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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ  
 ในสังคมยคุปัจจุบนัน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงไปมากข้ึน เน่ืองจากโลกไดก้า้วเขา้สู่ยคุดิจิตอลอยา่ง
เต็มตวั ทุกส่ิงทุกอย่างถูกลอ้มรอบไปดว้ยเทคโนโลยีความทนัสมยั เม่ือความกา้วหนา้เพิ่มมากข้ึน
มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่งผลท าให้ผูค้นในสังคมส่วนใหญ่นั้น เกิดความตอ้งการท่ีมากข้ึน จึงท าใหุุ้รกิจ
ต่างๆเกิดการขยายตวัสูงข้ึน เพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของคนในสังคมเมือง ให้ไดรั้บความ
สะดวกสบาย และ ท าทุกอย่างเพื่อสนองความตอ้งการของกลุ่มคนในแต่ละกลุ่ม อย่างการท า
โฆษณาผา่นทางส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัน้ีนั้น ไม่ไดมุ่้งเนน้เพียงแต่ในเชิงดา้นการท าการคา้ เพื่อท า
การโฆษณาขายสินคา้และบริการต่างๆ แตุุ่รกิจทางการศึกษานั้นไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาท ทางการใช้
ส่ือโฆษณาผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากส่ือออนไลน์นั้ นเป็นส่ือท่ีมีความ
หลากหลายและแพร่หลายไปยงักลุ่มเป้าหมายทางุุรกิจได้ไวท่ีสุดกว่าส่ืออ่ืน อาทิ Website, 
Facebook,Instagram ซ่ึงส่ือดงักล่าวเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นส่ือท่ีมีการเขา้ถึงไดร้วดเร็วและสามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้  านวนมากในเวลาเดียวกนั  

ยิ่งโลกนั้นเปล่ียนแปลงไปไวมากเท่าไร ผูป้ระกอบการทางุุรกิจจึงตอ้งรีบเร่งท าการ
แข่งขนักบัสถานการณ์ในปัจจุบนัใหท้นั อยา่งในปัจจุบนัน้ีมีการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ีนิยมและเป็น
ท่ีสนใจเป็นอยา่งมากนั้นก็คือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือท่ีเรียกว่า E-Learning Platform 
เน่ืองจากการเรียนการสอนในรูปแบบน้ีนั้นให้ความสะดวกสบาย ในการจดัการดา้นเวลาในการ
เรียนไดด้ว้ยตนเอง เพียงผูเ้รียนมีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาณ Internet ก็สามารถเรียนได ้ซ่ึงใน
ปัจจุบนัการเขา้ถึงเครือข่าย Internet ง่ายมากข้ึน ซ่ึงผูค้นส่วนใหญ่นั้น มกัใชชี้วิตอย่างเร่งรีบ ตอ้ง
ท างานหรือการใชชี้วิตท่ีตอ้งแข่งขนักบัเวลา จึงท าให้ความส าคญัในการเรียนแบบออนไลน์มีมาก
ข้ึนเพราะสะดวกในการเรียนช่วยในการประหยดัเวลาในการเดินทาง ประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
เดินทาง ไม่มีการจ ากัดพื้นท่ีและเวลา รวมถึง สามารถเลือกสถานท่ีเรียนให้กับตัวเองได ้ 
การด าเนินการท าุุรกิจ E-Learning Platform  มิใช่ว่าเราจะเชิญบุคคลทัว่ไปมาสอนได ้แต่ เราตอ้ง
ใชห้ลกัการอิงกระแสสังคม ความตอ้งการทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัว่าก าลงัช่ืน
ชอบอะไรและเร่ืองอะไร ท่ีสามารถสร้างมูลค่าให้กบัผูป้ระกอบการทางุุรกิจและส่งผลประโยชน์
กลบัไปยงัผูบ้ริโภคได ้  จึงตอ้งมีการตั้งกลุ่มเป้าหมายเพราะเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการท าโฆษณา 
เพราะ ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มลูกคา้นั้นย่อมแตกต่างกนัออกไปในหลายช่วงวยั ความ
หลากหลายในความตอ้งการจึงแตกต่างกนัออกไป  ฉะนั้นในการ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดท า  คอร์สเรียนออนไลน์  ในแต่ละเ ร่ืองนั้ น ก็ย่อมแตกต่างกันออกไป เพราะในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ละช่วงวยั ก็จะมีความนิยมชมชอบท่ีตอ้งการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างกันออกไป ยิ่ง
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ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจดัท าโฆษณาในการขายสินคา้ได ้ไดต้รงช่วงวยั ท่ีคาดว่าน่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย ในกลุ่มท่ีมีความตอ้งการดงักล่าวนั้นได ้ก็จะยิ่งท าให้สามารถก าหนด Segmentation 
ในการโฆษณาการขายสินคา้ไดง่้ายมากข้ึน  แต่ทุกส่ิงทุกอย่างนั้น ไม่เพียงแค่ข้ึนอยู่กบั ราคาค่า
โฆษณาท่ีมีอตัราราคาท่ีสูง จึงสามารถสร้างการรับรู้ไดม้ากท่ีสุด เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดต้รงกลุ่ม
ท่ีสุด แต่ส่ิงเหล่านั้นข้ึนอยู่กบั ความร่วมมือและความเขา้ใจกนัในการท างาน การตั้งใจสร้างสรรค์
ผลิตงานเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทุิภาพท่ีสุด มาสู่ผูบ้ริโภค 

ดงันั้นจากส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูจ้ดัท ารายงานนั้นไดมี้ความตั้งใจท่ีจะมุ่งฝึกปฏิบติั
สหกิจศึกษาในดา้นการติดต่อประสานงานลูกคา้ เน่ืองจากในดา้นการประสานงานกบัลูกคา้นั้น เป็น
ส่ิงท่ีทุกองค์กรขาดไม่ได ้เพราะเป็นผูท่ี้ท าการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้หรือผูท่ี้ท าหน้าท่ีรับ
ข้อมูลมาจากลูกค้าตามท่ีลูกค้าต้องการมาสรุปให้กับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายในบริษัท ยิ่งฝ่าย
ประสานงานกบัลูกคา้ มีประสิทุิภาพในการท างานมากเท่าไรก็ยิ่งท าให้ทางบริษทัไดท้ราบขอ้มูล
เน้ือหาจากลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด อนัเน่ืองมาจากฝ่ายประสานงานลูกคา้(Account Executive)นั้น
เปรียบเสมือน”กาว” ท่ีช่วยประสาน เจรจา และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาจาก Inrternal ไปยงั
ลูกคา้ เพื่อให้งานทุกอย่างบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างราบร่ืน เป็นตวักลางระหว่างลูกคา้และทุกคนใน
บริษทั โดยฝ่ายประสานงานกบัลูกคา้นั้นจะตอ้งเขา้ไปติดต่อกบัหน่วยงานหรือองคก์รท่ีก าลงั
ตอ้งการน าเสนอผลงาน หรือโฆษณาสินคา้ โดยจะตอ้งเขา้ไปเจรจากบัผูท่ี้มีอ  านาจตดัสินใจและ
สามารถอนุมติังานช้ินนั้น อีกทั้งยงัตอ้งท าหน้าท่ีควบคุมงบประมาณค่าใชจ่้ายเป็นตวักลางเจรจา
และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหว่างลูกคา้และทีมฝ่ายสร้างสรรค(์Creative) และทีมผลิต (Production) ใน
บริษทัของตน เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดแก่ทั้งสองฝ่ายให้ไดภ้ายในบริษทั ตอ้งอาศยัการท างาน
เป็นทีมซ่ึงตอ้งใช้การติดต่อประสานงาน ใชก้ารส่ือสารท่ีตอ้งมีความชดัเจน ความเอาใจใส่และ
ความถูกต้องให้มากท่ีสุด อาศัยการท างานร่วมกันแบบท่ีเรียกว่าทีมเวิรค์เพื่อให้งานท่ีได้รับ
มอบหมายนั้นส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไวข้อบริษทัและ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายงานท่ี
ลูกคา้ตอ้งการนัน่เอง 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการร่วมจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์  
2. เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการท างานและประสานงานภายในบริษทัเพื่อใหไ้ดก้ารท างานอยา่ง 

เป็นระบบภายในองคก์ร 
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาขั้นตอนการท างานในต าแหน่งบริหารงานลูกค้าเพื่อการจัดท าคอร์สเรียน

ออนไลน์ (Learn Rocket)ของบริษทั Ovia Three จ  ากัด จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาขั้นตอน 

การประสานงานกบัลูกคา้ในการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ ร่วมกันกับอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญ

บุคคลท่ีมีความรู้ในแต่ละด้าน เพื่อ ร่วมกันจัดสรรเ น้ือหา สร้างสรรค์เ น้ือหาในรูปแบบ 

 E-Learning Platform และเรียนรู้ขั้นตอนการท างานและประสานงานภายในองค์กร 

อย่างเป็นระบบ โดยการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษามีระยะเวลา ในการฝึกปฏิบัติ  ตั้ งแต่วันท่ี  

14   พฤษภาคม- 31 สิงหาคม 2561 รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 16  สัปดาห์ 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงขั้นตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ 
 2. ไดท้ราบถึงขั้นตอนการท างานและประสานงานภายในบริษทัเพื่อใหไ้ดก้ารท างาน 

อยา่งเป็นระบบภายในองคก์ร 
 

 



 
 

 

บทที2่ 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา เร่ือง การศึกษาขั้นตอนการท างานในต าแหน่ง

