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บทคดัย่อ 

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษา เรืQอง “การศึกษาขั)นตอนการทาํงานในตาํแหน่งบริหารงาน

ลูกคา้ของบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั” มีวตัถุประสงค ์1. เพืQอศึกษาขั)นตอนการประสานงานใน

ตาํแหน่ง Project Manager 2. เพืQอศึกษาขั)นตอนการทาํงานและประสานงานภายในบริษทัเพืQอใหไ้ด้

การทาํงานอยา่งเป็นระบบภายในองคก์ร 

ซึQ งบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั ไดป้ระกอบธุรกิจ Digital Agencyโฆษณาออนไลน์และ

ผลิตสืQอออนไลน์ ทางผูจ้ดัทาํนั)นไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่ง Project Managerโดยมีหนา้ทีQรับผิดชอบ

งานทางดา้นการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้และประสานงานกบัทุกฝ่ายทีQเกีQยวขอ้งภายในบริษทั 

จากการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษานั)นไดป้ระสบปัญหาในเรืQองของการทาํงานภายในบริษทั

เนืQองจากบุคลากรมีจาํนวนลดน้อยลง จึงทาํให้ตวัผูป้ฏิบติันั)นตอ้งรับหน้าทีQในการทาํงานทีQหลาย

ส่วนมากยิQงขึ)น แต่กส็ามารถทาํงานในสิQงทีQไดรั้บมอบหมายนั)นไดอ้ยา่งสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั)นเป็นเวลาทั)งสิ)น 16 สัปดาห์ ทาํให้ไดเ้รียนรู้

วิธีการและขั)นตอนการทาํงาน อีกทั)งยงัไดป้ฏิบติังานตามสภาพสถานการณ์จริงและไดน้าํองค์

ความรู้จากการศึกษามาบูรณาการเพืQอใหเ้กิดประโยชน์แก่การทาํงานในสถานประกอบการทีQไดม้า

ฝึกปฏิบติั ซึQ งเป็นการฝึกฝนและเรียนรู้เพืQอพฒันาศกัยภาพตนเองอีกดว้ย 
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ABSTRACT  

This cooperative report is entitled “Coordination Process in the Project Manager Position”. 

The main objectives were to study the process of coordination and self-development in the project 

manager position and to study the work process and coordinate within the company to achieve 

systematic work within the organization 

As an intern, student was working at The Web Flight Company Limited and assigned to 

work as Project Manager under the Department of Project Manager. During this internship, the 

student was assigned to work as an account executive and had responsibilities to contact and 

coordinate with customers and the company’s team members. 

The results found the company’s employees caused difficulty of work and that the student 

had to work in a wide variety of functions to get all works accomplished. Throughout the project, 

the student could enhance more knowledge and skill for self-development.  

Upon the completion of this cooperative program, the student had a chance to learn more 

about Working process / working according to the actual situation, solving the problem yourself 

And bring the knowledge from the study to integrate in order to benefit the work in the workplace 

Through this cooperative study, the student was able to practiced and learn skills to improve one's 

potential, as well as developed various working skills, which are beneficially for future career 

profession. 
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บทที$ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญั 

เนื$องจากปัจจุบนัคนทุกเพศทุกวยัสามารถเขา้ถึงสื$ออินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายดาย ดว้ยมือถือ

สมาร์ทโฟนที$ตอนนีE มีราคาถูกลง  รวมถึงรุ่นใหเ้ลือกใชห้ลากหลายขึEน เหล่านีE ที$ทาํใหส้ถิติการ

รับสื$อออนไลน์ของผูบ้ริโภคเพิ$มมากขึEน ทุกสิ$งทุกอย่างถูกลอ้มรอบไปดว้ยเทคโนโลยีความ

ทนัสมยัเมื$อความกา้วหนา้เพิ$มมากขึEนมากเท่าไหร่ ก็ยิ$งส่งผลทาํให้ผูค้นในสังคมส่วนใหญ่นัEน 

เกิดความตอ้งการที$มากขึEน จึงทาํให้ธุรกิจต่างๆเกิดการขยายตวัสูงขึEน เพื$อตอบสนองกบัความ

ตอ้งการของคนในสังคมเมือง ให้ไดรั้บความสะดวกสบาย และทาํทุกอย่างเพื$อสนองความ

ต้องการของกลุ่มคนในแต่ละกลุ่มอย่างการทาํโฆษณาผ่านทางสื$อออนไลน์ในปัจจุบันนีE  

เนื$องจากสื$อออนไลน์นัEนเป็นสื$อที$มีความหลากหลายและยงัสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายใหต้รง

กบัสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ อื$น แพร่หลายไปยงักลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจไดไ้วที$สุดกวา่สื$ออื$น 

อาทิ Website, Facebook, Instagram ซึ$ งสื$อดงักล่าวเหล่านีE  ลว้นแลว้แต่เป็นสื$อที$มีการเขา้ถึงได้

รวดเร็วและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดจ้าํนวนมากในเวลาเดียวกนั สามารถควบคุมและ

กาํหนดงบประมาณในการทาํการโฆษณาไดด้ว้ยตน้ทุนที$เฉลี$ยแลว้ถูกกว่าสื$อออฟไลน์ และ

พร้อมที$จะแซงหน้าภายในระยะเวลในอีกไม่กี$ปีจากนีE  ซึ$ งในประเทศไทยเองมีทัEง YouTube, 

Facebook และเวบ็ไซตดู์ต่างๆลว้นแต่เขา้ถึงง่าย สะดวก รวดเร็วเขา้ถึงไดทุ้กที$ทุกเวลาแค่เพียงมี

อินเตอร์เน็ตก็สามารถเขา้ถึงได ้ทาํให้แยง่ฐานคนดูทีวีจนตวัเลขของผูช้มรายการต่างๆผ่านสื$อ

โทรทศัน์ลดลง ทาํให้ช่องตอ้งปรับกลยุทธ์ใหม่ดว้ยการยอมเผยแพร่คอนเทนตส์ดๆผ่านสอง

ช่องทางพร้อมกนั คือ ทีวีและสื$อออนไลน์ในช่องทางของตวัเอง ขณะเดียวกนัตวัเลขของผูใ้ช้

อินเทอร์เน็ตผา่นคอมพิวเตอร์ตัEงโต๊ะ โน๊ตบุค้ และแทบ็เลต็ต่างๆกมี็ส่วนที$ใกลเ้คียงกบัผูใ้ชง้าน

อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือแลว้ แน่นอนว่าเม็ดเงินโฆษณาหลงัจากนีE จึงมีโอกาสโยกยา้ยมาทาํ สื$อ

