
 

รายงานผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ขั#นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณากรณีศึกษาเวบ็ไซตค์อร์สเรียน

ออนไลนผ์า่นสืAอออนไลน ์ของบริษทั Ovia  Three ใน พ.ศ. 2561 

The Working of Advertising Text: Case Study Of Education Online 

Website Of Ovia Three Company Ltd., 2018 

 

 

โดย 

นางสาวจุฑามาศ เหมือนเอีAยม 5804600255 

 

 

รายงานนี# เป็นส่วนหนึAงของวชิาสหกิจศึกษา 

ภาควชิาการโฆษณา 

คณะนิเทศศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม 

ภาคการศึกษาทีA 3 ปี การศึกษา 2560 





 
 

 

ชื#อโครงงาน :    ขั#นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณากรณีศึกษาเวบ็ไซตค์อร์สเรียน

    ออนไลน์ผา่นสืAอออนไลน์ ของบริษทั Ovia Three ใน พ.ศ. 2561 

ชื#อนักศึกษา :    นางสาว จุฑามาศ เหมือนเอีAยม 

อาจารย์ที#ปรึกษา :   อาจารยป์วรรศ จนัทร์เพญ็ 

ระดบัการศึกษา :   ปริญญาตรี 

ภาควชิา :    การโฆษณา 

คณะ :     นิเทศศาสตร์ 

ภาคการศึกษา/ ปีการศึกษา :  3/2560 

 
บทคดัย่อ 

 
รายงานการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเรืAอง “ขั#นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณากรณีศึกษา

เวบ็ไซตค์อร์สเรียนออนไลน์ผา่นสืAอออนไลน์ ของบริษทั Ovia Three ใน พ.ศ. 2561” มี

วตัถุประสงค ์เพืAอศึกษาขั#นตอนการโฆษณา บริษทั Ovia Three ซึA งประกอบไปดว้ยการทาํงาน

โฆษณา ลกัษณะการคิดแบบสร้างสรรค ์การคิดขอ้ความโฆษณา และเพืAอไดเ้รียนรู้ขั#นตอนในการ

คิดขอ้ความเพืAอการโฆษณา 

บริษทั OVIA THREE ดาํเนินธุรกิจดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์การโฆษณาออนไลน์ จดัทาํ

ระบบ E-Commerce และ Online Marketing ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในตาํแหน่งผูช่้วย

ตาํแหน่ง Copy Writer (คนเขียนคาํโฆษณา)โดยมีหนา้ทีAรับผดิชอบคิดและเรียบเรียงขอ้ความ

โฆษณาบนเวบ็ไซตแ์ละเฟสบุค๊ คอร์สเรียนออนไลน์ของบริษทั Ovia Three 

ผลจากการศึกษาจากการฝึกสหกิจ พบอุปสรรคใ์นการทาํงานคือ ในบางการทาํงานตวัผูท้าํ

รายงานเองนั#น พบปัญหาในการคิดและเขียนขอ้ความโฆษณาในรูปแบบภาษาองักฤษ จึงเป็นอุป

สรรคใ์นการทาํงาน แต่ตวัผูจ้ดัทาํรายงานกไ็ดมี้พยายามการปรับปรุงและแกไ้ขความเรียบร้อยของ

จนงานสาํเร็จดว้ยดี 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สปัดาห์นี#  นอกจากจะไดพ้ฒันา

ทกัษะทางวชิาชีพแลว้ ยงัไดพ้ฒันาทกัษะการปฏิบติังานตามสภาพจริง และไดบู้รณาการองคก์รซึAง

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกา้วเขา้สู้การทาํงานอยา่งมืออาชีพในอนาคต 

 

คาํสําคญั : การโฆษณาออนไลน์, การคิดข้อความโฆษณา 
ผู้ตรวจ 
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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื=อสารส่งผลต่อธุรกิจโฆษณา

ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสื=อใหม่ๆที=เกิดขึJนมาอยา่งต่อเนื=อง  ก่อให้เกิดการแข่งขนัทางการโฆษณาเพิ=ม

มากขึJน การสื=อสารผา่นช่องทางสื=อออนไลน์เริ=มเขา้มามีบทบาทมากขึJน  เพิ=มโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจ จึงตอ้งการผูที้=เชี=ยวชาญในดา้นการทาํโฆษณา เพื=อทาํให้โฆษณาเกิดประสิทธิผลมาก

ที=สุด 

การโฆษณาผ่านสื=อต่างๆจาํเป็นตอ้งอาศยั การเขียนขอ้ความโฆษณา จดัเป็นบริการอย่าง

หนึ= งที=จาํเป็นต่อการทาํงานสื=อความหมายของภาษา  บอกขอ้มูลเกี=ยวกบัตวัสินคา้ให้กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับทราบ เพื=อสร้างความประทับใจให้กับผูซื้J อมุ่งหวงัจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของ

ผูบ้ริโภคหรือผูรั้บสาร  

เว็บไซต์ (Website) และ เฟสบุ๊ค  (Facebook) เป็นสื=อที=ได้รับความนิยมอย่างมากบนสื=อ

ออนไลน์  ทัJ งย ังสําคัญ ต่อธุรกิจหรือองค์กรสามารถนําเสนอข้อมูลได้ทัJ ง  ภาพนิ= ง  เสียง

ภาพเคลื=อนไหว ทําโฆษณาเกี=ยวกับธุรกิจการเรียนการสอนประเภทออนไลน์ (Elarning)เพื=อ

โฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์และเสริมสร้างความน่าเชื=อถือใหก้บัธุรกิจ 

รายงานสหกิจศึกษาฉบบันีJ จึงเป็นการศึกษาขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณา เพื=อศึกษา

ขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณา การคิดวิเคราะห์เนืJ อหาข้อความ สามารถเข้าใจถึงการสื= อ

ความหมายของภาษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื=อสร้างสรรค์ขอ้ความที=สามารถสร้างแสรงจูงใจให้กบั

ผูบ้ริโภค 

1.2 วตัถุประสงค์ 

 1. เพื=อศึกษาขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณาธุรกิจการเรียนการสอนประเภทออนไลน์ 

(Elarning)ของบริษทั Ovia Three  

 2.เพื=อศึกษาการคิดวิเคราะห์เนืJ อหาข้อความโฆษณาธุรกิจการเรียนการสอนประเภท

ออนไลน์  (Elarning)ให้กับในบริษัท  Ovia Three  ผ่านทางเว็บไซต์  (Website) และ  เฟสบุ๊ค  

(Facebook) 
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1.3 ขอบเขตของรายงาน 

 การศึกษาขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณา ธุรกิจการเรียนการสอนประเภทออนไลน์ 

(Elarning) ของบริษทั Ovia Three  เพื=อศึกษาขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณา การคิดวิเคราะห์

เนืJอหาขอ้ความเพื=อใชใ้นการโฆษณา 

 โดยขอบเขตการศึกษาอยู่ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 การศึกษาเกี=ยวกบั

ขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณา การคิดวิเคราะห์เนืJอหาขอ้ความ ธุรกิจการเรียนการสอนประเภท

ออนไลน์(Elarning) และรวบรวมเนืJอหาของงานและการทาํรายงานสหกิจ 

1.4 ประโยชน์ที$ได้รับ 

 1.ไดท้ราบถึงขัJนตอนการเขียนขอ้ความโฆษณาของบริษทั Ovia Three   

 2.ไดศึ้กษาและเรียนรู้การคิดวเิคราะห์เนืJอหาขอ้ความโฆษณาใหก้บัธุรกิจการเรียนการสอน

ประเภทออนไลน์(Elarning) 

 



 
 

 

บทที$2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

 รายงานผลการศึกษางานสหกิจศึกษาเรื2อง ‘‘ ขั7นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณากรณีศึกษา

เวบ็ไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ผ่านสื2อออนไลน์ ของบริษทั Ovia Three” มุ่งศึกษาในขั7นตอน การ

เขียนขอ้ความโฆษณา การคิดวิเคราะห์เนื7อหาขอ้ความ คิดงานโฆษณาในรูปแบบของ Copy Writer 

ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที2เกี2ยวขอ้งผูศึ้กษาในเรื2องต่อไปนี7  

