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บทคัดย่อ
รายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เรื่ อง “การศึกษาขั้นตอนการทางานในตาแหน่งบริ หารงาน
ลูกค้าเพื่อการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์(Learn Rocket)ของบริ ษทั Ovia Threeจากัด“มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการติ ด ต่ อประสานงานกับ ลู ก ค้าในการร่ วมจัด ท าคอร์ ส เรี ย นออนไลน์ แ ละ
เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการทางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพื่อให้ได้การทางานอย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งบริ ษั ท Ovia Threeได้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นOnline Marketing และการผลิ ต สื่ อ
ออนไลน์ ทางผูจ้ ดั ทานั้นได้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง Account Executive (ฝ่ ายประสานงานลูกค้า)โดย
มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการติดต่อการประสานงานกับลู กค้าและประสานงานกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั
จากการฝึ กปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษานั้นได้ป ระสบปั ญหาในเรื่ องของการทางานภายในบริ ษ ทั
เนื่ องจากบุ คลากรมีจานวนลดน้อยลง จึงทาให้ตวั ผูป้ ฏิ บตั ิ น้ นั ต้องรับหน้าที่ ในการทางานที่หลาย
ส่ วนมากยิง่ ขึ้น แต่ก็สามารถทางานในสิ่ งที่ได้รับมอบหมายนั้นได้อย่างสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ตลอดระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษานั้นเป็ นเวลาทั้งสิ้ น16 สัปดาห์ ทาให้ได้เรี ยนรู ้
วิธีการและขั้นตอนการทางานได้ปฏิบตั ิงานตามสภาพสถานการณ์จริ ง การแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
และได้นาองค์ความรู ้ จากการศึกษามาบู รณาการเพื่ อก่ อให้เกิ ดประโยชน์ แก่ การท างานในสถาน
ประกอบการที่ ไ ด้ม าฝึ กปฎิ บ ัติ ซึ่ งเป็ นการฝึ กฝนและเรี ย นรู ้ เพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพตนเองอี ก ด้ว ย
คาสาคัญ: การโฆษณา/สื่อออนไลน์ /การประสานงานลูกค้ า
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วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561 เป็ นเวลาทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์ ส่ งผลให้ผจู ้ ดั ทําได้รับความรู ้
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในสังคมยุคปั จจุบนั นี้ ได้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น เนื่ องจากโลกได้กา้ วเข้าสู่ ยคุ ดิจิตอลอย่าง
เต็มตัว ทุกสิ่ งทุกอย่างถูกล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยีความทันสมัย เมื่อความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น
มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งส่ งผลทาให้ผคู ้ นในสังคมส่ วนใหญ่น้ นั เกิดความต้องการที่มากขึ้น จึงทาใหุุ้รกิจ
ต่างๆเกิดการขยายตัวสู งขึ้น เพื่อตอบสนองกับความต้องการของคนในสังคมเมือง ให้ได้รับความ
สะดวกสบาย และ ทาทุก อย่างเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ มคนในแต่ ละกลุ่ ม อย่างการทา
โฆษณาผ่านทางสื่ อออนไลน์ในปั จจุบนั นี้ น้ นั ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ในเชิงด้านการทาการค้า เพื่อทา
การโฆษณาขายสิ นค้าและบริ การต่างๆ แตุุ่รกิจทางการศึกษานั้นได้เริ่ มเข้ามามีบทบาท ทางการใช้
สื่ อ โฆษณาผ่า นทางสื่ อสัง คมออนไลน์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากสื่ อ ออนไลน์ น้ ัน เป็ นสื่ อ ที่ มีค วาม
หลากหลายและแพร่ ห ลายไปยัง กลุ่ ม เป้ าหมายทางุุ ร กิ จ ได้ไ วที่ สุ ด กว่ า สื่ อ อื่ น อาทิ Website,
Facebook,Instagram ซึ่งสื่ อดังกล่าวเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นสื่ อที่มีการเข้าถึงได้รวดเร็ วและสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้จานวนมากในเวลาเดียวกัน
ยิ่งโลกนั้น เปลี่ ย นแปลงไปไวมากเท่ าไร ผูป้ ระกอบการทางุุ รกิ จ จึ งต้องรี บเร่ งทาการ
แข่งขันกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ให้ทนั อย่างในปั จจุบนั นี้มีการเรี ยนการสอนที่เป็ นที่นิยมและเป็ น
ที่สนใจเป็ นอย่างมากนั้นก็คือการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ หรื อที่เรี ยกว่า E-Learning Platform
เนื่ องจากการเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี้ น้ ันให้ความสะดวกสบาย ในการจัดการด้านเวลาในการ
เรี ยนได้ดว้ ยตนเอง เพียงผูเ้ รี ยนมีสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ และสัญญาณ Internet ก็สามารถเรี ยนได้ ซึ่งใน
ปั จจุบนั การเข้าถึงเครื อข่าย Internet ง่ายมากขึ้น ซึ่ งผูค้ นส่ วนใหญ่น้ นั มักใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ ต้อง
ทางานหรื อการใช้ชีวิตที่ตอ้ งแข่งขันกับเวลา จึงทาให้ความสาคัญในการเรี ยนแบบออนไลน์มีมาก
ขึ้นเพราะสะดวกในการเรี ยนช่ วยในการประหยัดเวลาในการเดิ นทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดิ น ทาง ไม่ มี ก ารจ ากัด พื้ น ที่ แ ละเวลา รวมถึ ง สามารถเลื อ กสถานที่ เ รี ยนให้ กับ ตัว เองได้
การดาเนินการทาุุรกิจ E-Learning Platform มิใช่ว่าเราจะเชิญบุคคลทัว่ ไปมาสอนได้ แต่ เราต้อง
ใช้หลักการอิงกระแสสังคม ความต้องการทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ว่ากาลังชื่ น
ชอบอะไรและเรื่ องอะไร ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กบั ผูป้ ระกอบการทางุุรกิจและส่ งผลประโยชน์
กลับไปยังผูบ้ ริ โภคได้ จึงต้องมีการตั้งกลุ่มเป้ าหมายเพราะเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการทาโฆษณา
เพราะ ในแต่ละกลุ่มเป้ าหมาย แต่ละกลุ่มลูกค้านั้นย่อมแตกต่างกันออกไปในหลายช่ วงวัย ความ
หลากหลายในความต้องการจึ งแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในการ กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการ
จัด ท า คอร์ ส เรี ยนออนไลน์ ในแต่ ล ะเรื่ องนั้ น ก็ ย่ อ มแตกต่ า งกัน ออกไป เพราะในแต่ ล ะ
กลุ่มเป้ าหมาย แต่ละช่ วงวัย ก็จะมีความนิ ยมชมชอบที่ ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ที่ แตกต่างกันออกไป ยิ่ง
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กาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการจัดทาโฆษณาในการขายสิ นค้าได้ ได้ตรงช่ วงวัย ที่คาดว่าน่ าจะเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย ในกลุ่มที่มีความต้องการดังกล่าวนั้นได้ ก็จะยิ่งทาให้สามารถกาหนด Segmentation
ในการโฆษณาการขายสิ นค้าได้ง่ายมากขึ้น แต่ทุกสิ่ งทุกอย่างนั้น ไม่เพียงแค่ข้ ึนอยู่กบั ราคาค่า
โฆษณาที่มีอตั ราราคาที่สูง จึงสามารถสร้างการรับรู ้ได้มากที่สุด เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ตรงกลุ่ม
ที่สุด แต่สิ่งเหล่านั้นขึ้นอยู่กบั ความร่ วมมือและความเข้าใจกันในการทางาน การตั้งใจสร้างสรรค์
ผลิตงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิ ทุิภาพที่สุด มาสู่ผบู ้ ริ โภค
ดังนั้นจากสิ่ งที่ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้ผจู ้ ดั ทารายงานนั้นได้มีความตั้งใจที่จะมุ่งฝึ กปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาในด้านการติดต่อประสานงานลูกค้า เนื่องจากในด้านการประสานงานกับลูกค้านั้น เป็ น
สิ่ งที่ทุกองค์กรขาดไม่ได้ เพราะเป็ นผูท้ ี่ทาการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรื อผูท้ ี่ทาหน้า ที่รับ
ข้อ มู ล มาจากลู ก ค้า ตามที่ ลู ก ค้า ต้อ งการมาสรุ ป ให้กับ ทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้อ งภายในบริ ษ ัท ยิ่ง ฝ่ าย
ประสานงานกับลูกค้า มีประสิ ทุิ ภาพในการทางานมากเท่าไรก็ยิ่งทาให้ทางบริ ษทั ได้ทราบข้อมูล
เนื้ อหาจากลูกค้าได้มากที่สุด อันเนื่ องมาจากฝ่ ายประสานงานลูกค้า (Account Executive)นั้น
เปรี ยบเสมือน”กาว” ที่ช่วยประสาน เจรจา และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ตั้งแต่ปัญหาจาก Inrternal ไปยัง
ลูกค้า เพื่อให้งานทุกอย่างบรรลุเป้ าหมายได้อย่างราบรื่ น เป็ นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทุกคนใน
บริ ษทั โดยฝ่ ายประสานงานกับลูกค้านั้นจะต้องเข้าไปติดต่อกับหน่ วยงานหรื อองค์กรที่กาลัง
ต้องการนาเสนอผลงาน หรื อโฆษณาสิ นค้า โดยจะต้องเข้าไปเจรจากับผูท้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจและ
สามารถอนุ มตั ิงานชิ้ นนั้น อีกทั้งยังต้องทาหน้าที่ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายเป็ นตัวกลางเจรจา
และแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีมฝ่ ายสร้างสรรค์(Creative) และทีมผลิต (Production) ใน
บริ ษทั ของตน เพื่อให้เกิดความพอใจสู งสุ ดแก่ท้ งั สองฝ่ ายให้ได้ภายในบริ ษทั ต้องอาศัยการทางาน
เป็ นทีมซึ่ งต้องใช้การติดต่อประสานงาน ใช้การสื่ อสารที่ตอ้ งมีความชัดเจน ความเอาใจใส่ และ
ความถู ก ต้อ งให้ม ากที่ สุ ด อาศัย การท างานร่ ว มกัน แบบที่ เ รี ย กว่ า ที ม เวิ ร ค์เ พื่ อ ให้ง านที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายนั้นสาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ขอบริ ษทั และ สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายงานที่
ลูกค้าต้องการนัน่ เอง
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการร่ วมจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์
2. เพื่อเรี ยนรู ้ข้นั ตอนการทางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพื่อให้ได้การทางานอย่าง
เป็ นระบบภายในองค์กร
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1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึ ก ษาขั้น ตอนการท างานในต าแหน่ ง บริ ห ารงานลู ก ค้า เพื่ อ การจัด ท าคอร์ ส เรี ย น
ออนไลน์ (Learn Rocket)ของบริ ษทั
Ovia Three จากัด จัดทาขึ้น เพื่อศึ กษาขั้นตอน
การประสานงานกับลูกค้าในการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ร่ วมกันกับอาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญ
บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ ใ นแต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ร่ วมกั น จัด สรรเนื้ อหา สร้ า งสรรค์ เ นื้ อหาในรู ปแบบ
E-Learning
Platform และเรี ยนรู ้ ข้ ัน ตอนการท างานและประสานงานภายในองค์ก ร
อย่ า งเป็ นระบบ โดยการฝึ กปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ศึ ก ษามี ร ะยะเวลา ในการฝึ กปฏิ บ ัติ ตั้ง แต่ ว ัน ที่
14 พฤษภาคม- 31 สิ งหาคม 2561 รวมทั้งสิ้ นเป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ ำจะได้ รับ