โฆษณาออนไลน์ การตลาดออนไลน์ แบบครึ$ งต่อครี$ง จากแนวโนม้การเติบโตของตลาดธุรกิจ

ออนไลน์ที$มากขึEนทุกปี 

ปัจจุบนัในโลกยคุดิจิทลั สื$อใหม่อยา่ง ดิจิทลัมิเดียโซเชียลมีเดีย และเวบ็ไซตอ์อนไลน์ คือ 

เครื$องมือที$ทรงอิทธิพลมากขึEนเรื$อยๆในการตลาดและโฆษณา เพราะมีความสอดคลอ้งกบัวิถี

ชีวิตของผูค้นในทุกวนันีE ที$ใชเ้วลาอยูก่บัโลกออนไลน์นานขึEนเรื$อยๆ เอเยนซี$โฆษณาต่างๆจึง

หันมาบริการรับลงโฆษณา ทาํการตลาดออนไลน์จากแบรนด์สินคา้ต่างๆ ทัEงนีE  สื$อโฆษณา

ออนไลน์ในทุกประเทศไม่ไดเ้ขา้ถึงเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เหมือนกบัเมื$อ 4-5 ปี ก่อนอีกต่อไป 



 

 

สื$อดิจิทลั สามารถใหข้อ้มูลการตลาด ผลิตภณัฑ ์และธุรกิจไดอ้ยา่งละเอียด การจดักิจกรรมร่วม

สนุก ส่งเสริมการขาย มีวิธีที$ง่ายดาย สะดวก ไม่ยุง่ยาก รวมถึงสร้างชุมชนออนไลน์หรือแฟน

คลบัของแบรนด์สินคา้ตวัเองไดด้ว้ย ทาํให้มีฐานขอ้มูลบริโภค เป็นช่องทางในการรับทราบ

ขอ้คิดเห็น สามารถนํามาพฒันาปรับปรุงได้และไดรับfeedbackโดยตรง ทาํให้ทราบความ

ตอ้งการทางการตลาดของกลุ่มผูบ้ริโภคในปัจจุบนัว่ากาํลงัชื$นชอบอะไรและเรื$ องอะไรที$

สามารถสร้างมูลค่าใหก้บัผูป้ระกอบการทางธุรกิจและส่งผลประโยชน์กลบัไปยงัผูบ้ริโภคไดจึ้ง

ต้องมีการตัE งกลุ่มเป้าหมายเพราะเป็นสิ$ งที$สําคัญที$สุดในการทาํโฆษณา เพราะในแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มลูกคา้นัEนยอ่มแตกต่างกนัออกไปในหลายช่วงวยัความหลากหลายใน

ความตอ้งการจึงแตกต่างกนัออกไป เอเจนซี$สามารถวิเคราะห์และจดัการเพื$อให้ไดผ้ลลพัธ์

ออกมามีประสิทธิภาพ ดว้ยประสบการณ์การทาํงานอาจจะ Mix and Match ดว้ยฐานขอ้มูลที$มี

อยู่และกรณีตวัอย่างจาก Campaign อื$นมาช่วยได ้ซึ$ งเอเจนซีจะช่วยซัพพอร์ตปัญหาภายใน

องคก์รไม่ตอ้งเสียงบประมาณในการเซ็ตทีมขึEนมาใหม่ หรือเสียงบไปกบัการทาํการตลาดที$

เปล่าประโยชน์ไม่ไดอ้ะไรกลบัคืนมา เพราะเอเจนซีมีทีมที$ครบถว้นมากกว่าต่อให้แบรนดต์ัEง

ทีมขึEนมาเองก็ยงัไม่สามารถ Full Team ไดเ้ท่ากบัเอเจนซี ฉะนัEนหากให้เอเจนซีช่วยในการ

ทาํงาน จะทาํให้ลูกคา้มีเวลาในการโฟกสักบัธุรกิจมากขึEน แบ่งการทาํงานตามความถนดั จะ

สามารถช่วยแบ่งเบาแบรนดไ์ดม้ากกว่าที$แบรนดจ์ะตอ้งเสียเวลาสร้างทีมมาร์เก็ตติEงออนไลน์ 

เพื$อมาจดัการกบัปัญหาบนออนไลน์ดว้ยตวัเอง ถ้าหากวันหนึ$งบุคลากรคนนั<นลาออกจากแบ
รนด์ไป ก็ตอ้งเสียเวลาหาคนใหม่เทรนนิ$งใหม่เท่ากบัว่าตอ้งลงทุนใหม่ ซึ$ งบุคลากรทางดา้น

ดิจิทลันัEนหายาก 

ดงันัEนจากสิ$งที$ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้จ้ดัทาํรายงานนัEนไดมี้ความตัEงใจที$จะมุ่งฝึกปฏิบติั

สหกิจศึกษาในดา้นการติดต่อประสานงานลูกคา้ที$เกี$ยวกบั Digital Agency เนื$องจากในดา้นการ

ประสานงานกบัลูกคา้นัEนเป็นสิ$งที$ทุกองคก์รขาดไม่ไดเ้พราะเป็นผูที้$ทาํการติดต่อประสานงาน

กบัลูกคา้หรือผูที้$ทาํหน้าที$รับขอ้มูลมาจากลูกคา้ตามที$ลูกคา้ตอ้งการมาสรุปให้กบัทุกฝ่ายที$

เกี$ยวขอ้งภายในบริษทั ยิ$งฝ่ายประสานงานกบัลูกคา้มีประสิทธิภาพในการทาํงานมากเท่าไรกย็ิ$ง

ทาํให้ทางบริษทัไดท้ราบขอ้มูลเนืEอหาจากลูกคา้ไดม้ากที$สุด อนัเนื$องมาจากฝ่ายประสานงาน

ลูกคา้นัEน เปรียบเสมือน”กาว”ที$ช่วยประสาน เจรจา และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ตัEงแต่ปัญหาจาก 

Internal ไปยงัลูกคา้เพื$อให้งานทุกอย่างบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างราบรื$น เป็นตวักลางระหว่าง

ลูกคา้และทุกคนในบริษทัโดยฝ่ายประสานงานกบัลูกคา้นัEนจะตอ้งเขา้ไปติดต่อกบัหน่วยงาน

หรือองคก์รที$กาํลงัตอ้งการนาํเสนอผลงาน หรือโฆษณาสินคา้โดยจะตอ้งเขา้ไปเจรจากบัผูที้$มี



 

 

อาํนาจตดัสินใจและสามารถอนุมติังานชิEนนัEน ตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีมซึ$งตอ้งใชก้ารติดต่อ

ประสานงาน ใชก้ารสื$อสารที$ตอ้งมีความชดัเจน ความเอาใจใส่และความถูกตอ้งให้มากที$สุด 

อาศยัการทาํงานร่วมกนัแบบที$เรียกวา่ทีมเวิร์คเพื$อใหง้านที$ไดรั้บมอบหมายนัEนสาํเร็จลุล่วงตาม

