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รายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรืA อง “ขั#นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณี ศึกษา
เว็บไซต์คอร์สเรี ยนออนไลน์ผา่ นสืA อออนไลน์ ของบริ ษทั Ovia Three ใน พ.ศ. 2561” มี
วัตถุประสงค์ เพืAอศึกษาขั#นตอนการโฆษณา บริ ษทั Ovia Three ซึA งประกอบไปด้วยการทํางาน
โฆษณา ลักษณะการคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดข้อความโฆษณา และเพืAอได้เรี ยนรู ้ข#นั ตอนในการ
คิดข้อความเพืAอการโฆษณา
บริ ษทั OVIA THREE ดําเนินธุรกิจด้านการออกแบบเว็บไซต์ การโฆษณาออนไลน์ จัดทํา
ระบบ E-Commerce และ Online Marketing ผูจ้ ดั ทําได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผูช้ ่วย
ตําแหน่ง Copy Writer (คนเขียนคําโฆษณา)โดยมีหน้าทีAรับผิดชอบคิดและเรี ยบเรี ยงข้อความ
โฆษณาบนเว็บไซต์และเฟสบุค๊ คอร์สเรี ยนออนไลน์ของบริ ษทั Ovia Three
ผลจากการศึกษาจากการฝึ กสหกิจ พบอุปสรรค์ในการทํางานคือ ในบางการทํางานตัวผูท้ าํ
รายงานเองนั#น พบปั ญหาในการคิดและเขียนข้อความโฆษณาในรู ปแบบภาษาอังกฤษ จึงเป็ นอุป
สรรค์ในการทํางาน แต่ตวั ผูจ้ ดั ทํารายงานก็ได้มีพยายามการปรับปรุ งและแก้ไขความเรี ยบร้อยของ
จนงานสําเร็ จด้วยดี
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเวลา 16 สัปดาห์น# ี นอกจากจะได้พฒั นา
ทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พฒั นาทักษะการปฏิบตั ิงานตามสภาพจริ ง และได้บูรณาการองค์กรซึA ง
เป็ นการเตรี ยมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู ก้ ารทํางานอย่างมืออาชีพในอนาคต
คําสํ าคัญ : การโฆษณาออนไลน์ , การคิดข้ อความโฆษณา
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บทที$ 1
บทนํา

1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื= อสารส่ งผลต่อธุ รกิ จโฆษณา
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสื= อใหม่ๆที=เกิดขึJนมาอย่างต่อเนื= อง ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการโฆษณาเพิ=ม
มากขึJน การสื= อสารผ่านช่องทางสื= อออนไลน์เริ= มเข้ามามีบทบาทมากขึJน เพิ=มโอกาสในการเติบโต
ของธุ รกิ จ จึ งต้องการผูท้ ี= เชี= ยวชาญในด้านการทําโฆษณา เพื=อทําให้โฆษณาเกิ ดประสิ ทธิ ผลมาก
ที=สุด
การโฆษณาผ่านสื= อต่างๆจําเป็ นต้องอาศัย การเขียนข้อความโฆษณา จัดเป็ นบริ การอย่าง
หนึ= งที=จาํ เป็ นต่อการทํางานสื= อความหมายของภาษา บอกข้อมูลเกี=ยวกับตัวสิ นค้าให้กลุ่มเป้ าหมาย
ได้รับ ทราบ เพื= อ สร้ างความประทับ ใจให้ กับ ผูซ้ Jื อ มุ่ งหวังจะกระตุ ้น ให้ เกิ ด การตอบสนองของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อผูร้ ับสาร
เว็บไซต์ (Website) และ เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็ นสื= อที= ได้รับความนิ ยมอย่างมากบนสื= อ
ออนไลน์ ทัJ งยัง สํ า คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ หรื อองค์ ก รสามารถนํ า เสนอข้ อ มู ล ได้ ทJ ั ง ภาพนิ= ง เสี ยง
ภาพเคลื= อ นไหว ทําโฆษณาเกี= ย วกับ ธุ ร กิ จ การเรี ย นการสอนประเภทออนไลน์ (Elarning)เพื= อ
โฆษณาคอร์สเรี ยนออนไลน์และเสริ มสร้างความน่าเชื=อถือให้กบั ธุรกิจ
รายงานสหกิ จศึกษาฉบับนีJ จึงเป็ นการศึกษาขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณา เพื=อศึกษา
ขัJน ตอนการเขี ย นข้อ ความโฆษณา การคิ ด วิ เคราะห์ เนืJ อ หาข้อ ความ สามารถเข้าใจถึ งการสื= อ
ความหมายของภาษา โดยมี จุดมุ่งหมายเพื=อสร้างสรรค์ขอ้ ความที= สามารถสร้างแสรงจูงใจให้กบั
ผูบ้ ริ โภค
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื=อศึกษาขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณาธุ รกิ จการเรี ยนการสอนประเภทออนไลน์
(Elarning)ของบริ ษทั Ovia Three
2.เพื= อ ศึ ก ษาการคิ ด วิ เคราะห์ เนืJ อ หาข้อ ความโฆษณาธุ ร กิ จ การเรี ย นการสอนประเภท
ออนไลน์ (Elarning)ให้ กั บ ในบริ ษั ท Ovia Three ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ (Website) และ เฟสบุ๊ ค
(Facebook)
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1.3 ขอบเขตของรายงาน
การศึ กษาขัJนตอนการเขี ยนข้อความโฆษณา ธุ รกิ จการเรี ยนการสอนประเภทออนไลน์
(Elarning) ของบริ ษทั Ovia Three เพื=อศึ กษาขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณา การคิดวิเคราะห์
เนืJอหาข้อความเพื=อใช้ในการโฆษณา
โดยขอบเขตการศึ กษาอยู่ระหว่าง เดื อนพฤษภาคม – สิ งหาคม 2561 การศึ กษาเกี= ยวกับ
ขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณา การคิดวิเคราะห์เนืJ อหาข้อความ ธุรกิจการเรี ยนการสอนประเภท
ออนไลน์(Elarning) และรวบรวมเนืJอหาของงานและการทํารายงานสหกิจ
1.4 ประโยชน์ ทไี$ ด้ รับ
1.ได้ทราบถึงขัJนตอนการเขียนข้อความโฆษณาของบริ ษทั Ovia Three
2.ได้ศึกษาและเรี ยนรู ้การคิดวิเคราะห์เนืJอหาข้อความโฆษณาให้กบั ธุรกิจการเรี ยนการสอน
ประเภทออนไลน์(Elarning)