 2.1แนวคิดเกี2ยวกบัรูปแบบสื2อโฆษณาออนไลน์ 

  2.1.1ความหมายของสื2อโฆษณาออนไลน์ 

  2.1.2รูปแบบของสื2อโฆษณาออนไลน์ 

 2.2หลกัการเกี2ยวกบัการเขียนขอ้ความโฆษณา 

2.3กลวธีิการใชภ้าษาในขอ้ความโฆษณา 

2.4ขั7นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณา 

2.1แนวคดิเกี$ยวกบัสื$อโฆษณาออนไลน์ 

 ปัจจุบนัการโฆษณาพฒันาขึ7นอยา่รวดเร็ว เพื2อตอบสนองการขยายตวัของธุรกิจมีอตัราการ

แข่งขนัเพิ2มขึ7นตลอดเวลา การโฆษณาและธุรกิจจึงกลายเป็นสิ2งจาํเป็นควบคู่กนั เพราะการโฆษรา

เป็นอาวธุสาํคญัในการชิงการครองตลาดของสินคา้ โฆษณาเป็นสิ2งที2แทรกแซงในชีวติประจาํวนัเรา

อยูเ่สมอ ซึ2 งเป็นการสื2อสารประเภทหนึ2งที2มีกลยทุธ์ทางการสื2อสาร มีเป้าหมายหลกัคือ การซกัจูงใจ

และโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้เดทศันคติ และพฤติกรรมที2นักโฆษณาตอ้งการ (พรทิพย ์สัม

ปัตตะวนิช, 2546 ,หนา้ 163)โฆษณายงัมีบทในการใหข้อ้มูลข่าวสารและเตือนความจาํอีกดว้ย 

2.1.1ความหมายของสื2อโฆษณาออนไลน์ 

Zeff Robbin Brand (1999,P.45) อธิบายถึงความหมายของการโฆษณาออนไลน์วา่เป็นการ

ผสมผสานระหวา่งการนาํเสนอราคาสินคา้ ใหข้อ้มูลสินคา้ การติดต่อซื7อขายทาํใหโ้ฆษราออนไลน์

เป็นการผสมผสานระหวา่งการโฆษณาสื2อดั7งเดิมและการตลาดทางตรง แมว้า่การโฆษณาออนไลน์

จะมีความสะดวกมากขึ7นแต่ก็ยงัมีขอ้บกพร่อง คือ มีโฆษณามากเกินไป บนเวบ็ไซต์มีขนาดและ

รูปแบบที2แตกต่างกนั จึงทาํใหก้ารปรับรูปแบบการโฆษณาตรงกบัขอ้กาํหนดในแต่ละเวบ็ไซตแ์ละ

กาํหนดขึ7นเป็นรูปแบบเพื2อใชใ้นการโฆษณาออนไลน์ใหมี้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ7น 
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เพื2อใช้สื2 อสารระหว่างกันในเครือข่ายสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และ

โปรแกรมประยกุตบ์นสื2อต่างๆ ที2มีการเชื2อมต่อกนัอินเตอร์เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ชท้ั7งที2เป็นผูส่้งสาร

และผู ้ รั บ ส าร มี ส่ วน ร่วม  (Collaborative)อย่ างส ร้ างส รรค์  ใน ก ารผ ลิ ต เนื7 อห าขึ7 น เอ ง 

(User-GenerateContent: UGE)ในรูปแบบของขอ้มูล ภาพ และเสียง 

Belch และ Belch (2009) อธิบายสื2ออินเตอร์เน็ตเป็นสื2อที2สามารถส่งขอ้มูลและตอบสนอง

เกี2ยวกบัสินคา้หรือบริการในการเสนอขายได ้มีการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภค

ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมข่าวสารหรือขอ้มูลที2เห็นได ้แต่ยงัสามารถตอบกลบัเกี2ยวกบัข่าวสาร

เหล่านั7น 

2.1.2รูปแบบของสื2อโฆษณาออนไลน์  รูปแบบของโฆษณาออนไลน์ รูปแบบของโฆษณา

ในอินเทอร์เน็ตนั7น แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได ้เช่น (Belch & Belch, 2005, pp. 501-503)  

1. ป้ายโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต (Banners Ad) มักจะถูกใช้เพื2อให้เกิดการตระหนัก ถึง 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ ป้ายโฆษณานี7 จะมีหลายลกัษณะอาทิ Side Panels, Skyscrapers, หรือ 

Vertical โฆษณาทางป้ายโฆษณาอินเทอร์เน็ตนี7 จะเป็นสื2อโฆษณาหลกัในอินเทอร์เน็ต Banners 

เกิดขึ7นโดยเวบ็มาสเตอร์ของ Hotwired คิดวา่ เมื2อนิตยสารมีโฆษณาได ้เวบ็ไซตก์น่็าจะมีโฆษณาได ้

เช่นกัน จึงทาํ banners โฆษณาขึ7นมาขนาด 468 X 60 พิกเซล ขึ7นมา และได้รับความนิยมจนถึง 

ปัจจุบนั  

2. การเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsorships) การโฆษณาโดยใชว้ิธีเป็นผูส้นบัสนุนนี7 มีอยูด่ว้ยกนั 

2 แบบ คือ การเป็นผูส้นบัสนุนแบบธรรมดา (Regular Sponsorship) คือ การเป็นผูส้นบัสนุนหลกั

ของ เวบ็ไซตแ์บบธรรมดา แต่อีกแบบ คือ การสนบัสนุนแบบเนื7อหา คือ ผูที้2ใหก้ารสนบัสนุนนั7นจะ

มีส่วนใน การกาํหนดเนื7อหาของเวบ็ไซตที์2สนบัสนุนอยูด่ว้ย 

 3. Pop-ups/Pop-unders ลกัษณะโฆษณาแบบนี7 จะเป็นหน้าต่างปรากฎขึ7นมาเมื2อ ผูเ้ขา้ชม 

เปิดเวบ็ไซตขึ์7นมา โดยลกัษณะของ Pop-ups นั7นจะขึ7นมาเป็นหน้าต่างเล็ก ๆ มีเนื7อที2โฆษณา และ

สามารถเชื2อมโยงไปสู่เวบ็ไซตผ์ูโ้ฆษณาได ้ในส่วน Pop-unders นั7นเป็นป้ายโฆษณาที2อยูท่างดา้น

ล่าง ของเวบ็เพจ โฆษณาประเภทนี7อาจทาํใหผู้ช้มรู้สึกรําคาญไดสู้ง แต่ในทางกลบักนั อตัราการพบ

เห็น โฆษณากสู็งอยูไ่ม่นอ้ย 

4. Interstitials เป็นโฆษณาที2แสดงขึ7นมาขณะรอเนื7อหาของเว็บไซต์ที2กาํลงัโหลด และ 

แสดงผลอยูรู่ปแบบของโฆษณาเช่นนี7 มีการระลึกถึงไดถึ้งร้อยละ 76  
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5. Push Technology เป็นเหมือนกบัเทคโนโลยี Web Casting ที2เน้นการส่งขอ้มูล ข่าวสาร 

ต่างๆ ไปใหลู้กคา้มากกวา่การที2จะรอใหลู้กคา้มาพบเจอข่าวสารเอง  

6. การเชื2อมต่อ (Links) สามารถในการน าผูเ้ข้าชมเว็บไซด์นั7 นๆ ไปสู่เว็บไซด์ผูข้าย

ผลิตภณัฑ ์หรือบริการได ้

Smith และ Zook (2011)อธิบายการโฆษณาผา่นสื2อออนไลน์ไวว้่าคือการเปลี2ยนแปลงครั7 ง

ยิ2งใหญ่ที2ที2สุดของการปฏิวติัอุสาหกรรมเป็นแนวทางใหม่ของผูบ้ริโภคในการคน้พบสินคา้หรือ

บริการควบคุมโดยผูบ้ริโภค ไม่ใช่นกัการตลาด บริษทัตอ้งฟังผูบ้ริโภคมากขึ7น แสดงความคิดเห็น

นอ้ยลง พยายามคิดวิธีสร้างความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคไม่ใช่แค่ขายสินคา้ แต่เป็นสื2อสาํหรับแบ่งปัน

วฒันธรรม ขอ้มูลการช่วยเหลือ การแนะนาํ การแสดงความขอ้งใจ การแสดงความคิดใหม่ๆของ

สินคา้ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการปรึกษา ตวัอยา่งเช่น  

1. การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก  (facebook)ก่อตั7งโดยมาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark Zuckerberg) 