บริหารงานลูกคา้เพื่อการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์(Learn Rocket) ของบริษทั Ovia Three จ  ากดั  

เพื่ อ มุ่ง ศึกษาขั้ นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและประสานงานภายในองค์กร 

เพื่อร่วมจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์  

ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายงานฉบบัน้ีผูศึ้กษาไดศึ้กษา

ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีคือ  

2.1แนวคิดเก่ียวกบัส่ือโฆษณาออนไลน์  

2.1.1ความหมายของส่ือโฆษณาออนไลน ์
2.1.2การโฆษณาผา่นเวบ็ไซต ์

2.2 หลกัการและทฤษฎีการติดต่อส่ือสาร 

2.2.1ความหมายของการส่ือสารและการส่ือสารภายในองคก์ร  

 2.2.2องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

2.2.3ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ร 

2.2.4ประเภทของการส่ือสารภายในองคก์าร 

2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการประสานงาน 

2.3.1องคป์ระกอบของการประสานงาน 

2.3.2วตัถุประสงคข์องการประสานงาน 

2.4 วิธีการติดต่อและประสานงานกบัลูกคา้
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2.1แนวคดิเกีย่วส่ือโฆษณาออนไลน์ 

2.1.1 ความหมายของส่ือโฆษณาออนไลน์ 
Zeff Robbin, Aronson  Brand (2000) อธิบายความหมายของการโฆษณาออนไลน์ไวว้่า

เป็นการรวมกนัระหวา่งการน าเสนอตราสินคา้ ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และการบริการ การติดต่อซ้ือ
ขาย เป็นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาทางส่ือดั้งเดิมและการตลาดทางตรง แมว้่าการโฆษณา
ออนไลน์จะสะดวกมากข้ึน แต่ก็ยงัมีขอ้บกพร่องคือ มีการโฆษณามากเกินไป บนเวบ็ไซตมี์ขนาด
และรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  จึงไดท้  าการปรับรูปแบบการโฆษณา ตรงกบัขอ้ก าหนดของแต่
ละเวบ็ไซต ์และก าหนดข้ึนเป็นรูปแบบเพื่อใชใ้นการโฆษณา ในแต่ละเวบ็ไซต ์และก าหนดข้ึนเป็น
รูปแบบเพื่อใชใ้นการโฆษณาออนไลน์ใหมี้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สรุปคือการโฆษณานั้นได้เขา้มามีบทบาทอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตระหว่างวนัของ
คนเราในปัจจุบนัแทบจะทุกขณะ เน่ืองจากการโฆษณาเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ทัว่ทุกแห่งไม่ว่าจะทางส่ือ
ออนไลน์ช่องทางใดกต็าม (Omnipresent)และเป็นส่ิงท่ีแทรกแซง (Obstructive)ในชีวิตประจ าวนัเรา
อยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นการส่ือสารประเภทหน่ึงท่ีมีกลยทุธ์ทางการส่ือสาร ท่ีมีเป้าหมายหลกั คือ การชกัจูง
ใจ หรือการโนม้นา้วใจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรมตามท่ีนกัโฆษณาตอ้งการ 

2.1.2การโฆษณาผ่านเว็บไซต์  
 เป็นวิธีการส่งเสริมโฆษณาผา่นการใชค้  าหรือตวัอกัษรในรูปแบบ Search Engine โดยท่ี

ผูใ้ช้สามารถพิมพ์รหัส หรือค าคีย์เวิร์ดท่ีต้องการคน้หา โดยเว็บไซต์จะท าการค้นหาข้อมูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัค าคน้หาคียเ์วิร์ดนั้นๆ และจะแสดงรายละเอียดหน้าจอซ่ึงจะปรากฎเป็นลิงคท่ี์มีการ

เช่ือมโยง(Link) ต่อไปยงัเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการน าเวบ็ไซตข์องสินคา้และบริการไปฝากไว้

ใน Search Engine ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมาก โดยมีลกัษณะของ

การคน้หาดงัน้ีคือ 

-การคน้หาโดยพิมพช่ื์อของสินคา้และการบริการนั้นๆ หรือพิมพคี์ยเ์วิร์ดท่ีตอ้งการลงใน

ช่องคน้หา Search Engine จะท าการคน้หาขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้

และจะแสดงผลการคน้หา ปรากฏท่ีตั้งของวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เม่ือคน้หาเก่ียวกบัคอร์สออน

ไลน์ของโคช้ ศิริลกัษณ์ พิมพค์  าว่า “โคช้ ศิริลกัษณ์“ลงในช่องการคน้หา คลิกปุ่ม Search ทาง 

Search Engine ก็จะท าการคน้หาและแสดงรายช่ือเวบ็ไซตท์ั้งหมด ท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้ห้ลูกคา้

สามารถเขา้ชมไดผ้า่นลิงคท่ี์ปรากฏต่อไป 

สรุปไดว้า่การโฆษณาออนไลน์นั้น นบัเป็นช่องทางหน่ึงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมากใน

ปัจจุบนัเน่ืองจากเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดม้ากมายหลายกลุ่มและสามารถ
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เขา้ถึงไดง่้ายในการพบเห็น แต่การโฆษณาผา่นช่องทางน้ีจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้นก็ข้ึนอยูก่บั ผูท้  า

การโฆษณานั้นจะเลือกท าการส่ือสารอยา่งไรออกไปยงักลุ่มเป้าหมายใหไ้ดเ้ขา้ใจไดน้ัน่เอง 

2.2 หลกัการและทฤษฎกีารส่ือสารและการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 

2.2.1ความหมายของการส่ือสารและการส่ือสารภายในองค์กร 

 การส่ือสารเป็นหัวใจของการท าความเขา้ใจระหว่างกนัของมนุษยใ์นสังคม มนุษยจ์ะท า 

ความเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อใหข้อ้มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์

ซ่ึงกนัและกนั จึงมีการนิยามและความหมายของค าวา่ “การส่ือสาร (communication)”  ไวด้งัน้ี  

เสนาะ ติเยาว.์ 2538 : 33) ใหค้วามหมายไวว้่า “การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการ

ส่งและรับสัญลักษณ์ท่ีก่อให้เกิดความหมายข้ึนในใจของผู ้เ ก่ียวข้อง โดยบุคคลเหล่านั้ นมี

ประสบการณ์อยา่งเดียวกนั”  

ความหมายการส่ือสารภายในองค์กร 

ศุภมน อนุศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการส่ือสารในองค์กรไวว้่า  คือการ

ถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆรวมทั้งกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดบั ทุก

หน่วยงาน โดยมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร ผา่นรูปแบบ

วิธีการส่ือสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติัตน ซ่ึงจะเป็นผลให้

องค์การและ บุคลากรในองค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว้ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

สรุปไดว้่า “การส่ือสาร” คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึง

เรียกว่า ผูส่้งสาร ไปยงัอีกบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า ผูรั้บสาร โดยผ่านส่ือโดยวิธีการใดวิธีการ

หน่ึงในสภาพแวดลอ้มหน่ึงจนเกิดการเรียนรู้ความหมายในส่ิงท่ีถ่ายทอดร่วมกนัและตอบสนองต่อ

กนัไดต้รงตามเจตนาของ ทั้งสองฝ่าย  ส่วน “การส่ือสารภายในองคก์าร” คือ การถ่ายทอดขอ้มูล

ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน องคก์ร ภายใตรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการ

รับรู้และความเขา้ใจร่วมกนั เก่ียวกบัการปฏิบติัของคนในองคก์าร 

2.2.2องค์ประกอบของการส่ือสาร 

กระบวนการส่ือสารนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนส าคญั ๆ 4 ส่วน ซ่ึงจะกล่าวถึง 

รายละเอียดขององคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.) ผูส่้งสาร (Sender) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในกระบวนการส่ือสาร มีนกัวิชาการไดใ้หค้  านิยาม

ของผูส่้งสารไวว้า่ ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลท่ีมีความคิดความตั้งใจท่ีจะส่งขอ้มูลข่าวสาร อารมณ์ 

ความรู้สึกนึกคิด  และความเช่ือต่างๆไปยงัผูรั้บสารเพื่อก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อผูรั้บสาร 
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เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งในแง่ของการเป็นผูเ้ลือกขอ้มูลข่าวสาร

ท่ีจะถ่ายทอด การเลือกวิธีการและช่องทางท่ีจะท าใหส้ารไปถึงผูรั้บสาร รวมทั้งการก าหนดตวัผูท่ี้จะ

เป็นผูรั้บสารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคลท่ี

เป็นผูรั้บสาร 

2.) สาร (Message) สารเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงในกระบวนการส่ือสาร สาร

หมายถึง เร่ืองราวอนัมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใดๆก็ตามท่ี 

สามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายท่ี 

3.) ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะท่ีน าพา ข่าวสารจากผู ้

ส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผสั ทั้ง 5 ของมนุษยท่ี์

รับรู้ความหมายจากส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้ิน การดมกล่ิน การสัมผสั และการล้ิมรส 

หรือนอกจากน้ีช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ อาจหมายถึง คล่ืนเสียงและอากาศท่ีอยูร่อบๆ ตวัคนดว้ย 

 4.) ผูรั้บสาร (Receiver)  นับเป็นส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงเน่ืองจากการส่ือสารจะมี

ความหมายอย่างไร จะประสบความส าเร็จหรือไม่ ย่อมข้ึนอยู่กบัผูรั้บสารว่าจะเลือกรับสาร หรือ

