆในการผลิ ตโฆษณา
ออนไลน์ในรู ปแบบของ เว็บไซต์ ดังนี้

ภาพประกอบที่ 4.1 logo บริ ษทั ซุ ปเปอร์ สตีล (ประเทศไทย) จากัด

4.1 การรับ Brief จากพนักงานขาย
เข้ารับบรี ฟจากพนักงานขาย โดยพนักงงานขายจะเป็ นคนที่บอกความต้องการของ
ทางลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร อย่างไร ต้องการ แพ็คเก็ต เว็บไซต์ แพ็คเก็ตไหนเช่น UPC ( xs
2017 )ขนาด 960 x 240 px , Banner Suppersite plus ( xs-1/xs-1 )ขนาด 960 x 400 px , Banner
Suppersite plus S M L ขนาด 2732 x 1200 px เป็ นต้น ซึ่ งใน 1 เว็บต้องการให้มีอะไรอยูใ่ นเว็บของ
ธุ รกิ จตนเอง ยกตัวอย่างเช่น ต้องการ แบนเนอร์ 3 แบนเนอร์ ต้องการ แคตตาล็อก สิ นค้า 30 รู ป
ต้องการโทนสี ฟ้ า ขาว และข้อความที่เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การในกิจการของลูกค้า เป็ นต้น และ
เมื่อได้รับ Email สั่งทา แบรนเนอร์ ในนั้นจะบอกรายละเอียดของงานอีกทีหนึ่ งว่าใครคือพนักงาน
ขายที่ดูแลงานของบริ ษทั ซุปเปอร์สตีลอยู่ สามารถไปเอาไฟล์รูปภาพและ บรี ฟ งานที่ลูกค้าต้องการ

โดยจะอยูใ่ นกล่องงานของพนักงานขายคนที่ดูแลงานของบริ ษทั ดังกล่าว และรหัส ID ของลูกค้า
เพื่อนาไปกรอกลงในเว็บ job.yellowpages.co.th เพื่อทาการกด Start job ของ Graphic

ภาพประกอบที่ 4.1 รับบรี ฟในที่ประชุม

ภาพประกอบที่ 4.2 การกด Start Producing Graphics
เพื่อรายงานว่าได้เริ่ มงานชิ้นนี้แล้ว

4.2 การออกแบบ แบนเนอร์ และ แคตตาล็อก
โดยก่อนการออกแบบจะต้องเริ่ มคิ ดตามโจทย์และร่ างภาพออกมาว่าจะจัดองค์ประกอบ
อย่างไร จากนั้นใช้โปรแกรมหลักอยู่ 2 โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้เพื่อสร้าง
ชิ้ นส่ วนในงานที่ เป็ นภาพเวกเตอร์ แทบสี โลโก้ และสัญลักษณ์ ต่า งๆ รวมถึ ง ตัวอัก ษรข้อความ
ทั้งหมด ส่ วนโปรแกรม Adobe Photoshop จะใช้จดั การกับรู ปภาพ เช่น แต่งสี และแสงของภาพน
นั้นๆรี ทชั ไดคัท สิ นค้าและนาส่ วนประกอบต่างๆมาจัดวางเข้าไว้ดว้ ยกัน

ภาพประกอบที่ 4.3 ร่ างภาพก่อนลงมือผลิต
โดยองค์ประกอบและข้อความที่อยูบ่ นแบนเนอร์ จะมาจากบรี ฟ ซึ่ งในงานนี้ ลูกค้าต้องการ
ให้มีรูปหน้าโรงงานของเขาและต้องการให้ Mood and Tone ที่มีลกั ษณะความเป็ นจีนผสมอยูจ่ ึง
เลื อกใช้สีแดงตัดกับสี ทอง รวมถึ ง รู ปทรงแทบที่ อยู่บนแบนเนอร์ ที่ตอ้ งการออแบบให้ดูรู้สึกถึ ง
ความแข็ง ความรุ นแรง เพื่อให้ได้อารมณ์ แบบจีน และข้อความที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า ที่ ทางบริ ษทั ได้
จาหน่าย และขนาดของแบนเนอร์คือ Banner Suppersite plus L ขนาด 2732 x 1200 px

ภาพประกอบที่ 4.4 รู ป แบรนเนอร์ เว็บไซต์ของซุ ปเปอร์ สตีล(ประเทศไทย)จากัด

ภาพประกอบที่ 4.5 รู ป แบรนเนอร์ เว็บไซต์ของซุ ปเปอร์ สตีล(ประเทศไทย)จากัด
( แบบที่ 2 )