ในปี พ.ศ. 2547 หลงัจากเฟซบุ๊กเปิดตวัไดไ้ม่นาน กระแสความนิยมก็เพิ2มขึ7นจากในมหาวิทยาลยั

ฮาร์วาร์ดก็ขยายตวัไปยงั มหาวิทยาลยัต่างๆ 30 แห่งทั2วสหรัฐอเมริกา จากนั7นมาร์ก และเพื2อน

ร่วมงานก็ไดรั้บเงินสนับสนุนจาก นักลงทุน เฟซบุ๊กจึงไดเ้ขา้สู่โลกธุรกิจอย่างเต็มตวั มาร์กและ

เพื2อนผูร่้วมก่อตั7งไดรั้บทีมงานเพิ2มและ พฒันาความสามารถของเฟซบุ๊กอยา่งต่อเนื2อง (“5 บุคคลผู ้

ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลเน็ตเวร์ิก”, 2554) 

เฟซบุ๊กมีขอ้ดีในการเชื2อมต่อบุคคลหลายๆ คนเขา้ดว้ยกนั ทาํให้เกิดเป็นเครือข่ายสังคม

ขนาด ใหญ่ที2เราสามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บัเพื2อนในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได ้

เช่น บนัทึกชีวิตประจ าวนั การแสดงความคิดเห็นต่อสิ2งต่างๆ การโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอ การ

แบ่งปันลิ7งคต่์างๆ เป็นตน้ นอกจากนั7นเฟซบุ๊กยงัสามารถสร้างกลุ่ม และสามารถเล่นเกมที2แบ่งปัน

ไอเทมกบัเพื2อน ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ไดอี้กดว้ย นอกจากเฟซบุ๊กจะเป็นเครื2องมือที2ใชใ้นการ

ติดต่อสื2อสารกบั เพื2อนๆ แลว้ ก็ยงัเป็นช่องทางหนึ2 งในการสื2อสารตราสินคา้ให้กบัตราสินคา้ต่างๆ 

หรือสําหรับบุคคลที2 ตอ้งการเผยแพร่ตราสินคา้ของตนเองผ่านทางแฟนเพจของเฟซบุ๊ก โดยการ

แบ่งปันขอ้มูลของตรา สินคา้ลงในแฟนเพจ ซึ2 งการสื2อสารตราสินคา้นั7นทาํไดห้ลายวิธี เช่น สื2อสาร

ผ่านขอ้ความ รูปภาพ หรือ วิดีโอนอกจากนี7 อาจมีการเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม ชิงของรางวลั เป็น

ตน้ 

แฟนเพจ (Fanpage) คือ รูปแบบการใชง้านรูปแบบหนึ2งของเฟซบุ๊ก มีลกัษณะที2เรียกวา่ เพจ 

(Page) ที2สร้างขึ7นมาเพื2อที2จะสื2อสาร ประชาสัมพนัธ์ หรือให้ขอ้มูลต่างๆ เช่น ข่าวสาร กิจกรรม 
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ขอ้มูล สินคา้หรือบริการต่างๆ เป็นตน้ ใหก้บัเพื2อนๆ ในเฟซบุ๊กหรือบุคคลอื2นๆ ที2กาํลงัมองหาหรือ

มีความ สนใจในสิ2งที2เราสื2อสารออกไปผ่านทางแฟนเพจ ซึ2 งแฟนเพจจะมีคุณสมบติัการท างานที2

เอื7อประโยชน์ ต่อเจา้ของเพจ เช่น ใช้เพื2อการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร โฆษณาสินคา้หรือบริการ

ต่างๆ ใชเ้พื2อติดตาม ดารานกัแสดงหรือตั7งเป็นแฟนคลบั ใชเ้พื2อเผยแพร่ขอ้มูลจากเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็น

ทางการของตราสินคา้ ในเชิงธุรกิจ และยงัสามารถเขา้ถึงกลุ่มคนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ซึ2 งการใชแ้ฟน

เพจนั7นจะช่วยประหยดั เวลา และค่าใชจ่้ายในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และเป็นอีกช่องทางหนึ2ง

ที2เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวก และง่ายที2จะติดตามแฟนเพจเช่นกนั นอกจากนี7

แฟนเพจยงัเป็นช่องทาง ที2เหมาะสาํหรับการใชง้านเพื2อธุรกิจมากที2สุดอีกดว้ย 

2.การโฆษณาผ่านเวบ็ไวต์คน้หาขอ้มูล(Search Engine Advertising) เป็นวิธีที2ช่วยทาํการ

ส่งเสริมการโฆษณาผา่นการใชค้าํหรือตวัอกัษรในรูปแบบ Search Engine โดยที2ผูใ้ชส้ามารถพิมพ์

รหสัหรือคียเ์วิร์ดที2ตอ้งการคน้หาโดยเวบ็ไซตจ์ะทาํการคน้หาขอ้มูลที2เกี2ยวขอ้งกบัคาํคน้หาคียเ์วิร์ด

นั7นๆ และแสดงรายละเอียดหนา้จอซึ2งจะปรากฏเป็นลิงคที์2มีการเชื2อมโยง(Link)ต่อไปยงัเวบ็ไซตอื์2น

ที2เกี2ยวขอ้ง 

 สรุปแลว้หน้าที2ของการใช้วิธีโฆษณาทาง Search Engine เป็นการนาํเวบ็ไซต์ของสินคา้

และบริการไปฝากไวก้นั Search Engine ต่างๆ เพื2อใหง่้ายต่อการคน้หาและเขา้ถึงสินคา้มทากยิ2งขั7น 

โดยวิธีการที2จะนาํโฆษณาไปฝากไวก้บั Search Engine บริษทัผูใ้ช้บริตอ้งลงทะเบียนกบัเจา้ของ 

Search Engine เว็บไซต์หรือบริการนั7 นๆ เมื2อมีกลุ่มผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตที2ต้องการหาข้อมู,

เกี2ยวกบัสินคา้และบริการกจ็ะปรากฏรายการสินคา้และบริการที2เกี2ยวขอ้งขึ7นมา โดยมีลกัษณะขของ

การคน้หา 2 ลกัษณะ คือ 

 การคน้หาโยพิมพ์ชื2อของสินคา้และบริหารนั7นๆ หรือพิมพ์คียเ์วิร์ดที2ตอ้งการลงในช่อง

คน้หา Search Engine จะทาํการคน้หาขอ้มูลบนเวบ็ไซตที์2เกี2ยวขอ้งต่างๆ ที2ทาํการลงทะเบียนไวแ้ละ

จะแสดงผลการคน้หาและปรากฎที2ตั7 งของเว็บไซต์ที2คน้หาต่อไป ตวัอย่างเช่น เมื2อคน้หาขอ้มูล

เกี2ยวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์คาํงว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงไปในช่องคน้หา คลิกปลุ่มท 

Search ทาง Search Engine ก็จะทาํการคน้หาและแสดงรายชื2อเวบ็ไซต์ทั7งหมดที2ลงทะเบียนไวใ้ห้

ลูกคา้สามารถคลิกเขา้ชมเวบ็ไซตไ์ดผ้า่นลิงคที์2ปรากฎต่อๆไป 

2.2หลกัการเกี$ยวกบัการเขยีนข้อความโฆษณา 

 นทนี  บุญโนทก, รักษ์ศิริ  ชุณหพนัธรักษ์ และสิริมา  เชียงเชาวไ์ว (ม.ป.ป., หน้า 100-

101)  กล่าวถึงหลกัการเขียนขอ้ความโฆษณา  ไวด้งันี7  
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1. ต้องทําให้ผูรั้บสารเกิดความสนใจ (attention) โดยอาจใช้คาํพูด หรือ ถ้อยคาํให้ผล

กระทบในทนัที  ทาํใหอ้ยากจะฟังหรืออ่านขอ้ความต่อไป 

2. เพื2อกระตุน้ความสนใจใหเ้กิดแก่ผูรั้บสาร (interest) การทาํงานโฆษณาจะตอ้งทาํใหผู้รั้บ

สารเกิดความสนใจในสารทนัที 

3.เพื2อสร้างความปรารถนาใหเ้กิดขึ7นแก่ผูรั้บสาร (desire) งานโฆษณาที2ดีตอ้งสามารถสร้าง

ความรู้สึก ใหผู้รั้บสารเกิดความตอ้งการที2จะใชผ้ลิตภณัฑ ์ เกิดความตอ้งการในการบริโภค 