เลือกท่ีจะตีความ และ เขา้ใจต่อข่าวสารท่ีตนเองไดรั้บนั้นอยา่งไร 

2.2.3ช่องทางการส่ือสารภายในองค์กร 

1. การติดต่อส่ือสารทางลายลกัษณ์อกัษร (Written Communication) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารท่ีแสดงออกโดยการเขียน ซ่ึงอาจเป็นตวัอกัษร หรือตวัเลขแสดงจ านวนก็ได ้เช่น การ

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ ส่ิงตีพิมพจ์ดหมายข่าว และวารสาร เป็นตน้   

2 การติดต่อส่ือสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ี 

แสดงออกโดยการพูด เช่น การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การปรึกษาหารือ (Counseling)  การ

อบรม การสมัมนา กาพบปะตวัต่อตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์และการบอกต่อเป็นตน้ 

3. การติดต่อส่ือสารท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลย ี(Technologies Communication) เทคโนโลยกีาร 

ส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิค ท่ีมีประโยชน์ เป็นส่วนย่อยกลุ่มหน่ึงของเทคโนโลยีในสังคม 

มนุษย ์ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัตามแนวคิด และวตัถุประสงคใ์นการใช้

งาน แต่ก็มีคุณสมบติัประการหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจ ากัดความสามารถ ตาม

ธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร เช่น การบนัทึกและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นตน้ 

2.2.4ประเภทของการส่ือสารภายในองค์การ 

(เรวตัร สมบติัทิพย.์ 2543:23) ไดท้  าการแบ่งประเภทของการส่ือสารภายในองคก์ารตามทิศทางการ

ส่ือสารออกเป็น 2 แบบ คือ  
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1 การส่ือสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูส่้งสาร 

ถ่ายทอดข่าวสารหรือค าสั่ง สู่ผูรั้บสาร มีลกัษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการยอ้นกลบัหรือดูปฏิกิริยาของ

ผูรั้บสารซ่ึงการส่ือสารแบบน้ีจะมีลกัษณะเป็นไปในรูปของนโยบาย ค าสั่งของผูบ้ริหารระดบัสูงสู่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูส่้งสารมีบทบาทในฐานะเป็นผูก้ระท า (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไป

ยงัผูรั้บสาร โดยมีความตั้งใจท่ีจะกระท าการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอยา่งของผูรั้บ

สาร ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตน  

2 การส่ือสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูส่้ง สารและ

ผูรั้บสารสามารถส่งข่าวสาร และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งกนัและกนั การ ส่ือสารสองทาง ผู ้

ส่งสารจะใหค้วามสนใจกบัปฏิกิริยาโตก้ลบัของผูรั้บสาร (Feedback) ซ่ึงนบัวา่เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นมาก 

จากความหมายของแนวคิดเบ้ืองตน้สรุปไดว้่าการติดต่อส่ือสารนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 

ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล รวมทั้งการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รในแต่ละแห่ง 

เน่ืองจากการส่ือสารนั้นช่วยท าให้แต่ละบุคคลนั้น สามารถเขา้ใจร่วมกนักบัส่ิงท่ีอีกฝ่ายตอ้งการจะ

ส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร ทางใดก็ตาม ช่วยส่งเสริมให้การด าเนินการท างานตามขั้นตอนได้

อย่างเป็นระบบ ถา้ไดรั้บส่ือสารซ่ึงกนัและกนัไดถู้กตอ้งครบองคป์ระกอบท าให้เกิดความเขา้ใจ 

และ สามารถด าเนินการท างานตามขั้นตอนท่ีไดรั้บมอบหมายจากการติดต่อส่ือสารจากอีกฝ่ายจน

ประสบผลส าเร็จ 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการประสานงาน 

การประสานงาน เป็นการจดัระเบียบวิธีการท างาน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ มีความร่วมมือในการ 
ปฏิบติังาน ขจดัความขดัแยง้ เพื่อใหง้านเป็นไปอยา่งราบร่ืน สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ขององคก์ร
อยา่งสมานฉนัทแ์ละมีประสิทธิภาพ งานส าเร็จตามเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนด 

 มีนกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงลกัษณะส าคญัของการประสานงาน (สุธีสุทธิสมบูรณ์และสมาน 
รังสิ โยกฤษฏ,์ 2542, หนา้ 72) ไวด้งัน้ีคือ 

1. การประสานงานจะเป็นเร่ืองท่ี เก่ียวกบัความร่วมมือไม่ใช่ว่าเก่ียวกบัการจดัเพื่อให้ งาน
ประสานกนัได ้เท่านั้น แต่จะเป็นความร่วมมือของผูป้ฏิบติังานในทุกฝ่ายเพื่อ ใหง้านบรรลุจุดหมาย
ในรูปของทีมงาน (Team Work) อีกดว้ย 

2. การประสานงานจะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการบริหารโดยมีลกัษณะเป็นส่วนท่่ี ใส่เขา้
ไป (Input) กบัส่วนท่ีเป็นผลออกมาหรือผลผลิต (Output) โดยส่วนท่ีใส่เขา้ไปนั้น เป็นปัจจยัต่างๆ 
ในการบริหารไดแ้ก่ คน เงิน และวสัดุส่ิงของ ตลอดจนอ านาจหนา้ท่ี เวลาความตั้งใจในการท างาน 
และความสะดวกต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ดงันั้นการประสานงานท่ีดี จะตอ้งอาศยัการใชเ้ทคนิคทางการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การวางแผนท่ีดีการจดัให ้มีแผนผงั ขององคก์รเก่ียวกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ การกระจายงาน 
ความเคล่ือนไหวของงาน และการ แสดงสถานท่ีท างาน เป็นตน้ ซ่ึง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองช่วยให้
การด าเนินงานนั้นเป็นไปตาม  ระเบียบแบบแผนท าใหก้ารขดัแยง้ลดนอ้ยลงและในขณะเดียวกนักบั
การประสานงานกดี็ข้ึนดว้ย 

2.3.1องค์ประกอบของการประสานงาน  

พิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดด้งัน้ี  

1. ความร่วมมือ จะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพในการท างานร่วมกนัของทุกฝ่าย โดย

อาศยัความ เขา้ใจ หรือการตกลงร่วมกนั มีการรวบรวมก าลงัความคิด วิธีการ เทคนิค และ

ระดมทรัพยากรมาสนบัสนุน งานร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เตม็ใจท่ี

จะทา งานร่วมกนั 

2. จงัหวะเวลา จะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของแต่ละ

คน ตาม ก าหนดเวลาท่ีไดต้กลงกนัไว ้

3. ความสอดคลอ้งจะตอ้งพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมท างานซอ้นกนั 

4.ระบบการส่ือสารจะตอ้งมีการส่ือสารท่ีเขา้ใจตรงกนัอยา่งรวดเร็วและราบร่ืน  

5. ผูป้ระสานงาน จะตอ้งสามารถดึงทุกฝ่ายเขา้ร่วมท างาน เพื่อมุ่งไปสุ่ จุดหมาย

เดียวกนั ตามท่ีก าหนดเป็นวตัถุประสงคข์องงาน 

6. คน ในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติัตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบัคน ซ่ึงตอ้งประสานงาน

กบับุคคลทั้งในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

2.3.2วตัถุประสงค์ของการประสานงาน 

 การประสานงานเกิดจากความตอ้งการท่ีจะท าให้งานท่ีท า เกิดผลส าเร็จโดยปฏิบติัอย่าง

สอดคลอ้งในจงัหวะเวลาเดียวกนั ไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ เป็นไปตามขอ้ก าหนดเพื่อประหยดัเวลา

และทรัพยากรในการปฏิบติังาน ก่อนการประสานงานควรก าหนดความตอ้งการให้แน่ชดัว่าจะ

ประสานงานให้เกิดอะไร หรือจะท าให้ไดผ้ลรับอย่างไร เพราะหากว่า ไม่มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน 

อาจจะประสานงานผดิพลาดจากท่ีควรจะเป็นได ้โดยทัว่ไปเราประสานงานเพื่อใหก้ารด าเนินงานมี

ความสะดวกราบร่ืนไม่เกิดปัญหาขอ้ขดัแยง้ แต่ในการประสานงานในแต่ละคร้ังหรือในแต่ละกรณี 

มีการประสานงานโดยแบ่งตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามท่ีไดฝึ้กปฏิบติัมาดงัน้ี 

1. เพื่อแจง้ใหผู้ซ่ึ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งทราบรายละเอียดของการท างาน 

2. เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร 

3. เพื่อขอความยนิยอมหรือความเห็นชอบจากบุคคลท่ีท างานร่วมกนัภายในองคก์ร 
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4.เพื่อขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูร่้วมงาน  

5. เพื่อสร้างสรรคง์านใหไ้ดต้รงตามความตอ้งความตอ้งการท่ีลูกคา้ตอ้งการไวแ้ละตรงตาม

เป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้

2.4 ขั้นตอนการติดต่อและประสานงานกบัลูกค้า 
1. ประชุมแผนการด าเนินงานการหาขอ้มูลลูกคา้ท่ีตอ้งการเชิญมาร่วมในเวบ็ไซต์

คอร์สเรียนออนไลน์ 
2.ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกบัการจดัท าเวบ็ไซตข์ายคอร์

สออนไลน์ ผา่นทางโทรศพัทแ์ละส่งเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆผา่นทาง E-Mail 
 3.เม่ือลูกคา้ยนิยอม  จึงระบุวนัและก าหนด สถานท่ี วนั และเวลา เพื่อนดัพบเจรจา 