วตัถุประสงคที์$ไดต้ัEงไวข้อบริษทัและ สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายงานที$ลูกคา้ตอ้งการนั$นเอง 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื$อศึกษาขัEนตอนการประสานงานในตาํแหน่ง Project Manager ของบริษทั เดอะ เวบ็

ไฟลท ์จาํกดั 

2. เพื$อศึกษาขัEนตอนการทาํงานและประสานงานภายในบริษทัเพื$อใหไ้ดก้ารทาํงานอยา่งเป็น
ระบบภายในองคก์ร 

1.3 ขอบเขตการทาํรายงาน 

การศึกษาขัEนตอนการทาํงานในตาํแหน่ง Project Manager ของบริษทั เดอะ เวบ็

ไฟลท ์จาํกดั จดัทาํขึEนเพื$อศึกษาขัEนตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในการทาํโฆษณา

และการตลาดให้กบับริษทัต่างๆ โดยการฝึกปฏิบติัสหกิจศึกษามีระยะเวลา ในการฝึก

ปฏิบติัตัEงแต่ วนัที$ 14 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2562 รวมทัEงสิEนระยะเวลาทัEงสิEน 16 สปัดาห์ 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบถึงขัEนตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ในตาํแหน่ง Project Manager 

2. ไดท้ราบถึงขัEนตอนการทาํงานและประสานงานภายในบริษทัเพื$อใหไ้ดก้ารทาํงานอยา่งเป็น
ระบบภายในองคก์ร 

 



 

 

บทที$ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที$เกี$ยวข้อง 

รายงานผลการดาํเนินงานสหกิจศึกษา เรื4 อง การศึกษาขั8นตอนการทาํงานในตาํแหน่ง

บริหารงานลูกคา้เพื4อการทาํโฆษณาและการตลาดให้กบับริษทัต่างๆของบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท์ 

จาํกดั 

เพื4อมุ่งศึกษาขั8นตอนการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้และประสานงานภายในองคก์รเพื4อ

ร่วมจดัทาํงานโฆษณาและการตลาดใหก้บับริษทัต่างๆ 

ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4เกี4ยวขอ้งกบัการทาํรายงานฉบบันี8ผูศึ้กษาไดศึ้กษา

ในเรื4องดงัต่อไปนี8  

2.1 แนวคิดเกี4ยวกบัการโฆษณาผา่นโซเชียลมีเดีย 

 2.1.1 ความหมายของการโฆษณาผา่นโซเชียลมีเดีย 

  2.1.2 การโฆษณาบน Facebook 

2.2 หลกัการและทฤษฎีการติดต่อสื4อสาร 

2.2.1 ความหมายของการสื4อสารและการสื4อสารภายในองคก์ร 

2.2.2 องคป์ระกอบของการสื4อสาร 

2.2.3 ช่องทางการสื4อสารภายในองคก์ร 

2.2.4 ประเภทของการสื4อสารภายในองคก์ร 

2.3 แนวคิดเกี4ยวกบัการประสานงาน 

2.3.1 องคป์ระกอบของการประสานงาน 

2.3.2 วตัถุประสงคข์องการประสานงาน 

2.4 วธีิการติดต่อและประสานงานกบัลูกคา้ 

 

2.1 แนวคดิเกี$ยวกบัการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดยี 

2.1.1 ความหมายของการโฆษณาผ่านโซเชียลมเีดยี 

โซเชียลมีเดียคือ สื4อสังคมออนไลน์ที4มีการตอบสนองทางสังคมไดห้ลายทิศทาง โดยผ่าน

เค รือ ข่ า ย อิน เตอ ร์ เ น็ต  ซึ4 ง สื4 อสั งคมออนไล น์ มีหลากหลาย รูปแบบ  Facebook, Line, 

Twitter,  YouTube, Instagram และอื$นๆอีกมากมาย และการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย หมายถึง 
การทาํตลาดบนสื4อออนไลน์ เพราะนอกจากคนส่วนใหญ่จะเขา้ถึงไดง่้ายแลว้ ยงัพบสถิติการใชที้4สูง 

เกือบจะตลอด 24 ชั4วโมงเลยด้วย ทาํให้เกิดขอ้ดีของการทาํ Social Media Marketing นั4นคือการ

เขา้ถึงกลุ่มบุคคลที4สนใจในตวัสินคา้หรือบริการแบบตวัต่อตวัโดยที4เจา้ของกิจการสามารถพูดคุย

หรือสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Social Media ไดเ้หมือนผูซื้8อไดพู้ดคุยสอบถามขอ้มูลกบัเจา้ของร้าน



 

 

โดยตรง การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื4อสารรูปแบบหนึ4 ง 

เพื4อติดต่อสื4อสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย ใชท้ั8งหลกัการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การขาย ผ่านผู ้

ให้บริการดา้นโซเชียล โดยเจา้ของธุรกิจสามารถคน้หา วางแผนกิจกรรม เพื4อนาํบริการเหล่านี8มา

เพิ4มโอกาสในการขยายธุรกิจของตวัเอง 

การใช ้“โซเชียล มีเดีย”เป็นสื4อกลางนั8นเปิดโอกาสใหแ้บรนดเ์ขา้ไปเป็นส่วนหนึ4งของการ

สนทนาของผูบ้ริโภคผา่น Social Media Platform ที4หลากหลาย แบรนดส์ามารถสร้างสรรคเ์นื8อหา

ที4น่าตื4นเตน้เพื4อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคมา Like และ Share เนื8อหาเหล่านั8นกบัเพื4อนๆของเขา นอกจากนี8

ยงัเป็นการทาํให้แบรนด์สามารถสื4อสารโดยตรงกบัผูบ้ริโภคและแกไ้ขปัญหาต่างๆ หรือตอบขอ้

สงสยัไดอ้ยา่งชดัเจนและทนัเวลา 

2.1.2 การโฆษณาบน Facebook 

การลงโฆษณาบน Facebook เป็นวิธีการทาํโฆษณาที4หลายๆ เพจไดใ้ห้ความสนใจ หรือ

เลือกใชใ้นการทาํโฆษณาเพื4อโปรโมทเพจของตวัเอง ที4ถือว่าเป็นวิธีการเขา้ถึงลูกคา้เป้าหมายได้

อย่างตรงจุด เนื4องจากผูล้งโฆษณาสามารถทาํการกาํหนดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายขึ8นมาเองได้

เกือบทั8งหมดไม่ว่าจะเป็น อาย ุเพศ ที4อยูอ่าศยั การศึกษา หรือแมก้ระทั4งลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะ

ของกลุ่มเป้าหมายคุณกส็ามารถกาํหนดไดเ้ช่นกนั 

7 ขั8นตอนการ ลงโฆษณา Facebook  

1. เริ4มตน้กนัที4ให้คุณเขา้มาที4แอพพลิเคชั4น Facebook แลว้คลิกที4ไอคอนสามเหลี4ยมหัว

คว ํ4า ที4อยูมุ่มขวาของหนา้ Facebook หลงัจากคลิกแลว้จะปรากฏเป็นแถบเมนูขึ8นมา ให้

คุณเลือกคลิกไปที4คาํวา่ “สร้างโฆษณา” 

 

 

 

 



 

 

ภาพประกอบที42.1 ขั8นตอนการสร้างโฆษณา 

 

2.  เมื4อคลิกเขา้มาแลว้ก็จะปรากฏหนา้ใหม่ขึ8นมา ในหนา้นี8 จะให้คุณเลือกวตัถุประสงค์

ของการทาํโฆษณา หรือแคมเปญ โดยมีสามหวัขอ้ใหญ่ คือ“การรับรู้” ที4เหมาะสาํหรับ

การทาํโฆษณาเพื4อแนะนาํสินคา้ หรือแบรนดใ์หม่ๆ เขา้สู่ตลาด 

 

 
ภาพประกอบที42.2 ขั8นตอนการรับรู้ 

 

“การพิจารณา” เป็นการทาํโฆษณาโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วมต่างๆ ที4เกิดขึ8นเมื4อมีผู ้

พบเห็นโฆษณา 

 
ภาพประกอบที42.3 ขั8นตอนการพิจารณา 



 

 

 

“คอนเวอร์ชั$น” ที4เป็นการจดัตั8งโฆษณาเพื4อดูว่าลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วมอะไรบา้งบนหน้า

เพจของคุณ 

 

 
ภาพประกอบที42.4 ขั8นตอนคอนเวอร์ชั4น 

 

ซึ4 งขอ้มูลทั8งสามส่วนนี8 คุณสามารถทาํการเลือกไดต้ามจุดประสงคข์องการทาํโฆษณาที4คุณ

ไดต้ั8งไว ้หรือการทาํโฆษณาใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบการดาํเนินงานของธุรกิจคุณไดเ้ลย 

3.  หากเลือกวตัถุประสงคใ์นการทาํโฆษณาเรียบร้อยแลว้ คุณสามารถตั8งชื4อโฆษณาได้

เองโดยเลือกที4คาํว่า “ชื$อแคมเปญ” และทาํการเปลี4ยนชื4อไดต้ามตอ้งการ เมื4อทาํการ

เปลี4ยนชื4อแคมเปญเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหค้ลิกที4 “ตัMงค่าบัญชีผู้ใช้โฆษณา” 

 

 
ภาพประกอบที42.5 ขั8นตอนตั8งค่าบญัชีผูใ้ชโ้ฆษณา 

 

4. ต่อมาก็ให้คุณระบุขอ้มูลบญัชีผูใ้ชล้งไป โดยถูกแบ่งออกเป็นสามหัวขอ้คือ ประเทศ

ของบญัชี สกลุเงิน โซนเวลา และคลิกที4คาํวา่ “ดาํเนินการต่อ” 

 



 

 

 
ภาพประกอบที42.6 ขั8นตอนการดาํเนินการ 

 

5. ในส่วนนี8 จะเป็นขั8นตอนของการสร้างชุดโฆษณา โดยในขั8นตอนนี8 จะมีรายละเอียดที4
ตอ้งใส่เยอะพอสมควร เพราะฉะนั8นจะขอแบ่งออกมาเป็นสี4ส่วน 

 

ส่วนแรกคือ “กลุ่มเป้าหมาย” ซึ4 งเป็นการกาํหนดว่าใครที4จะสามารถมองเห็นโฆษณาของ

คุณไดบ้า้ง โดยการระบุขอ้ความในส่วนนี8  หากคุณสามารถใส่รายละเอียดเขา้ไปไดม้าก

เท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายของคุณกจ็ะแคบลง ซึ4 งถือเป็นเรื4องที4ดีในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้

ตรงจุด 

 
ภาพประกอบที42.7 ขั8นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 

สวนที$สอง “ตําแหน่งการจัดวาง” ในส่วนนี8ขอบอกเคลด็ลบัใหก้บัคุณวา่ คุณควรเลือกระบุ

ตาํแหน่งการแสดงโฆษณาเอง ดว้ยการเลือกคลิกที4 “แก้ไขตําแหน่งการจัดวาง” เพื4อทาํการ

ระบุประเภทอุปกรณ์ที4จะทาํการแสดงโฆษณา และแพลตฟอร์มที4จะใหโ้ฆษณาแสดง ที4จะ

ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายแคบลงอีก  



 

 

 

 
ภาพประกอบที42.8 ขั8นตอนการเลือกตาํแหน่งการจดัวาง 

 

ส่วนที$สาม “งบประมาณและกําหนดเวลา” หากคุณกําลังเริ4 มต้นการลงโฆษณาใน

ช่วงแรกๆ ขอแนะนาํให้คุณใชง้บประมาณเพียงวนัละ 100 บาท เพื4อดูผลตอบรับที4ไดจ้าก

การโฆษณาในครั8 งนี8 ก่อน นอกจากการกาํหนดค่าใชจ่้ายในการโฆษณาแลว้ คุณยงัสามารถ

ทาํการกาํหนดระยะเวลาในการทาํโฆษณาไดอี้กดว้ย  

 

 
ภาพประกอบที42.9 ขั8นตอนการการกาํหนดงบประมาณและกาํหนดเวลา 

 

ส่วนที$สี$คือ “ขนาดกลุ่มเป้าหมาย” ที4อยูด่า้นขวาสุดของหนา้เวบ็ ที4จะแสดงถึงจาํนวนของ

กลุ่มเป้าหมายหลงัจากที4ไดก้าํหนดขอ้มูลของกลุ่มเป้าหมายลงไปก่อนหนา้นี8แลว้ โดยขนาด

ของกลุ่มเป้าหมายในการเริ4มตน้ทาํโฆษณาไม่ควรเกินหลกัแสน เพราะจะทาํใหก้ารทาํ

โฆษณานั8น มีขอบเขตที4กวา้งจนเกินไป และมีค่าใชจ่้ายที4สูงตามมา 



 

 

เมื4อระบุขอ้มูลครบหมดทั8งสี4ส่วนแลว้ใหคุ้ณคลิกที4คาํวา่ “ดาํเนินการต่อ” เพื4อไปสู่ขั8นตอน

ต่อไป 

 

 
ภาพประกอบที42.10 ขั8นตอนการเลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมาย 

 

6. ขั8นตอนนี8จะเป็นตอนของการสร้างโฆษณา ซึ4 งในส่วนนี8จะมีอยูส่องตวัเลือกเพื4อทาํการ
โฆษณา ตวัเลือกแรกคือ “สร้างโฆษณาใหม่” ที4จะให้คุณระบุขอ้มูลของโฆษณาลงไป