4.เพื2อให้ เกิดการปฏิบัติ  (action) งานโฆษณาต้องสามารถโน้มน้าวใจให้ผู ้รับสารมี

ความรู้สึกคลอ้ยตาม  จนเกิดการตดัสินใจซื7อสินคา้ 

2.3กลวธีิในการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา 

 พนมพร นิรัญทวี (2551 ,หนา้ 95-123)ไดก้ล่าวถึงวา่ขอ้ความโฆษณาจะมีส่วนที2สาํคญัที2สุด

อยู่ 3 ส่วน คือ ขอ้ความพาดหัว เนื7อความโฆษณา และขอ้ความส่วนสุดท้าย เนื7อจากเขาเห็นว่า

ขอ้ความทั7งสามส่วนนี7 ผูผ้ลิตภาษาโฆษณาจะตอ้งใชค้วามสามารถในการสร้างสรรคข์อ้ความให้มี

รูปแบบและลกัษณะเฉพาะเพื2อช่วยสร้างภาพของสินคา้ใหเ้กิดขึ7นในใจผูรั้บสาร หรือเพื2อดึงจุดที2น่า

วนใจที2สุดของสินคา้ประเภทนั7นมาโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคให้ไดม้ากที2สุด ดงันั7น ผูว้ิขยัจึงขอสรุปผล

วจิยัตามส่วนของขอ้ความโฆษณาดงักล่าวตามลาํดบัดงันี7  

1.การใช้ภาษาในการพาดหัวโฆษณา  พาดหัวโฆษณาจดัเป้นขอ้ความส่วนแรกที2ดึงดูด

ความสนใจผูบ้ริโภคให้อ่านขอ้ความจบภายในเวลาไม่กี2วินาทีแลว้ยงัเป็นส่วนที2ผูผ้ลิตขอ้ความ

โฆษณาจะตอ้งใชค้วามสามารถในการปรุงแต่งถอ้ยคาํให้น่าสนใจ เป็นการเชิญชวนผูอ่้านให้อยาก

อ่านต่อ เพื2อใหเ้กิดความกระจ่างวา่สินคา้ชิ7นนั7นจะใหป้ระโยชน์สูงสุดหรือตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งไร  

2.การใช้ภาษาในเนื7อความโฆษณา  เนื7อความโฆษณาเป็นส่วนที2แสดงขอ้มูลที2น่าสนใจ

เกี2ยวกบัตวัสินคา้และบริการ โน้มน้าวให้ผูรั้บสารเกิดความมั2นใจและเกิดความตอ้งการในสินคา้

และบริการที2โฆษณาดว้ยการกล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณวิธีใช้ ส่วนประกอบ ขอ้อา้งอิงต่างๆ 

ตลอดจนคลายขอ้สงสัยที2อาจเกิดขึ7นในใจผูบ้ริโภค หรือแสดงคาํมั2นที2ทาํหน้าที2 “ขาย”สินคา้และ

บริการอย่างแทจ้ริง เนื7อความโฆษณานี7 อาจมีขนาดสั7นหรือยาวก็ได ้หากเป็นสินคา้ที2ตอ้งใชห้าร

ตดัสินใจค่อนขา้งมาก มีความยุง่ยากซับซ้อนในการทาํงานหรือมีราคราสูงผูส้ร้างสรรคเ์นื7อความ

โฆษณากม็กัจะใหข้อ้มูลที2มากพอต่อการตดัสินใจดงันี7  
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2.1.กล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณ และความสะดวกสบายต่างๆที2ผูใ้ชจ้ะไดรั้บเมื2อ

ใชสิ้นคา้นั7น  

2.2.กล่าวถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตหรือส่วนประกอบที2 มี

ประสิทธิภาพของสินคา้ 

  2.3. กล่าวถึงขั7นตอนการใชห้รือวธีิใชสิ้นคา้ 

2.4.กล่าวถึงความพิเศษของสินคา้ เมื2อเปรียบเทียบกบัสินคา้ประเภทเดียวกบัทั2วไป 

2.5.กล่าวถึงขอ้มูลที2เกี2ยวขอ้งกบัสินคา้เพื2อใหค้วามรู้แก่ผูบ้ริโภค  

2.6.กล่าวถึงขอ้เท็จจริงที2ใช้ความเป็นเหตุผลเป็นผลกระตุ่นความต้องการของ

ผูบ้ริโภค 

2.7.กล่าวเจาะจงเฉพาะกลุ่มผุบ้ริโภคเป้าหมายของสินคา้นั7น 

2.8.กล่าวถึงขอ้คิดหรือคาํเตือนบางประการเพื2อใหผู้บ้ริโภคตระหนกั 

2.9.กล่าวถึงความตั7 งใจ ความทุ่มเทในการสร้างสรรค์และคดัสรรค์สินค้าเพื2อ

ผูบ้ริโภค 

2.10.กล่าวถึงพฒันาการของสินคา้นั7น เพื2อสร้างความมั2นใจแก่ผูบ้ริโภค 

2.11.กล่าวถึงความแตกต่างของผูบ้ริโภคที2ผูผ้ลิตสินคา้คาํนึงถึงและใหค้วามสาํคญั 

2.12.กล่าวถึงแนวคิดต่างๆในเชิงบวกที2มิไดเ้กี2ยวขอ้งกบัตวัสินคา้ เพื2อสื2อถึงความ

ปรารถนาดีต่อสงัคมไทย 

2.13.กล่าวถึงความรู้สึกที2ดีร่วมกนัระหว่างผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตสินคา้/แสดงความ

ของคุณผูบ้ริโภค 

2.14.กล่าวถึงความคิดหลกัของการผลิตสินคา้ เพื2อโยงเขา้สู่ขอ้ความที2ใชเ้ป็นคาํ

ขวญัในตอนทา้ย 

2.15.กล่าวถึงข่ออา้งอิงแบบต่างๆ เพื2อสร้างความน่าเชื2อถือใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ

นั7น 

  1. การอา้งอิงเหตุผลดว้ยขอ้พิสูจน์เป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้พิสูจน์ทางสถิติ 
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  2.การอา้งอิงถึงเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นของสินคา้หรือบริการ 

  3.การอา้งความน่าเชื2อถือจากผูเ้ชี2ยวชาญและผลการวจิยัทดสอบ 

  4.การอา้งถึงคาํใหส้มัภาษณ์ของผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ 

  5.การอา้งถึงคาํรับรองของบุคคลที2มีชื2อเสียงเป็นที2รู้จกัทั2วไป 

  6.การอ้างความเป็นผู ้นําด้านเทคโนโลยีและความได้มาตรฐานของ

ต่างประเทศ 

  7.การอา้งความจาํเป็นที2ตอ้งใชสิ้นคา้นั7น 

  8.การอา้งความมีส่วนร่วมกบัผูบ้ริโภค 

  9.การอา้งสินคา้ประเภทอื2นในเครือเดียวกนัเพื2อช่วยเพิ2มประสิทธิภาพของ

สินคา้นั7น 

  10.การอา้งถึงความภูมิใจ/รางวลั/ความมีชื2อเสียง/การไดรั้บความนิยม/

ความเป็นผูน้าํ 

3.การใชภ้าษาในขอ้ความส่วนทา้ย  ขอ้ความส่วนทา้ยสุดโฆษณา คือส่วนสรุปที2จะทาํให้

ผูรั้บสารจดจาํขอ้มูลที2เกี2ยวกบัสินคา้ก่อนที2จะจบโฆษณานั7น ภายหลงัจากที2ไดดึ้งดูดใจดว้ยขอ้ความ

พาดหัว และกระตุน้ให้ผูบ้ริโภคสนใจจนเกิดความตอ้งการที2จะซื7อสินคา้ในเนื7อความโฆษณาไป

แลว้ ในขอ้ความส่วนทา้ยนี7 จะมุ่งให้ผูรั้บสารเกิดการกระทาํ (Action) โดยการมใชข้อ้ความที2จดจาํ

ไดง่้ายและเสนอประโยชน์สินคา้อีกครั7 งรวมทั7งเรียกร้องให้ผูบ้ริโภคตั7งสินใจซื7อสินคา้ในรูแบบ

ต่างๆ อาทิ การให้สิ2งกระตุน้พิเศษ ทั7งการแจกของสมนาคุณการระบุช่วงเวลาลดราคาเพื2อเร่งให้