ช้ีแจงก าหนดรายละเอียด เง่ือนไขความตอ้งการต่างๆอยา่งละเอียด 
4.ประชุมงานเตรียมแผนงานกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการ เพื่อรับทราบ

รายละเอียดต่างๆ ท่ีจะน าไปเสนอลูกคา้ในวนัท่ีนดัพบ  
5. น ารายละเอียดต่างๆของทางบริษทัเสนอแก่ลูกคา้ ตามวนั และเวลาท่ีก าหนด 

เพื่อช้ีแจงใหท้ราบและรับขอ้ตกลงดงักล่าวท่ีไดน้ าเสนอและตกลงราคาร่วมกนั 

6.ประสานงานกบัทางผูบ้ริหารท่ีเป็นเจา้ของโครงการ และประชุมงานน าขอ้มูล

รายละเอียดทั้งหมด ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ มาช้ีแจงใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายในองคก์รได้

รับทราบร่วมกนั เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนการด าเนินงานตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

7. ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่ออธิบายรายละเอียดงานงานความตอ้งการ
ของลูกคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการสร้างงานท่ีตรงตามท่ีรับบรีฟมาใน
คร้ังแรกเอง 

8.ตรวจสอบความถูกตอ้งของช้ินงาน ก่อนน าไปเสนอลลูกคา้ และเม่ือลูกคา้ยงัมิ
พอใจกบัส่ิงนั้น ก็ตอ้งน าขอ้ผดิพลาดดงักล่าวมาสรุปใหแ้ก่ ต าแหน่ง Graphic Design ได้
ปรับปรุงแกไ้ขตามท่ีลูกคา้ตอ้งการอีกคร้ัง จนส าเร็จพร้อมน าช้ินงานนั้นลงขายลงบนส่ือ
ออนไลน์ไดอ้ยา่งเสร็จสมบูรณ์ 
ดงันั้น ขั้นตอนทุกขั้นดงักล่าว ลว้นแลว้แต่จะตอ้งมีการประสานงานอยูใ่นทุกระดบัขั้นของ

การท างานร่วมกนักบัทุกฝ่ายจนกระทัง่งานนั้นส าเร็จ  
“การประสานงาน” จึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดต่อการบริหารงานและการท างาน

ประการหน่ึงท่ีจะขาดเสียมิได ้เป็นส่ิงท่ีตอ้งท าต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนัไปของบุคคลหรือทุกฝ่าย
ภายในองคก์รเพื่อใหง้านส าเร็จ ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด 
เพราะหากวา่มีการประสานงานท่ีผดิพลาดแลว้ งานนั้นกไ็ม่สามารถท่ีจะด าเนินต่อไปได ้
 



 
 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสานประกอบการ 
3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั Ovia Three  

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ 146/3หมู่ท่ี14ถนนสุขสวสัด์ิ ต  าบลบางพึ่ง  

อ าเภอ พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

หมายเลขโทรศพัท ์02-463-8544 

 

 
ภาพประกอบท่ี 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั โอ เวีย ทรี จ ากดั 

 
ภาพประกอบท่ี 3.2  แผนท่ีรูปภาพ บริษทั โอ เวีย ทรี จ ากดั 
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ภาพประกอบท่ี 3.3 บริษทัท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษาบริษทั โอ เวีย ทรี จ ากดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั โอ เวีย ทรี  ก่อตั้งโดย คุณธนบดี ไชยพลี และคุณ วรารัตน์ ศรีธีราทรัพย  ์ เม่ือปี 

 พ.ศ. 2545 ในระหว่างนั้นทางบริษทัเร่ิมตน้โดยการท าสมุดโนต้จ าหน่าย หาโฆษณามาลงในสมุด

และ คุณธนบดี มองเห็นช่องทางการตลาดในอนาคตว่าการโฆษณาจะมีบทบาทและมีอิทธิพลใน

การใชชี้วิตในอนาคต จากการท าสมุดโนต้ก็ไดเ้ปล่ียนมาท าAgencyโฆษณาขนาดเล็ก ท่ีทางาน

เก่ียวกบักิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น Event,การโฆษณาส่ือต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่ือในนิตยสาร 

ส่ือออนไลน์ รวมไปถึงเป็นท่ีปรึกษาทางการตลาดให้กบัแบรนดสิ์นคา้ต่าง ๆแต่จะเนน้ไปทางแบ

รนด์สินคา้ไอที ต่อมาคุณภูบดีไดข้ยายธุรกิจและไดเ้พื่อนมาลงทุนเป็นหุ้นส่วนคือ คุณเมธาวิน 

องัคทะวานิช อดีตศิลปินนักร้องของเมืองไทย หลงัจากท่ีประสบความส าเร็จทางดา้นโฆษณา 

คุณธนบดี ไดข้ยายกิจการโดยมีบริษทัในเครือ 2 บริษทั ท่ีมีการท างานแตกต่างกนัไป คือ 

 1.บริษทั IMG (ไอเอม็จี) ท าเก่ียวกบัการน าเสนอโษษณาสินคา้ผา่นจอ LCD ในห้าง 

Central 19 สาขา ทัว่ประเทศ  
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ภาพประกอบท่ี 3.4 ตราสญัลกัษณ์ IMG 

2.บริษทัไอดิจิ (Idigi) ท าเก่ียวกบัทางดา้นการผลิตส่ือทางดา้นดิจิตอลมิเดียและเป็นผูส้ร้าง 

หรืออกแบบ Sticker Line   

 

ภาพประกอบท่ี 3.5 ตราสญัลกัษณ์ IDIGI 

ซ่ึงบริษทับริษทั O Via Three( โอ เวีย ทรี )นั้นสร้างข้ึนมานานกวา่ 10 ปีในช่วงแรกของ

บริษทันั้นจะเป็นการใหบ้ริการทางดา้นต่างๆ เช่น 

- Consulting Service 

- Strategic Planning 

- Marketing Campaign Management 

- Event – Seminar 

- PR Service 

- Digital Solution Services 

 ด าเนินธุรกิจทางดา้นดิจิตอลแพลทฟอร์ม  ดา้นส่ือออนไลน์และดา้นการตลาดออนไลน์ 

(Media And Marketing Activities)การออกแบบเวบ็ไซตจ์ดัท าระบบ E-Commerce และ Online 

Marketing เป็นเวลามากกวา่ 10 ปี ทางบริษทัมีผลงานมากมายหลายเวบ็ไซต ์ สามารถสร้างสรรค์

ผลงานดา้น Ecommerce ท่ีสามารถตอบโจทยธุ์รกิจของลูกคา้ บริการจดัท าทุกกระบวนการในการ

ท าเวบ็ไซตไ์ม่วา่จะเป็นการติดต่อประสานงาน การสอนวิธีการใชง้าน  รวมถึงดูแลความเรียบร้อย
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ตลอดการร่วมการท างาน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การท าธุรกิจออนไลน์ท่ีสามารถช่วยพฒันาต่อ

ยอดความสามารถในดา้นธุรกิจใหก้บัลูกคา้อีกดว้ย 

ในช่วงแรกนั้นทางบริษทั O Via Three มีพนกังานจ านวนมากเน่ืองจากงานหลกัของบริษทั

นั้นคือการจดั Event  งานออฟไลน์ และไดมี้ผลงานท่ีโดดเด่น ซ่ึงลูกคา้ของทาง O Via Three นั้น

เป็นองคก์รขนาดใหญ่ เช่น HP , Microsoft  , SAS , AMD และภาครัฐ โดยผลงานของบริษทันั้นมี

ดงัน้ี 

- วางแผนการท างานของบตัรแมงมุม และจดังานเปิดตวัของภาครัฐ 

                       
ภาพประกอบท่ี 3.6 ตราสญัลกัษณ์บตัรแมงมุม             ภาพประกอบท่ี 3.7 ตวัอยา่งบตัรแมงมุม 

- วางแผนการตลาดระยะยาวใหก้บั HP เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการซ้ือซ ้า 

และซ้ือของแท ้

 
ภาพประกอบท่ี 3.8 Flowchart การท างานของแผนการของ HP 

- จดับูธเปิดตวัสินคา้ไทยในต่างประเทศ 
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ภาพประกอบท่ี 3.9 ภาพตวัอยา่งในงานท่ีประเทศจีน 

- จดับูธ Roadshow ของทาง AMD  

 
ภาพประกอบท่ี 3.10 ภาพตวัอยา่งในงานแถบ Asia Pacific  

หลงัจาก 10 ปีแรกผา่นพน้ไปทางบริษทั Ovia Three ไดมี้การปรับเปล่ียนการบริหารงาน

คร้ังใหญ่จากท่ีเป็นบริษทัท่ีเนน้ใหก้ารบริการไดเ้ปล่ียนเป็นการท าธุรกิจท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัจ านวนบุคคล

และเป็นงานท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เพราะใน 10 ปีแรกนั้นการจดั Event ถือเป็นงานท่ีจะตอ้งมีการ

สร้างส่ิงใหม่ๆ ข้ึนมาเพื่อใหง้านนั้นโดดเด่น ซ่ึงถือเป็นขอ้ท่ีดี แต่เม่ือข้ึนช่ือว่าเป็นการสร้างส่ิงใหม่

ยอ่มตอ้งใชทุ้นและตลอดการสร้างสรรคน์ั้นจะเปลืองงบประมาณอยา่งมาก ดงันั้นทางบริษทัจึงได ้

มีการสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมา ท่ีสามารถสร้างเป็น Platform เพื่อน าไปใชใ้นการต่อยอดต่อไปได ้และเม่ือ

มองยอ้นกลบัมายงัสามารถเห็นส่ิงท่ีได้ท าไวก่้อนหน้าน้ีได้ ไม่เหมือนการจดั Event ท่ีเม่ือมอง

กลบัมาจะเห็นไดว้า่ไม่มีส่ิงใดท่ีเป็นของเราเลย จึง ไดมี้การสร้าง Products ท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เป็น 

Platform ท่ีสามารถต่อยอดไดใ้นอนาคต ปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนั 3 Products ไดแ้ก่ 
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1. LearnRocket เป็นส่ือออนไลน์ท่ีเป็นช่องทางหน่ึงทางดา้น Education  
 

 
ภาพประกอบท่ี 3.11 ตราสญัลกัษณ์ LearnRockets 

 

2. Collab เป็นแอปพลิเคชัน่ Community ท่ีใชส้ าหรับติดต่อส่ือสารสร้างความสมัพนัธ์ของ

บุคคลภายในองคก์รแต่ละองคก์ร 

 
ภาพประกอบท่ี 3.12 ตราสญัลกัษณ์ Collab 

3. Character GO เป็น Product ท่ีเป็นแอปพลิเคชัน่เกมบนมือถือสมาทร์โฟนท่ีเป็นแหล่ง

รวมคาร์แรคเตอร์ต่างๆท่ีมีช่ือเสียง และมีการแจกของรางวลัมากมายภายในเกม 

 
ภาพประกอบท่ี 3.13 ตราสญัลกัษณ์แอปพลิเคชัน่ CharacterGO 
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ซ่ึงในปัจจุบนั Digital Media นั้นไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในการใชชี้วิตของชีวิตคนในปัจจุบนั

เป็นอย่างมากหรือเรียกไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของมนุษยม์ากข้ึน ทางผูบ้ริหารจึงเล็งเห็น

ความส าคญัของปัญหา และเลง็เห็นความส าคญัของส่ือออนไลน์ท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์

ท่ีมากข้ึน จึงท าให้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างบริษทั และสร้างสรรค์งานในรูปแบบดงักล่าว

เหล่าน้ีเพื่อตอบสนองกระแสความตอ้งการของสังคมในปัจจุบนั  

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 3.14 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารขององค ์

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย  
3.4.1 ต าแหน่งท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย  

นาวสาว สุนิษา นาดี ต าแหน่ง Account Executive (AE)  
3.4.2. ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายด าเนินงาน 

ไดรั้บมอบหมายงานคือ ฝ่าย Account Executive (AE) ของบริษทั Ovia Three  

โดยด าเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

-ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ทางโทรศพัทแ์ละอีเมล ์
-ออกนอกสถานท่ีไปคุยงานประสานงานกบัทางลูกคา้ 
-คิดคอนเทนตท่ี์ใชใ้นการโปรโมทสินคา้ของทางบริษทั  
-ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทั  
- หาขอ้มูลประกอบการท างานจากเวบ็ไซต ์

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุครู ธนบดี ไชรพลี 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุ เมธวิน องัคทะวานิช 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุวรารัตน์ ศรีธีราทรัพย์ 

Account Executive (AE) 

คณุ อมัรา พฒันมาศ 

Graphic Design 

คณุ ภทัรศร เหลืองวรชาติกลุ 
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-ประสานงานกับทางProduction Houseเพื่ อ ช้ีแจงรายละเ อียดการผลิด 
Video Presentation   Mastery Product คอร์สเรียนออนไลน์ 
-ท า Presentation น าเสนอการประชุมและไวใ้ชน้ าเสนอลูกคา้ 
-สรุปขอ้มูลเน้ือหาในแต่ละงานลงใน Microsoft Excel 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา  
3.5.1 ช่ือ สกุลพนกังานท่ีปรึกษา  

คณุคุณคณุ อมัรา พฒันมาศ 

3.5.2 ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา 
   Account Executive (AE) 

3.5.3 ลกัษณะงานของพนกังานท่ีปรึกษา  
ติดต่อประสานงานระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา  
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 (รวม 16 สัปดาห์)  
3.5.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ  

วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.30 – 18.00 น. 
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพือ่น าเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบตัิงานสหกจิ
ศึกษาทั้ง 16 สัปดาห์ และรายงานพฒันาการของนักศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตสิหกจิ 
สัปดาห์ท่ี 1 

 
โทรสอบถามข้อมูลการช าระเ งินผ่านแอพลิเคชั่นของ
นกัท่องเท่ียวชาวจีนสไตล ์Fit จากสถานประกอบการต่างๆ 

สัปดาห์ท่ี 2 Check ช่องทางการขายสินคา้ Brand Name ของทาง
แอพพลิเคชัน่ Lazada, 11 Street, Shopee และสรุปผลลงExcel   

สัปดาห์ท่ี 3 
 

หาข้อมูลทางการตลาดของประชากรจีน และความต้องการ
ซือ้สินค้าของนักท่องเท่ียวจีน Style Fit ประกอบการท า 
Project แอพพลิเคชัน่ท่ีใชช้ าระเงินของนกัท่องเท่ียวจีน 

สัปดาห์ท่ี 4 
 

สรุปข้อมลู  Chinese Style Fit และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมี
อิทธิพลต่อการซือ้สินค้าของนกัท่องเท่ียวชาวจีน Style Fit 
ประกอบการท า Powerpoint  

สัปดาห์ท่ี 5 
 

สรุปขอ้มูล Brand สินคา้ท่ีมีช่องทางการขายผ่านส่ือ 
โซเชียลมิเดีย และมีตวัแทนจ าหน่ายแพร่หลาย 
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สัปดาห์ท่ี 6 
 

ช่วยประสานงานเร่ืองการจดักิจกรรมเพื่อโปรโมทแอพลิเคชัน่ 
Character Go  ท่ีงานComic Con At Siamparagon และเป็น Pr 
โปรโมท Application Character Go 

สัปดาห์ท่ี 8 
 

ไปพบลูกคา้ท่ีเป็นPartner ร่วมในการจดัท าคอร์สออนไลน์ 
ท่ีมหาวิทยาลยัสยาม พร้อมด าเนินการท างาน 

สัปดาห์ท่ี 9 รวบรวมขอ้มูลอาจารยท่ี์สอนในเวบ็คู่แข่งของทางบริษทั 
พร้อมสรุปเพื่อท าPowerpoint และ Excel 

สัปดาห์ท่ี 10 ประชมุงานรับ Brief เร่ือง คอร์ส อสงัหาริมทรัพทย์  
โทรติดต่อประสานงาน ขอ Proposal จาก Hotel Bangkok,Upc 
Co-working Space ท่ีเลือกไว ้

สัปดาห์ท่ี 11 
 

ติดต่อประสานงานกบัทาง Hotel Upc ทาง Facebook Fanpage  
Check Mail เพื่อตรวจสอบ Proposal ท่ีทางโรงแรมและ 
 Co-working Space เสนอมา 
โทรติดต่อประสานงาน ขอ proposal จาก Hotel Bangkok, 
Upc Co-working Space เพิ่มเติม 

สัปดาห์ท่ี 12 
 

ประสานงานรับ Brief จาก Partner โปรเจค ของทางบริษทั 
เพื่อน าขอ้มูลมาประกอบการ ท าPromotion การขาย และ 
ประสานงานกบัฝ่าย Graphic เพื่อจดัท าPoster Infographic 
 ลงทางส่ือโฆษณาออนไลน ์ 

สัปดาห์ท่ี 13 
 

รับบรีฟงานเร่ืองการเปิดตวัApplicationใหม่(Collab)เพื่อน า
ขอ้มูลไปสรุปใหก้บัฝ่ายอ่ืนๆภายในบริษทัทดลองใชง้าน 

สัปดาห์ท่ี 14 
 

ทดลองใช้ง านระบบบนApplication Collab ผ ลิต  Demo 
Content ลงใน Application Collab 

สัปดาห์ท่ี 15 หาขอ้มูลและติดต่อประสานงานกบัทางProduction House  
ท่ีจะใชผ้ลิต Video Presentation Mastery Product คอร์สเรียน
ออนไลน์ และคิด Content ท่ีใชใ้นการส่ือสารแนะน าองคก์ร
ภายใน Application Collab 

สัปดาห์ท่ี 16 
 

สรุปการทดลองใช ้ Application Collab หาขอ้ผดิพลาดเพื่อให้
ฝ่ า ย ผ ลิ ต น า ไ ป แ ก้ ไ ข ก่ อ น น า ไ ป เ ส น อ ข า ย ลู ก ค้ า 
และประชุมสรุปผลการท างานตลอดระยะเวลา16 สัปดาห์ 
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รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม 61 มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จาก
สถานประกอบการ 

                

ข้นัตอนการ 

ปฎิบติังานคุย 

งานประสานงานกบัลูกคา้ 

                

คิดและน าเสนอหวัขอ้
รายงาน 

                

คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล
ส าหรับจดัท ารายงาน 

                

เสนอโครงเล่มรายงานให้
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

                

จดัท าเล่มรายงานฉบบั
สมบูรณ์ 

                

สรุปผลการปฏิบติังาน                   

น าเสนอเล่มรายงาน                 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองม่ือทีใ่ช้  

3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์  
Notebook  HP  1 เคร่ือง 
เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีสามารถ Print และ Scan 1 เคร่ือง 

3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 
โปรแกรม Microsoft Excel  
โปรแกรม Microsoft Word  
โปรแกรม Microsoft Power Point 

