บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ

บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด
Issue design corporation co.,ltd.

3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

40/1686 ซ.เอกชัย 76 ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: +66 (8) 930 1649

รู ปภาพที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด

รู ปภาพที่ 3.2 แผนที่รูปภาพที่ บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด เป็ นบริ ษทั ประเภท ธุ รกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
รู ปแบบนิตยสารออนไลน์ เป็ นการประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบที่ตวั เราเป็ นสื่ อกลางระหว่างเจ้าของ
แบรนด์และกลุ่มเป้ าหมาย โดยมีการนาเสนอในรู ปแบบนิตยาสารแฟชัน่ ออนไลน์ โดยการทาการ
ผลิตสื่ อและนาไปเผยแพร่ บนหน้าเว็ปไซต์ของบริ ษทั ที่มีชื่อว่า LOOKBOOK.TH ในส่ วนของการ
ผลิตสื่ อนั้น ทางบริ ษทั มีการจัดแจงบุคลากรภายในบริ ษทั โดยแต่ละฝ่ ายจะดาเนินงานตามประเภท
ของงานและตามความถนัดที่ทางบริ ษทั ได้จดั แจงไว้
3.2.1. การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ งานด้านนี้ จะใช้ความชานาญและมีประสบการณ์ใน
การเจรจาต่อรองกับลูกค้า สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
3.2.2. การจัดการบนเว็ปไซต์ โดยมีทีมโปรแกรมเมอร์ ประจาบริ ษทั อยูใ่ นฝ่ ายการ
บริ หารงานหน้าเว็ปไซต์ให้มีการเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา และจัดการปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็ป
ไซต์
3.2.3. รับจ้างผลิตงานโฆษณา และนาเสนอผลงานผ่านเว็ปไซต์ งานประเภทนี้จะเป็ นงาน
หลักของทางบริ ษทั โดยจานาสิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ ที่เจ้าของแบรนด์ตอ้ งการนาเสนอในรู ปแบบของ
ภาพนิ่ง หรื อภายเคลื่อนไหว โดยจะทาการถ่ายแบบโดยช่างภาพ (Photographer) รวมไปถึงการคิด
หัวข้อในการนาเสนอ (Content) ให้น่าสนใจ โดยจะจัดทาโดย นักเขียนบรรยาย (Columnist) และ
ขั้นตอนกระบวนการผลิตต่างๆ ให้ และเผยแพร่ ลงบนเว็ปไซต์ของเรา
3.2.4. รับจ้างรี ววิ สถานที่ต่างๆ งานประเภทนี้ แพร่ หลายอย่างมากในธุ รกิจออนไลน์ โดย
การที่สถานที่ต่างจะว่าจ้างทีมงานทางบริ ษทั ไปรี วิว สถานที่น้ นั ๆ รวมถึงคิดหัวข้อการนาเสนอ
(Content) และเนื้อหาที่น่าสนใจ รวมไปถึงมีการถ่ายรู ปมุมต่างๆ เพื่อนาไปนาเสนอให้น่าสนใจ
ที่สุด
บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด บริ การวางแผนการลงสื่ อโฆษณาบนหน้าเว็ป
Lookbook.th โดยจากัดผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากเป็ นนิตยสารแฟชัน่ ออนไลน์ที่มีหน้าเว็ปเป็ นของตนเอง
ผลิตภัณฑ์ที่จะทาการผลิตสื่ อโฆษณาให้ จึงจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับแฟชัน่ ทั้งหมด
ให้บริ การแนะนาวางแผนกลยุทธด้านสื่ อโฆษณา แผนกผลิตสื่ อโฆษณาจะเป็ นทั้งผูศ้ ึกษาผลิตภัณฑ์
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ของลูกค้าและทาการผลิตต่อ เมื่อฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า รวบรวมข้อมูลและจุดประสงค์ท้ งั หมดที่
ลูกค้าต้องการเรี ยบร้อย จึงจะส่ งให้ฝ่ายผลิตคิดหาสถานที่ วันและเวลา รวมไปถึงรู ปแบบในการ
ผลิต รู ปแบบในการนาเสนอ ให้ลูกค้าเลือกอีกครั้ง ว่าต้องการที่จะให้บริ ษทั ผลิตในรู ปแบบไหนมา
ให้ และหากมีส่วนไหนขัดข้อง ก็จะแก้ไขตามที่ลูกค้าต้องการ จนเสร็ จสิ้ น เมื่อผลิตเสร็ จสื่ อเสร็ จ
แล้ว ก็จะนาไปให้นกั เขียนบรรยาย (Columnist) เขียนนาเสนอผลิตภัณฑ์ลงบนเว็ปไซต์เพื่อโปรโมท