เช่น  

 

 



 

 

 

ภาพประกอบที42.11 ขั8นตอนการเลือกรูปแบบโฆษณาและรูปภาพที4ใชท้าํการโฆษณา 

การระบุข้อความที$จะแสดงในการโฆษณา และสามารถเพิ4ม URL ของเวบ็ไซต ์หรือลิงกที์4

จะพาผูช้มโฆษณาไปในส่วนต่างๆ ที4คุณตอ้งการ โดยตวั URL นี8  จะถูกนาํไปแสดงใน

โฆษณาที4คุณไดท้าํ แต่คุณกส็ามารถเลือกที4จะไม่ระบุ URL ลงไปไดห้ากคุณไม่ตอ้งการ 

 
ภาพประกอบที42.12 ขั8นตอนการระบุขอ้ความที4จะแสดง 

 

ตวัเลือกที4สองคือ “ใช้โพสต์ที$มีอยู่แล้ว” ในส่วนนี8 คุณสามารถทาํการเลือกโพสต์

ภายในเพจของคุณขึ8นมาทาํโฆษณาไดเ้ลย 

 

 
ภาพประกอบที42.13 ขั8นตอนการเลือกโพสตที์4มีอยูแ่ลว้ทาํการโฆษณา 

 

7. เมื4อทาํทุกขั8นตอนเสร็จแลว้ก่อนทาํการกดยืนยนัเพื4อทาํโฆษณา คุณสามารถคลิกที4คาํ
วา่ “ตรวจพจิารณา” เพื4อดูผลรวมทั8งหมดในการทาํโฆษณาที4คุณไดร้ะบุไว ้หากเป็นที4

พอใจก็ใหค้ลิกที4คาํวา่ “ยืนยัน” เท่านี8ก็ถือวา่เป็นอนัเสร็จสิ8นสาํหรับการทาํโฆษณาใน

ครั8 งนี8ของคุณแลว้ 

 

 
ภาพประกอบที42.14 ขั8นตอนการกดยนืยนัเพื4อทาํการโฆษณา 

 

ในการทําโฆษณาบน Facebook ยิ$งคุณสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายแคบลงได้มาก

เท่าไหร่ การทําโฆษณาผ่าน Facebook ของคุณก็จะยิ$งมีประสิทธิภาพมากขึMนเท่านัMน และ



 

 

ถ้าหากว่าคุณไม่พอใจหรืออยากยกเลกิการทาํโฆษณา คุณกส็ามารถทาํการยกเลกิได้ด้วยการ

เข้าไปที$ “ตัวจัดการโฆษณา” เพื$อทาํการปิดโฆษณาได้เลย 

2.2 หลกัการและทฤษฎกีารสื$อสารและการตดิต่อสื$อสารภายในองค์กร 

2.2.1 ความหมายของการสื$อสารและการสื$อสารภายในองค์กร 

การสื4อสารเป็นหัวใจของการทาํความเขา้ใจระหว่างกนัของมนุษยใ์นสังคมมนุษยจ์ะทาํ

ความเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการสื4อสารเพื4อใหข้อ้มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์

ซึ4งกนัและกนั จึงมีการนิยามและความหมายของคาํวา่ “การสื4อสาร (communication)” ไวด้งันี8  

เสนาะ ติเยาว.์ 2538: 33) ใหค้วามหมายไวว้า่ “การสื4อสารเป็นกระบวนการที4เกี4ยวกบัการส่ง

และรับสัญลักษณ์ที4 ก่อให้เ กิดความหมายขึ8 น  ในใจของผู ้เ กี4 ยวข้อง  โดยบุคคลเหล่านั8 นมี

ประสบการณ์อยา่งเดียวกนั” 

ความหมายการสื$อสารภายในองค์กร 

ศุภมน อนุศาสนนนัท ์(2549) ใหค้วามหมายของการสื4อสารในองคก์รไวว้า่ คือการถ่ายทอด

ขอ้มูล ข่าวสารต่างๆรวมทั8งกระบวนการแลกเปลี4ยนข่าวสารระหวา่งบุคคลทุกระดบั ทุกหน่วยงาน

โดยมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านรูปแบบวิธีการ

สื4อสารต่างๆ เพื4อให้เกิดการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติัตนซึ4 งจะเป็นผลให้องคก์าร

และ บุคลากรในองคก์ารบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที4ไดต้ั8งไวเ้พื4อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

สรุปได้ว่า “การสื4อสาร” คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารจากบุคคลฝ่ายหนึ4 งซึ4 ง

เรียกว่า ผูส่้งสาร ไปยงัอีกบุคคลอีกฝ่ายหนึ4 ง ซึ4 งเรียกว่า ผูรั้บสารโดยผ่านสื4อโดยวิธีการใดวิธีการ

หนึ4งในสภาพแวดลอ้มหนึ4งจนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ4งที4ถ่ายทอดร่วมกนัและตอบสนองต่อ

กนัไดต้รงตามเจตนาของ ทั8งสองฝ่าย ส่วน 

“การสื4อสารภายในองคก์าร” คือ การถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน 

องคก์รภายใตรู้ปแบบและวิธีการสื4อสารต่าง ๆ เพื4อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัเกี4ยวกบั

การปฏิบติัของคนในองคก์าร 

2.2.2 องค์ประกอบของการสื$อสาร 

กระบวนการสื4อสารนั8นจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนสาํคญั ๆ 4 ส่วน ซึ4 งจะกล่าวถึงรายละเอียด

ขององคป์ระกอบต่างๆ ดงัต่อไปนี8  

1. ผูส่้งสาร (Sender) เป็นองคป์ระกอบที4สาํคญัในกระบวนการสื4อสารมีนกัวิชาการไดใ้ห้

คาํนิยามของผูส่้งสารไวว้่า ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลที4มีความคิดความตั8งใจที4จะส่งขอ้มูล

ข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และความเชื4อต่างๆไปยงัผูรั้บสารเพื4อก่อใหเ้กิดผลอยา่ง

ใดอยา่งหนึ4งต่อผูรั้บสารเป็นองคป์ระกอบที4มีความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบอื4นๆทั8งในแง่

ของการเป็นผูเ้ลือกขอ้มูลข่าวสารที4จะถ่ายทอดการเลือกวิธีการและช่องทางที4จะทาํใหส้าร



 

 

ไปถึงผูรั้บสารรวมทั8งการกาํหนดตวัผูที้4จะเป็นผูรั้บสารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื4อตอ้งการให้