บทที2$
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการศึกษางานสหกิจศึกษาเรื2 อง ‘‘ ขั7นตอนการเขียนข้อความโฆษณากรณี ศึกษา
เว็บไซต์คอร์ สเรี ยนออนไลน์ผ่านสื2 อออนไลน์ ของบริ ษทั Ovia Three” มุ่งศึ กษาในขั7นตอน การ
เขียนข้อความโฆษณา การคิดวิเคราะห์เนื7 อหาข้อความ คิดงานโฆษณาในรู ปแบบของ Copy Writer
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที2เกี2ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื2 องต่อไปนี7
2.1แนวคิดเกี2ยวกับรู ปแบบสื2 อโฆษณาออนไลน์
2.1.1ความหมายของสื2 อโฆษณาออนไลน์
2.1.2รู ปแบบของสื2 อโฆษณาออนไลน์
2.2หลักการเกี2ยวกับการเขียนข้อความโฆษณา
2.3กลวิธีการใช้ภาษาในข้อความโฆษณา
2.4ขั7นตอนการเขียนข้อความโฆษณา
2.1แนวคิดเกีย$ วกับสื$ อโฆษณาออนไลน์
ปั จจุบนั การโฆษณาพัฒนาขึ7นอย่ารวดเร็ ว เพื2อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจมีอตั ราการ
แข่งขันเพิ2มขึ7นตลอดเวลา การโฆษณาและธุ รกิจจึงกลายเป็ นสิ2 งจําเป็ นควบคู่กนั เพราะการโฆษรา
เป็ นอาวุธสําคัญในการชิงการครองตลาดของสิ นค้า โฆษณาเป็ นสิ2 งที2แทรกแซงในชีวติ ประจําวันเรา
อยูเ่ สมอ ซึ2 งเป็ นการสื2 อสารประเภทหนึ2งที2มีกลยุทธ์ทางการสื2 อสาร มีเป้าหมายหลักคือ การซักจูงใจ
และโน้มน้าวใจกลุ่ มเป้ าหมายให้เดทัศนคติ และพฤติ กรรมที2 นักโฆษณาต้องการ (พรทิ พ ย์ สัม
ปัตตะวนิช, 2546 ,หน้า 163)โฆษณายังมีบทในการให้ขอ้ มูลข่าวสารและเตือนความจําอีกด้วย
2.1.1ความหมายของสื2 อโฆษณาออนไลน์
Zeff Robbin Brand (1999,P.45) อธิ บายถึงความหมายของการโฆษณาออนไลน์วา่ เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างการนําเสนอราคาสิ นค้า ให้ขอ้ มูลสิ นค้า การติดต่อซื7 อขายทําให้โฆษราออนไลน์
เป็ นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาสื2 อดั7งเดิมและการตลาดทางตรง แม้วา่ การโฆษณาออนไลน์
จะมีความสะดวกมากขึ7นแต่ก็ยงั มี ขอ้ บกพร่ อง คือ มีโฆษณามากเกิ นไป บนเว็บไซต์มีขนาดและ
รู ปแบบที2แตกต่างกัน จึงทําให้การปรับรู ปแบบการโฆษณาตรงกับข้อกําหนดในแต่ละเว็บไซต์และ
กําหนดขึ7นเป็ นรู ปแบบเพื2อใช้ในการโฆษณาออนไลน์ให้มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิภาพมากขึ7น
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เพื2 อ ใช้สื2 อ สารระหว่ า งกัน ในเครื อ ข่ า ยสั ง คม (Social Network) ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ แ ละ
โปรแกรมประยุกต์บนสื2 อต่างๆ ที2มีการเชื2 อมต่อกันอินเตอร์ เน็ต โดยเน้นให้ผูใ้ ช้ท7 งั ที2เป็ นผูส้ ่ งสาร
แ ล ะผู ้ รั บ ส ารมี ส่ วน ร่ วม (Collaborative)อ ย่ า งส ร้ างส รรค์ ใน ก ารผ ลิ ต เนื7 อ ห าขึ7 น เอ ง
(User-GenerateContent: UGE)ในรู ปแบบของข้อมูล ภาพ และเสี ยง
Belch และ Belch (2009) อธิ บายสื2 ออินเตอร์ เน็ตเป็ นสื2 อที2สามารถส่ งข้อมูลและตอบสนอง
เกี2ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การในการเสนอขายได้ มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบริ ษทั กับผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภค
ไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมข่าวสารหรื อข้อมูลที2เห็นได้ แต่ยงั สามารถตอบกลับเกี2ยวกับข่าวสาร
เหล่านั7น
2.1.2รู ปแบบของสื2 อโฆษณาออนไลน์ รู ปแบบของโฆษณาออนไลน์ รู ปแบบของโฆษณา
ในอินเทอร์เน็ตนั7น แบ่งเป็ นประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น (Belch & Belch, 2005, pp. 501-503)
1. ป้ ายโฆษณาบนอิ น เทอร์ เน็ ต (Banners Ad) มัก จะถู ก ใช้เพื2 อ ให้ เกิ ด การตระหนัก ถึ ง
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่างๆ ป้ ายโฆษณานี7 จะมี หลายลักษณะอาทิ Side Panels, Skyscrapers, หรื อ
Vertical โฆษณาทางป้ ายโฆษณาอิ นเทอร์ เน็ ตนี7 จะเป็ นสื2 อโฆษณาหลักในอิ นเทอร์ เน็ ต Banners
เกิดขึ7นโดยเว็บมาสเตอร์ของ Hotwired คิดว่า เมื2อนิตยสารมีโฆษณาได้ เว็บไซต์กน็ ่าจะมีโฆษณาได้
เช่ น กัน จึ งทํา banners โฆษณาขึ7 น มาขนาด 468 X 60 พิ กเซล ขึ7 น มา และได้รับ ความนิ ยมจนถึ ง
ปัจจุบนั
2. การเป็ นผูส้ นับสนุน (Sponsorships) การโฆษณาโดยใช้วิธีเป็ นผูส้ นับสนุนนี7มีอยูด่ ว้ ยกัน
2 แบบ คือ การเป็ นผูส้ นับสนุ นแบบธรรมดา (Regular Sponsorship) คือ การเป็ นผูส้ นับสนุ นหลัก
ของ เว็บไซต์แบบธรรมดา แต่อีกแบบ คือ การสนับสนุนแบบเนื7อหา คือ ผูท้ ี2ให้การสนับสนุนนั7นจะ
มีส่วนใน การกําหนดเนื7อหาของเว็บไซต์ที2สนับสนุนอยูด่ ว้ ย
3. Pop-ups/Pop-unders ลักษณะโฆษณาแบบนี7 จะเป็ นหน้าต่างปรากฎขึ7นมาเมื2อ ผูเ้ ข้าชม
เปิ ดเว็บไซต์ข7 ึนมา โดยลักษณะของ Pop-ups นั7นจะขึ7นมาเป็ นหน้าต่างเล็ก ๆ มีเนื7 อที2โฆษณา และ
สามารถเชื2 อมโยงไปสู่ เว็บไซต์ผูโ้ ฆษณาได้ ในส่ วน Pop-unders นั7นเป็ นป้ ายโฆษณาที2อยูท่ างด้าน
ล่าง ของเว็บเพจ โฆษณาประเภทนี7อาจทําให้ผชู ้ มรู ้สึกรําคาญได้สูง แต่ในทางกลับกัน อัตราการพบ
เห็น โฆษณาก็สูงอยูไ่ ม่นอ้ ย
4. Interstitials เป็ นโฆษณาที2 แสดงขึ7 น มาขณะรอเนื7 อหาของเว็บ ไซต์ที2 กาํ ลังโหลด และ
แสดงผลอยูร่ ู ปแบบของโฆษณาเช่นนี7มีการระลึกถึงได้ถึงร้อยละ 76
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5. Push Technology เป็ นเหมือนกับเทคโนโลยี Web Casting ที2เน้นการส่ งข้อมูล ข่าวสาร
ต่างๆ ไปให้ลูกค้ามากกว่าการที2จะรอให้ลูกค้ามาพบเจอข่าวสารเอง
6. การเชื2 อ มต่ อ (Links) สามารถในการน าผู เ้ ข้า ชมเว็บ ไซด์ น7 ั นๆ ไปสู่ เว็บ ไซด์ ผู ข้ าย
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การได้
Smith และ Zook (2011)อธิ บายการโฆษณาผ่านสื2 อออนไลน์ไว้ว่าคือการเปลี2ยนแปลงครั7ง
ยิ2งใหญ่ที2ที2สุดของการปฏิวตั ิอุสาหกรรมเป็ นแนวทางใหม่ของผูบ้ ริ โภคในการค้นพบสิ นค้าหรื อ
บริ การควบคุมโดยผูบ้ ริ โภค ไม่ใช่นกั การตลาด บริ ษทั ต้องฟั งผูบ้ ริ โภคมากขึ7น แสดงความคิดเห็น
น้อยลง พยายามคิดวิธีสร้างความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคไม่ใช่แค่ขายสิ นค้า แต่เป็ นสื2 อสําหรับแบ่งปั น
วัฒนธรรม ข้อมูลการช่ วยเหลือ การแนะนํา การแสดงความข้องใจ การแสดงความคิดใหม่ๆของ
สิ นค้า การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และการปรึ กษา ตัวอย่างเช่น
1. การโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก (facebook)ก่อตั7งโดยมาร์ ก ซัคเกอร์ เบิ ร์ก (Mark Zuckerberg)
ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากเฟซบุ๊กเปิ ดตัวได้ไม่นาน กระแสความนิ ยมก็เพิ2มขึ7นจากในมหาวิทยาลัย
ฮาร์ วาร์ ดก็ขยายตัวไปยัง มหาวิท ยาลัยต่ างๆ 30 แห่ งทั2วสหรั ฐอเมริ กา จากนั7น มาร์ ก และเพื2 อน
ร่ วมงานก็ได้รับเงินสนับสนุ นจาก นักลงทุ น เฟซบุ๊กจึ งได้เข้าสู่ โลกธุ รกิ จอย่างเต็มตัว มาร์ กและ
เพื2อนผูร้ ่ วมก่อตั7งได้รับทีมงานเพิ2มและ พัฒนาความสามารถของเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื2 อง (“5 บุคคลผู ้
ทรงอิทธิพลในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก”, 2554)
เฟซบุ๊กมี ขอ้ ดี ในการเชื2 อมต่อบุคคลหลายๆ คนเข้าด้วยกัน ทําให้เกิ ดเป็ นเครื อข่ายสังคม
ขนาด ใหญ่ที2เราสามารถร่ วมแบ่งปั นประสบการณ์ต่างๆ ให้กบั เพื2อนในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้
เช่ น บันทึ กชี วิตประจ าวัน การแสดงความคิดเห็ นต่อสิ2 งต่างๆ การโพสต์รูปภาพหรื อวิดีโอ การ
แบ่งปั นลิ7งค์ต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนั7นเฟซบุ๊กยังสามารถสร้างกลุ่ม และสามารถเล่นเกมที2แบ่งปั น
ไอเทมกับเพื2อน ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย นอกจากเฟซบุ๊กจะเป็ นเครื2 องมือที2ใช้ในการ
ติดต่อสื2 อสารกับ เพื2อนๆ แล้ว ก็ยงั เป็ นช่องทางหนึ2 งในการสื2 อสารตราสิ นค้าให้กบั ตราสิ นค้าต่างๆ
หรื อสําหรับบุคคลที2 ต้องการเผยแพร่ ตราสิ นค้าของตนเองผ่านทางแฟนเพจของเฟซบุ๊ก โดยการ
แบ่งปั นข้อมูลของตรา สิ นค้าลงในแฟนเพจ ซึ2 งการสื2 อสารตราสิ นค้านั7นทําได้หลายวิธี เช่น สื2 อสาร
ผ่านข้อความ รู ปภาพ หรื อ วิดีโอนอกจากนี7 อาจมีการเชิ ญชวนให้ร่วมกิจกรรม ชิ งของรางวัล เป็ น
ต้น
แฟนเพจ (Fanpage) คือ รู ปแบบการใช้งานรู ปแบบหนึ2งของเฟซบุก๊ มีลกั ษณะที2เรี ยกว่า เพจ
(Page) ที2 สร้ างขึ7 นมาเพื2อที2 จะสื2 อสาร ประชาสัมพันธ์ หรื อให้ขอ้ มู ลต่างๆ เช่ น ข่าวสาร กิ จกรรม
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ข้อมูล สิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เป็ นต้น ให้กบั เพื2อนๆ ในเฟซบุ๊กหรื อบุคคลอื2นๆ ที2กาํ ลังมองหาหรื อ
มีความ สนใจในสิ2 งที2เราสื2 อสารออกไปผ่านทางแฟนเพจ ซึ2 งแฟนเพจจะมีคุณสมบัติการท างานที2
เอื7 อประโยชน์ ต่อเจ้าของเพจ เช่ น ใช้เพื2อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การ
ต่างๆ ใช้เพื2อติดตาม ดารานักแสดงหรื อตั7งเป็ นแฟนคลับ ใช้เพื2อเผยแพร่ ขอ้ มูลจากเว็บไซต์อย่างเป็ น
ทางการของตราสิ นค้า ในเชิงธุรกิจ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง ซึ2 งการใช้แฟน
เพจนั7นจะช่วยประหยัด เวลา และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเป็ นอีกช่องทางหนึ2 ง
ที2เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้ าหมายมีความสะดวก และง่ายที2จะติดตามแฟนเพจเช่นกัน นอกจากนี7
แฟนเพจยังเป็ นช่องทาง ที2เหมาะสําหรับการใช้งานเพื2อธุรกิจมากที2สุดอีกด้วย
2.การโฆษณาผ่านเว็บไวต์คน้ หาข้อมูล(Search Engine Advertising) เป็ นวิธีที2ช่วยทําการ
ส่ งเสริ มการโฆษณาผ่านการใช้คาํ หรื อตัวอักษรในรู ปแบบ Search Engine โดยที2ผใู ้ ช้สามารถพิมพ์
รหัสหรื อคียเ์ วิร์ดที2ตอ้ งการค้นหาโดยเว็บไซต์จะทําการค้นหาข้อมูลที2เกี2ยวข้องกับคําค้นหาคียเ์ วิร์ด
นั7นๆ และแสดงรายละเอียดหน้าจอซึ2 งจะปรากฏเป็ นลิงค์ที2มีการเชื2อมโยง(Link)ต่อไปยังเว็บไซต์อื2น
ที2เกี2ยวข้อง
สรุ ปแล้วหน้าที2 ของการใช้วิธีโฆษณาทาง Search Engine เป็ นการนําเว็บไซต์ของสิ นค้า
และบริ การไปฝากไว้กนั Search Engine ต่างๆ เพื2อให้ง่ายต่อการค้นหาและเข้าถึงสิ นค้ามทากยิง2 ขั7น
โดยวิธีการที2 จะนําโฆษณาไปฝากไว้กบั Search Engine บริ ษทั ผูใ้ ช้บริ ตอ้ งลงทะเบี ยนกับเจ้าของ
Search Engine เว็บ ไซต์ห รื อ บริ ก ารนั7น ๆ เมื2 อ มี ก ลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เน็ ต ที2 ต้อ งการหาข้อ มู ,
เกี2ยวกับสิ นค้าและบริ การก็จะปรากฏรายการสิ นค้าและบริ การที2เกี2ยวข้องขึ7นมา โดยมีลกั ษณะขของ
การค้นหา 2 ลักษณะ คือ
การค้นหาโยพิมพ์ชื2อของสิ นค้าและบริ หารนั7นๆ หรื อพิมพ์คียเ์ วิร์ดที2 ตอ้ งการลงในช่ อง
ค้นหา Search Engine จะทําการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ที2เกี2ยวข้องต่างๆ ที2ทาํ การลงทะเบียนไว้และ
จะแสดงผลการค้นหาและปรากฎที2 ต7 งั ของเว็บไซต์ที2คน้ หาต่อไป ตัวอย่างเช่ น เมื2 อค้นหาข้อมู ล
เกี2 ยวกับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พิมพ์คาํ งว่า อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ลงไปในช่ องค้นหา คลิ กปลุ่มท
Search ทาง Search Engine ก็จะทําการค้นหาและแสดงรายชื2 อเว็บไซต์ท7 งั หมดที2ลงทะเบียนไว้ให้
ลูกค้าสามารถคลิกเข้าชมเว็บไซต์ได้ผา่ นลิงค์ที2ปรากฎต่อๆไป
2.2หลักการเกีย$ วกับการเขียนข้ อความโฆษณา
นทนี บุ ญ โนทก, รั กษ์ศิริ ชุ ณ หพัน ธรั กษ์ และสิ ริม า เชี ยงเชาว์ไว (ม.ป.ป., หน้า 100101) กล่าวถึงหลักการเขียนข้อความโฆษณา ไว้ดงั นี7
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1. ต้อ งทําให้ ผู ร้ ั บ สารเกิ ด ความสนใจ (attention) โดยอาจใช้ค าํ พู ด หรื อ ถ้อ ยคําให้ ผ ล
กระทบในทันที ทําให้อยากจะฟังหรื ออ่านข้อความต่อไป
2. เพื2อกระตุน้ ความสนใจให้เกิดแก่ผรู ้ ับสาร (interest) การทํางานโฆษณาจะต้องทําให้ผรู ้ ับ
สารเกิดความสนใจในสารทันที
3.เพื2อสร้างความปรารถนาให้เกิดขึ7นแก่ผรู ้ ับสาร (desire) งานโฆษณาที2ดีตอ้ งสามารถสร้าง
ความรู ้สึก ให้ผรู ้ ับสารเกิดความต้องการที2จะใช้ผลิตภัณฑ์ เกิดความต้องการในการบริ โภค
4.เพื2 อ ให้ เกิ ด การปฏิ บ ัติ (action) งานโฆษณาต้อ งสามารถโน้ ม น้ า วใจให้ ผู ้รั บ สารมี
ความรู ้สึกคล้อยตาม จนเกิดการตัดสิ นใจซื7อสิ นค้า
2.3กลวิธีในการใช้ ภาษาในข้ อความโฆษณา
พนมพร นิรัญทวี (2551 ,หน้า 95-123)ได้กล่าวถึงว่าข้อความโฆษณาจะมีส่วนที2สาํ คัญที2สุด
อยู่ 3 ส่ วน คื อ ข้อความพาดหัว เนื7 อความโฆษณา และข้อความส่ วนสุ ดท้าย เนื7 อจากเขาเห็ น ว่า
ข้อความทั7งสามส่ วนนี7 ผูผ้ ลิตภาษาโฆษณาจะต้องใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ขอ้ ความให้มี
รู ปแบบและลักษณะเฉพาะเพื2อช่วยสร้างภาพของสิ นค้าให้เกิดขึ7นในใจผูร้ ับสาร หรื อเพื2อดึงจุดที2น่า
วนใจที2สุดของสิ นค้าประเภทนั7นมาโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที2สุด ดังนั7น ผูว้ ิขยั จึงขอสรุ ปผล
วิจยั ตามส่ วนของข้อความโฆษณาดังกล่าวตามลําดับดังนี7
1.การใช้ภาษาในการพาดหัวโฆษณา พาดหัวโฆษณาจัดเป้ นข้อความส่ วนแรกที2 ดึงดู ด
ความสนใจผูบ้ ริ โภคให้อ่านข้อความจบภายในเวลาไม่ กี2วินาที แล้วยังเป็ นส่ วนที2 ผูผ้ ลิ ตข้อความ
โฆษณาจะต้องใช้ความสามารถในการปรุ งแต่งถ้อยคําให้น่าสนใจ เป็ นการเชิญชวนผูอ้ ่านให้อยาก
อ่านต่อ เพื2อให้เกิดความกระจ่างว่าสิ นค้าชิ7นนั7นจะให้ประโยชน์สูงสุ ดหรื อตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างไร
2.การใช้ภาษาในเนื7 อความโฆษณา เนื7 อความโฆษณาเป็ นส่ วนที2 แสดงข้อมูลที2 น่าสนใจ
เกี2 ยวกับตัวสิ นค้าและบริ การ โน้มน้าวให้ผูร้ ับสารเกิ ดความมัน2 ใจและเกิ ดความต้องการในสิ นค้า
และบริ การที2 โฆษณาด้วยการกล่าวถึ งประโยชน์ สรรพคุ ณ วิธีใช้ ส่ วนประกอบ ข้ออ้างอิ งต่างๆ
ตลอดจนคลายข้อสงสัยที2อาจเกิดขึ7นในใจผูบ้ ริ โภค หรื อแสดงคํามัน2 ที2ทาํ หน้าที2 “ขาย”สิ นค้าและ
บริ การอย่างแท้จริ ง เนื7 อความโฆษณานี7 อาจมี ขนาดสั7นหรื อยาวก็ได้ หากเป็ นสิ นค้าที2 ตอ้ งใช้หาร