โดยมีตาแหน่งหน้าที่จาแนกตามนี้
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Account Executive)
ลักษณะงานจะเป็ นการเจรจาเรื่ องข้อมูลและรู ปแบบของโฆษณาที่ลูกค้าต้องการ ให้ออกมา
เป็ นไปในรู ปแบบใด ดูแลลูกค้าโดยเฉพาะทาง หรื อเมื่อมีการซื้ อ-ขาย และมีการบริ การหลังการขาย
อธิ บายและนาเสนอรู ปแบบกานนาเสนอในรู ปแบบต่างๆ ที่บริ ษทั ทาได้ให้ลูกค้าเลือก ทั้งสถานที่
ถ่ายทา นางแบบ นายแบบ รวมไปถึงอารมณ์ของภาพที่อยากให้สื่ออกมาเป็ นแบบใด และขาดไม่ได้
คือการตกลงเจรจากับลูกค้าในเรื่ องของค่าใช้จ่ายด้วย
ฝ่ ายผลิตและออกแบบสื่ องานโฆษณา
ทาหน้าที่ผลิตสื่ อโฆษณาเพื่อจะทาการโฆษณาแบรนด์สินค้าแฟชัน่ ตามที่เจ้าของแบรนด์
หรื อลูกค้าต้องการ ให้ออกมาตรงตามความต้องการที่สุด โดยการราแบรนด์สินค้านั้นมาถ่ายแบบให้
ออกมาในรู ปแบบของแฟชัน่ ออกมาในรู ปแบบที่ลูกค้าได้เลือกไว้ตอนต้นแล้ว ฝ่ ายผลิตจะประกอบ
ไปด้วย ช่างภาพ คอสตูม ช่างแต่งหน้า ช่างทาผม
คอลัมนิสส์ (Columnist)
ทาหน้าที่เขียนบรรยายหัวข้อเรื่ องที่เว็ปไซต์ จะนาเสนอ โดยจะต้องอาศัยผูม้ ีประสบการณ์
ในการเขียนบรรยายคอลัมน์พอสมควร เขียนให้ดึงดูดและน่าสนใจที่สุดด้วยถ้อยคาที่สุภาพ อาจจะ
ใช้การเล่นคาบ้างเพื่อสร้างความน่าสนใจ ไม่เพียงเขียนด้วยภาษาที่ดีเท่านั้น แต่ตอ้ งเขียนให้มีความ
น่าสนใจกว่างานเขียนทัว่ ๆไป และที่สาคัญอีกหนึ่งประการ คือจรรยาบรรณของสื่ อ เมื่องานเขียน
ถูกเผยแพร่ ออกไป ต้องพร้อมจะรับผิดชอบสิ่ งที่ได้เขียนลงไปแล้วด้วย
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3.3 ลักษะงานของ บริษัท อิชชู่ ดีไซน์ คอเปอเรชั่ น จากัด
ผลิตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบภาพนิ่ง และนามาลงคอลัมน์ ในเว็ปไซต์ ของ Lookbook.th
โดยทางบริ ษทั จะทาการติดต่อประสานกับลูกค้าเจ้าของแบรนด์ สิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ ที่
ต้องการจะให้ทาง Lookbook.th ทาการผลิตสื่ อโฆษณา และทาการนาเสนอในรู ปแบบของ
Lookbook.th ขึ้นมา ตั้งแต่การถ่ายทาจนไปถึงกระบวนการเผยแพร่ และนามาเขียนเป็ นคอลัมน์ โดย
การนาเสนอนั้นก็จะมุ่งเน้นในเรื่ องของการขายแอบแฝงอยูด่ ว้ ย

รู ปภาพที่ 3.3 ตัวอย่างคอลัมน์ของแบรนด์ MCM
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รู ปภาพที่ 3.4 ตัวอย่างคอลัมน์ของแบรนด์ Outdoor