เกิดการเปลี4ยนแปลงในดา้นใดดา้นหนึ4งกบับุคคลที4เป็นผูรั้บสาร 

2. สาร (Message) สารเป็นองคป์ระกอบที4สาํคญัอีกอยา่งหนึ4งในกระบวนการสื4อสาร 

สาร หมายถึง เรื4องราวอนัมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์

ใดๆก็ตามที4สามารถทาํให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ สารจะเกิดขึ8นก็ต่อเมื4อผูส่้งสารเกิด

ความคิดขึ8น และตอ้งการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนั8นไปสู่การรับรู้ของผูอื้4น (ผูรั้บสาร) 

การส่งสารนั8น ก็โดยการที4ผูส่้งสารแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ4ง หรือหลายอยา่งเพื4อ

แทนความคิดที4เกิดขึ8น พฤติกรรมที4ว่านี8 ก็เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการ

หรือกิริยาอยา่งใดอยา่งหนึ4งกไ็ด ้และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ4งความคิดนี8ไม่วา่จะดว้ย

วธีิการใด ๆ กต็าม ยอ่มขึ8นอยูก่บัทกัษะของผูก้ระทาํทั8งสิ8น  

3. ช่องทางการสื4อสารหรือสื4อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที4นาํพาข่าวสารจากผู ้

ส่งสารไปยงัผูรั้บสาร ดงันั8น ช่องทางการสื4อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสมัผสั ทั8ง 5ของ

มนุษยที์4รับรู้ความหมายจากสิ4งต่างๆ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้นิ การดมกลิ4น การสมัผสั

และการลิ8มรส หรือนอกจากนี8 ช่องทางการสื4อสารหรือสื4อ อาจหมายถึงคลื4นเสียงและ

อากาศที4อยูร่อบๆ ตวัคนดว้ย 

4. ผูรั้บสาร (Receiver) นับเป็นสิ4 งที4สําคัญอีกประการหนึ4 งเนื4องจากการสื4 อสารจะมี

ความหมายอยา่งไรจะประสบความสาํเร็จหรือไม่ ยอ่มขึ8นอยูก่บัผูรั้บสารวา่จะเลือกรับสาร 

หรือเลือกที4จะตีความ และเขา้ใจต่อข่าวสารที4ตนเองไดรั้บนั8นอยา่งไร 

2.2.3 ช่องทางการสื$อสารภายในองค์กร 

1. การติดต่อสื4 อสารทางลายลักษณ์อักษร  (Written Communication) หมายถึงการ

ติดต่อสื4อสารที4แสดงออกโดยการเขียน ซึ4 งอาจเป็นตวัอกัษร หรือตวัเลขแสดงจาํนวนก็ได ้เช่น การ

บนัทึกขอ้ความ ป้ายประกาศ สิ4งตีพิมพจ์ดหมายข่าว และวารสาร เป็นตน้ 

2. การติดต่อสื4อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื4อสารที4

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

อบรม การสมัมนา กาพบปะตวัต่อตวั การสนทนาทางโทรศพัท ์และการบอกต่อ เป็นตน้ 

3. การติดต่อสื4อสารที4ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ

สื4อสาร เป็นเครื4องมือทางเทคนิค ที4มีประโยชน์ เป็นส่วนย่อยกลุ่มหนึ4 งของเทคโนโลยีในสังคม

มนุษย ์ซึ4 งแต่ละชนิดจะมีคุณลกัษณะเฉพาะตวัที4แตกต่างกนัตามแนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการใช้

งาน แต่ก็มีคุณสมบติัประการหนึ4 งที4คล้ายคลึงกันคือ การเอาชนะขีดจาํกัดความสามารถ ตาม

ธรรมชาติ และเพิ4มประสิทธิภาพในการสื4อสาร เช่น การบนัทึกและเผยแพร่ข่าวสาร เป็นตน้ 

2.2.4 ประเภทของการสื$อสารภายในองค์การ 



 

 

(เรวตัร สมบติัทิพย.์ 2543:23) ไดท้าํการแบ่งประเภทของการสื4อสารภายในองคก์ารตามทิศทางการ

สื4อสารออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. การสื4 อสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การสื4 อสารที4ผูส่้งสาร

ถ่ายทอดข่าวสารหรือคาํสั4ง สู่ผูรั้บสาร มีลกัษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการยอ้นกลบัหรือดูปฏิกิริยาของ

ผูรั้บสารซึ4 งการสื4อสารแบบนี8จะมีลกัษณะเป็นไปในรูปของนโยบาย คาํสั4งของผูบ้ริหารระดบัสูงสู่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูส่้งสารมีบทบาทในฐานะเป็นผูก้ระทาํ (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไป

ยงัผูรั้บสารโดยมีความตั8งใจที4จะกระทาํการเปลี4ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอยา่งของผูรั้บ

สารใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตน 

2. การสื4อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื4อสารที4ผูส่้งสารและ

ผูรั้บสารสามารถส่งข่าวสาร และแลกเปลี4ยนความคิดเห็นระหวา่งกนัและกนั การสื4อสารสองทาง ผู ้

ส่งสารจะใหค้วามสนใจกบัปฏิกิริยาโตก้ลบัของผูรั้บสาร (Feedback) ซึ4 งนบัวา่เป็นสิ4งที4จาํเป็นมาก 

จากความหมายของแนวคิดเบื8องตน้สรุปไดว้า่การติดต่อสื4อสารนั8นเป็นสิ4งที4สาํคญัที4สุดไม่

ว่าจะเป็นการติดต่อสื4อสารระหว่างบุคคล รวมทั8งการติดต่อสื4อสารภายในองค์กรในแต่ละแห่ง 

เนื4องจากการสื4อสารนั8นช่วยทาํใหแ้ต่ละบุคคลนั8น สามารถเขา้ใจร่วมกนักบัสิ4งที4อีกฝ่ายตอ้งการจะ

สื4อสาร ไม่วา่จะเป็นการสื4อสาร ทางใดกต็าม 

ช่วยส่งเสริมใหก้ารดาํเนินการทาํงานตามขั8นตอนไดอ้ยา่งเป็นระบบ ถา้ไดรั้บสื4อสารซึ4 งกนัและกนั

ไดถู้กตอ้งครบองค์ประกอบทาํให้เกิดความเขา้ใจ และ สามารถดาํเนินการทาํงานตามขั8นตอนที4

ไดรั้บมอบหมายจากการติดต่อสื4อสารจากอีกฝ่ายจนประสบผลสาํเร็จ 

2.3 แนวคดิเกี$ยวกบัการประสานงาน 

การประสานงาน เป็นการจดัระเบียบวิธีการทาํงาน เพื4อใหฝ่้ายต่างๆ มีความร่วมมือในการ

ปฏิบติังาน ขจดัความขดัแยง้ เพื4อใหง้านเป็นไปอยา่งราบรื4น สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์ร

อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ งานสําเร็จตามเป้าหมายในเวลาที4กาํหนดมีนักวิชาการได้

อธิบายถึงลกัษณะสําคญัของการประสานงาน (สุธีสุทธิสมบูรณ์และสมานรังสิ โยกฤษฏ์, 2542, 

หนา้ 72) ไวด้งันี8  คือ 

1. การประสานงานจะเป็นเรื4องที4 เกี4ยวกบัความร่วมมือไม่ใช่ว่าเกี4ยวกบัการจดัเพื4อให้งาน

ประสานกนัได ้เท่านั8น แต่จะเป็นความร่วมมือของผูป้ฏิบติังานในทุกฝ่ายเพื4อใหง้านบรรลุจุดหมาย

ในรูปของทีมงาน (Team Work) อีกดว้ย 

2. การประสานงานจะเป็นเรื4องที4เกี4ยวกบัเทคนิคการบริหารโดยมีลกัษณะเป็นส่วนที44 ใส่เขา้

ไป (Input) กบัส่วนที4เป็นผลออกมาหรือผลผลิต (Output) โดยส่วนที4ใส่เขา้ไปนั8นเป็นปัจจยัต่างๆ 

ในการบริหารไดแ้ก่ คน เงิน และวสัดุสิ4งของ ตลอดจนอาํนาจหนา้ที4เวลาความตั8งใจในการทาํงาน 

และความสะดวกต่าง ๆ เพื4อใหไ้ดผ้ลออกมาอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

 

ดงันั8นการประสานงานที4ดี จะตอ้งอาศยัการใชเ้ทคนิคทางการบริหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

การวางแผนที4ดีการจดัให ้มีแผนผงั ขององคก์รเกี4ยวกบัหนา้ที4และความรับผดิชอบ การกระจายงาน 

ความเคลื4อนไหวของงาน และการ แสดงสถานที4ทาํงาน เป็นตน้ ซึ4 งสิ4งเหล่านี8 จะเป็นเครื4องช่วยให้

การดาํเนินงานนั8นเป็นไปตามระเบียบแบบแผนทาํใหก้ารขดัแยง้ลดนอ้ยลงและในขณะเดียวกนักบั

การประสานงานกดี็ขึ8นดว้ย 

2.3.1 องค์ประกอบของการประสานงาน 

พิจารณาองคป์ระกอบที4สาํคญั ไดด้งันี8  

1. ความร่วมมือ จะตอ้งสร้างสัมพนัธภาพในการทาํงานร่วมกนัของทุกฝ่ายโดยอาศยัความ 

เข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกาํลังความคิด วิธีการ เทคนิคและระดม

ทรัพยากรมาสนับสนุน งานร่วมกนั เพื4อให้เกิดความเป็นอนัหนึ4 งอนัเดียวกนัเต็มใจที4จะ

ทาํงานร่วมกนั 

2. จงัหวะเวลาจะตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที4และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตาม

กาํหนดเวลาที4ไดต้กลงกนัไว ้

3. ความสอดคลอ้งจะตอ้งพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทาํงานซอ้นกนั 

4.ระบบการสื4อสารจะตอ้งมีการสื4อสารที4เขา้ใจตรงกนัอยา่งรวดเร็วและราบรื4น 

5. ผูป้ระสานงาน จะตอ้งสามารถดึงทุกฝ่ายเขา้ร่วมทาํงาน เพื4อมุ่งไปสุ่จุดหมายเดียวกนั 

ตามที4กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องงาน 

6. คน ในการปฏิบติังาน ผูป้ฏิบติัตอ้งทาํงานเกี4ยวขอ้งกบัคนซึ4 งตอ้งประสานงานกบับุคคล

ทั8งในองคก์รและภายนอกองคก์ร 

2.3.2 วตัถุประสงค์ของการประสานงาน 

การประสานงานเกิดจากความตอ้งการที4จะทาํใหง้านที4ทาํ 

เกิดผลสําเร็จโดยปฏิบติัอย่างสอดคลอ้งในจงัหวะเวลาเดียวกนั ไดผ้ลงานที4มีคุณภาพเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเพื4อประหยดัเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติังานก่อนการประสานงานควรกาํหนดความ

ตอ้งการให้แน่ชดัว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือจะทาํให้ไดผ้ลรับอยา่งไร เพราะหากว่า ไม่มี

วตัถุประสงคที์4ชดัเจน อาจจะประสานงานผิดพลาดจากที4ควรจะเป็นได ้โดยทั4วไปเราประสานงาน

เพื4อใหก้ารดาํเนินงานมีความสะดวกราบรื4นไม่เกิดปัญหาขอ้ขดัแยง้ แต่ในการประสานงานในแต่ละ

ครั8 งหรือในแต่ละกรณี มีการประสานงานโดยแบ่งตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะตามที4ไดฝึ้กปฏิบติัมา

ดงันี8  

1. เพื4อแจง้ใหผู้ซึ้4 งมีส่วนเกี4ยวขอ้งทราบรายละเอียดของการทาํงาน 

2. เพื4อรักษาไวซึ้4งความสมัพนัธ์อนัดีภายในองคก์ร 

3. เพื4อขอความยนิยอมหรือความเห็นชอบจากบุคคลที4ทาํงานร่วมกนัภายในองคก์ร 

4. เพื4อขอความช่วยเหลือจากผูที้4เกี4ยวขอ้งหรือผูร่้วมงาน 



 

 

5. เพื4อสร้างสรรคง์านใหไ้ดต้รงตามความตอ้งความตอ้งการที4ลูกคา้ตอ้งการไวแ้ละตรงตาม

เป้าหมายที4ไดต้ั8งไว ้

2.4 ขัMนตอนการติดต่อและประสานงานกบัลูกค้า 

1. ประชุมแผนการดาํเนินงานการหาขอ้มูลลูกคา้ที4ตอ้งการเชิญมาร่วมในเวบ็ไซตค์อ 

ร์สเรียนออนไลน์ 

2. ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ เพื4อชี8แจงรายละเอียดกบัการทาํโฆษณาและการตลาดผ่าน

ทางดิจิทลั มีเดีย และส่งเงื4อนไข ขอ้ตกลงต่างๆผา่นทาง E-Mail 

3. เมื4อลูกคา้ยินยอม จึงระบุวนัและกาํหนด สถานที4 วนั และเวลา เพื4อนดัพบเจรจา ชี8 แจง

กาํหนดรายละเอียด เงื4อนไขความตอ้งการต่างๆอยา่งละเอียด 

4. ประชุมงานเตรียมแผนงานกบัทุกฝ่ายที4เกี4ยวขอ้งกบัProject เพื4อรับทราบรายละเอียด

ต่างๆ ที4จะนาํไปเสนอลูกคา้ในวนัที4นดัพบ 

5. นาํรายละเอียดต่างๆของทางบริษทัเสนอแก่ลูกคา้ ตามวนั และเวลาที4กาํหนด เพื4อชี8แจง