ผูบ้ริโภคเกิดพฤติกรรมการซื7อที2เร็วขั7น การยื2นขอ้เสนอพิเศษดา้นการเงิน เป็นตน้ ในงานโฆษณา

บางชิ7น ขอ้ความส่วนทา้ยอาจแค่ตอ้งกี2บอกผูบ้ริโภคเพื2อให้จดจาํเพียงบางอยา่ง หรือเปลี2ยนแปลง

ทศันคติใหม่ จึงอาจมีเพียงประโยคปิดทา้ยธรรมดาที2มิไดมุ่้งเน้นให้เกิดการกระทาํโดยทนัทีแต่

ต้องการย ํ7 าให้จดจาํชื2อและซื7 อสินค้าเมื2อมีโอกาสเท่านั7 น ซึ2 งก็คือการใช้คาํขวญั  (Slogan)ของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการนั7นเอง   

2.3ขัHนตอนในการเขยีนข้อความโฆษณา 

 Jame S.Norris (1990,P135)ได้กล่าวว่าในการทาํงานของผูเ้ขียนขอ้ความโฆษณา (Copy 

Writer) ที2มีหลกัเกณฑ์ ควรเริ2มจากการทาํโครงร่างของงานทั7งหมด โดยจะเป็นขอ้เสนอแนะของ
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ฝ่ายความคิดสร้างสรรค ์(Creative Recommendation) เพื2อเป็นแนวทางว่าจะดาํเนินการอยา่งไร ซึ2 ง

ประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปนี7  

1.กาํหนดวตัถุประสงค ์(Advertising Goal)การตั7งจุดหมายของการโฆษณานี7 มีวตัถุประสงค์

อย่างไร เช่น ตอ้งการแนะนะสินคา้ใหม่ หรือตอ้งการต่อสู้กบัคู่แข่งขนัที2กาํลงมัาแย่งพื7นที2ทาง

การตลาด หรือตอ้งการป้องกนัการปลอมแปลงเลียนแบบ การที2ตอ้งกาํหนดเช่นนี7กเ็พราะวา่ จริงอยู่

ที2เป้าหมายของการโฆษณา คือการขายสินคา้ให้ไดม้าก แต่การตั7งเป้าหมายนั7นยากที2จะบรรลุหรือ

เป็นเป้าหมายที2วดัไดเ้พราะในบางครั7 งความผิดมิไดอ้ยู่ที2โฆษณา อาจจะอยู่ที2สินคา้หรือคนขาย 

ดังนั7 นในการตั7 งเป้าหมายจึงต้องตั7 งเฉพาะเท่าที2บรรลุทางการโฆษณาได้เท่านั7 น ซึ2 งจุดนี7 เป็น

จุดสาํคญัที2สุด 

2.ศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์เพื2อการโฆษณา (Advertising Strategy)เมื2อทราบเป้าหมาย

ทางการโฆษณาประเด็นที2ตอ้งพิจารณาคือ “จะพูดอะไร” และ “จะพูดอย่างไร” การที2จะสามารถ

สื2อสารกบัผูบ้ริโภคนั7นจาํเป็นอยา่งยิ2งที2ตอ้งหา แนวความคิด (Concept) ของการโฆษณา โดยอาศยั

ขอ้มูลเกี2ยวกบัตวัสินคา้ กลุ่มเป้าหมาย สภาพการแข่งขนั มาติดสินใจเลือกแนวความคิด ที2ถูกตอ้ง

สามารถนาํไปขยายความ หรือถ่ายทอดได ้การวางแนวความคิด สามารถแยกได ้2 ประเดน็คือ 

- แนวความคิด เกี2ยวกบัลกัษณะของสินคา้ 

- แนวความคิด เกี2ยวกบัตวัสินคา้ซึ2งเป็นอรรถประโยชน์ 

ปัญหาที2มกัจะพบในการวางแผนแนวความคิดคือ การแยกความแตกต่างระหว่างลกัษณะ

ของสินคา้ กบั อรรถประโยชน์ เนื2องจากผูบ้ริโภคมกัไม่สนใจวา่สินคา้นั7นทาํดว้ยอะไร มีส่วนผสม

อะไร ทาํอะไรไดบ้า้ง  แมล้กัษณะจุดเด่นของสินคา้ที2แตกต่างจากคู่แข่ง จะไม่มีความสําคญัใดๆ 

หากไม่คิดถ่ายทอดลกัษณะของสินคา้ดงักล่าว ให้ออกมาเป็นอรรถประโยชน์ที2มีความสําคญัต่อ

ผูบ้ริโภคหรือกลุ่มเป้าหมาย 

แนวความคิดเกี2ยวกบัตวัสินคา้ซึ2 งเป็นอรรถประโยชน์(Benefit) คือสิ2งตอบแทนที2ผูบ้ริโภค

จะไดรั้บจากการซื7อหรือใชสิ้นคา้และบริการ เป็นการมองสินคา้ในสายตาของผูข้ายว่าสินคา้นั7นมี

ลกัษณะพิเศษอะไรบา้ง ควรคาํนึงไวเ้สมอวา่ อรรถประโยชน์ที2นาํเสนอตอ้งสาํคญัต่อผูบ้ริโภคหรือ

ผูอ้บริโภคตอ้งการไดรั้บจากตวัสินคา้หรือบริการ 
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อรรถประโยชน์ของตวัสินคา้ตอ้งมีอิทธิพลมากกว่าอรรถประโยชน์ที2สินคา้คู่แข่งนาํมา

เสนอต่อผูบ้ริโภค หัวใจของการโฆษณานั7นคือ “สินคา้นี7 ให้อะไรแก่ฉัน” ดงันั7นผูที้2เขียนขอ้ความ

โฆษณาจาํเป็นตอ้งตอบคาํถามนี7 ใหไ้ด ้

  



 
 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั:งของสานประกอบการ 

3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ บริษทั Ovia Three  

3.1.2 ที%ตั7งสถานประกอบการ 146/3 หมู่ที%14 ถนนสุขสวสัดิC  ตาํบล บางพึ%ง  

อาํเภอ พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

หมายเลขโทรศพัท ์02-463-8544 

 

 
รูปภาพที$ 3.1 ตราสัญลกัษณ์ (Logo) บริษัท โอ เวยี ทรี จํากดั

 
รูปภาพที$ 3.2  แผนที$รูปภาพ บริษทั โอ เวยี ทรี จํากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั โอเวียทรี จาํกดั ก่อตั7งโดย คุณภูบดี ไชยพลี และคุณวรารัตน์ธีราทรัพย ์เมื%อปี พ.ศ. 

2545 ในระหวา่งนั7นทางบริษทัเริ%มตน้โดยการทาํสมุดโนต้จาํหน่าย หาโฆษณามาลงในสมุดและคุณ

ภูบดี มองเห็นช่องทางการตลาดในอนาคตวา่การโฆษณาจะมีบทบาทและอิทธิพลในการใชชี้วิตใน

อนาคต จากการทาํสมุดโน้ตก็ไดเ้ปลี%ยนมาทาํบริษทั Agency ขนาดเล็ก ที%ทาํงานเกี%ยวกบักิจกรรม

ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็น Event, การโฆษณาสื%อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื%อในนิตยสาร สื%อออนไลน์ 

รวมไปถึงเป็นที%ปรึกษาทางการตลาดให้กบัแบรน์สินคา้ต่างๆแต่จะเน้นไปทางแบรนด์สินคา้ไอที 

ต่อมาคุณภูบดีไดข้ยายธุรกิจและไดเ้พื%อนร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วน คุณเมธวิน องัคทะวานิช อดีต

ศิลปินนกัร้องของเมืองไทย 

หลงัจากที%ประสบความสาํเร็จทางดา้นโฆษณาคุณภูบดี ไดข้ยายกิจการโดยมีบริษทัในเครือ 

5 บริษทัภายในบริษทั ดบับลิว พี ครีเอชั%น กรุ๊ป ที%มีการทาํงานแตกต่างกนัไป คือ 1.บริษทั IMG 

(ไอเอม็จี)ทาํเกี%ยวกบัการนาํเสนอโฆษณาสินคา้ผา่นจอ LCD ในหา้ง Central 19 สาขา ทั%วประเทศ 2.