1. รับรี วิวสถานที่ต่างๆ
ปั จจุบนั มีสถานเที่ยวหรื อร้านอาหารอีกมากมาย ที่บรรยากาศดี ราคาไม่แพง และ
อาหารอร่ อยหรื ออาจจะเป็ นสถานที่สวยๆ ที่อาจจะยังไม่ได้รับความสนใจ เจ้าของร้านหรื อ
เจ้าของสถานที่น้ นั ๆ ก็จึงจะติดต่อทางบริ ษทั มาเพื่อคุยรายละเอียด และเมื่อเจรจาตกลงกัน
เรี ยบร้อย ทางบริ ษทั ก็จะส่ งทีมงานเข้าไปทาการรี ววิ สถานที่น้ นั ๆ โดยสถานที่น้ นั ๆ จะคอย
ดูแลเรื่ องค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ภายใสสถานที่น้ นั ๆ ด้วย
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รู ปภาพที่ 3.5 ตัวอย่างคอลัมน์รีววิ ร้านกาแฟ หมากบุรีคอฟฟี่

2. สัมภาษณ์คนที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของแฟชัน่
บุคคลที่มีชื่อเสี ยงในเรื่ องของแฟชัน่ หรื อการแต่งตัวนั้น มีมากในปั จจุบนั ไม่วา่ จะ
เป็ นบล็อกเกอร์ สอนแต่งหน้า บล็อกเกอร์ รับจ้างรี ววิ สิ นค้าต่างๆ บุคคลที่มีคนติดตามใน
อินสตาแกรมจานวนมากและแต่งตัวเก่ง รวมไปถึงนักแสดงที่มีชื่อเสี ยงและรักการแต่งตัว
จะสามารถทาให้บทความนั้นๆ ดุน่าสนใจ จะสัมภาษณ์ไปถึงไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ เป็ นต้น
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รู ปภาพที่ 3.6 ตัวอย่างคอลัมน์สัมภาษณ์ อิ้งค์ วรันธร

Facebook Page เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่จดั ทาขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายที่รักการแต่งตัวนั้นได้
ติดตามข่าวสาร เนื่ องจากปั จจุบนั มีผใู ้ ช้เฟสบุคอยูจ่ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายของเรา อีก
ทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงมีการอัพเดทข่าวสารอยูต่ ลอดเวลา

Lookbook.in.th เป็ นช่องทางหลักในการนาเสนอสื่ อต่างๆ ของบริ ษทั เป็ นเว็ปไซต์ที่มุ่ง
นาเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการแฟชัน่ ทั้งหมด เทรนส์การแต่งตัวใหม่ๆ เครื่ องประดับ กระเป๋ า
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รองเท้า เป็ นต้น เป็ นช่องการในการกระจายข่าวสารได้กว้างไกลบุคคลทัว่ ทั้งโลกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
Instagram @Lokbook.th เป็ นช่องทางให้ผทู ้ ี่หลงรักในแฟชัน่ ละการแต่งตัว ได้ติดตามเท
รนส์แฟชัน่ ใหม่ๆ ของแต่ละบุคคล เหมือนเป็ นการแชร์ ไอเดียการแต่งตัวกันในช่องทางอินสตาแก
รมด้วย โดยจะมุ่งเน้นไปที่การโพสเผยแพร่ รูปของบุคคลธรรมดาที่รักการแต่งตัว ไม่จาเป็ นต้องเป็ น
คนมีชื่อเสี ยง

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 นางสาวบุศริ นทร์ วังบุญ (Account Executive)
3.4.2 ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
 ติดต่อประสานกับลูกค้า และสถานที่ประกอบการต่างๆ
 ทา Power point แบบงานเสนอลูกค้า
 หา Location ที่จะถ่ายงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 ติดต่อประสานงานขออนุ ญาตถ่ายทากับทางเจ้าของสถานที่
 ติดต่อนางแบบและนายแบบที่ลูกค้าเลือก นัดวันเวลาและสถานที่
 หา Reference
3.5 ชื่ อ-สกุลและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
 นางสาวลลิตา อินทวิรัตน์
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
 Account Executive , Columnist
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 - 25 สิ งหาคม 2560 (รวม 15 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.30 น. - 18.00 น.
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3.7 ขั้นตอน วิธีการดาเนินงานเพื่อนาเสนอผลงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน่ ักศึกษาดาเนินงานดังนี้
ตารางขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานสาหรับรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ระยะเวลา