ตัดสิ นใจค่อนข้างมาก มีความยุง่ ยากซับซ้อนในการทํางานหรื อมีราคราสู งผูส้ ร้างสรรค์เนื7 อความ
โฆษณาก็มกั จะให้ขอ้ มูลที2มากพอต่อการตัดสิ นใจดังนี7
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2.1.กล่าวถึงประโยชน์ สรรพคุณ และความสะดวกสบายต่างๆที2ผูใ้ ช้จะได้รับเมื2อ
ใช้สินค้านั7น
2.2.กล่ าวถึ ง ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีใ นการผลิ ต หรื อ ส่ ว นประกอบที2 มี
ประสิ ทธิภาพของสิ นค้า
2.3. กล่าวถึงขั7นตอนการใช้หรื อวิธีใช้สินค้า
2.4.กล่าวถึงความพิเศษของสิ นค้า เมื2อเปรี ยบเทียบกับสิ นค้าประเภทเดียวกับทัว2 ไป
2.5.กล่าวถึงข้อมูลที2เกี2ยวข้องกับสิ นค้าเพื2อให้ความรู ้แก่ผบู ้ ริ โภค
2.6.กล่ าวถึ งข้อเท็จจริ งที2 ใช้ค วามเป็ นเหตุ ผลเป็ นผลกระตุ่ น ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
2.7.กล่าวเจาะจงเฉพาะกลุ่มผุบ้ ริ โภคเป้าหมายของสิ นค้านั7น
2.8.กล่าวถึงข้อคิดหรื อคําเตือนบางประการเพื2อให้ผบู ้ ริ โภคตระหนัก
2.9.กล่ าวถึ งความตั7งใจ ความทุ่ ม เทในการสร้ างสรรค์แ ละคัด สรรค์สิ น ค้าเพื2 อ
ผูบ้ ริ โภค
2.10.กล่าวถึงพัฒนาการของสิ นค้านั7น เพื2อสร้างความมัน2 ใจแก่ผบู ้ ริ โภค
2.11.กล่าวถึงความแตกต่างของผูบ้ ริ โภคที2ผผู ้ ลิตสิ นค้าคํานึงถึงและให้ความสําคัญ
2.12.กล่าวถึงแนวคิดต่างๆในเชิงบวกที2มิได้เกี2ยวข้องกับตัวสิ นค้า เพื2อสื2 อถึงความ
ปรารถนาดีต่อสังคมไทย
2.13.กล่าวถึงความรู ้สึกที2ดีร่วมกันระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิตสิ นค้า/แสดงความ
ของคุณผูบ้ ริ โภค
2.14.กล่าวถึงความคิดหลักของการผลิตสิ นค้า เพื2อโยงเข้าสู่ ขอ้ ความที2 ใช้เป็ นคํา
ขวัญในตอนท้าย
2.15.กล่าวถึงข่ออ้างอิงแบบต่างๆ เพื2อสร้างความน่าเชื2อถือให้แก่สินค้าหรื อบริ การ
นั7น
1. การอ้างอิงเหตุผลด้วยข้อพิสูจน์เป็ นข้อเท็จจริ งหรื อข้อพิสูจน์ทางสถิติ
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2.การอ้างอิงถึงเอกลักษณ์อนั โดดเด่นของสิ นค้าหรื อบริ การ
3.การอ้างความน่าเชื2อถือจากผูเ้ ชี2ยวชาญและผลการวิจยั ทดสอบ
4.การอ้างถึงคําให้สมั ภาษณ์ของผูใ้ ช้สินค้าและบริ การ
5.การอ้างถึงคํารับรองของบุคคลที2มีชื2อเสี ยงเป็ นที2รู้จกั ทัว2 ไป
6.การอ้า งความเป็ นผู ้นํา ด้า นเทคโนโลยี แ ละความได้ม าตรฐานของ
ต่างประเทศ
7.การอ้างความจําเป็ นที2ตอ้ งใช้สินค้านั7น
8.การอ้างความมีส่วนร่ วมกับผูบ้ ริ โภค
9.การอ้างสิ นค้าประเภทอื2นในเครื อเดียวกันเพื2อช่วยเพิ2มประสิ ทธิภาพของ
สิ นค้านั7น
10.การอ้างถึ งความภู มิใจ/รางวัล/ความมี ชื2อเสี ยง/การได้รับความนิ ยม/
ความเป็ นผูน้ าํ
3.การใช้ภาษาในข้อความส่ วนท้าย ข้อความส่ วนท้ายสุ ดโฆษณา คือส่ วนสรุ ปที2จะทําให้
ผูร้ ับสารจดจําข้อมูลที2เกี2ยวกับสิ นค้าก่อนที2จะจบโฆษณานั7น ภายหลังจากที2ได้ดึงดูดใจด้วยข้อความ
พาดหัว และกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคสนใจจนเกิ ดความต้องการที2จะซื7 อสิ นค้าในเนื7 อความโฆษณาไป
แล้ว ในข้อความส่ วนท้ายนี7 จะมุ่งให้ผูร้ ับสารเกิดการกระทํา (Action) โดยการมใช้ขอ้ ความที2จดจํา
ได้ง่ายและเสนอประโยชน์สินค้าอีกครั7งรวมทั7งเรี ยกร้องให้ผูบ้ ริ โภคตั7งสิ นใจซื7 อสิ นค้าในรู แบบ
ต่างๆ อาทิ การให้สิ2งกระตุน้ พิเศษ ทั7งการแจกของสมนาคุณการระบุช่วงเวลาลดราคาเพื2อเร่ งให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมการซื7 อที2เร็ วขั7น การยื2นข้อเสนอพิเศษด้านการเงิน เป็ นต้น ในงานโฆษณา
บางชิ7น ข้อความส่ วนท้ายอาจแค่ตอ้ งกี2บอกผูบ้ ริ โภคเพื2อให้จดจําเพียงบางอย่าง หรื อเปลี2ยนแปลง
ทัศนคติ ใหม่ จึ งอาจมี เพียงประโยคปิ ดท้ายธรรมดาที2 มิได้มุ่งเน้นให้เกิ ดการกระทําโดยทันที แต่
ต้อ งการยํ7าให้ จ ดจําชื2 อ และซื7 อ สิ น ค้าเมื2 อ มี โ อกาสเท่ านั7 น ซึ2 งก็ คื อ การใช้ค าํ ขวัญ (Slogan)ของ
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั7นเอง
2.3ขัHนตอนในการเขียนข้ อความโฆษณา
Jame S.Norris (1990,P135)ได้กล่ าวว่าในการทํางานของผูเ้ ขี ยนข้อความโฆษณา (Copy
Writer) ที2มีหลักเกณฑ์ ควรเริ2 มจากการทําโครงร่ างของงานทั7งหมด โดยจะเป็ นข้อเสนอแนะของ
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ฝ่ ายความคิดสร้างสรรค์ (Creative Recommendation) เพื2อเป็ นแนวทางว่าจะดําเนิ นการอย่างไร ซึ2 ง
ประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี7
1.กําหนดวัตถุประสงค์ (Advertising Goal)การตั7งจุดหมายของการโฆษณานี7มีวตั ถุประสงค์
อย่างไร เช่ น ต้องการแนะนะสิ น ค้าใหม่ หรื อต้องการต่ อสู ้กบั คู่ แข่ งขัน ที2 กาํ ลงัมาแย่งพื7 น ที2 ทาง
การตลาด หรื อต้องการป้องกันการปลอมแปลงเลียนแบบ การที2ตอ้ งกําหนดเช่นนี7 กเ็ พราะว่า จริ งอยู่
ที2เป้ าหมายของการโฆษณา คือการขายสิ นค้าให้ได้มาก แต่การตั7งเป้ าหมายนั7นยากที2จะบรรลุหรื อ
เป็ นเป้ าหมายที2 วดั ได้เพราะในบางครั7 งความผิดมิ ได้อยู่ที2โฆษณา อาจจะอยู่ที2สินค้าหรื อคนขาย
ดัง นั7น ในการตั7ง เป้ าหมายจึ ง ต้อ งตั7ง เฉพาะเท่ าที2 บ รรลุ ท างการโฆษณาได้เท่ านั7น ซึ2 งจุ ด นี7 เป็ น
จุดสําคัญที2สุด
2.ศึ ก ษาและกําหนดกลยุท ธ์ เพื2 อ การโฆษณา (Advertising Strategy)เมื2 อ ทราบเป้ าหมาย
ทางการโฆษณาประเด็นที2 ตอ้ งพิจารณาคือ “จะพูดอะไร” และ “จะพูดอย่างไร” การที2 จะสามารถ
สื2 อสารกับผูบ้ ริ โภคนั7นจําเป็ นอย่างยิง2 ที2ตอ้ งหา แนวความคิด (Concept) ของการโฆษณา โดยอาศัย
ข้อมูลเกี2ยวกับตัวสิ นค้า กลุ่มเป้ าหมาย สภาพการแข่งขัน มาติดสิ นใจเลือกแนวความคิด ที2ถูกต้อง
สามารถนําไปขยายความ หรื อถ่ายทอดได้ การวางแนวความคิด สามารถแยกได้ 2 ประเด็นคือ
- แนวความคิด เกี2ยวกับลักษณะของสิ นค้า
- แนวความคิด เกี2ยวกับตัวสิ นค้าซึ2งเป็ นอรรถประโยชน์
ปั ญหาที2มกั จะพบในการวางแผนแนวความคิดคือ การแยกความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ของสิ นค้า กับ อรรถประโยชน์ เนื2 องจากผูบ้ ริ โภคมักไม่สนใจว่าสิ นค้านั7นทําด้วยอะไร มีส่วนผสม
อะไร ทําอะไรได้บา้ ง แม้ลกั ษณะจุดเด่นของสิ นค้าที2 แตกต่างจากคู่แข่ง จะไม่มีความสําคัญใดๆ
หากไม่คิดถ่ายทอดลักษณะของสิ นค้าดังกล่าว ให้ออกมาเป็ นอรรถประโยชน์ที2มีความสําคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้าหมาย
แนวความคิดเกี2ยวกับตัวสิ นค้าซึ2 งเป็ นอรรถประโยชน์(Benefit) คือสิ2 งตอบแทนที2ผบู ้ ริ โภค
จะได้รับจากการซื7 อหรื อใช้สินค้าและบริ การ เป็ นการมองสิ นค้าในสายตาของผูข้ ายว่าสิ นค้านั7นมี
ลักษณะพิเศษอะไรบ้าง ควรคํานึ งไว้เสมอว่า อรรถประโยชน์ที2นาํ เสนอต้องสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูอ้ บริ โภคต้องการได้รับจากตัวสิ นค้าหรื อบริ การ
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อรรถประโยชน์ของตัวสิ นค้าต้องมี อิทธิ พลมากกว่าอรรถประโยชน์ที2สินค้าคู่แข่งนํามา
เสนอต่อผูบ้ ริ โภค หัวใจของการโฆษณานั7นคือ “สิ นค้านี7 ให้อะไรแก่ฉัน” ดังนั7นผูท้ ี2เขียนข้อความ
โฆษณาจําเป็ นต้องตอบคําถามนี7ให้ได้

บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน

3.1 ชื$ อและทีต$ :งั ของสานประกอบการ
3.1.1 ชื%อสถานประกอบการ
3.1.2 ที%ต7 งั สถานประกอบการ

บริ ษทั Ovia Three
146/3 หมู่ที%14 ถนนสุ ขสวัสดิC ตําบล บางพึ%ง
อําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
หมายเลขโทรศัพท์ 02-463-8544

รู ปภาพที$ 3.1 ตราสั ญลักษณ์ (Logo) บริษทั โอ เวีย ทรี จํากัด

รู ปภาพที$ 3.2 แผนทีร$ ู ปภาพ บริษทั โอ เวีย ทรี จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั โอเวียทรี จํากัด ก่อตั7งโดย คุณภูบดี ไชยพลี และคุณวรารัตน์ธีราทรัพย์ เมื%อปี พ.ศ.
2545 ในระหว่างนั7นทางบริ ษทั เริ% มต้นโดยการทําสมุดโน้ตจําหน่าย หาโฆษณามาลงในสมุดและคุณ
ภูบดี มองเห็นช่องทางการตลาดในอนาคตว่าการโฆษณาจะมีบทบาทและอิทธิ พลในการใช้ชีวิตใน
อนาคต จากการทําสมุดโน้ตก็ได้เปลี%ยนมาทําบริ ษทั Agency ขนาดเล็ก ที%ทาํ งานเกี% ยวกับกิจกรรม
ทางการตลาดไม่ว่าจะเป็ น Event, การโฆษณาสื% อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสื% อในนิ ตยสาร สื% อออนไลน์
รวมไปถึงเป็ นที%ปรึ กษาทางการตลาดให้กบั แบรน์สินค้าต่างๆแต่จะเน้นไปทางแบรนด์สินค้าไอที
ต่อมาคุ ณ ภูบดี ได้ขยายธุ รกิ จและได้เพื%อนร่ วมลงทุ นเป็ นหุ ้นส่ วน คุ ณ เมธวิน อังคทะวานิ ช อดี ต
ศิลปิ นนักร้องของเมืองไทย
หลังจากที%ประสบความสําเร็ จทางด้านโฆษณาคุณภูบดี ได้ขยายกิจการโดยมีบริ ษทั ในเครื อ
5 บริ ษทั ภายในบริ ษทั ดับบลิ ว พี ครี เอชัน% กรุ๊ ป ที% มีการทํางานแตกต่างกันไป คื อ 1.บริ ษทั IMG
(ไอเอ็มจี)ทําเกี%ยวกับการนําเสนอโฆษณาสิ นค้าผ่านจอ LCD ในห้าง Central 19 สาขา ทัว% ประเทศ 2.
บริ ษทั โอเวียทรี (Ovia Three) ทําเกี%ยวกับกิจกรรมการส่ งเสริ มทางการตลาด(Marketing Activities –
Event) 3.บริ ษ ทั โทมิ เซโกบอ (Tomixegobal) ทําเกี% ยวกับ Pocketwifiสําหรั บ ทัวร์ ต่างประเทศ 4.
บริ ษทั ไดอิ จิ (Idigi) ทําเกี% ยวกับดิ จิตอลและเป็ นผูส้ ร้ างนักออกแบบบางด้านดิ จิตอล หรื อการทํา
Sticker Line ทางผูบ้ ริ หารมองเห็นความสําคัญของสิ% งนี7 มาตั7งแต่เริ% มก่อตั7งบริ ษทั มาได้ไม่กี%ปี จึงทํา
ให้ทุกวันนี7ทางบริ ษทั ประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก

รู ปที% 3.3 โลโก้ บริษทั ในเครื อของ ดับบลิว พี ครีเอชั$น กรุ๊ป
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานองค์ กร
ประธานกรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบริ หาร

ประธานกรรมการบริ หาร

คุณครู ภูบดี ไชรพลี

คุณ เมธวิน อังคทะวานิช

คุณวรารัตน์ ศรี ธีราทรัพย์

Account Executive (AE)
คุณ อมรา พัฒนมาศ
Graphic Design

คุณ ภัทรศร เหลืองวรชาติกลุ

รู ปภาพที$ 3.3 แผนภูมกิ ารจัดการ และการบริหารงานบริษทั Ovia Three

3.4ตําแหน่ ง และลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตําแหน่งที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
นางสาว จุฑามาศ เหมือนเอี%ยม (Copy Writer)
3.4.2 ลักษณะงานที%นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดําเนินโครงการได้
ได้รับมอบหมายงานคื อฝ่ าย Account Exccutive (AE) ของบริ ษ ทั Ovia Three โดยให้ทาํ
เรื% องต่อไปนี7
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จดงานจากที%ประชุมและเข้ารับบรี ฟจากAE
คิดโปรโมชัน% คอร์สเรี ยนออนไลน์
รับหน้าที%ดูแลข้อความโฆษณาเพจในเครื อของบริ ษทั
รับหน้าที%ดูแลข้อความโฆษณาเพจ Tomixegibla wifi
เป็ น Staff (Event character go)
ทํา Art work ข้อความโฆษณาคอร์สเรี ยนออนไลน์
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3.5ชื$ อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1ชื%อ สกุลพนักงานที%ปรึ กษา
คุณ อมรา พัฒนมาศ
3.5.2ตําแหน่งงานของพนักงานที%ปรึ กษา
Account Exccutive (AE)
3.5.3ลักษณะงานของพนักงานที%ปรึ กษา
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร
3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที% 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิ งหาคม 2561
3.6.2วันเวลาในการปฏิบตั ิงานสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
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3.7ขั:นตอน วิธีการดําเนินงานเพื$อนําเสนอผลงาน และพัฒนาการของการปฏิบัติงานสหกิจศึ กษา
โดยแบ่ งตามประเภทของรายงานทีน$ ักศึกษาดําเนินงานดังนี:
3.7.1 ขั:นตอนและวิธีการดําเนินงานสํ าหรับรายงานปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ระยะเวลา
สั ปดาห์ ท1ี$
สั ปดาห์ ท2ี$
สั ปดาห์ ท3ี$
สั ปดาห์ ท4ี$
สั ปดาห์ ท5ี$
สั ปดาห์ ท6ี$
สั ปดาห์ ท7ี$
สั ปดาห์ ท8ี$
สั ปดาห์ ท9ี$
สั ปดาห์ ท1ี$ 0
สั ปดาห์ ท1ี$ 1
สั ปดาห์ ท1ี$ 2
สั ปดาห์ ท1ี$ 3

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
ฟั งคําอธิ บายแผนการทํางานของ บริ ษทั โอเวียทรี จากพี%เลี7ยงว่ามี หน้าที%
การทํางานและต้องทําอะไรบ้างในตลอดการฝึ กงานนี7
หาข้อมูลเกี%ยวกับนักท่องเที%ยวชาวจีนสไตล์ FIT
ทํา Power point เกี% ย วกับ นั ก ท่ อ งเที% ย วชาวจี น สไตล์ FIT และรวบรวม
ข้อมูลคนมีชื%อเสี ยงในประเทศจีน
หาข้อมูลของอาจารย์สอนคอร์สเรี ยนออนไลน์ของเว็บคู่แข่ง
รวบรวมข้อมูลจํานวนของพนักงานบริ ษทั ขนาดใหญ่ที%มีจาํ นวนพนักงาน
มากกว่า1000 คนขึ7นไป
หาข้อมูลเกี%ยวกับบริ ษทั ญี%ปุ่นในไทยที%คนอยากไปทํางานด้วยมากที%สุด
หาข้อมูลเกี%ยวกับโรงแรมหรู ในกรุ งเทพสําหรับคอร์สเรี ยนคาสธุรกิจ
หาข้อ มู ล เกี% ยวกับ โรงแรมหรู ในต่ างจังหวัด และข้อ มู ล รถตู ้รองรั บ การ
เดินทางต่างๆสําหรับคอร์สเรี ยนคาสธุรกิจ
หาข้อมูลเกี%ยวกับโรงแรมหรู ในต่างจังหวัดเพิ%มเติมและข้อมูลรถตูร้ องรับ
การเดินทางต่างๆสําหรับคอร์สเรี ยนคาสธุรกิจ
รับหน้าที% รับผิดชอบ Cotent รวมถึ งคิดโปรโมชัน% ของเพจและศึ กษาการ
โฆษณาผ่านทางไลน์@ ธุรกิจในเครื อของบริ ษทั
รับหน้าที% รับผิดชอบ Content รวมถึงคิดโปรโมชัน% ของเพจ Tomixegibla
wifi
คิดโปรโมชัน% เพื%อนการโฆษณา-คิดข้อความโฆษณาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
คิด Caption เพื%อการโฆษณาคอร์สเรี ยนลง Facebook
คิดข้อความโฆษณาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ คิด Caption เพื%อการโฆษณาคอร์
สเรี ยนลง Facebook
หา Production House ทีDรับผลิต Video Semesty
รับหน้าที%ทาํ Demo Content ลง แอปพลิเคชัน% Collab
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการฝึ กปฏิบตั สิ หกิจศึกษา

สั ปดาห์ ท1ี$ 4
สั ปดาห์ ท1ี$ 5
สั ปดาห์ ท1ี$ 6
ตาราง 3.1 ขั:นตอนและวิธการดําเนินงานสํ าหรับรายงานสหกิจศึกษา
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3.7.2 การเขียนขั7นตอนและวิธีการดําเนินงานสําหรับการจัดรายงานสหกิจศึกษา
ขั7นตอนการ
ดําเนินงาน
พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
การนําเสนอ
หัวข้อรายงาน x x x x x
การรวบรวม
ข้อมูลเบื7องต้น
x x x x
การปฏิบตั ิการจัด
กิจกรรมพิเศษ
x x x
ติดตามผลงาน
สรุ ปการ
ปฏิบตั ิงาน
ทั7งหมด
นํามาเขียนเป็ น
เล่นรายงาน
x

กรกฎาคม 2561

x
x x x

x x x x x x
x x x x x x x x

ตารางที3$ .2 แสดงระยะเวลาและการพัฒนาของตัวรายงาน
3.8อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
3.8.1.1เครื% อง Notebook
3.8.2อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
3.8.2.1 Google doc
3.8.3เครื% องมืออื%นๆ
1.สมุดจด 1 เล่ม
2.ปากกา 1ด้าม