บริษทั โอเวียทรี(Ovia Three) ทาํเกี%ยวกบักิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาด(Marketing Activities – 

Event) 3.บริษทั โทมิเซโกบอ (Tomixegobal) ทาํเกี%ยวกับ Pocketwifiสําหรับทัวร์ต่างประเทศ 4.

บริษทั ไดอิจิ (Idigi) ทาํเกี%ยวกบัดิจิตอลและเป็นผูส้ร้างนักออกแบบบางดา้นดิจิตอล หรือการทาํ 

Sticker Line ทางผูบ้ริหารมองเห็นความสาํคญัของสิ%งนี7 มาตั7งแต่เริ%มก่อตั7งบริษทัมาไดไ้ม่กี%ปี จึงทาํ

ใหทุ้กวนันี7ทางบริษทัประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

รูปที% 3.3 โลโก้บริษัทในเครือของ ดบับลวิ พ ีครีเอชั$น กรุ๊ป 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที$ 3.3 แผนภูมกิารจัดการ และการบริหารงานบริษทั Ovia Three 

 

3.4ตาํแหน่ง และลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ตาํแหน่งที%นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

 นางสาว จุฑามาศ เหมือนเอี%ยม (Copy Writer) 

 3.4.2 ลกัษณะงานที%นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินโครงการได ้

 ได้รับมอบหมายงานคือฝ่าย Account Exccutive (AE) ของบริษทั Ovia Three โดยให้ทาํ

เรื%องต่อไปนี7  

1. จดงานจากที%ประชุมและเขา้รับบรีฟจากAE 

2. คิดโปรโมชั%นคอร์สเรียนออนไลน์ 

3. รับหนา้ที%ดูแลขอ้ความโฆษณาเพจในเครือของบริษทั 

4. รับหนา้ที%ดูแลขอ้ความโฆษณาเพจ Tomixegibla wifi 

5. เป็น Staff (Event character go) 

6. ทาํ Art work ขอ้ความโฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์ 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุครู ภบูดี ไชรพล ี

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุ เมธวิน องัคทะวานิช 

ประธานกรรมการบริหาร 

คณุวรารัตน์ ศรีธีราทรัพย์ 

Account Executive (AE) 

คณุ อมรา พฒันมาศ 

Graphic Design 

คณุ ภทัรศร เหลอืงวรชาตกิลุ 



4 
 

 

3.5ชื$อและตาํแหน่งงานของพนักงานที$ปรึกษา 

 3.5.1ชื%อ สกลุพนกังานที%ปรึกษา 

  คุณ อมรา พฒันมาศ 

 3.5.2ตาํแหน่งงานของพนกังานที%ปรึกษา 

  Account Exccutive (AE) 

 3.5.3ลกัษณะงานของพนกังานที%ปรึกษา 

  ติดต่อประสานงานระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  วนัที% 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

 3.6.2วนัเวลาในการปฏิบติังานสหกิจ 

  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. 
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3.7ขั:นตอน วิธีการดําเนินงานเพื$อนําเสนอผลงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยแบ่งตามประเภทของรายงานที$นักศึกษาดาํเนินงานดงันี: 

  3.7.1 ขั:นตอนและวธีิการดาํเนินงานสําหรับรายงานปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิ 

สัปดาห์ที$1 ฟังคาํอธิบายแผนการทาํงานของ บริษทั โอเวียทรี จากพี%เลี7 ยงว่ามีหน้าที%

การทาํงานและตอ้งทาํอะไรบา้งในตลอดการฝึกงานนี7  

สัปดาห์ที$2 หาขอ้มูลเกี%ยวกบันกัท่องเที%ยวชาวจีนสไตล ์FIT  

สัปดาห์ที$3 ทํา Power point เกี%ยวกับนักท่องเที%ยวชาวจีนสไตล์ FIT และรวบรวม

ขอ้มูลคนมีชื%อเสียงในประเทศจีน 

สัปดาห์ที$4 หาขอ้มูลของอาจารยส์อนคอร์สเรียนออนไลน์ของเวบ็คู่แข่ง 

สัปดาห์ที$5 รวบรวมขอ้มูลจาํนวนของพนกังานบริษทัขนาดใหญ่ที%มีจาํนวนพนกังาน

มากกวา่1000 คนขึ7นไป 

สัปดาห์ที$6 หาขอ้มูลเกี%ยวกบับริษทัญี%ปุ่นในไทยที%คนอยากไปทาํงานดว้ยมากที%สุด 

สัปดาห์ที$7 หาขอ้มูลเกี%ยวกบัโรงแรมหรูในกรุงเทพสาํหรับคอร์สเรียนคาสธุรกิจ 

สัปดาห์ที$8 หาข้อมูลเกี%ยวกับโรงแรมหรูในต่างจังหวดัและข้อมูลรถตู้รองรับการ

เดินทางต่างๆสาํหรับคอร์สเรียนคาสธุรกิจ 

สัปดาห์ที$9 หาขอ้มูลเกี%ยวกบัโรงแรมหรูในต่างจงัหวดัเพิ%มเติมและขอ้มูลรถตูร้องรับ

การเดินทางต่างๆสาํหรับคอร์สเรียนคาสธุรกิจ 

สัปดาห์ที$10 รับหน้าที%รับผิดชอบ Cotent รวมถึงคิดโปรโมชั%นของเพจและศึกษาการ

โฆษณาผา่นทางไลน์@ ธุรกิจในเครือของบริษทั 

สัปดาห์ที$11 รับหน้าที%รับผิดชอบ Content รวมถึงคิดโปรโมชั%นของเพจ Tomixegibla 

wifi 

สัปดาห์ที$12 คิดโปรโมชั%นเพื%อนการโฆษณา-คิดขอ้ความโฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์ 

คิด Caption เพื%อการโฆษณาคอร์สเรียนลง Facebook 

สัปดาห์ที$13 คิดขอ้ความโฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์ คิด Caption เพื%อการโฆษณาคอร์

สเรียนลง Facebook 

สัปดาห์ที$14 หา Production House ทีDรับผลติ Video Semesty 

สัปดาห์ที$15 รับหนา้ที%ทาํ Demo Content ลง แอปพลิเคชั%น Collab 

สัปดาห์ที$16 ประชมุสรุปผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบติัสหกิจศกึษา 

ตาราง 3.1 ขั:นตอนและวธิการดาํเนินงานสําหรับรายงานสหกจิศึกษา 
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3.7.2 การเขียนขั7นตอนและวธีิการดาํเนินงานสาํหรับการจดัรายงานสหกิจศึกษา 

 

ตารางที$3.2 แสดงระยะเวลาและการพฒันาของตวัรายงาน 

 

3.8อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ดา้นฮาร์ดแวร์ 

  3.8.1.1เครื%อง Notebook 

 3.8.2อุปกรณ์ดา้นซอฟตแ์วร์ 

  3.8.2.1 Google doc 

 3.8.3เครื%องมืออื%นๆ 

  1.สมุดจด 1 เล่ม 

  2.ปากกา 1ดา้ม 

 

 

 

 

ขั7นตอนการ

ดาํเนินงาน พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 

การนาํเสนอ

หวัขอ้รายงาน x x x x x             

การรวบรวม

ขอ้มูลเบื7องตน้    x x x x           

การปฏิบติัการจดั

กิจกรรมพิเศษ      x x x x         

ติดตามผลงาน         x x x       

สรุปการ

ปฏิบติังาน

ทั7งหมด         x x x x x x    

นาํมาเขียนเป็น

เล่นรายงาน        x x x x x x x x  x 



 
 

 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

จากการที'ไดเ้ขา้ไปฝีกงานที'บริษทั โอเวยีทรี จาํกดั นั:นขา้พเจา้ไดศึ้กษาและลงมือทาํในเรื'อง 

ขั:นตอนการเขียนขอ้ความโฆษณาธุรกิจการเรียนการสอนประเภทออนไลน์ ซึ' งเป็นการศึกษา

ขั:นตอนในการเขียนขอ้ความโฆษณาและบรีฟจากทีม ฝ่ายบริหารงานลูกคา้(AE)  เพื'อนาํขอ้มูลที'

ไดม้ากลบัมาคิดสร้างสรรคข์อ้ความเพื'อการโฆษณา โดยที'งานของของเราตอ้งสามารถตอบโจทย์

และวตัถุประสงคที์'ลูกคา้ตอ้งการ โดยการปฏิบติังานสามารถทาํใหท้ราบถึงกระบวนการทาํงาน