1. ได้ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
2. ได้ทราบถึงขั้นตอนการทางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพื่อให้ได้การทางาน
อย่างเป็ นระบบภายในองค์กร

บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ กษา เรื่ อง การศึ ก ษาขั้นตอนการทางานในตาแหน่ ง
บริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์( Learn Rocket) ของบริ ษทั Ovia Three จากัด
เพื่ อ มุ่ ง ศึ ก ษาขั้ นตอนการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ลู ก ค้ า และประสานงานภายในองค์ ก ร
เพื่อร่ วมจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทารายงานฉบับนี้ผศู ้ ึกษาได้ศึกษา
ในเรื่ องดังต่อไปนี้คือ
2.1แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.1ความหมายของสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.2การโฆษณาผ่านเว็บไซต์
2.2 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่ อสาร
2.2.1ความหมายของการสื่ อสารและการสื่ อสารภายในองค์กร
2.2.2องค์ประกอบของการสื่ อสาร
2.2.3ช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กร
2.2.4ประเภทของการสื่ อสารภายในองค์การ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน
2.3.1องค์ประกอบของการประสานงาน
2.3.2วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
2.4 วิธีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้า
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2.1แนวคิดเกีย่ วสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.1 ความหมายของสื่ อโฆษณาออนไลน์
Zeff Robbin, Aronson Brand (2000) อธิ บายความหมายของการโฆษณาออนไลน์ไว้ว่า
เป็ นการรวมกันระหว่างการนาเสนอตราสิ นค้า ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและการบริ การ การติดต่อซื้อ
ขาย เป็ นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาทางสื่ อดั้งเดิมและการตลาดทางตรง แม้ว่าการโฆษณา
ออนไลน์จะสะดวกมากขึ้น แต่ก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องคือ มีการโฆษณามากเกินไป บนเว็บไซต์มีขนาด
และรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงได้ทาการปรับรู ปแบบการโฆษณา ตรงกับข้อกาหนดของแต่
ละเว็บไซต์ และกาหนดขึ้นเป็ นรู ปแบบเพื่อใช้ในการโฆษณา ในแต่ละเว็บไซต์ และกาหนดขึ้นเป็ น
รู ปแบบเพื่อใช้ในการโฆษณาออนไลน์ให้มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สรุ ปคื อการโฆษณานั้นได้เข้ามามี บทบาทอย่างมากต่อการดาเนิ นชี วิตระหว่างวันของ
คนเราในปั จจุบนั แทบจะทุกขณะ เนื่ องจากการโฆษณาเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ทวั่ ทุกแห่ งไม่ว่าจะทางสื่ อ
ออนไลน์ช่องทางใดก็ตาม (Omnipresent)และเป็ นสิ่ งที่แทรกแซง (Obstructive)ในชีวิตประจาวันเรา
อยูเ่ สมอ ซึ่งเป็ นการสื่ อสารประเภทหนึ่งที่มีกลยุทธ์ทางการสื่ อสาร ที่มีเป้ าหมายหลัก คือ การชักจูง
ใจ หรื อการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่นกั โฆษณาต้องการ
2.1.2การโฆษณาผ่ านเว็บไซต์
เป็ นวิธีการส่ งเสริ มโฆษณาผ่านการใช้คาหรื อตัวอักษรในรู ปแบบ Search Engine โดยที่
ผูใ้ ช้ส ามารถพิ ม พ์ร หัส หรื อ ค าคี ย ์เ วิ ร์ ด ที่ ต ้อ งการค้น หา โดยเว็บ ไซต์จ ะท าการค้น หาข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับคาค้นหาคียเ์ วิร์ดนั้นๆ และจะแสดงรายละเอียดหน้าจอซึ่ งจะปรากฎเป็ นลิงค์ที่มีการ
เชื่อมโยง(Link) ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นการนาเว็บไซต์ของสิ นค้าและบริ การไปฝากไว้
ใน Search Engine ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมาก โดยมีลกั ษณะของ
การค้นหาดังนี้คือ
-การค้นหาโดยพิมพ์ชื่อของสิ นค้าและการบริ การนั้นๆ หรื อพิมพ์คียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการลงใน
ช่องค้นหา Search Engine จะทาการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้
และจะแสดงผลการค้นหา ปรากฏที่ต้ งั ของว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมื่อค้นหาเกี่ยวกับคอร์ สออน
ไลน์ของโค้ช ศิริลกั ษณ์ พิมพ์คาว่า “โค้ช ศิริลกั ษณ์ “ลงในช่องการค้นหา คลิกปุ่ ม Search ทาง
Search Engine ก็จะทาการค้นหาและแสดงรายชื่อเว็บไซต์ท้ งั หมด ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้ลูกค้า
สามารถเข้าชมได้ผา่ นลิงค์ที่ปรากฏต่อไป
สรุ ปได้วา่ การโฆษณาออนไลน์น้ นั นับเป็ นช่องทางหนึ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากใน
ปัจจุบนั เนื่องจากเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากมายหลายกลุ่มและสามารถ
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เข้าถึงได้ง่ายในการพบเห็น แต่การโฆษณาผ่านช่องทางนี้จะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูท้ า
การโฆษณานั้นจะเลือกทาการสื่ อสารอย่างไรออกไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้ได้เข้าใจได้นน่ั เอง
2.2 หลักการและทฤษฎีการสื่ อสารและการติดต่ อสื่ อสารภายในองค์ กร
2.2.1ความหมายของการสื่ อสารและการสื่ อสารภายในองค์ กร
การสื่ อสารเป็ นหัวใจของการทาความเข้าใจระหว่างกันของมนุ ษย์ในสังคม มนุ ษย์จะทา
ความเข้าใจกันได้ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูล ถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จึงมีการนิยามและความหมายของคาว่า “การสื่ อสาร (communication)” ไว้ดงั นี้
เสนาะ ติเยาว์. 2538 : 33) ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
ส่ ง และรั บ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความหมายขึ้ น ในใจของผู ้เ กี่ ย วข้อ ง โดยบุ ค คลเหล่ า นั้ นมี
ประสบการณ์อย่างเดียวกัน”
ความหมายการสื่ อสารภายในองค์ กร
ศุภมน อนุ ศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการสื่ อสารในองค์กรไว้ว่า คือการ
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆรวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุก
หน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคลากรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผ่านรู ปแบบ
วิธีการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู ้และความเข้าใจร่ วมกันในการปฏิบตั ิตน ซึ่ งจะเป็ นผลให้
องค์ก ารและ บุ ค ลากรในองค์ก ารบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้ว่า “การสื่ อสาร” คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ ง
เรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร ไปยังอีกบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร โดยผ่านสื่ อโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่ งจนเกิดการเรี ยนรู ้ความหมายในสิ่ งที่ถ่ายทอดร่ วมกันและตอบสนองต่อ
กันได้ตรงตามเจตนาของ ทั้งสองฝ่ าย ส่ วน “การสื่ อสารภายในองค์การ” คือ การถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน องค์กร ภายใต้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
รับรู ้และความเข้าใจร่ วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคนในองค์การ
2.2.2องค์ ประกอบของการสื่อสาร
กระบวนการสื่ อสารนั้นจะต้องประกอบด้วยส่ วนสาคัญ ๆ 4 ส่ วน ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.) ผูส้ ่ งสาร (Sender) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการสื่ อสาร มีนกั วิชาการได้ให้คานิยาม
ของผูส้ ่ งสารไว้วา่ ผูส้ ่ งสาร หมายถึง บุคคลที่มีความคิดความตั้งใจที่จะส่ งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์
ความรู ้สึกนึกคิด และความเชื่อต่างๆไปยังผูร้ ับสารเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผูร้ ับสาร
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เป็ นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในแง่ของการเป็ นผูเ้ ลือกข้อมูลข่าวสาร
ที่จะถ่ายทอด การเลือกวิธีการและช่องทางที่จะทาให้สารไปถึงผูร้ ับสาร รวมทั้งการกาหนดตัวผูท้ ี่จะ
เป็ นผูร้ ับสารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งกับบุคคลที่
เป็ นผูร้ ับสาร
2.) สาร (Message) สารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการสื่ อสาร สาร
หมายถึง เรื่ องราวอันมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์ใดๆก็ตามที่
สามารถทาให้เกิดการรับรู ้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายที่
3.) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที่นาพา ข่าวสารจากผู ้
ส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ดังนั้น ช่องทางการสื่ อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของมนุษย์ที่
รับรู ้ความหมายจากสิ่ งต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส
หรื อนอกจากนี้ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ อาจหมายถึง คลื่นเสี ยงและอากาศที่อยูร่ อบๆ ตัวคนด้วย
4.) ผูร้ ับสาร (Receiver) นับเป็ นสิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่ งเนื่ องจากการสื่ อสารจะมี
ความหมายอย่างไร จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ย่อมขึ้นอยู่กบั ผูร้ ับสารว่าจะเลือกรับสาร หรื อ
เลือกที่จะตีความ และ เข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้นอย่างไร
2.2.3ช่ องทางการสื่ อสารภายในองค์ กร
1. การติดต่อสื่ อสารทางลายลักษณ์อกั ษร (Written Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารที่แสดงออกโดยการเขียน ซึ่ งอาจเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลขแสดงจานวนก็ได้ เช่น การ
บันทึกข้อความ ป้ ายประกาศ สิ่ งตีพิมพ์จดหมายข่าว และวารสาร เป็ นต้น
2 การติดต่อสื่ อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารที่
แสดงออกโดยการพูด เช่น การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การปรึ กษาหารื อ (Counseling) การ