  



 
 

 

  บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาขั้นตอนการท างานในต าแหน่งบริหารงานลูกคา้เพื่อการจดัท า

คอร์สเรียนออนไลน์ (Learn Rocket ) ของบริษทั Ovia Three จ  ากดั ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และมุ่งศึกษา 

กระบวนการขั้นตอนการท างานในต าแหน่งบริหารงานลูกคา้เพื่อการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์  

โดยผลปฏิบติังานในคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการท างานในต าแหน่งบริหารงานลูกคา้เพื่อการ

จดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ดงัน้ี 

4.1  ขั้นตอนก่อนการด าเนินการประสานงานกบัลูกค้าเพือ่ร่วมจัดท าคอร์สเรียนออนไลน์ 
(Learn Rocket) 
4.1.1  การศึกษาหาข้อมูลของลูกค้าทีจ่ะเชิญมาร่วมเป็น Partner กบัทางบริษัท 
เร่ิมจากการการศึกษาหาขอ้มูลและประวติั ของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเฉพาะดา้นจากเวบ็ไซต ์

และช่องทางจากส่ือต่างๆ รวมทั้งจากทางเวบ็คู่แข่งทางการตลาดสินคา้คลงัปัญญาอย่าง Skilllance 
เพื่อหาผูท่ี้เป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีสามารถต่อยอดความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละดา้นได้
และหาขอ้มูลผูท่ี้มีจ  านวนคอร์สเรียนออนไลน์ลงขายมากท่ีสุด จากท่ีไดค้น้ควา้ขอ้มูลทั้งหมด แบ่ง
ออกได้เ ป็นหมวดหมู่ดัง น้ี  คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตโดย สิริลักษณ์ ตันศิริ   
(โคช้สิริลกัษณ์), การเทรดหุ้นโดย อาจารย ์เบญศพล มะหิงสิบ,การยกระดบัภาษาองักฤษ โดย 
อาจารย ์ติงล่ี กิตติโกสินท ์และในเร่ืองของอสังหาริมทรัพย ์โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม 
(รศ.ดร. จอมพงศ ์มงคลวนิช) 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.1 การคน้หาขอ้มูลลูกคา้ 
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ภาพประกอบท่ี 4.2  ขอ้มูลลูกคา้(โคช้สิริลกัษณ์) 

 
ภาพประกอบท่ี 4.3  ขอ้มูลลูกคา้(อาจารย ์เบญศพล มะหิงสิบ) 

 
ภาพประกอบท่ี 4.4  ขอ้มูลลูกคา้ (อาจารยติ์งล่ี กิตติโกสินท)์ 
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4.1.2  การประชุมเพื่อน าเสนอข้อมูลประวัติผู้ที่จะเชิญมาร่วมจัดท าคอร์สเรียนออนไลน์ 
  หลงัจากท่ีไดท้ าการหาประวติัขอ้มูลและช่องทางการติดต่อของผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้นในแต่ละท่านแลว้ จึงท าการนดัประชุมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งภายในบริษทัเพื่อ น าเสนอขอ้มูล
ดงักล่าว เพื่อช้ีแจง้รายละเอียดของลูกคา้ท่ีจะเชิญมาร่วมจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์กบัทางบริษทั 
ทางผูบ้ริหารของทางบริษทัไดมี้การน าเสนอ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเพิ่มเติมอีกหน่ึงท่าน คือ ดา้น 
อสังหาริมทรัพทย์ โดย รศ .ดร .จอมพงศ์ มงคลวนิช (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม) 
 

                             
ภาพประกอบท่ี 4.5การประชุมเพื่อน าเสนอขอ้มูลมูกคา้ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.6  ขอ้มูลลูกคา้เพิ่มเติม (รศ.ดร. จอมพงศ ์มงคลวนิช) 
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4.2 ขั้นตอนการด าเนินการตดิต่อประสานงานเพือ่ร่วมจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ 
(Learn Rocket) 

4.2.1 การติดต่อประสานงานกบัลูกค้าเพือ่จัดท าเว็บไซต์ขายคอร์สเรียนออนไลน์  
หลงัจากประชุมสรุปขอ้มูลลูกคา้ท่ีจะเชิญมาร่วมจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์

กบัทางบริษทัแลว้ ทางฝ่ายบริหารงานลูกคา้(ผูจ้ดัท า)ไดด้ าเนินการติดต่อประสานงานกบั
ทางลูกคา้ดงักล่าว โดยการติดต่อทางโทรศพัท ์ และ อีเมล ์เพื่อช้ีแจง้อธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้
เก่ียวกบัการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ร่วมของทางบริษทั และมูลเหตุท่ีตอ้งการเชิญชวน 
ลูกคา้แต่ละท่านนั้น มาร่วมลงจดัท าและลงขายคอร์สเรียนออนไลน์กบัทางบริษทั เม่ือลูกคา้
ยินยอมร่วมดว้ยจากการฟังขอ้เสนอดงักล่าวแลว้ ทางฝ่ายบริหารงานลูกคา้ จึงท าการยื่น
ขอ้เสนอและรายละเอียดขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไปทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกคา้ไดเ้ขา้ใจมาก
ยิง่ข้ึนเก่ียวกบัรายละเอียดการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ร่วมกนั และรออีเมลก์ารตอบกลบั
ยนิยอมในเง่ือนไขดงักล่าวทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
    
   
  

 
ภาพประกอบท่ี 4.7 การติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 4.8 ตวัอยา่งแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการใหข้อ้มูลกบัลูกคา้ทางอีเมลล ์
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4.2.2 การประสานงานและรับทราบเงื่อนไขในการจัดท าคอร์สออนไลน์  
ฝ่ายบริหารงานลูกคา้ไดมี้การยื่นขอ้เสนอเร่ืองราคา ให้กบัทางลูกคา้ แนบไป

ในอีเมล ์ เพื่อให้ลูกคา้รับทราบเง่ือนไขและขอ้ตกลงร่วมกนั ในการร่วมจดัท าคอร์สเรียน
ออนไลนแ์ละลงขายคอร์สออนไลน์กบัทางบริษทั หลงัจากท าการเจรจาติดต่อกบัทางลูกคา้ 
ผ่านทางEmail แลว้จึงท าการติดต่อกลบัไปทางโทรศพัท์อีกคร้ังหน่ึง เพื่อท าการนัดแนะ
ก าหนด วนัเวลาและสถานท่ี ท่ีจะนัดในการท าการเจรจากันเก่ียวกับรายละเอียดความ
ตอ้งการของทางลูกคา้และทางบริษทั  

 

 
 
ภาพประกอบท่ี 4.9 ตวัอยา่งแบบฟอร์มขอ้เสนอเร่ืองราคา 

4.2.3 การติดต่อประสานงานกบัลูกค้าเพือ่วางแผนการด าเนินงาน 
ฝ่ายบริหารงานลูกคา้และผูบ้ริหารของทางบริษทัไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีและวนั

เวลา ตามท่ีลูกคา้ ไดน้ดัแนะไว ้และท าการประชุม คุยงานกบัทางลูกคา้ท่ีจะมาร่วมเป็นพาท
เนอร์กบัทางบริษทั  เพื่ออธิบายถึงการด าเนินการ ความเป็นมาของการจดัท าของทางบริษทั
และ ท่ีมาของการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ดงักล่าว และสรุปขอ้เสนอร่วมกนัระหว่างการ 
จดัท าและรูปแบบการขายคอร์สออนไลน์ และเจรจารับฟังถึงความตอ้งการ ของลูกคา้ว่า
ตอ้งการแบบใด และตอ้งการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในช่วงวยัใด และเป็นกลุ่มคนดา้นไหน 
ท่ีจะเกิดการรับรู้ และสามรถเขา้ถึงคอร์สเรียนออนไลน์ดงักล่าวนั้นได ้ผา่นการโฆษณาทาง
ส่ือออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook และส่ือออนไลน์อยา่งเวบ็ไซต ์ท่ีเกิดจากการคน้หาโดย
การ Search Engine  และเน่ืองจากคอร์สเรียนออนไลน์นั้น ไม่ใช่สินคา้ทางการตอบสนอง
ทางดา้นอารมณ์ความอยากไดอ้ยากมี แต่เป็นสินคา้ท่ีตอบสนองทางดา้นสติปัญญา ทาง
ลูกคา้นั้นจึงตอ้งการท่ีจะให้คอร์สเรียนออนไลน์ ท่ีสร้างนั้น มีความโดดเด่นจากเวบ็ไซต ์
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อ่ืนมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเองของอาจารยแ์ต่ละท่าน และจะตอ้งเขา้ถึงกลุ่มท่ีมีความเฉพาะ 
เพราะราคาของคอร์สออนไลน์นั้นก็มีราคาท่ีค่อนขา้งสูง แต่เม่ือเทียบกบัการจ่ายเงินไป
เรียน แบบออฟไลน์กับอาจารย์ในแต่ละคลาสนั้ นแล้วส้ินเปลืองกว่าการ เรียนแบบ
ออนไลน์อีกด้วยซ ้ า  และการเรียนออนไลน์สามารถเขา้ถึงได้ง่ายกว่าไร้พรมแดนและ
ขีดจ ากดั ฉะนั้นการจ่าเงินราคาแพงกบัการซ้ือคอร์สออนไลน์เพื่อเรียนรู้นั้นถือว่าคุม้ค่า ไม่
ว่าจะอยู่ท่ีใดขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ ลูกค้าจึงต้องการท่ี จะเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายใหไ้ดไ้ดช้ดัเจนท่ีสุดเพื่อใหไ้ดป้ระสบผลส าเร็จร่วมกนัทั้งสองฝ่าย  