ภายในองคด์งันี:  

4.1 ขั2นตอนก่อนการดาํเนินงาน 

 4.1.1 การรับบรีฟจากฝ่าย AE (ฝ่ายบริหารงานลูกค้า) 

เขา้ร่วมประชุมเพื'อรับบรีฟจาก AE (ฝ่ายบริหารงานลูกคา้) ใหคิ้ดโปรโมชั'นและทาํ

ขอ้ความโฆษณาของคอร์สเรียนอาจารย ์ติงลี' เพื'อจดัทาํโปรโมชั'นเนื:อหาโฆษณาแบบ HardSale 

ฝ่ายAE ไดบ้รีฟมาวา่ กลุ่มลูกคา้ของอาจารยจ์ะเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ลองลงมา

คือกลุ่มวยัทาํงาน จึงอยากไดเ้นื:อหาขอ้ความที'มีความทนัสมยั สามารถดึงดูดความสนใจคนรุ่นใหม่ 

ไดเ้ป็นอยา่งดี  เนื'องจากอาจารยติ์งลี'พึ'งเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ขึ:นมา จึงตอ้งการลูกคา้มี

จุดประสงคเ์พื'อตอ้งการโปรโมทเวบ็ไซตค์อร์สเรียนออนไลน์ใหเ้ป็นที'รู้จกั  

 
 

รูปที' 4.1 รับบรีฟจากฝ่าย AE (ฝ่ายบริหารงานลูกคา้) 
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4.2 ขั2นตอนการรวบรวมข้อมูล 

 4.2.1 ศึกษาขอ้มูลสินคา้ หลงัจากที'ไดรั้บบรีฟจากฝ่าย AE ผูจ้ดัทาํจึงเริ'มศึกษาขอ้มูล

เกี'ยวกบัคอร์สเรียนของอาจารยติ์งลี' ทางสื'อออนไลน์ที'เคยลงไป ผา่นทาง facebookเพื'อรวบรวม

ขอ้มูลตน้แบบเกี'ยวกบัโฆษณา เพื'อหาแนวคิดลกัษณะการใชภ้าษาแบบสมยัใหม่ที'ไดรั้บความสนใจ

จากกลุ่มเป้าหมายมากที'สุด  
 

 
 

รูปที' 4.2 รวบรวมขอ้มูลคอร์สเรียนออนไลน์ผา่นทางfacebook 
 

 
 

รูปที' 4.3 รวบรวมขอ้มูลคอร์สเรียนออนไลน์ 
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4.2.2 ศึกษาขอ้มูลคู่แข่ง โดยคู่แข่งของคอร์สเรียนออนไลน์คือ เวบ็ไซตh์ttps://www.skilllane.com  

ที'ทาํธุรกิจเรียนออนไลน์เหมือนกนั ตอ้งรวบรวมขอ้มูลทั:งจุดเด่นจุดดอ้ยของคู่แข่งเมื'อเปรียบเทียบ

กบัคอร์สเรียนออนไลน์ของทางลูกคา้ เพื'อนาํมาใชใ้นการคิดโปรโมชั'น 
 
 

 
 

รูปที' 4.4 รวบรวมขอ้มูลคู่แข่งจากเวบ็ไซต ์https://www.skilllane.com   
 

 
 

รูปที' 4.5 รวบรวมขอ้มูลคู่แข่งจากเวบ็ไซต ์https://www.skilllane.com   
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4.3 ขั2นตอนการคดิ Keyword และ ข้อความโฆษณา 

  4.3.1ขั:นตอนการคิด Keyword หลงัจากที'ไดร้วบรวมขอ้มูลเกี'ยวกบัคอรสเรียนออนไลน์

ของอาจารยติ์งลี' ทั:งในเรื'องของกลุ่มเป้าหมาย ขอ้มูลเนื:อหาการสอนภายในคอร์สเรียนที'ตอ้งการทาํ

โปรโมชั'น ขอ้มูลเกี'ยวกบัคู่แข่ง นาํทุกอยา่งที'ไดม้าคิดเป็น Keyword  ที'ตอ้งการจะบอกกบั

กลุ่มเป้าหมาย ควรเป็นคาํพดูที'สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได ้ 

- ตวัผูจ้ดัทาํได ้Keyword  คือ “ พดูภาษาองักฤษคล่อง ไม่ตอ้งท่องกพ็ดูได ้” โดยตอ้งการ

บอกถึงประโยชน์ที'กลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้รียนจะไดรั้บเมื'อเขา้เรียนคอร์สภาษาองักฤษอยา่ง

ตรงไปตรงมา เมื'อเรียนจบคอร์สจะสามารถพดูภาษาองักฤษไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัการท่องจาํอยา่งที'

เคยทาํมาตั:งแต่เดก็  

-ส่วนการทาํงานจะทาํใน google doc ใชอี้เมลในการทาํงานเพื'อความสะดวกในการทาํงาน 

 

 
 

รูปที' 4.6 ทาํงานใน  google doc 

 
รูปที' 4.7 นาํ Keywordที'คิดไดใ้ส่สไลด ์
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4.3.2เมื'อได ้Keyword มาแลว้ ขั:นแรกตอ้งเริ'มการหาประโยชน์ต่อลูกคา้ Benefit Commitment 

หาจากขอ้มูลที'ไดร้วบรวมมาในส่วนแรก ประโยชน์ที'กลุ่มเป้าหมายหรือผูเ้รียนจะไดรั้บจากการ

เรียนคอร์สเรียน  

 - Benefit ที'ผูจ้ดัทาํไดคื้อ พดูองักฤษชดั ฝรั'งเขา้ใจ สื'อสารได ้เมื'อไดเ้รียน 

 

รูปที' 4.8 นาํ Benefit ที'คิดไดใ้ส่สไลด ์

 4.3.3ต่อมาเพื'อกระตุน้ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจึงตอ้งทาํการบอกผลประโยชน์ผูเ้รียน

จะไดรั้บเป็นการตอบแทน หรือที'เรียกวา่โปรโมชั'นสินคา้ 

 -ในส่วนโปรโมชั'นนี:ทางบริษทัไดมี้การตกลงกบัอาจารยห์รือลูกคา้ วา่จะทาํการจดั

โปรโมชั'นจะลดราคาคอร์สเรียน ลดราคาจาก 2,500 บาท เหลือ 1,500บาท 

 

รูปที' 4.9 โปรโมชั'นที'ทาํการลดราคา 
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4.3.4ในขั:นตอนต่อมาการที'เขามีทั:งโปรโมชั'น และขอ้ความโฆษณา ยงัไม่เพียงพอต่อการ

โนม้นา้วใจใหก้ลุ่มเป้าหมายตดัสินใจซื:อคอร์สเรียน เพราะผูซื้:อยงัไม่ทราบถึงคุณสมบติัของสินคา้

นั'นเอง  

 -ในส่วนนี:ตอ้งใชภ้าษาและคาํพดูที'สามารถสร้างความเชื'อมั'น เพื'อใหเ้กิดการจูงใจอยาก

เรียนคอร์สเรียนออนไลน์ของอาจารยติ์งลี' ในส่วนแรกจะตอ้งใชก้ารเกริ'นที'มาและปันหาเพื'อ

กระตุน้ใหเ้กิดการแกไ้ขอยา่งอยา่ง ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของคนไทยและปิดทา้ย

ดว้ยปัญหานี:สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการมาเรียนคอร์สเรียนของอาจารย ์ 

 

รูปที' 4.10 นาํรายละเอียดขอ้ความที'คิดใส่สไลด ์

4.3.5ส่วนสุดทา้ยของขอ้ความ ควรมีการตั:งคาํถามใหห้ยดุคิดตาม ทาํใหเ้กิดความคลอ้ยตามไดง่้าย

อยา่ง เพราะเหตุใดเราจึงตอ้งออกเสียงใหช้ดัแบบฝรั'ง การอ่านออกเสี ยงชดัมีประโยชน์ในการ

ทาํงานและจะทาํใหก้ารสื'อสารของเราสมัฤทธ̀ิผลไดง่้าย 

 

รูปที' 4.11 นาํรายละเอียดขอ้ความที'คิดใส่สไลด ์
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รูปที' 4.12 นาํรายละเอียดขอ้ความที'คิดใส่สไลด ์