อบรม การสัมมนา กาพบปะตัวต่อตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ และการบอกต่อเป็ นต้น
3. การติดต่อสื่ อสารที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ
สื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือทางเทคนิ ค ที่ มีประโยชน์ เป็ นส่ วนย่อยกลุ่มหนึ่ งของเทคโนโลยีในสังคม
มนุษย์ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน แต่ ก็มี คุณ สมบัติ ประการหนึ่ ง ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน คื อ การเอาชนะขี ด จ ากัด ความสามารถ ตาม
ธรรมชาติ และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร เช่น การบันทึกและเผยแพร่ ข่าวสาร เป็ นต้น
2.2.4ประเภทของการสื่ อสารภายในองค์ การ
(เรวัตร สมบัติทิพย์. 2543:23) ได้ทาการแบ่งประเภทของการสื่ อสารภายในองค์การตามทิศทางการ
สื่ อสารออกเป็ น 2 แบบ คือ
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1 การสื่ อสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสาร
ถ่ายทอดข่าวสารหรื อคาสั่ง สู่ ผรู ้ ับสาร มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ไม่มีการย้อนกลับหรื อดูปฏิกิริยาของ
ผูร้ ับสารซึ่ งการสื่ อสารแบบนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นไปในรู ปของนโยบาย คาสั่งของผูบ้ ริ หารระดับสู งสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูส้ ่ งสารมีบทบาทในฐานะเป็ นผูก้ ระทา (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไป
ยังผูร้ ับสาร โดยมีความตั้งใจที่จะกระทาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอย่างของผูร้ ับ
สาร ให้เป็ นไปตามความต้องการของตน
2 การสื่ อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ ง สารและ
ผูร้ ับสารสามารถส่ งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน การ สื่ อสารสองทาง ผู ้
ส่ งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลับของผูร้ ับสาร (Feedback) ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก
จากความหมายของแนวคิดเบื้องต้นสรุ ปได้ว่าการติดต่อสื่ อสารนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรในแต่ละแห่ ง
เนื่ องจากการสื่ อสารนั้นช่วยทาให้แต่ละบุคคลนั้น สามารถเข้าใจร่ วมกันกับสิ่ งที่อีกฝ่ ายต้องการจะ
สื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสาร ทางใดก็ตาม ช่วยส่ งเสริ มให้การดาเนิ นการทางานตามขั้นตอนได้
อย่างเป็ นระบบ ถ้าได้รับสื่ อสารซึ่ งกันและกันได้ถูกต้องครบองค์ประกอบทาให้เกิ ดความเข้าใจ
และ สามารถดาเนิ นการทางานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายจากการติดต่อสื่ อสารจากอีกฝ่ ายจน
ประสบผลสาเร็ จ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการประสานงาน
การประสานงาน เป็ นการจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ขจัดความขัดแย้ง เพื่อให้งานเป็ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร
อย่างสมานฉันท์และมีประสิ ทธิภาพ งานสาเร็ จตามเป้ าหมายในเวลาที่กาหนด
มีนกั วิชาการได้อธิบายถึงลักษณะสาคัญของการประสานงาน (สุ ธีสุทธิสมบูรณ์และสมาน
รังสิ โยกฤษฏ์, 2542, หน้า 72) ไว้ดงั นี้คือ
1. การประสานงานจะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวกับความร่ วมมือไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับการจัดเพื่อให้ งาน
ประสานกันได้ เท่านั้น แต่จะเป็ นความร่ วมมือของผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกฝ่ ายเพื่อ ให้งานบรรลุจุดหมาย
ในรู ปของทีมงาน (Team Work) อีกด้วย
2. การประสานงานจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเทคนิคการบริ หารโดยมีลกั ษณะเป็ นส่ วนที่ ใส่ เข้า
ไป (Input) กับส่ วนที่เป็ นผลออกมาหรื อผลผลิต (Output) โดยส่ วนที่ใส่ เข้าไปนั้น เป็ นปั จจัยต่างๆ
ในการบริ หารได้แก่ คน เงิน และวัสดุสิ่งของ ตลอดจนอานาจหน้าที่ เวลาความตั้งใจในการทางาน
และความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลออกมาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ดังนั้นการประสานงานที่ดี จะต้องอาศัยการใช้เทคนิคทางการบริ หารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การวางแผนที่ดีการจัดให้ มีแผนผัง ขององค์กรเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การกระจายงาน
ความเคลื่อนไหวของงาน และการ แสดงสถานที่ทางาน เป็ นต้น ซึ่ ง สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นเครื่ องช่วยให้
การดาเนินงานนั้นเป็ นไปตาม ระเบียบแบบแผนทาให้การขัดแย้งลดน้อยลงและในขณะเดียวกันกับ
การประสานงานก็ดีข้ ึนด้วย
2.3.1องค์ ประกอบของการประสานงาน
พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ดงั นี้
1. ความร่ วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย โดย
อาศัยความ เข้าใจ หรื อการตกลงร่ วมกัน มีการรวบรวมกาลังความคิด วิธีการ เทคนิ ค และ
ระดมทรัพยากรมาสนับสนุน งานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่
จะทา งานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตาม กาหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
3. ความสอดคล้องจะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทางานซ้อนกัน
4.ระบบการสื่ อสารจะต้องมีการสื่ อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื่ น
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทางาน เพื่อมุ่งไปสุ่ จุดหมาย
เดียวกัน ตามที่กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
6. คน ในการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งทางานเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งต้องประสานงาน
กับบุคคลทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.3.2วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะทาให้งานที่ทา เกิดผลสาเร็ จโดยปฏิบตั ิอย่าง
สอดคล้องในจังหวะเวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็ นไปตามข้อกาหนดเพื่อประหยัดเวลา
และทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน ก่ อนการประสานงานควรกาหนดความต้องการให้แน่ ชดั ว่าจะ
ประสานงานให้เกิดอะไร หรื อจะทาให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่า ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
อาจจะประสานงานผิดพลาดจากที่ควรจะเป็ นได้ โดยทัว่ ไปเราประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสะดวกราบรื่ นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรื อในแต่ละกรณี
มีการประสานงานโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ได้ฝึกปฏิบตั ิมาดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผซู ้ ่ ึงมีส่วนเกี่ยวข้องทราบรายละเอียดของการทางาน
2. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
3. เพื่อขอความยินยอมหรื อความเห็นชอบจากบุคคลที่ทางานร่ วมกันภายในองค์กร
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4.เพื่อขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูร้ ่ วมงาน
5. เพื่อสร้างสรรค์งานให้ได้ตรงตามความต้องความต้องการที่ลูกค้าต้องการไว้และตรงตาม
เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
2.4 ขั้นตอนการติดต่ อและประสานงานกับลูกค้ า
1. ประชุมแผนการดาเนิ นงานการหาข้อมูลลูกค้าที่ตอ้ งการเชิญมาร่ วมในเว็บไซต์
คอร์สเรี ยนออนไลน์
2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับการจัดทาเว็บไซต์ขายคอร์
สออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์และส่ งเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆผ่านทาง E-Mail
3.เมื่อลูกค้ายินยอม จึงระบุวนั และกาหนด สถานที่ วัน และเวลา เพื่อนัดพบเจรจา
ชี้แจงกาหนดรายละเอียด เงื่อนไขความต้องการต่างๆอย่างละเอียด
4.ประชุ ม งานเตรี ย มแผนงานกับทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้องกับ โครงการ เพื่อรั บทราบ
รายละเอียดต่างๆ ที่จะนาไปเสนอลูกค้าในวันที่นดั พบ
5. นารายละเอียดต่างๆของทางบริ ษทั เสนอแก่ลูกค้า ตามวัน และเวลาที่กาหนด
เพื่อชี้แจงให้ทราบและรับข้อตกลงดังกล่าวที่ได้นาเสนอและตกลงราคาร่ วมกัน
6.ประสานงานกับทางผูบ้ ริ หารที่เป็ นเจ้าของโครงการ และประชุมงานนาข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด ตามที่ลูกค้าต้องการ มาชี้แจงให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้
รับทราบร่ วมกัน เพื่อเข้าสู่ข้นั ตอนการดาเนินงานตามที่ลูกค้าต้องการ
7. ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิ บายรายละเอียดงานงานความต้องการ
ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่ตรงตามที่รับบรี ฟมาใน
ครั้งแรกเอง
8.ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนนาไปเสนอลลูกค้า และเมื่อลูกค้ายังมิ
พอใจกับสิ่ งนั้น ก็ตอ้ งนาข้อผิดพลาดดังกล่าวมาสรุ ปให้แก่ ตาแหน่ง Graphic Design ได้
ปรับปรุ งแก้ไขตามที่ลูกค้าต้องการอีกครั้ง จนสาเร็ จพร้อมนาชิ้นงานนั้นลงขายลงบนสื่ อ
ออนไลน์ได้อย่างเสร็ จสมบูรณ์
ดังนั้น ขั้นตอนทุกขั้นดังกล่าว ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการประสานงานอยูใ่ นทุกระดับขั้นของ
การทางานร่ วมกันกับทุกฝ่ ายจนกระทัง่ งานนั้นสาเร็ จ
“การประสานงาน” จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดต่อการบริ หารงานและการทางาน
ประการหนึ่งที่จะขาดเสี ยมิได้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาต่อเนื่องและสอดคล้องกันไปของบุคคลหรื อทุกฝ่ าย
ภายในองค์กรเพื่อให้งานสาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุประสิ ทธิผลสู งสุ ด
เพราะหากว่ามีการประสานงานที่ผดิ พลาดแล้ว งานนั้นก็ไม่สามารถที่จะดาเนินต่อไปได้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
บริ ษทั Ovia Three
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ 146/3หมู่ที่14ถนนสุ ขสวัสดิ์ ตาบลบางพึ่ง
อาเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-463-8544