สิ งหาคม 2561

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
จากการที'ได้เข้าไปฝี กงานที'บริ ษทั โอเวียทรี จํากัด นั:นข้าพเจ้าได้ศึกษาและลงมือทําในเรื' อง
ขั:นตอนการเขียนข้อความโฆษณาธุรกิจการเรี ยนการสอนประเภทออนไลน์ ซึ' งเป็ นการศึกษา
ขั:นตอนในการเขียนข้อความโฆษณาและบรี ฟจากทีม ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า(AE) เพื'อนําข้อมูลที'
ได้มากลับมาคิดสร้างสรรค์ขอ้ ความเพื'อการโฆษณา โดยที'งานของของเราต้องสามารถตอบโจทย์
และวัตถุประสงค์ที'ลูกค้าต้องการ โดยการปฏิบตั ิงานสามารถทําให้ทราบถึงกระบวนการทํางาน
ภายในองค์ดงั นี:
4.1 ขั2นตอนก่ อนการดําเนินงาน
4.1.1 การรับบรีฟจากฝ่ าย AE (ฝ่ ายบริหารงานลูกค้ า)
เข้าร่ วมประชุมเพื'อรับบรี ฟจาก AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า) ให้คิดโปรโมชัน' และทํา
ข้อความโฆษณาของคอร์สเรี ยนอาจารย์ ติงลี' เพื'อจัดทําโปรโมชัน' เนื:อหาโฆษณาแบบ HardSale
ฝ่ ายAE ได้บรี ฟมาว่า กลุ่มลูกค้าของอาจารย์จะเป็ นกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาเป็ นส่ วนใหญ่ ลองลงมา
คือกลุ่มวัยทํางาน จึงอยากได้เนื:อหาข้อความที'มีความทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจคนรุ่ นใหม่
ได้เป็ นอย่างดี เนื'องจากอาจารย์ติงลี'พ' ึงเปิ ดคอร์สเรี ยนออนไลน์ข: ึนมา จึงต้องการลูกค้ามี
จุดประสงค์เพื'อต้องการโปรโมทเว็บไซต์คอร์สเรี ยนออนไลน์ให้เป็ นที'รู้จกั

รู ปที' 4.1 รับบรี ฟจากฝ่ าย AE (ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า)

2

4.2 ขั2นตอนการรวบรวมข้ อมูล
4.2.1 ศึกษาข้อมูลสิ นค้า หลังจากที'ได้รับบรี ฟจากฝ่ าย AE ผูจ้ ดั ทําจึงเริ' มศึกษาข้อมูล
เกี'ยวกับคอร์สเรี ยนของอาจารย์ติงลี' ทางสื' อออนไลน์ที'เคยลงไป ผ่านทาง facebookเพื'อรวบรวม
ข้อมูลต้นแบบเกี'ยวกับโฆษณา เพื'อหาแนวคิดลักษณะการใช้ภาษาแบบสมัยใหม่ที'ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มเป้าหมายมากที'สุด

รู ปที' 4.2 รวบรวมข้อมูลคอร์สเรี ยนออนไลน์ผา่ นทางfacebook

รู ปที' 4.3 รวบรวมข้อมูลคอร์สเรี ยนออนไลน์
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4.2.2 ศึกษาข้อมูลคู่แข่ง โดยคู่แข่งของคอร์สเรี ยนออนไลน์คือ เว็บไซต์https://www.skilllane.com
ที'ทาํ ธุรกิจเรี ยนออนไลน์เหมือนกัน ต้องรวบรวมข้อมูลทั:งจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งเมื'อเปรี ยบเทียบ
กับคอร์สเรี ยนออนไลน์ของทางลูกค้า เพื'อนํามาใช้ในการคิดโปรโมชัน'

รู ปที' 4.4 รวบรวมข้อมูลคู่แข่งจากเว็บไซต์ https://www.skilllane.com

รู ปที' 4.5 รวบรวมข้อมูลคู่แข่งจากเว็บไซต์ https://www.skilllane.com
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4.3 ขั2นตอนการคิด Keyword และ ข้ อความโฆษณา
4.3.1ขั:นตอนการคิด Keyword หลังจากที'ได้รวบรวมข้อมูลเกี'ยวกับคอรสเรี ยนออนไลน์
ของอาจารย์ติงลี' ทั:งในเรื' องของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเนื:อหาการสอนภายในคอร์สเรี ยนที'ตอ้ งการทํา
โปรโมชัน' ข้อมูลเกี'ยวกับคู่แข่ง นําทุกอย่างที'ได้มาคิดเป็ น Keyword ที'ตอ้ งการจะบอกกับ
กลุ่มเป้าหมาย ควรเป็ นคําพูดที'สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
- ตัวผูจ้ ดั ทําได้ Keyword คือ “ พูดภาษาอังกฤษคล่อง ไม่ตอ้ งท่องก็พดู ได้ ” โดยต้องการ
บอกถึงประโยชน์ที'กลุ่มเป้าหมายหรื อผูเ้ รี ยนจะได้รับเมื'อเข้าเรี ยนคอร์สภาษาอังกฤษอย่าง
ตรงไปตรงมา เมื'อเรี ยนจบคอร์สจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยการท่องจําอย่างที'
เคยทํามาตั:งแต่เด็ก
-ส่ วนการทํางานจะทําใน google doc ใช้อีเมลในการทํางานเพื'อความสะดวกในการทํางาน

รู ปที' 4.6 ทํางานใน

google doc

รู ปที' 4.7 นํา Keywordที'คิดได้ใส่ สไลด์
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4.3.2เมื'อได้ Keyword มาแล้ว ขั:นแรกต้องเริ' มการหาประโยชน์ต่อลูกค้า Benefit Commitment
หาจากข้อมูลที'ได้รวบรวมมาในส่ วนแรก ประโยชน์ที'กลุ่มเป้าหมายหรื อผูเ้ รี ยนจะได้รับจากการ
เรี ยนคอร์สเรี ยน
- Benefit ที'ผจู ้ ดั ทําได้คือ พูดอังกฤษชัด ฝรั'งเข้าใจ สื' อสารได้ เมื'อได้เรี ยน

รู ปที' 4.8 นํา Benefit ที'คิดได้ใส่ สไลด์
4.3.3ต่อมาเพื'อกระตุน้ ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายจึงต้องทําการบอกผลประโยชน์ผเู ้ รี ยน
จะได้รับเป็ นการตอบแทน หรื อที'เรี ยกว่าโปรโมชัน' สิ นค้า
-ในส่ วนโปรโมชัน' นี:ทางบริ ษทั ได้มีการตกลงกับอาจารย์หรื อลูกค้า ว่าจะทําการจัด
โปรโมชัน' จะลดราคาคอร์สเรี ยน ลดราคาจาก 2,500 บาท เหลือ 1,500บาท

รู ปที' 4.9 โปรโมชัน' ที'ทาํ การลดราคา
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4.3.4ในขั:นตอนต่อมาการที'เขามีท: งั โปรโมชัน' และข้อความโฆษณา ยังไม่เพียงพอต่อการ
โน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสิ นใจซื:อคอร์สเรี ยน เพราะผูซ้ :ือยังไม่ทราบถึงคุณสมบัติของสิ นค้า
นัน' เอง
-ในส่ วนนี:ตอ้ งใช้ภาษาและคําพูดที'สามารถสร้างความเชื'อมัน' เพื'อให้เกิดการจูงใจอยาก
เรี ยนคอร์สเรี ยนออนไลน์ของอาจารย์ติงลี' ในส่ วนแรกจะต้องใช้การเกริ' นที'มาและปันหาเพื'อ
กระตุน้ ให้เกิดการแก้ไขอย่างอย่าง ปัญหาการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษของคนไทยและปิ ดท้าย
ด้วยปัญหานี:สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการมาเรี ยนคอร์สเรี ยนของอาจารย์

รู ปที' 4.10 นํารายละเอียดข้อความที'คิดใส่ สไลด์
4.3.5ส่ วนสุ ดท้ายของข้อความ ควรมีการตั:งคําถามให้หยุดคิดตาม ทําให้เกิดความคล้อยตามได้ง่าย
อย่าง เพราะเหตุใดเราจึงต้องออกเสี ยงให้ชดั แบบฝรั'ง การอ่านออกเสี ยงชัดมีประโยชน์ในการ
ทํางานและจะทําให้การสื' อสารของเราสัมฤทธิ`ผลได้ง่าย