4.4 ขั2นตอนการตรวจสอบและการแก้ไขงาน 

4.4.1 ขั:นตอนส่งงานใหพี้'เลี:ยงของบริษทัมาตรวจพิจารณางานก่อนส่งงานใหลู้กคา้

พิจารณางานขอ้ความ  

ในส่วนนี:โดนแกเ้รื'องการใชค้าํตั:งแต่ส่วนของ Keyword  เปลี'ยนเป็น “ ออกเสียงชดัอยา่งกบั

ฝรั'ง ”  

โดนใหแ้กไ้ขการใชค้าํและความถูกตอ้งของคาํในขอ้ความโฆษณา รวมถึงความกระชบัคาํ

ใหม้ากยิ'งขึ:น 

 

รูปที' 4.13 นาํงานไปใหพี้'เลี:ยงตรวจพิจารณา 
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รูปที' 4.14 งานที'ไดรั้บการแกไ้ข 

4.5ขั2นตอนส่งงานให้ลูกค้าพจิารณา 

 4.5.1.ส่งงานทั:งหมดใหก้บัฝ่ายAE เพื'อจะไดน้าํไปนาํเสนอต่อลูกคา้พร้อมนาํขอ้เสนอมา

ปรับปรุงแกไ้ข จนกวา่จะทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ 

 -ในส่วนนี: ลูกคา้ตกลงกบัขอ้ความโฆษณาที'ส่งไปใหแ้ต่เพียงจะเปลี'ยนแปลงการจดัวางช่วง 

ล่างขอ้ความลูกคา้ตอ้งการเพิ'มส่วนโฆษณาโปรโมชั'นคอร์สอื'นแทนส่วนรายระเอียดคอร์สเรียน

และนาํรายละเอียดใส่ตรงช่วงคอมเมน้แทน 
 
 

 
 

รูปที' 4.15 งานที'ไดรั้บการแกไ้ขรอบที' 2 
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4.6ขั2นตอนการผลติสื$อโฆษณา 

 เมื'อไดข้อ้ความโฆษณาที'แน่นอนแลว้จึงนาํ ขอ้ความโฆษณาที'ทาํไปส่งใหก้บั Graphic 

Design มาประกอบชิ:นงานรวบภาพประกอบและจดัเรียงขอ้ความใหโ้ฆษณาเกิดความสมบูรณ์

เป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้มากที'สุด เพื'อโพสโปรโมทและทาํการโฆษณาในขั:นตอนต่อไป 

 

 
 

รูปที' 4.6  ขอ้ความโฆษณาที'ทาํไปส่งใหก้บั Graphic 

 



 
 

 

บทที$ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 จากการปฏิบติังานที/ บริษทั โอเวยีทรี จาํกดั เป็นระยะเวลา16สปัดาห์ ตั@งแต่วนัจนัทร์ที/14

พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวนัศุกร์ที/ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561ไดรั้บมอบหมายงานส่วนของงานที/ตอ้งใช้

การคิดวเิคราะห์ทั@งสิ@น ไม่วา่จะคิดขอ้ความโฆษณา คิดคอนเทน้ คิดโปรโมชั/น ในงานโฆษณาต่างๆ

รวมถึงการรับบรีฟจาก AE เพื/อนาํมาลงสื/อออนไลน์ ทั@งใน Website Facebook อีกทั@งไดเ้รียนรู้ถึง

ขั@นตอนการทาํงานในบริษทั การทาํงานร่วมกนั การตรงต่อเวลา การมีความรับผดิชอบต่อตนเอง

และงานที/ไดรั้บมอบหมายเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทาํงานจริง 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดน้าํเอาศกัยภาพดา้นการคิดสร้างสรรคเ์กี/ยวกบัขอ้ความ

โฆษณามาใชอ้ยา่งเตม็ที/ โดยใชค้วามรู้พื@นฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาประยกุตใ์ชก้บัการ

ปฏิบติังานจริง ซึ/ งในการคิดขอ้ความโฆษณาออนไลน์ ไดรั้บคาํติชมจากผูมี้ประสบการณ์ทางดา้น

ขอ้ความโฆษณาภายในบริษทั ทั@งยงัไดรั้บคาํแนะนาํที/ดีนาํมาปรับปรุงเพื/อพฒันาความรู้

ความสามารถใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ/งขึ@น 

 นอกจากนี@ยงัมีอุปสรรคใ์นการปฏิบติังานคือ บางครั@ งผูจ้ดัทาํรายงานใชเ้วลาทาํงานที/เรา

ไดรั้บมอบหมายมากเกินควรเพราะความที/ยงัไม่เขา้ใจเกี/ยวกบัเนื@อที/ไดรั้บการบรีฟมาในที/ประชุม 

ผูจ้ดัทาํรายงานยงัขาดประสบการณ์ในการปรับตวัใหท้าํงานร่วมกนักบัหลายบุคคลภายในในส่วนนี@

ทางผูจ้ดัทาํรายงานไดพ้ยายามเขา้หารุ่นพี/เพื/อขอคาํปรึกษาและเรียนรู้รับฟังคาํสอนเกี/ยวกบังานที/

ไดรั้บมอบหมาย 

5.2ข้อเสนอแนะการปฏิบัตงิานสหกจิ 

 5.2.1ขาดประสบการณ์ในการทาํงานจริงในองคก์ร ทาํใหเ้กิดเกิดการสื/อสารที/สร้างความ

ผดิพลาดในการสื/อสารก่อใหเ้กิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั ทาํใหใ้นบางครั@ งทาํงานไม่ตรงตามโจทยที์/

ไดรั้บ ขอ้เสนอแนะคือ เมื/อเกิดขอ้สงสยัควรเรียบเรียงขอ้มูลและทาํความเขา้ใจกบัคนบรีฟงานให้

เขา้ใจตรงกนัก่อนและรู้จกัยอมรับฟังคาํติจากความผดิพลาดที/เกิดขึ@น 

 5.2.2ศพัทเ์ฉพาะทางดา้นการโฆษณาออนไลน์ บางคาํที/ผูศึ้กษายงัไม่ทราบ ทาํใหบ้างครั@ ง

ก่อใหเ้กิดความคลาดเคลื/อนในการทาํงาน ขอ้เสนอแนะคือควรเตรียมความพร้อมดา้นคาํศพัท์

เฉพาะที/ใชใ้นงานโฆษณา 

 5.2.3 บางครั@ งมีหลายงานเขา้มาในเวลาเดียวกนั ผูฝึ้กตอ้งจดัเรียงตารางการทาํงานใหดี้หมั/น

ถามพี/เลี@ยงอยูเ่สมอวา่ตอ้งการงานเมื/อไหร่ เพื/อป้องกนัความผดิพลาดที/จะเกิดขึ@นเป็นการฝึกความ

รับผดิชอบต่องานและหนา้ที/ในการทาํงาน 
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5.3สรุปผลรายงานการจัดทาํโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.3.1เพื/อศึกษาขั@นตอนการคิดขอ้ความโฆษณา คอร์สเรียนออนไลน์ผา่นสื/อออนไลน์ทั@ง 
Website และ Facebook  

 5.3.2เพื/อศึกษาขั@นตอนการทาํโฆษณาคอร์สเรียนออนไลน์ โดยสรุปผลวา่เริ/มจากการ

ประชุมวางแผน รวบรวมขอ้มูลทั@งของเราและคู่แข่ง จากนั@นนาํมาคิด Keyword ตลอดจนวธีิการ

เขียนขอ้ความโฆษณา 

5.4ข้อเสนอแนะสําหรับรายงานสหกจิศึกษา 

 5.4.1ดา้นการเดินทางไปสถานที/ปฏิบติังานมีระยะไกลพอสมควรทาํใหเ้กิดความล่าชา้ใน

การเดินทางเนื/องจากอุปสรรคจ์ากทางการจราจร ทาํใหต้อ้งประมานเวลาการเดินทางเผื/อไวเ้พื/อที/จะ

ไปทาํงานไดต้ามเวลาที/สถานที/ปฏิบติังานกาํหนดไว ้

 5.4.2การปฏิบติังานนอกสถานที/ เกิดขึ@นในระยะกระชนัชิดควรที/จะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม

เสมอที/จะออกไปปฏิบติังาน 
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ทกัษะและความสามารถพเิศษ 

   -มีความสามารถดา้นการเขียนขอ้ความโฆษณา 

   -สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆได ้Adobe Photoshop,  

   Adobe Illustrator , , Microsoft Word, Microsoft Excel 
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