ภาพประกอบที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนที่รูปภาพ บริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด
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ภาพประกอบที่ 3.3 บริ ษทั ที่ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาบริ ษทั โอ เวีย ทรี จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั โอ เวีย ทรี ก่อตั้งโดย คุณธนบดี ไชยพลี และคุณ วรารัตน์ ศรี ธีราทรัพย์ เมื่อปี
พ.ศ. 2545 ในระหว่างนั้นทางบริ ษทั เริ่ มต้นโดยการทาสมุดโน้ตจาหน่าย หาโฆษณามาลงในสมุด
และ คุณธนบดี มองเห็นช่องทางการตลาดในอนาคตว่าการโฆษณาจะมีบทบาทและมีอิทธิ พลใน
การใช้ชีวิตในอนาคต จากการทาสมุดโน้ตก็ได้เปลี่ยนมาทาAgencyโฆษณาขนาดเล็ก ที่ทางาน
เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็ น Event,การโฆษณาสื่ อต่างๆไม่ว่าจะเป็ นสื่ อในนิตยสาร
สื่ อออนไลน์ รวมไปถึงเป็ นที่ปรึ กษาทางการตลาดให้กบั แบรนด์สินค้าต่าง ๆแต่จะเน้นไปทางแบ
รนด์สินค้าไอที ต่อมาคุณภูบดีได้ขยายธุ รกิจและได้เพื่อนมาลงทุนเป็ นหุ ้นส่ วนคือ คุณเมธาวิน
อังคทะวานิ ช อดี ตศิลปิ นนักร้องของเมืองไทย หลังจากที่ประสบความสาเร็ จทางด้านโฆษณา
คุณธนบดี ได้ขยายกิจการโดยมีบริ ษทั ในเครื อ 2 บริ ษทั ที่มีการทางานแตกต่างกันไป คือ
1.บริ ษทั IMG (ไอเอ็มจี) ทาเกี่ยวกับการนาเสนอโษษณาสิ นค้าผ่านจอ LCD ในห้าง
Central 19 สาขา ทัว่ ประเทศ
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ภาพประกอบที่ 3.4 ตราสัญลักษณ์ IMG
2.บริ ษทั ไอดิจิ (Idigi) ทาเกี่ยวกับทางด้านการผลิตสื่ อทางด้านดิจิตอลมิเดียและเป็ นผูส้ ร้าง
หรื ออกแบบ Sticker Line

ภาพประกอบที่ 3.5 ตราสัญลักษณ์ IDIGI
ซึ่งบริ ษทั บริ ษทั O Via Three( โอ เวีย ทรี )นั้นสร้างขึ้นมานานกว่า 10 ปี ในช่วงแรกของ
บริ ษทั นั้นจะเป็ นการให้บริ การทางด้านต่างๆ เช่น
- Consulting Service
- Strategic Planning
- Marketing Campaign Management
- Event – Seminar
- PR Service
- Digital Solution Services
ดาเนินธุรกิจทางด้านดิจิตอลแพลทฟอร์ม ด้านสื่ อออนไลน์และด้านการตลาดออนไลน์
(Media And Marketing Activities)การออกแบบเว็บไซต์จดั ทาระบบ E-Commerce และ Online
Marketing เป็ นเวลามากกว่า 10 ปี ทางบริ ษทั มีผลงานมากมายหลายเว็บไซต์ สามารถสร้างสรรค์
ผลงานด้าน Ecommerce ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้า บริ การจัดทาทุกกระบวนการในการ
ทาเว็บไซต์ไม่วา่ จะเป็ นการติดต่อประสานงาน การสอนวิธีการใช้งาน รวมถึงดูแลความเรี ยบร้อย
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ตลอดการร่ วมการทางาน พร้อมทั้งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้การทาธุรกิจออนไลน์ที่สามารถช่วยพัฒนาต่อ
ยอดความสามารถในด้านธุรกิจให้กบั ลูกค้าอีกด้วย
ในช่วงแรกนั้นทางบริ ษทั O Via Three มีพนักงานจานวนมากเนื่องจากงานหลักของบริ ษทั
นั้นคือการจัด Event งานออฟไลน์ และได้มีผลงานที่โดดเด่น ซึ่งลูกค้าของทาง O Via Three นั้น
เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น HP , Microsoft , SAS , AMD และภาครัฐ โดยผลงานของบริ ษทั นั้นมี
ดังนี้
- วางแผนการทางานของบัตรแมงมุม และจัดงานเปิ ดตัวของภาครัฐ

ภาพประกอบที่ 3.6 ตราสัญลักษณ์บตั รแมงมุม
ภาพประกอบที่ 3.7 ตัวอย่างบัตรแมงมุม
- วางแผนการตลาดระยะยาวให้กบั HP เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการซื้อซ้ า
และซื้อของแท้