รู ปที' 4.11 นํารายละเอียดข้อความที'คิดใส่ สไลด์
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รู ปที' 4.12 นํารายละเอียดข้อความที'คิดใส่ สไลด์
4.4 ขั2นตอนการตรวจสอบและการแก้ ไขงาน
4.4.1 ขั:นตอนส่ งงานให้พี'เลี:ยงของบริ ษทั มาตรวจพิจารณางานก่อนส่ งงานให้ลูกค้า
พิจารณางานข้อความ
ในส่ วนนี:โดนแก้เรื' องการใช้คาํ ตั:งแต่ส่วนของ Keyword เปลี'ยนเป็ น “ ออกเสี ยงชัดอย่างกับ
ฝรั'ง ”
โดนให้แก้ไขการใช้คาํ และความถูกต้องของคําในข้อความโฆษณา รวมถึงความกระชับคํา
ให้มากยิง' ขึ:น

รู ปที' 4.13 นํางานไปให้พี'เลี:ยงตรวจพิจารณา
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รู ปที' 4.14 งานที'ได้รับการแก้ไข
4.5ขั2นตอนส่ งงานให้ ลูกค้ าพิจารณา
4.5.1.ส่ งงานทั:งหมดให้กบั ฝ่ ายAE เพื'อจะได้นาํ ไปนําเสนอต่อลูกค้าพร้อมนําข้อเสนอมา
ปรับปรุ งแก้ไข จนกว่าจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
-ในส่ วนนี:ลูกค้าตกลงกับข้อความโฆษณาที'ส่งไปให้แต่เพียงจะเปลี'ยนแปลงการจัดวางช่วง
ล่างข้อความลูกค้าต้องการเพิม' ส่ วนโฆษณาโปรโมชัน' คอร์สอื'นแทนส่ วนรายระเอียดคอร์สเรี ยน
และนํารายละเอียดใส่ ตรงช่วงคอมเม้นแทน

รู ปที' 4.15 งานที'ได้รับการแก้ไขรอบที' 2
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4.6ขั2นตอนการผลิตสื$ อโฆษณา
เมื'อได้ขอ้ ความโฆษณาที'แน่นอนแล้วจึงนํา ข้อความโฆษณาที'ทาํ ไปส่ งให้กบั Graphic
Design มาประกอบชิ:นงานรวบภาพประกอบและจัดเรี ยงข้อความให้โฆษณาเกิดความสมบูรณ์
เป็ นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที'สุด เพื'อโพสโปรโมทและทําการโฆษณาในขั:นตอนต่อไป

รู ปที' 4.6 ข้อความโฆษณาที'ทาํ ไปส่ งให้กบั Graphic

บทที$ 5

สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
จากการปฏิบตั ิงานที/ บริ ษทั โอเวียทรี จํากัด เป็ นระยะเวลา16สัปดาห์ ตั@งแต่วนั จันทร์ที/14
พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึงวันศุกร์ที/ 31 สิ งหาคม พ.ศ.2561ได้รับมอบหมายงานส่ วนของงานที/ตอ้ งใช้
การคิดวิเคราะห์ท@ งั สิ@ น ไม่วา่ จะคิดข้อความโฆษณา คิดคอนเท้น คิดโปรโมชัน/ ในงานโฆษณาต่างๆ
รวมถึงการรับบรี ฟจาก AE เพื/อนํามาลงสื/ อออนไลน์ ทั@งใน Website Facebook อีกทั@งได้เรี ยนรู ้ถึง
ขั@นตอนการทํางานในบริ ษทั การทํางานร่ วมกัน การตรงต่อเวลา การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และงานที/ได้รับมอบหมายเป็ นการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ในการทํางานจริ ง
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้นาํ เอาศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์เกี/ยวกับข้อความ
โฆษณามาใช้อย่างเต็มที/ โดยใช้ความรู ้พ@ืนฐานจากประสบการณ์ในการศึกษามาประยุกต์ใช้กบั การ
ปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ/งในการคิดข้อความโฆษณาออนไลน์ ได้รับคําติชมจากผูม้ ีประสบการณ์ทางด้าน
ข้อความโฆษณาภายในบริ ษทั ทั@งยังได้รับคําแนะนําที/ดีนาํ มาปรับปรุ งเพื/อพัฒนาความรู ้
ความสามารถให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง/ ขึ@น
นอกจากนี@ยงั มีอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงานคือ บางครั@งผูจ้ ดั ทํารายงานใช้เวลาทํางานที/เรา
ได้รับมอบหมายมากเกินควรเพราะความที/ยงั ไม่เข้าใจเกี/ยวกับเนื@อที/ได้รับการบรี ฟมาในที/ประชุม
ผูจ้ ดั ทํารายงานยังขาดประสบการณ์ในการปรับตัวให้ทาํ งานร่ วมกันกับหลายบุคคลภายในในส่ วนนี@
ทางผูจ้ ดั ทํารายงานได้พยายามเข้าหารุ่ นพี/เพื/อขอคําปรึ กษาและเรี ยนรู ้รับฟังคําสอนเกี/ยวกับงานที/
ได้รับมอบหมาย
5.2ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตงิ านสหกิจ
5.2.1ขาดประสบการณ์ในการทํางานจริ งในองค์กร ทําให้เกิดเกิดการสื/ อสารที/สร้างความ
ผิดพลาดในการสื/ อสารก่อให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน ทําให้ในบางครั@งทํางานไม่ตรงตามโจทย์ที/
ได้รับ ข้อเสนอแนะคือ เมื/อเกิดข้อสงสัยควรเรี ยบเรี ยงข้อมูลและทําความเข้าใจกับคนบรี ฟงานให้
เข้าใจตรงกันก่อนและรู ้จกั ยอมรับฟังคําติจากความผิดพลาดที/เกิดขึ@น
5.2.2ศัพท์เฉพาะทางด้านการโฆษณาออนไลน์ บางคําที/ผศู ้ ึกษายังไม่ทราบ ทําให้บางครั@ง
ก่อให้เกิดความคลาดเคลื/อนในการทํางาน ข้อเสนอแนะคือควรเตรี ยมความพร้อมด้านคําศัพท์
เฉพาะที/ใช้ในงานโฆษณา
5.2.3 บางครั@งมีหลายงานเข้ามาในเวลาเดียวกัน ผูฝ้ ึ กต้องจัดเรี ยงตารางการทํางานให้ดีหมัน/
ถามพี/เลี@ยงอยูเ่ สมอว่าต้องการงานเมื/อไหร่ เพื/อป้องกันความผิดพลาดที/จะเกิดขึ@นเป็ นการฝึ กความ
รับผิดชอบต่องานและหน้าที/ในการทํางาน
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5.3สรุปผลรายงานการจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา
5.3.1เพื/อศึกษาขั@นตอนการคิดข้อความโฆษณา คอร์สเรี ยนออนไลน์ผา่ นสื/ อออนไลน์ท@ งั
Website และ Facebook
5.3.2เพื/อศึกษาขั@นตอนการทําโฆษณาคอร์สเรี ยนออนไลน์ โดยสรุ ปผลว่าเริ/ มจากการ
ประชุมวางแผน รวบรวมข้อมูลทั@งของเราและคู่แข่ง จากนั@นนํามาคิด Keyword ตลอดจนวิธีการ
เขียนข้อความโฆษณา
5.4ข้ อเสนอแนะสํ าหรับรายงานสหกิจศึกษา
5.4.1ด้านการเดินทางไปสถานที/ปฏิบตั ิงานมีระยะไกลพอสมควรทําให้เกิดความล่าช้าใน
การเดินทางเนื/องจากอุปสรรค์จากทางการจราจร ทําให้ตอ้ งประมานเวลาการเดินทางเผือ/ ไว้เพื/อที/จะ
ไปทํางานได้ตามเวลาที/สถานที/ปฏิบตั ิงานกําหนดไว้
5.4.2การปฏิบตั ิงานนอกสถานที/ เกิดขึ@นในระยะกระชันชิดควรที/จะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม
เสมอที/จะออกไปปฏิบตั ิงาน
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