ภาพประกอบที่ 4.6 การแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop

ภาพประกอบที่ 4.7 สร้างองค์ประกอบต่างๆที่เป็ นเวกเตอร์ และตัวหนังสื อโดยใช้โปรแกรม
illustrator

ภาพประกอบที่ 4.8 ไดคัทและรี ทชั ภาพสิ นค้า

ภาพประกอบที่ 4.9 สร้างองค์ประกอบที่ใช้เป็ นลายน้ าในแคตตาล็อก

ส่ วนแคตตาล็อกเมื่อลูกค้าต้องการให้ใส่ ลายน้ าลงไปในแคตตาล็อกเพื่อป้ องกันไม่ให้ใคร
สามารถเอารู ปสิ นค้าของเขาไปใช้ประโยชน์ได้ เราจึงต้องสร้ างลายน้ าขึ้นมาเพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการของทางลู ก ค้า ในการท าลายน้ า เราสามารถท าชิ้ น ส่ ว นของที่ ใ ช้ ท าในแบรน์ เ นอร์ ม า
ประยุกต์ใช้สร้างเป็ นแคตตาล็อกได้ หรื อจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ตอ้ งคานึ งถึง Moon and tone ใช้
ทาแบรน์เนอร์ ดว้ ย พอได้ประกอบชิ้นส่ วนขึ้นมาเพื่อใช้ในแคตตาล็อกแล้วจึงจะนาเอารู ปมาใส่ ลง
ไปเป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อย

ภาพประกอบที่ 4.10 แคตตาล็อก

ภาพประกอบที่ 4.11 นาองค์ประกอบต่างๆมารวมเข้าไว้ดว้ ยกัน

4.3 การนางานขึน้ ระบบออนไลน์
ส่ งงานกลับให้พนักงานขายโดยการนาไฟล์ที่ทาเสร็ จแล้วไปใส่ ไว้ในกล่องของพนักงาน
ขายคนนั้นโดยมีขอ้ กาหนดว่าถ้าเป็ นไซต์ที่มีขนาด 960 x 200 px และขนาด 960 x 400 ห้ามมีความจุ
เกิน 200 KB ส่ วนไซต์ที่มีขนาด 2732 x 1200 ห้ามมีความจุเกิน 500 KB ใส่ ในโฟร์ เดอร์ ชื่อแบน
เนอร์ ส่ วน แคตตาล็อกให้ใส่ ในโฟร์ เดอร์ ที่ชื่อว่า แคตตาล็อก หรื อส่ งทางไลน์ หรื อ google drive
แล้วแต่พนักงานขายจะสะดวก ในกรณี ที่ กราฟฟิ ก ทา แบนเนอร์ มาให้ลูกค้าเลือกจะต้องส่ งรู ป
แบนเนอร์ ผ่านไปทางพนักงานขายที่ดูแล จากนั้นรอลูกค้าเลือก เมื่อเราส่ งงานเรี ยบร้อยถึงจะเข้าไป
กด Finish job Graphic ที่เว็บ Job.yellowpages.co.th ได้และทาการ Reply E-mail ที่สั่งทางานชิ้นนี้
กลับไปหาพนักงานขายและฝ่ าย ITให้เตรี ยมนารู ป ขึ้ นเว็บไซต์ ก่ อนนาไปเผยแพร่ จะมี ลิ้ ง ไว้

สาหรับให้ลูกค้าตรวจสอบว่าต้องการแก้ไขตรงจุดไหนหรื อไม่ ถ้ามีก็ตอ้ งนากลับมาแก้ไขจนกว่า
ลูกค้าจะพึงพอใจกับงานบนเว็บทั้งหมดเว็บไซต์และทางลูกค้าต้องชาระค่าบริ การ จึงจะสามารถ
ออนไลน์เป็ นเว็บไซต์ที่กลุ่มเป้ าหมายสามารถค้นหาเจอได้ในสื่ ออินเตอร์ เน็ต

ภาพประกอบที่ 4.12 ส่ งงานให้พนักงานขาย ทางกล่องงานในไดร์ ฟกลาง

ภาพประกอบที่ 4.13 ส่ งงานแคตตาล็อกทาง google drive

ภาพประกอบที่ 4.14 ส่ งงานให้พนักขาย ทางไลน์

ภาพประกอบที่ 4.15 การกด Finish job Graphic

ภาพประกอบที่ 4.16 Reply E-mail แจ้งว่าส่ งงานเรี ยบร้อยแล้ว

ภาพประกอบที่ 4.17 ภาพแบรน์เนอร์ ที่นาไปใช้