ภาพประกอบที่ 3.8 Flowchart การทางานของแผนการของ HP
- จัดบูธเปิ ดตัวสิ นค้าไทยในต่างประเทศ
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ภาพประกอบที่ 3.9 ภาพตัวอย่างในงานที่ประเทศจีน
- จัดบูธ Roadshow ของทาง AMD

ภาพประกอบที่ 3.10 ภาพตัวอย่างในงานแถบ Asia Pacific
หลังจาก 10 ปี แรกผ่านพ้นไปทางบริ ษทั Ovia Three ได้มีการปรับเปลี่ยนการบริ หารงาน
ครั้งใหญ่จากที่เป็ นบริ ษทั ที่เน้นให้การบริ การได้เปลี่ยนเป็ นการทาธุรกิจที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั จานวนบุคคล
และเป็ นงานที่สามารถจับต้องได้ เพราะใน 10 ปี แรกนั้นการจัด Event ถือเป็ นงานที่จะต้องมีการ
สร้างสิ่ งใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อให้งานนั้นโดดเด่น ซึ่ งถือเป็ นข้อที่ดี แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็ นการสร้างสิ่ งใหม่
ย่อมต้องใช้ทุนและตลอดการสร้างสรรค์น้ นั จะเปลืองงบประมาณอย่างมาก ดังนั้นทางบริ ษทั จึงได้
มีการสร้างสิ่ งใหม่ข้ ึนมา ที่สามารถสร้างเป็ น Platform เพื่อนาไปใช้ในการต่อยอดต่อไปได้ และเมื่อ
มองย้อนกลับมายังสามารถเห็ นสิ่ งที่ ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้ ไ ด้ ไม่เหมื อนการจัด Event ที่ เมื่ อมอง
กลับมาจะเห็นได้วา่ ไม่มีส่ิ งใดที่เป็ นของเราเลย จึง ได้มีการสร้าง Products ที่สามารถจับต้องได้ เป็ น
Platform ที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ปัจจุบนั มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 Products ได้แก่
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1. LearnRocket เป็ นสื่ อออนไลน์ที่เป็ นช่องทางหนึ่งทางด้าน Education

ภาพประกอบที่ 3.11 ตราสัญลักษณ์ LearnRockets
2. Collab เป็ นแอปพลิเคชัน่ Community ที่ใช้สาหรับติดต่อสื่ อสารสร้างความสัมพันธ์ของ
บุคคลภายในองค์กรแต่ละองค์กร

ภาพประกอบที่ 3.12 ตราสัญลักษณ์ Collab
3. Character GO เป็ น Product ที่เป็ นแอปพลิเคชัน่ เกมบนมือถือสมาทร์โฟนที่เป็ นแหล่ง
รวมคาร์แรคเตอร์ต่างๆที่มีชื่อเสี ยง และมีการแจกของรางวัลมากมายภายในเกม

ภาพประกอบที่ 3.13 ตราสัญลักษณ์แอปพลิเคชัน่ CharacterGO

7

ซึ่งในปั จจุบนั Digital Media นั้นได้เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของชีวิตคนในปั จจุบนั
เป็ นอย่างมากหรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตของมนุ ษย์มากขึ้น ทางผูบ้ ริ หารจึ งเล็งเห็ น
ความสาคัญของปัญหา และเล็งเห็นความสาคัญของสื่ อออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์
ที่มากขึ้น จึ งทาให้เกิ ดแรงบันดาลใจในการสร้ างบริ ษทั และสร้างสรรค์งานในรู ปแบบดังกล่าว
เหล่านี้เพื่อตอบสนองกระแสความต้องการของสังคมในปัจจุบนั
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

คุณครู ธนบดี ไชรพลี

คุณ เมธวิน อังคทะวานิช

คุณวรารัตน์ ศรี ธีราทรัพย์

Account Executive (AE)
คุณ อัมรา พัฒนมาศ
Graphic Design

คุณ ภัทรศร เหลืองวรชาติกลุ

ภาพประกอบที่ 3.14 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นาวสาว สุ นิษา นาดี ตาแหน่ง Account Executive (AE)
3.4.2. ลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดาเนินงาน
ได้รับมอบหมายงานคือ ฝ่ าย Account Executive (AE) ของบริ ษทั Ovia Three
โดยดาเนินงานในเรื่ องดังต่อไปนี้
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล์
-ออกนอกสถานที่ไปคุยงานประสานงานกับทางลูกค้า
-คิดคอนเทนต์ที่ใช้ในการโปรโมทสิ นค้าของทางบริ ษทั
-ประสานงานกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั
- หาข้อมูลประกอบการทางานจากเว็บไซต์
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-ประสานงานกั บ ทางProduction
Houseเพื่ อ ชี้ แจงรายละเอี ย ดการผลิ ด
Video Presentation Mastery Product คอร์สเรี ยนออนไลน์
-ทา Presentation นาเสนอการประชุมและไว้ใช้นาเสนอลูกค้า
-สรุ ปข้อมูลเนื้อหาในแต่ละงานลงใน Microsoft Excel
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
3.5.1 ชื่อ สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
คุณคุณคุณ อัมรา พัฒนมาศ
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
Account Executive (AE)
3.5.3 ลักษณะงานของพนักงานที่ปรึ กษา
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561 (รวม 16 สัปดาห์)
3.5.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 18.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานเพือ่ นาเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาทั้ง 16 สั ปดาห์ และรายงานพัฒนาการของนักศึกษา
ระยะเวลา
รายละเอียดการปฏิบัตสิ หกิจ
สัปดาห์ที่ 1
โทรสอบถามข้ อ มู ล การช าระเงิ น ผ่ า นแอพลิ เ คชั่ น ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนสไตล์ Fit จากสถานประกอบการต่างๆ
สัปดาห์ที่ 2
Check ช่ องทางการขายสิ นค้า Brand Name ของทาง
แอพพลิเคชัน่ Lazada, 11 Street, Shopee และสรุ ปผลลงExcel
หาข้ อมูลทางการตลาดของประชากรจีน และความต้ องการ
สัปดาห์ที่ 3
ซื ้อสินค้ าของนักท่องเที่ยวจี น Style Fit ประกอบการทา
Project แอพพลิเคชัน่ ที่ใช้ชาระเงินของนักท่องเที่ยวจีน
สัปดาห์ที่ 4
สรุ ปข้ อมูล Chinese Style Fit และบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มี
อิทธิพลต่อการซื ้อสินค้ าของนักท่องเที่ยวชาวจีน Style Fit
ประกอบการทา Powerpoint
สัปดาห์ที่ 5
สรุ ปข้อมูล Brand สิ นค้าที่มีช่องทางการขายผ่านสื่ อ
โซเชียลมิเดีย และมีตวั แทนจาหน่ายแพร่ หลาย
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สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 9
สัปดาห์ที่ 10

สัปดาห์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 13
สัปดาห์ที่ 14
สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 16

ช่วยประสานงานเรื่ องการจัดกิจกรรมเพื่อโปรโมทแอพลิเคชัน่
Character Go ที่งานComic Con At Siamparagon และเป็ น Pr
โปรโมท Application Character Go
ไปพบลูกค้าที่เป็ นPartner ร่ วมในการจัดทาคอร์สออนไลน์
ที่มหาวิทยาลัยสยาม พร้อมดาเนินการทางาน
รวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่สอนในเว็บคู่แข่งของทางบริ ษทั
พร้อมสรุ ปเพื่อทาPowerpoint และ Excel
ประชุมงานรับ Brief เรื่ อง คอร์ ส อสังหาริมทรัพทย์
โทรติดต่อประสานงาน ขอ Proposal จาก Hotel Bangkok,Upc
Co-working Space ที่เลือกไว้
ติดต่อประสานงานกับทาง Hotel Upc ทาง Facebook Fanpage
Check Mail เพื่อตรวจสอบ Proposal ที่ทางโรงแรมและ
Co-working Space เสนอมา
โทรติดต่อประสานงาน ขอ proposal จาก Hotel Bangkok,
Upc Co-working Space เพิ่มเติม
ประสานงานรับ Brief จาก Partner โปรเจค ของทางบริ ษทั
เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการ ทาPromotion การขาย และ
ประสานงานกับฝ่ าย Graphic เพื่อจัดทาPoster Infographic
ลงทางสื่ อโฆษณาออนไลน์
รั บบรี ฟ งานเรื่ องการเปิ ดตัว Applicationใหม่ ( Collab)เพื่อน า
ข้อมูลไปสรุ ปให้กบั ฝ่ ายอื่นๆภายในบริ ษทั ทดลองใช้งาน
ทดลองใช้ ง านระบบบนApplication Collab ผลิ ต Demo
Content ลงใน Application Collab
หาข้อมูลและติดต่อประสานงานกับทางProduction House
ที่จะใช้ผลิต Video Presentation Mastery Product คอร์สเรี ยน
ออนไลน์ และคิด Content ที่ใช้ในการสื่ อสารแนะนาองค์กร
ภายใน Application Collab
สรุ ปการทดลองใช้ Application Collab หาข้อผิดพลาดเพื่อให้
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
และประชุมสรุ ปผลการทางานตลอดระยะเวลา16 สัปดาห์
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รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม 61
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจาก
สถานประกอบการ
ั
ข้นตอนการ
ปฎิบตั ิงานคุย
งานประสานงานกับลูกค้า
คิดและนาเสนอหัวข้อ
รายงาน
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
สาหรับจัดทารายงาน
เสนอโครงเล่มรายงานให้
อาจารย์ที่ปรึ กษา
จัดทาเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
นาเสนอเล่มรายงาน