    
 ภาพประกอบท่ี 4.10 การประชุมรับบรีฟงานจากลูกคา้ 

เม่ือรับทราบความตอ้งการและ เสนอเง่ือนไขขอ้ตกลงร่วมกนัทั้งหมดแลว้ ทางฝ่าย
บริหารงานลูกคา้และทางผูบ้ริหารของทางบริษัทท่ีไดไ้ปท าการเจรจากบัทางลูกคา้ส าเร็จ
แล้วจึงน าข้อมูลทั้ งหมดท่ีได้รับจากลูกค้านั้ นแล้ว มาท าการวางแผนและท าการ
ประสานงานกบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ีเพื่อปฏิบติัการท างานในขั้นต่อไป  

  

          
 ภาพประกอบท่ี 4.11 รายละเอียดความตอ้งการของลูกคา้ 
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4.3 ขั้นตอนการสรุปและประสานงานกบัฝ่ายทีเ่กีย่วข้องภายในบริษัท 
เม่ือท าการสรุปขอ้มูลท่ีไดรั้บบรีฟมาจากลูกคา้แลว้ จึงน าส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการนั้นมา

สรุปให้กบัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าคอร์สเรียนออนไลน์ดงักล่าวน้ี อาทิ ฝ่ายออกแบบ
และสร้างสรรค์งาน (Creative), ฝ่ายกราฟิก(Graphic), ฝ่ายตดัต่อและฝ่ายคิดค าโฆษณา
(Copy writer)โดยตวัสินคา้ของทางบริษทั Ovia Three คือ สินคา้ท่ีจบัตอ้งไม่ไดแ้ต่สามารถ
สร้างประโยชน์ และความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคได ้นัน่กคื็อสินคา้ คลงัปัญญาความรู้หรือ
คอร์สเรียนออนไลน์น้ีเอง ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของทางบริษทั จึงตอ้งน าส่ิงท่ีไดรั้บบรีฟจากฝ่าย
บริหารงานลูกคา้(ผูจ้ดัท ารายงาน) ไปบริหารจัดการการท างานของตนเองในแต่ละฝ่ายเพื่อ
เขา้สู่ขั้นตอนของการผลิตส่ือโฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์บนส่ือออนไลน ์ 

                                
ภาพประกอบท่ี 4.12 การสรุปงานใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบ 
4.3.1 การประสานงานกบัฝ่าย Copywriter, Graphic, Web Master 
การประสานงานเพื่อช้ีแจง การท างานอย่างละเอียดตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ในการ

จดัท าองคป์ระกอบต่างๆในการจดัท าคอร์สออนไลน์ และท าการผลิตช้ินงาน เพื่อใชใ้นการ
ท าโฆษณาโปรโมทคอร์สเรียนออนไลน์ทางส่ือ ผูจ้ดัท ารายงานนั้นมีหนา้ท่ีคอยประสาน
การท างานต่างๆเอง กบัทางฝ่ายคิดค าโฆษณา,คอนเทนต์ และฝ่ายกราฟิก ตั้งแต่การน า
ความตอ้งการจากทางลูกคา้ ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น การใชสี้ของงาน การจดัวางรูปแบบ
เน้ือหารายละเอียด และการจดัโปรโมชัน่เพื่อโปรโมทคอร์สเรียนออนไลน์ โดยการช้ีแจง
ขอ้มูลดงักล่าวใหก้บัทางฝ่ายคิดค าโฆษณา และคอนเทนต ์อยา่งละเอียดเพื่อน าไปสู่การคิด
เน้ือหาค าโฆษณาและโปรโมชัน่ท่ีจะใชใ้นการจดัการลงขายคอร์สออนไลน์ผ่านส่ือ และ
เม่ือ ฝ่ายคิดค าโฆษณา(Copywriter) คิดค าโฆษณาดังกล่าวต่างๆนั้ นส าเร็จแล้ว จึงน า
ขอ้ความโฆษณาเหล่านั้นส่งต่อไปยงัฝ่ายกราฟิก เพื่อน าขอ้ความโฆษณาเหล่านั้นมาท าการ
สร้างและท าการติดต่อกบัทางฝ่าย Web Masterซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกบริษทัท่ีท าหนา้ท่ีผลิต
ส่ือให้กบัทางบริษทัทางตวัผูจ้ดัท านั้นไดมี้การคุยรายละเอียดคร่าวๆเพียงเท่านั้นและทางพี่
เล้ียงจึงไดป้ระสานงานต่อเพื่อช้ีแจงรายละเอียดท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
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ภาพประกอบท่ี 4.13 ประสานงานกบัฝ่าย Copywriter 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.14 ประสานงานกบั Graphic Design 

4.4 การน าเสนองานให้กบัลูกค้า 
เม่ือประสานงานงานกบัทาง Graphic Design ให้ด าเนินขั้นตอนการผลิตช้ินงานโฆษณา

(Banner And Poster Advertising) ตามความตอ้งการของลูกคา้หลงัจากเสร็จขั้นตอนการผลิตช้ินงาน
เหล่านั้นแลว้ก็ถึงขั้นการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตอ้งการของลูกคา้ตรงตามท่ีฝ่ายออกแบบได้
ผลิตข้ึนหรือไม่  

เม่ือตรวจสอบงานทุกช้ินเสร็จส้ิน งานถูกตอ้งครบถว้นตามความเขา้ใจจากการรับบรีฟมา
จากลูกคา้ในขั้นตอนแรกแลว้จึงน างานนั้นไปเสนอแก่ลูกคา้ ว่าพึงพอใจหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น 
ค าท่ีใชใ้นการโฆษณา การใชสี้ตวัอกัษรสีในรูปแบบงาน รวมทั้งการจดัวางรูปแบบต่างๆของตวั 
Banner  และ Poster Advertising โดยท าการติดต่อประสานงาน เสนองานให้ลูกคา้ผ่านทาง 
แอปพลิเคชัน่ไลน์(Line) เพื่อเสนอช้ินงานท่ีจะใชใ้นการท าโฆษณาลงขายคอร์สออนไลน์นั้น สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกคา้หรือไม่หรือตอ้งการแกใ้นส่วนไหนบา้ง ลูกคา้ก็จะท าการติดต่อตอบกลบั
ทาง การพิมพโ์ตต้อบ ทางตวัอกัษร(Text)และเสียง(Voice) เม่ือลูกคา้ไม่พอใจ หรือตอ้งการเพิ่มเติม
ในส่วนไหน จึงน าความตอ้งการเหล่านั้นน าส่งใหก้บัทาง Graphic Design เพื่อท าการแกไ้ขต่อไป 
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ภาพประกอบท่ี 4.15 และ4.16 การน าเสนองานลูกคา้ผา่นไลน์(Line) 
 

                                  
ภาพประกอบท่ี 4.17 การช้ีแจงการแกไ้ขงานกบัฝ่ายออกแบบ 

4.5 ตรวจสอบช้ินงานโฆษณาก่อนท าการลงโฆษณา 
หลังจากการแก้ไขช้ินงานตามท่ีลูกค้าประสงค์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายท่ีส าคัญคือการ

ตรวจสอบการท างาน ของทุกฝ่าย เพราะในขั้นตอนน้ีเป็นการ สรุปการท างานควบคู่ไปกบัทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ฝ่ายบริหารงานลูกคา้นั้นตอ้งท าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งของ 
ช้ินงาน การด าเนินงานต่างๆก่อนท่ีจะน า Banner, Poster โฆษณาเหล่านั้นลงในส่ือออนไลน์เพื่อท า
โฆษณา ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ข้อความท่ีใช้เขียนในการลงโฆษณานั้ นถูกต้อง
ครบถว้นหรือไม่มี เพราะการท าการลงโฆษณาทางส่ือออนไลน์นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามละเอียด
ในการตรวจสอบ เน่ืองจากส่ือเป็นส่ือท่ีกวา้ง การจะเขา้ถึงกลุ่มเป้านั้นมาใช่เร่ืองง่าย แต่ถา้รูปแบบ
เน้ือหาท่ีใชใ้นการโฆษณานั้นน่าสนใจถูกตอ้ง ถูกกลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะท าให้สามารถดึงดูดเขา้ถึง
กลุ่มเป้าใหส้นใจกดเขา้มาชมและตดัสินใจซ้ือคอร์สออนไลน์ของทางบริษทัได ้ 
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       ภาพประกอบท่ี 4.18 ช้ินงานโฆษณาท่ีแกไ้ขสมบูรณ์ 

 
  ภาพประกอบท่ี 4.19 ช้ินงานโฆษณาท่ีแกไ้ขสมบูรณ์ 

 

 
ภาพประกอบท่ี 4.20 Banner ท่ีแกไ้ขเสร็จสมบูรณ์ 
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4.6 การสรุปผลการด าเนินงานและเตรียมรายละเอียดช้ินงานลงสู่เวบ็ไซต ์
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการด าเนินงาน โดยการติดต่อประสานงานไปยงั ฝ่าย 