รายละเอียดการปฎิบตั ิงานสหกิจ

สัปดาห์ที่ 1

ฟังคาอธิ บายงานแผนการทางานของบริ ษทั อิชชู่ดีไซน์คอเปอเรชัน่ จากัด จาก
เจ้าของบริ ษทั ว่าต้องรับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้าง

สัปดาห์ที่ 2

ดูตวั อย่างเมลจากลูกค้า บีฟงาน และผลงานที่ด้ าไปแล้ว ตรงตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการ

สัปดาห์ที่ 3

อ่านและตอบเมลลูกค้าด้วยตนเอง และตีความข้อมูลทั้งหมด รวบรวมไปนาเสนอ
ในห้องประชุม

สัปดาห์ที่ 4

นาเสนอรู ปแบบงานที่ลูกค้าต้องการ

สัปดาห์ที่ 5

ไปยืมสิ นค้าภายใต้แบรน MCM ที่ลูกค้าต้องการจะถ่ายแบบมาถ่ายงาน, ถ่ายทา, ส่
งานให้ลูกดูความเรี ยบร้อยก่อนเผยแพร่

สัปดาห์ที่ 6

เริ่ มทาการถ่ายแบบ(แก้) และส่ งรู ปที่คดั แล้วให้ลูกค้าดูวา่ ต้องปรับปรุ งแก้ไขส่ วน
ใดอีกไหม

สัปดาห์ที่ 7

ประชุมนาเสนอ Content ใหม่ๆ ของแต่ละคน เพื่อนาเสนอลง เว็ปไซต์
Lookbook.th

สัปดาห์ที่ 8

รับเมลจากลูกค้า ที่ Veraviran Resort จ.นครราชสี มา ต้องการให้ไปรี ววิ ที่เที่ยว

สัปดาห์ที่ 9

ออกนอกสถานที่ไปยัง Veraviran Resort จ.นครราชสี มา เพื่อทาการถ่ายทาการรี วิว
, กลับมาส่ งตัวอย่างรู ปให้ลูกค้าตรวจสอบความเรี ยบร้อย

สัปดาห์ที่ 10

รับเมลจากลูกค้า รองเท้าแบรนด์ Native ต้องการให้ถ่ายแบบโดยเน้นสถานที่เป็ น
สระว่ายน้ าสะส่ วนใหญ่, หาสถานที่ ละนางแบบที่จะถ่ายทา ทา PowerPoint ส่ งให้
ลูกค้าเลือก
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สัปดาห์ที่ 11

ติดต่อเจ้าของสถานที่ ณ.คอนโด ลุมพินี, ออกนอกสถานที่ไปถ่ายทางานโฆษณา
รองเท้าแบรนด์ Native

สัปดาห์ที่ 12

ติดต่อสอบถามฝ่ ายบุคคล ณ Metro west town เรื่ องยืน่ เอกสารขอเข้าพื้นที่เพื่อถ่าย
ทางานโฆษณาแว่นตาแฟชัน่ แบรนด์ Glazzy, ติดต่อนางแบบ, ส่ งตัวอย่างรู ปแบบ
การนาเสนอให้ลูกค้าดู

สัปดาห์ที่ 13

ถ่ายทาทางานโฆษณาแว่นตาแบรนด์ Glazzy

สัปดาห์ที่ 14

ส่ งตัวอย่างงานให้ลูกค้าตรวจสอบความเรี ยบร้อย, เผยแพร่ งานลงเว็ปไซต์

สัปดาห์ที่ 15

เช็คเรตติ้งของคนที่เข้ามาชมคอลัมน์ล่าสุ ดที่โพสไป

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
 เครื่ อง Notebook
 Ipad
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
 Illustrator CS6
 Photoshop CS6
 Microsoft PowerPoint 2010
3.8.3 เครื่ องมืออื่น ๆ
 สมุดจด
 ปากกา
 ดินสอ
 นิตยสารแฟชัน่ Hamburger, Cheeze