มิถุนายน 61

3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมื่อทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
Notebook HP 1 เครื่ อง
เครื่ องถ่ายเอกสารที่สามารถ Print และ Scan 1 เครื่ อง
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power Point

กรกฎาคม 61

สิ งหาคม 61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเรื่ อง การศึกษาขั้นตอนการทางานในตาแหน่งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทา
คอร์สเรี ยนออนไลน์ (Learn Rocket ) ของบริ ษทั Ovia Three จากัด ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และมุ่งศึกษา
กระบวนการขั้นตอนการทางานในตาแหน่ งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
โดยผลปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานในตาแหน่งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการ
จัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั นี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการดาเนินการประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ ร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
(Learn Rocket)
4.1.1 การศึกษาหาข้ อมูลของลูกค้ าทีจ่ ะเชิญมาร่ วมเป็ น Partner กับทางบริษัท
เริ่ มจากการการศึกษาหาข้อมูลและประวัติ ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเฉพาะด้านจากเว็บไซต์
และช่องทางจากสื่ อต่างๆ รวมทั้งจากทางเว็บคู่แข่งทางการตลาดสิ นค้าคลังปั ญญาอย่าง Skilllance
เพื่อหาผูท้ ี่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถต่อยอดความรู ้ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายในแต่ละด้านได้
และหาข้อมูลผูท้ ี่มีจานวนคอร์ สเรี ยนออนไลน์ลงขายมากที่สุด จากที่ได้คน้ คว้าข้อมูลทั้งหมด แบ่ง
ออกได้ เ ป็ นหมวดหมู่ ดั ง นี้ คื อ การสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ กั บ ชี วิ ต โดย สิ ริ ลัก ษณ์ ตัน ศิ ริ
(โค้ชสิ ริลกั ษณ์ ) , การเทรดหุ ้นโดย อาจารย์ เบญศพล มะหิ งสิ บ ,การยกระดับภาษาอังกฤษ โดย
อาจารย์ ติงลี่ กิตติโกสิ นท์ และในเรื่ องของอสังหาริ มทรัพย์ โดย รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยสยาม
(รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช)

ภาพประกอบที่ 4.1 การค้นหาข้อมูลลูกค้า
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ภาพประกอบที่ 4.2 ข้อมูลลูกค้า(โค้ชสิ ริลกั ษณ์)

ภาพประกอบที่ 4.3 ข้อมูลลูกค้า(อาจารย์ เบญศพล มะหิงสิ บ)

ภาพประกอบที่ 4.4 ข้อมูลลูกค้า (อาจารย์ติงลี่ กิตติโกสิ นท์)
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4.1.2 การประชุ มเพื่อนาเสนอข้ อมูลประวัติผู้ที่จะเชิ ญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
หลังจากที่ได้ทาการหาประวัติขอ้ มูล และช่องทางการติดต่อของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในแต่ละท่านแล้ว จึงทาการนัดประชุมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั เพื่อ นาเสนอข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อชี้ แจ้งรายละเอียดของลูกค้าที่จะเชิ ญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์กบั ทางบริ ษทั
ทางผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ได้มีการนาเสนอ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมอีกหนึ่ งท่าน คือ ด้าน
อสั ง หาริ มทรั พ ทย์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิ ช (รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย สยาม)

ภาพประกอบที่ 4.5การประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลมูกค้า

ภาพประกอบที่ 4.6 ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช)
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินการติดต่ อประสานงานเพือ่ ร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
(Learn Rocket)
4.2.1 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ จัดทาเว็บไซต์ ขายคอร์ สเรียนออนไลน์
หลังจากประชุมสรุ ปข้อมูลลูกค้าที่จะเชิญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
กับทางบริ ษทั แล้ว ทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า (ผูจ้ ดั ทา)ได้ดาเนิ นการติดต่อประสานงานกับ
ทางลูกค้าดังกล่าว โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และ อีเมล์ เพื่อชี้แจ้งอธิบายข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ร่วมของทางบริ ษทั และมูลเหตุที่ตอ้ งการเชิญชวน
ลูกค้าแต่ละท่านนั้น มาร่ วมลงจัดทาและลงขายคอร์สเรี ยนออนไลน์กบั ทางบริ ษทั เมื่อลูกค้า
ยินยอมร่ วมด้วยจากการฟั งข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า จึงทาการยื่น
ข้อเสนอและรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้อง ไปทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ร่วมกัน และรออีเมล์การตอบกลับ
ยินยอมในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 4.7 การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

ภาพประกอบที่ 4.8 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าทางอีเมลล์
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4.2.2 การประสานงานและรับทราบเงื่อนไขในการจัดทาคอร์ สออนไลน์
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าได้มีการยื่นข้อเสนอเรื่ องราคา ให้กบั ทางลูกค้า แนบไป
ในอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงร่ วมกัน ในการร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยน
ออนไลน์และลงขายคอร์สออนไลน์กบั ทางบริ ษทั หลังจากทาการเจรจาติดต่อกับทางลูกค้า
ผ่านทางEmail แล้วจึงทาการติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อทาการนัดแนะ
กาหนด วันเวลาและสถานที่ ที่ จะนัดในการทาการเจรจากันเกี่ ยวกับรายละเอี ยดความ
ต้องการของทางลูกค้าและทางบริ ษทั

ภาพประกอบที่ 4.9 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอเรื่ องราคา
4.2.3 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ วางแผนการดาเนินงาน
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าและผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ได้เดินทางไปยังสถานที่และวัน
เวลา ตามที่ลูกค้า ได้นดั แนะไว้ และทาการประชุม คุยงานกับทางลูกค้าที่จะมาร่ วมเป็ นพาท
เนอร์กบั ทางบริ ษทั เพื่ออธิบายถึงการดาเนินการ ความเป็ นมาของการจัดทาของทางบริ ษทั
และ ที่มาของการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั กล่าว และสรุ ปข้อเสนอร่ วมกันระหว่างการ
จัดทาและรู ปแบบการขายคอร์ สออนไลน์ และเจรจารับฟั งถึง ความต้องการ ของลูกค้าว่า
ต้องการแบบใด และต้องการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในช่วงวัยใด และเป็ นกลุ่มคนด้านไหน
ที่จะเกิดการรับรู ้ และสามรถเข้าถึงคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั กล่าวนั้นได้ ผ่านการโฆษณาทาง
สื่ อออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook และสื่ อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ ที่เกิดจากการค้นหาโดย
การ Search Engine และเนื่องจากคอร์สเรี ยนออนไลน์น้ นั ไม่ใช่สินค้าทางการตอบสนอง
ทางด้านอารมณ์ ความอยากได้อยากมี แต่เป็ นสิ นค้าที่ตอบสนองทางด้านสติปัญญา ทาง
ลูกค้านั้นจึงต้องการที่จะให้คอร์ สเรี ยนออนไลน์ ที่สร้างนั้น มีความโดดเด่นจากเว็บไซต์
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อื่นมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน และจะต้องเข้าถึงกลุ่มที่มีความเฉพาะ
เพราะราคาของคอร์ สออนไลน์น้ ันก็มีราคาที่ค่อนข้างสู ง แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินไป
เรี ย น แบบออฟไลน์ กับ อาจารย์ใ นแต่ ล ะคลาสนั้น แล้ว สิ้ น เปลื อ งกว่ า การ เรี ย นแบบ
ออนไลน์ อี กด้วยซ้ า และการเรี ย นออนไลน์สามารถเข้าถึ งได้ง่ายกว่าไร้ พรมแดนและ
ขีดจากัด ฉะนั้นการจ่าเงินราคาแพงกับการซื้ อคอร์สออนไลน์เพื่อเรี ยนรู ้น้ นั ถือว่าคุม้ ค่า ไม่
ว่ า จะอยู่ที่ ใ ดขอแค่ มี อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ ส ามารถใช้ง านได้ ลู ก ค้า จึ ง ต้อ งการที่ จะเจาะจง
กลุ่มเป้ าหมายให้ได้ได้ชดั เจนที่สุดเพื่อให้ได้ประสบผลสาเร็ จร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย

ภาพประกอบที่ 4.10 การประชุมรับบรี ฟงานจากลูกค้า
เมื่อรับทราบความต้องการและ เสนอเงื่อนไขข้อตกลงร่ วมกันทั้งหมดแล้ว ทางฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้าและทางผูบ้ ริ หารของทางบริ ษ ัทที่ได้ไปทาการเจรจากับทางลูกค้าสาเร็ จ
แล้ว จึ ง น าข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้า นั้ นแล้ว มาท าการวางแผนและท าการ
ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เพื่อปฏิบตั ิการทางานในขั้นต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.11 รายละเอียดความต้องการของลูกค้า
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4.3 ขั้นตอนการสรุปและประสานงานกับฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องภายในบริษัท
เมื่อทาการสรุ ปข้อมูลที่ได้รับบรี ฟมาจากลูกค้าแล้ว จึงนาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการนั้นมา
สรุ ปให้กบั ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ดงั กล่าวนี้ อาทิ ฝ่ ายออกแบบ
และสร้ างสรรค์งาน (Creative), ฝ่ ายกราฟิ ก(Graphic), ฝ่ ายตัดต่อและฝ่ ายคิดคาโฆษณา
(Copy writer)โดยตัวสิ นค้าของทางบริ ษทั Ovia Three คือ สิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้แต่สามารถ
สร้างประโยชน์ และความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ นัน่ ก็คือสิ นค้า คลังปัญญาความรู ้หรื อ
คอร์ สเรี ยนออนไลน์น้ ี เอง ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของทางบริ ษทั จึงต้องนาสิ่ งที่ได้รับบรี ฟจากฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้า(ผูจ้ ดั ทารายงาน) ไปบริ หารจัดการการทางานของตนเองในแต่ละฝ่ ายเพื่อ
เข้าสู่ข้นั ตอนของการผลิตสื่ อโฆษณาคอร์สเรี ยนออนไลน์บนสื่ อออนไลน์

ภาพประกอบที่ 4.12 การสรุ ปงานให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4.3.1 การประสานงานกับฝ่ าย Copywriter, Graphic, Web Master
การประสานงานเพื่อ ชี้ แจง การทางานอย่างละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการ ในการ
จัดทาองค์ประกอบต่างๆในการจัดทาคอร์สออนไลน์ และทาการผลิตชิ้นงาน เพื่อใช้ในการ
ทาโฆษณาโปรโมทคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ทางสื่ อ ผูจ้ ดั ทารายงานนั้นมีหน้าที่คอยประสาน
การทางานต่างๆเอง กับทางฝ่ ายคิดคาโฆษณา,คอนเทนต์ และฝ่ ายกราฟิ ก ตั้งแต่การนา
ความต้องการจากทางลูกค้า สิ่ งที่ลูกค้าต้องการ เช่น การใช้สีของงาน การจัดวางรู ปแบบ
เนื้ อหารายละเอียด และการจัดโปรโมชัน่ เพื่อโปรโมทคอร์ สเรี ยนออนไลน์ โดยการชี้แจง
ข้อมูลดังกล่าวให้กบั ทางฝ่ ายคิดคาโฆษณา และคอนเทนต์ อย่างละเอียดเพื่อนาไปสู่ การคิด
เนื้ อหาคาโฆษณาและโปรโมชัน่ ที่จะใช้ในการจัดการลงขายคอร์ สออนไลน์ผ่านสื่ อ และ
เมื่ อ ฝ่ ายคิ ด ค าโฆษณา(Copywriter) คิ ด ค าโฆษณาดัง กล่ า วต่ า งๆนั้น ส าเร็ จ แล้ว จึ ง น า
ข้อความโฆษณาเหล่านั้นส่ งต่อไปยังฝ่ ายกราฟิ ก เพื่อนาข้อความโฆษณาเหล่านั้นมาทาการ
สร้างและทาการติดต่อกับทางฝ่ าย Web Masterซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ผลิต
สื่ อให้กบั ทางบริ ษทั ทางตัวผูจ้ ดั ทานั้นได้มีการคุยรายละเอียดคร่ าวๆเพียงเท่านั้นและทางพี่
เลี้ยงจึงได้ประสานงานต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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ภาพประกอบที่ 4.13 ประสานงานกับฝ่ าย Copywriter

ภาพประกอบที่ 4.14 ประสานงานกับ Graphic Design
4.4 การนาเสนองานให้ กบั ลูกค้ า
เมื่อประสานงานงานกับทาง Graphic Design ให้ดาเนิ นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานโฆษณา
(Banner And Poster Advertising) ตามความต้องการของลูกค้าหลังจากเสร็ จขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
เหล่านั้นแล้วก็ถึงขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง ความต้องการของลูกค้าตรงตามที่ ฝ่ายออกแบบได้
ผลิตขึ้นหรื อไม่
เมื่อตรวจสอบงานทุกชิ้นเสร็ จสิ้ น งานถูกต้องครบถ้วนตามความเข้าใจจากการรับบรี ฟมา
จากลูก ค้าในขั้น ตอนแรกแล้ว จึ งน างานนั้น ไปเสนอแก่ ลูก ค้า ว่าพึงพอใจหรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเป็ น
คาที่ใช้ในการโฆษณา การใช้สีตวั อักษรสี ในรู ปแบบงาน รวมทั้งการจัดวางรู ปแบบต่างๆของตัว
Banner และ Poster Advertising โดยทาการติดต่อประสานงาน เสนองานให้ลูกค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่ ไลน์(Line) เพื่อเสนอชิ้นงานที่จะใช้ในการทาโฆษณาลงขายคอร์สออนไลน์น้ นั สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรื อไม่หรื อต้องการแก้ในส่ วนไหนบ้าง ลูกค้าก็จะทาการติดต่อตอบกลับ
ทาง การพิมพ์โต้ตอบ ทางตัวอักษร(Text)และเสี ยง(Voice) เมื่อลูกค้าไม่พอใจ หรื อต้องการเพิ่มเติม
ในส่ วนไหน จึงนาความต้องการเหล่านั้นนาส่ งให้กบั ทาง Graphic Design เพื่อทาการแก้ไขต่อไป
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ภาพประกอบที่ 4.15 และ4.16 การนาเสนองานลูกค้าผ่านไลน์(Line)

ภาพประกอบที่ 4.17 การชี้แจงการแก้ไขงานกับฝ่ ายออกแบบ
4.5 ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาก่อนทาการลงโฆษณา
หลัง จากการแก้ไ ขชิ้ น งานตามที่ ลู ก ค้า ประสงค์แ ล้ว ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยที่ ส าคัญ คื อ การ
ตรวจสอบการทางาน ของทุกฝ่ าย เพราะในขั้นตอนนี้เป็ นการ สรุ ปการทางานควบคู่ไปกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นงาน ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้านั้นต้องทาหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ชิ้นงาน การดาเนินงานต่างๆก่อนที่จะนา Banner, Poster โฆษณาเหล่านั้นลงในสื่ อออนไลน์เพื่อทา
โฆษณา ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา ข้อ ความที่ ใ ช้เ ขี ย นในการลงโฆษณานั้น ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนหรื อไม่มี เพราะการทาการลงโฆษณาทางสื่ อออนไลน์น้ นั เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความละเอียด
ในการตรวจสอบ เนื่ องจากสื่ อเป็ นสื่ อที่กว้าง การจะเข้าถึงกลุ่มเป้ านั้นมาใช่เรื่ องง่าย แต่ถา้ รู ปแบบ
เนื้ อหาที่ใช้ในการโฆษณานั้นน่ าสนใจถูกต้อง ถูกกลุ่มเป้ าหมายนั้นก็จะทาให้สามารถดึงดูดเข้าถึง
กลุ่มเป้ าให้สนใจกดเข้ามาชมและตัดสิ นใจซื้อคอร์สออนไลน์ของทางบริ ษทั ได้
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ภาพประกอบที่ 4.18 ชิ้นงานโฆษณาที่แก้ไขสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 4.19 ชิ้นงานโฆษณาที่แก้ไขสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 4.20 Banner ที่แก้ไขเสร็ จสมบูรณ์
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4.6 การสรุ ปผลการดาเนินงานและเตรี ยมรายละเอียดชิ้นงานลงสู่เว็บไซต์
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการดาเนิ นงาน โดยการติดต่อประสานงานไปยัง ฝ่ าย
ผลิตสื่ อเว็บไซต์ออนไลน์ให้กบั ทางบริ ษทั (Web Master) เพื่อสรุ ปการดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ที่จดั ทาขึ้น ว่ามีความเรี ยบร้ อยที่พร้ อมจะนาลงสื่ อออนไลน์
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ทาการค้นหาทาง Search Engine หรื อไม่ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเนื้ อหา
บนเว็บไซต์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาชิ้นงานรายละเอียดต่างๆที่ได้จดั ทาขึ้นจากทางฝ่ ายออกแบบ
(Graphic Design) นาลงภายในเว็บไซต์และมีการเชื่ อมต่อ(Link)ไปยังทางFacebook อีกหนึ่ ง
ช่องทางเพื่อเป็ นการสร้างการเข้าถึงให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้เข้าถึงได้

ภาพประกอบที่ 4.21เว็บไซต์ (โค้ชสิ ริลกั ษณ์ )