ผลิตส่ือเวบ็ไซตอ์อนไลน์ใหก้บัทางบริษทั(Web Master) เพื่อสรุปการด าเนินการจดัท าเว็บไซต ์และ
ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของเว็บไซต์ท่ีจดัท าข้ึน ว่ามีความเรียบร้อยท่ีพร้อมจะน าลงส่ือออนไลน์ 
ให้กบักลุ่มเป้าหมายไดท้ าการคน้หาทาง Search Engine หรือไม่ เม่ือตรวจสอบรายละเอียดเน้ือหา
บนเวบ็ไซตเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงน าช้ินงานรายละเอียดต่างๆท่ีไดจ้ดัท าข้ึนจากทางฝ่ายออกแบบ
(Graphic Design) น าลงภายในเว็บไซต์และมีการเช่ือมต่อ(Link)ไปยงัทางFacebook อีกหน่ึง
ช่องทางเพื่อเป็นการสร้างการเขา้ถึงใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ถึงได ้

        
ภาพประกอบท่ี 4.21เวบ็ไซต ์(โคช้สิริลกัษณ์ )  

         
ภาพประกอบท่ี 4.22 เวบ็ไซต ์อาจารย ์เบญศพล มะหิงสิบ 
 

 
ภาพประกอบท่ี 4.23 เวบ็ไซต ์อาจารย ์ติงล่ี กิตติโกสินท ์



 
 

 

บทที5่ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การสรุปผลและข้อเสนอแนะได้ก าหนดส่วนประกอบดังต่อไปนี ้
5.1สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา 
 การปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั Ovia Three เป็นระยะเวลา16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี  

14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 24561 โดยงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าส่วนใหญ่นั้น เก่ียวขอ้ง
กบัดา้นของการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ของทางบริษทั โดยตวัผูจ้ดัท ารายงานนั้นไดเ้ขา้มาฝึก
ปฏิบัติสหกิจในช่วงท่ีทางบริษัทนั้ น ก าลังด าเนินการในการจัดหาPartnerร่วมในการจัดท า 
คอร์สเรียนออนไลน์ทางเวบ็ไซต ์ตวัผูจ้ดัท านั้นจึงไดมี้หนา้ท่ีหลกัๆในการติดต่อประสานงานกบั
ลูกค้าท่ีจะมาร่วมจัดท าคอร์สกับทางบริษัท เร่ิมตั้ งแต่การหาข้อมูลของลูกค้าในเบ้ืองต้นเพื่อ
ท าการศึกษาข้อมูลของลูกค้าในแต่ละบุคคลว่ามีคุณลักษณะตรงตาม คอร์สเรียนออนไลน์ 
ในแต่ละดา้นหรือไม่ เป็นบุคคลท่ีเป็นท่ีรู้จกัของทางส่ือสังคมออนไลน์หรือเฉพาะทางดา้นท่ีทาง
บริษทัตอ้งการทางดา้นไหน เม่ือไดศึ้กษาขอ้มูลตามท่ีตอ้งการ จึงท าการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้
โดยติดต่อส่ือสาร  ทางโทรศัพท์และทางอีเมล์ เพื่อน าเสนอเง่ือนไข ท่ีจะเชิญมาร่วมจัดท า 
คอร์สออนไลน์ร่วมกนั และไดมี้โอกาสไดอ้อกไปนัดเจอลูกคา้ภายนอกสถานท่ีดว้ย แต่โดยส่วน
ใหญ่จะเป็นการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้รับเร่ืองจากลูกคา้ผา่นการคิดต่อทางแอปพลิเคชัน่ Line 
ประชุมติดต่อประสานงานภายในบริษทัมากกว่าการไดอ้อกนอกสถานท่ี นอกจากการประสานงาน
กบัลูกคา้แลว้ ตวัผูจ้ดัท ายงัมีหน้าท่ีในการประสานงานงาน สรุปงานให้กับฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งของ
ภายในบริษทัให้ไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีไดรั้บมาจากลูกคา้ร่วมกนั และยงัไดเ้รียนรู้การท างานร่วมกบั
ผู ้อ่ืน ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง จากการฝึกสหกิศึกษาท่ีบริษัท 
 Ovia Three ท าใหต้วัผูจ้ดัท ารายงานนั้นไดเ้รียนรู้การท างานจริงภายในบริษทัโฆษณา เรียนรู้ระบบ
การท างานร่วมกนักบัทุกฝ่าย ซ่ึงภายในบริษทันั้นจะขาดฝ่ายบริหารงานลูกคา้มิไดเ้ลย เพราะฝ่าย
ประสานงานลูกคา้นั้นเปรียบเสมือนตวักลางท่ีคอยรับเร่ือง ท าการส่ิอสาร ถ่ายทอดงานไปยงัฝ่าย
ต่างๆได้ จากการท างานจริงท าให้ผูจ้ ัดท านั้ นสามารถพฒันาศักยภาพตัวเองได้มากข้ึน เพราะ
ประสบการณ์ทุกอยา่งนั้นไดส้อนใหต้นเองนั้นกลา้ท่ีจะเผชิญหนา้กบัส่ิงท่ีเจอ และสามารถแกไ้ขส่ิง
เหล่านั้นไดจ้นส าเร็จ  

ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้ น ท าให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการติดต่อ
ประสานงาน การส่ือสารท่ีตนเองชอบและมีความถนัดไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยใชค้วามรู้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์ในการศึกษามาปฏิบติัใชง้านจริง ซ่ึงในกรท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายนั้น ผูจ้ดัท า
รายงานนั้น ได้รับค าติชมจากผูม้อบหมายงานอยู่บา้ง เม่ือมีค าชมก็ย่อมมีค าติในบางคร้ัง แต่ส่ิง
เหล่านั้นไม่ไดเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อตนเองแม้แต่อย่างใด แต่ยิ่งกลบัเป็นแรงผลกัดันให ้
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พยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเหล่านั้น ให้ดียิ่งข้ึนไปตามท่ีผูม้อบหมายงานนั้นไดค้าดหวงัไว ้
และตวัผูจ้ดัท านั้นจะเก็บทุกค าติและค าชมจากลูกคา้และบุคคลภายในบริษทัมาเป็นประสบการณ์
ชีวิตและพฒันาศกัยภาพตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานต่อไปในอนาคตภายภาคหนา้อีกดว้ย 
5.2ข้อเสนอแนะการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

5.2.1 การประสานงานกบัลูกคา้นั้นเป็นฝ่ายท่ีตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาท่ีจะเขา้มาจริงโดยท่ี
ตวัเราเองนั้นไม่สามารถคาดคิดหรือรู้ล่วงหนา้ไดว้่า ลูกคา้จะท าการส่ือสารหรือแสดงปฏิกิริยาอะไร
โตต้อบกลบัมาบา้ง ขอ้เสนอแนะคือ ควรเตรียมความพร้อมในการหาขอ้มูลให้พร้อมมีสมุดจด
ประจ าตวัอยูเ่สมอ เตรียมส่ิงท่ีจะพดูจะส่ือสารกบัลูกคา้ไวใ้หพ้ร้อมเม่ือถึงสถานการณ์จริงแลว้จะได้
ไม่ต่ืนตระหนกกบัเหตุการณ์ท่ีก าลงัเผชิญอยูแ่ละจะท าใหเ้รากลา้เผชิญกบัเหตุการณ์ในตอนนั้นและ
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้เน่ืองจากมีการเตรียมความพร้อมในการหาขอ้มูลให้กบัลูกคา้
มาล่วงหนา้แลว้ 

 5.2.2 การติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้นั้นเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการ
พูด เพราะลูกคา้จะเก็บรายละเอียดทุกค าพูดของเราไวห้มดตั้งแต่การเร่ิมสนทนากนั ฉะนั้น ส่ิงท่ี
อยากจะเสนอแนะคือการระวงัเร่ืองค าพูดให้มากท่ีสุด ควรระงบัอารมณ์และสีหนา้ของตนเองเม่ือ
ไม่พอใจหรือ เม่ือลูกคา้พดูขดัแยง้กบัท่ีตนเองเสนอไปแลว้นั้นกค็วรจะนอ้มรับแลว้ฟัง และพดูเสนอ
ดว้ยน ้ าเสียงท่ีใจเยน็ไม่ใส่อารมณ์เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างลูกคา้กบัตนเองนั้นเป็น
ประสบผลส าเร็จ 

5.2.3 การท างานในบริษทัโฆษณานั้น ยอ่มมีค าศพัทเ์ฉพาะทางการส่ือสารกนัภายในบริษทั 
เช่น ค าเฉพาะทาง หรือตัวย่อทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีใช่พิมพ์ส่งหากันทางกลุ่มงาน  
ของทางบริษทั  อาทิ Artwork , potential,Brand Identity,Strategy และ Cpc& Cpm  ซ่ึงในบางค า 
ผูฝึ้กปฏิบติัสหกิจเองนั้นไม่เขา้ใจ แต่ก็มิไดเ้ป็นปัญหากบัการท างานมากนัก เพราะพื้นฐานก็พอ
ทราบค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการส่ือสารภายในบริษัทโฆษณา เบ้ืองต้น มาบ้างแล้ว 
 แต่ส าหรับค าไหนท่ีไม่เขา้ใจในความหมายนั้นๆ ก็จะท าการจดค าศพัท์นั้นใส่สมุดบนัทึก แลว้
น าไปคน้หาความหมาย ซ่ึงการจดจะท าใหเ้ราจดจ าค  าเหล่านั้นไดต้ลอด  ส่ิงท่ีอยากจะเสนอคือ ควร
จะท าการศึกษาและเรียนรู้ค าศพัทเ์ฉพาะเบ้ืองตน้ภายในบริษทัโฆษณามาพอประมาณ จึงจะท าให้
การท างานในแต่ละวนันั้นด าเนินการไปไดอ้ยา่งราบร่ืนเอง 
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