ภาพประกอบที่ 4.22 เว็บไซต์ อาจารย์ เบญศพล มะหิ งสิ บ

ภาพประกอบที่ 4.23 เว็บไซต์ อาจารย์ ติงลี่ กิตติโกสิ นท์

บทที5่
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
การสรุปผลและข้ อเสนอแนะได้ กาหนดส่ วนประกอบดังต่ อไปนี้
5.1สรุปผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาที่บริ ษทั Ovia Three เป็ นระยะเวลา16 สัปดาห์ ตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 24561 โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาส่ วนใหญ่น้ นั เกี่ยวข้อง
กับด้านของการติดต่อประสานงานกับลูกค้าของทางบริ ษทั โดยตัวผูจ้ ดั ทารายงานนั้นได้เข้ามาฝึ ก
ปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ในช่ ว งที่ ท างบริ ษัท นั้ น ก าลัง ด าเนิ น การในการจัด หาPartnerร่ ว มในการจัด ท า
คอร์ สเรี ยนออนไลน์ทางเว็บไซต์ ตัวผูจ้ ดั ทานั้นจึงได้มีหน้าที่หลักๆในการติดต่อประสานงานกับ
ลู ก ค้า ที่ จ ะมาร่ ว มจัด ท าคอร์ ส กับ ทางบริ ษ ัท เริ่ ม ตั้ง แต่ ก ารหาข้อ มู ล ของลู ก ค้า ในเบื้ อ งต้น เพื่ อ
ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ของลู ก ค้า ในแต่ ล ะบุ ค คลว่ า มี คุ ณ ลัก ษณะตรงตาม คอร์ ส เรี ย นออนไลน์
ในแต่ละด้านหรื อไม่ เป็ นบุคคลที่เป็ นที่รู้จกั ของทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อเฉพาะทางด้านที่ทาง
บริ ษทั ต้องการทางด้านไหน เมื่อได้ศึกษาข้อมูลตามที่ตอ้ งการ จึงทาการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
โดยติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทางโทรศัพ ท์แ ละทางอี เ มล์ เพื่ อ น าเสนอเงื่ อ นไข ที่ จ ะเชิ ญ มาร่ ว มจัด ท า
คอร์ สออนไลน์ร่วมกัน และได้มีโอกาสได้ออกไปนัดเจอลูกค้าภายนอกสถานที่ดว้ ย แต่โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการติดต่อประสานงานกับลูกค้ารับเรื่ องจากลูกค้าผ่านการคิดต่อทางแอปพลิเคชัน่ Line
ประชุมติดต่อประสานงานภายในบริ ษทั มากกว่าการได้ออกนอกสถานที่ นอกจากการประสานงาน
กับลูกค้าแล้ว ตัวผูจ้ ดั ทายังมี หน้าที่ ในการประสานงานงาน สรุ ป งานให้กับฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องของ
ภายในบริ ษทั ให้ได้รับทราบข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้าร่ วมกัน และยังได้เรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับ
ผู ้อื่ น ฝึ กการแก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในสถานการณ์ จ ริ ง จากการฝึ กสหกิ ศึ ก ษาที่ บ ริ ษัท
Ovia Three ทาให้ตวั ผูจ้ ดั ทารายงานนั้นได้เรี ยนรู ้การทางานจริ งภายในบริ ษทั โฆษณา เรี ยนรู ้ระบบ
การทางานร่ วมกันกับทุกฝ่ าย ซึ่ งภายในบริ ษทั นั้นจะขาดฝ่ ายบริ หารงานลูกค้ามิได้เลย เพราะฝ่ าย
ประสานงานลูกค้านั้นเปรี ยบเสมือนตัวกลางที่คอยรับเรื่ อง ทาการสิ่ อสาร ถ่ายทอดงานไปยังฝ่ าย
ต่ า งๆได้ จากการท างานจริ งท าให้ผูจ้ ัด ท านั้น สามารถพัฒ นาศัก ยภาพตัว เองได้ม ากขึ้ น เพราะ
ประสบการณ์ทุกอย่างนั้นได้สอนให้ตนเองนั้นกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่ งที่เจอ และสามารถแก้ไขสิ่ ง
เหล่านั้นได้จนสาเร็ จ
ในการปฏิ บ ัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานั้ น ท าให้ ไ ด้ใ ช้ ค วามรู ้ ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน การสื่ อสารที่ตนเองชอบและมีความถนัดได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ความรู ้พ้ืนฐานจาก
ประสบการณ์ในการศึกษามาปฏิบตั ิใช้งานจริ ง ซึ่ งในกรทางานตามที่ไ ด้รับมอบหมายนั้น ผูจ้ ดั ทา
รายงานนั้น ได้รับคาติชมจากผูม้ อบหมายงานอยู่บา้ ง เมื่ อมี คาชมก็ย่อมมีคาติ ในบางครั้ ง แต่สิ่ง
เหล่ า นั้น ไม่ ไ ดเป็ นปั ญหาและอุ ปสรรคต่ อตนเองแม้แ ต่ อ ย่างใด แต่ ยิ่ง กลับ เป็ นแรงผลัก ดัน ให้

2

พยายามทางานที่ได้รับมอบหมายเหล่านั้น ให้ดีย่ิงขึ้นไปตามที่ผมู ้ อบหมายงานนั้นได้คาดหวังไว้
และตัวผูจ้ ดั ทานั้นจะเก็บทุกคาติและคาชมจากลูกค้าและบุคคลภายในบริ ษทั มาเป็ นประสบการณ์
ชีวิตและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าอีกด้วย
5.2ข้ อเสนอแนะการปฏิบัติสหกิจศึกษา
5.2.1 การประสานงานกับลูกค้านั้นเป็ นฝ่ ายที่ตอ้ งเผชิญหน้ากับปั ญหาที่จะเข้ามาจริ งโดยที่
ตัวเราเองนั้นไม่สามารถคาดคิดหรื อรู ้ล่วงหน้าได้ว่า ลูกค้าจะทาการสื่ อสารหรื อแสดงปฏิกิริยาอะไร
โต้ตอบกลับมาบ้าง ข้อเสนอแนะคือ ควรเตรี ยมความพร้ อมในการหาข้อมูลให้พร้ อมมีสมุดจด
ประจาตัวอยูเ่ สมอ เตรี ยมสิ่ งที่จะพูดจะสื่ อสารกับลูกค้าไว้ให้พร้อมเมื่อถึงสถานการณ์จริ งแล้วจะได้
ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่กาลังเผชิญอยูแ่ ละจะทาให้เรากล้าเผชิญกับเหตุการณ์ในตอนนั้นและ
สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ดีเนื่ องจากมีการเตรี ยมความพร้อมในการหาข้อมูลให้กบั ลูกค้า
มาล่วงหน้าแล้ว
5.2.2 การติดต่อสื่ อสารกับลูกค้านั้นเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างมากในการ
พูด เพราะลูกค้าจะเก็บรายละเอียดทุกคาพูดของเราไว้หมดตั้งแต่การเริ่ มสนทนากัน ฉะนั้น สิ่ งที่
อยากจะเสนอแนะคือการระวังเรื่ องคาพูดให้มากที่สุด ควรระงับอารมณ์และสี หน้าของตนเองเมื่อ
ไม่พอใจหรื อ เมื่อลูกค้าพูดขัดแย้งกับที่ตนเองเสนอไปแล้วนั้นก็ควรจะน้อมรับแล้วฟัง และพูดเสนอ
ด้วยน้ าเสี ยงที่ใจเย็นไม่ใส่ อารมณ์เพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับตนเองนั้นเป็ น
ประสบผลสาเร็ จ
5.2.3 การทางานในบริ ษทั โฆษณานั้น ย่อมมีคาศัพท์เฉพาะทางการสื่ อสารกันภายในบริ ษทั
เช่ น ค าเฉพาะทาง หรื อ ตัว ย่อ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ที่ ใ ช่ พิ ม พ์ส่ ง หากัน ทางกลุ่ ม งาน
ของทางบริ ษทั อาทิ Artwork , potential,Brand Identity,Strategy และ Cpc& Cpm ซึ่งในบางคา
ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสหกิ จเองนั้นไม่เข้าใจ แต่ก็มิได้เป็ นปั ญหากับการทางานมากนัก เพราะพื้นฐานก็พอ
ทราบค าศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ใ นการสื่ อ สารภายในบริ ษัท โฆษณาเบื้ อ งต้น มาบ้า งแล้ว
แต่สาหรั บ คาไหนที่ไม่เข้าใจในความหมายนั้นๆ ก็จะทาการจดคาศัพท์น้ ันใส่ สมุดบันทึก แล้ว
นาไปค้นหาความหมาย ซึ่งการจดจะทาให้เราจดจาคาเหล่านั้นได้ตลอด สิ่ งที่อยากจะเสนอคือ ควร
จะทาการศึกษาและเรี ยนรู ้คาศัพท์เฉพาะเบื้องต้นภายในบริ ษทั โฆษณามาพอประมาณ จึงจะทาให้
การทางานในแต่ละวันนั้นดาเนินการไปได้อย่างราบรื่ นเอง
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