ใหท้ราบและรับขอ้ตกลงดงักล่าวที4ไดน้าํเสนอและตกลงราคาร่วมกนั 

6. ประสานงานกับทางผู ้บริหารที4 เป็นเจ้าของโครงการ  และประชุมงานนําข้อมูล

รายละเอียดทั8งหมด ตามที4ลูกคา้ตอ้งการ มาชี8แจงใหก้บัทุกฝ่ายที4เกี4ยวขอ้งภายในองคก์รไดรั้บทราบ

ร่วมกนัเพื4อเขา้สู่ขั8นตอนการดาํเนินงานตามที4ลูกคา้ตอ้งการ 

7. ประสานงานกบัฝ่ายที4เกี4ยวขอ้งเพื4ออธิบายรายละเอียดงานตามความตอ้งการของลูกคา้ที4

ลูกคา้ตอ้งการอยา่งละเอียดเพื4อใหเ้กิดการสร้างงานที4ตรงตามที4รับบรีฟมาในครั8 งแรกเอง 

8. ตรวจสอบความถูกตอ้งของชิ8นงาน ก่อนนาํไปเสนอลลูกคา้และเมื4อลูกคา้ยงัมิพอใจกบั

สิ4งนั8น กต็อ้งนาํขอ้ผดิพลาดดงักล่าวมาสรุปใหแ้ก่ ตาํแหน่ง Graphic Design ไดป้รับปรุงแกไ้ขตามที4

ลูกคา้ตอ้งการอีกครั8 งจนสาํเร็จพร้อมนาํชิ8นงานนั8นลงขายลงบนสื4อออนไลน์ไดอ้ยา่งเสร็จสมบูรณ์ 

ดงันั8น ขั8นตอนทุกขั8นดงักล่าวลว้นแลว้แต่จะตอ้งมีการประสานงานอยูใ่นทุกระดบัขั8นของ

การทาํงานร่วมกนักบัทุกฝ่ายจนกระทั4งงานนั8นสาํเร็จ 

“การประสานงาน” จึงเป็นกระบวนการที4สําคญัที4สุดต่อการบริหารงานและการทาํงาน

ประการหนึ4งที4จะขาดเสียมิไดเ้ป็นสิ4งที4ตอ้งทาํต่อเนื4องและสอดคลอ้งกนัไปของบุคคลหรือทุกฝ่าย

ภายในองคก์ร เพื4อใหง้านสาํเร็จตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด 

เพราะหากวา่มีการประสานงานที4ผดิพลาดแลว้ งานนั8นกไ็ม่สามารถที4จะดาํเนินต่อไปได ้

 

 

 

 



 

 

บทที$ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ชื$อและที$ตั8งของสานประกอบการ 

3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั 

3.1.2 ที#ตั>งสถานประกอบการ ชั>น 8 ตึก Capital Work Place 1 ซอย ทองหล่อ 20 แขวง คลอง

ตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

หมายเลขโทรศพัท ์02 024 9759 

 
ภาพประกอบที# 3.1 ตราสญัลกัษณ์ (Logo) บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั 

 

ภาพประกอบที# 3.2 แผนที#รูปภาพ บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั 



 

 

 

ภาพประกอบที# 3.3 บริษทัที#ปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท์ จาํกดั เริ#มก่อตั>งโดยคุณเบิ>ล – ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา 

ดาํรงตาํแหน่ง Chief Digital Officer และ Co-founder ของ บริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท์ จาํกดั เริ#ม

จากช่วงแรกคุณเบิ>ลเป็นพนกังานประจาํ (เขียนโปรแกรม) ระยะเวลา 1 ปี พอถึงจุดหนึ# งอยาก

สร้างชิ>นงานออกมาเป็นภาพ เลยเลือกเรียนคอร์สสั>นๆ แถวที#ทาํงาน เมื#อเกิดความชอบ จึงหาที#

เรียนต่อเป็นปริญญาโทที#ต่างประเทศดา้น Multimedia จากนั>นกก็ลบัมาทาํงานที#เดิม จนกระทั>ง

เกิดความคิดที#รู้สึกวา่อยากทาํงานเจ๋งๆ แบบต่างประเทศอยากจะออกมาทาํอะไรเอง จึงปรึกษา

กบัลูกพี#ลูกนอ้ง คือ คุณแหม่ม อาชีพ Marketing ที#กาํลงัอยากจะเปลี#ยนงานหาที#ใหม่ อยู่พอดี 

เลยจบัมือกนัเริ#มธุรกิจ ในช่วงแรกปี ค.ศ.2006  เริ#มทาํบริษทั เวบ็ดีไซน์เอเจนซี# ซึ# งเป็นธุรกิจที#

ทาํเกี#ยวกบั แฟลชเวบ็ไซต ์ซึ# งช่วงแรกที#มีแค่คุณเบิ>ล-คุณแหม่ม และ Designer อีก 1 คน โชคดีที#

ตอนนั>นมีคู่แข่งไม่มากและต่อมา ช่วงปี ค.ศ. 2010 เป็นยคุที# IPad เริ#มเขา้มาในประเทศไทย แต่

ไอแพดไม่รองรับแฟลช เนื#องจากกิน Resource ของเครื#อง พอ IPadเริ#มบูม Demand งานแฟลช

อยู่ในช่วงขาลง ซึ# งในขณะเดียวกันนั>น Facebook ก็เริ# มเขา้มาในประเทศไทย เริ# มมีการทาํ

การตลาดบน Facebook และจุดๆนี> ทาํให้เกิดความเปลี#ยนแปลงของธุรกิจ เลยหันมาลองทาํ 

Facebook Marketing จากนั>นและเริ# มมีพนักงานและตาํแหน่งงานมาขึ>น อาทิเช่น Strategy, 

Media, Content จนกระทั>งร่วมมือกบั Partner อีก 2 คน คือ คุณหลิน คุณกอลฟ์ ทาํให้มีคนช่วย

คุยและสามารถตดัสินใจเมื#อเวลาคุยกบัลูกคา้ไดเ้ลยทนัทีจนกลายมาเป็นบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์

ที#ทาํเกี#ยวกับ โฆษณาดิจิทัล ทั> งออนไลน์และออฟไลน์ แต่หลกัๆจะเน้นไปทางออนไลน์ 

ปัจจุบัน มีฝ่าย Project Manager, Media, Analytic, Programmer, , Content, Graphic Designer, 



 

 

Costumer Services, Admin, Account, Production, Creative, Strategy จนเรียกไดว้่าเป็น Digital 

Agency หรือบริษทัโฆษณาครบวงจร  

 

ภาพประกอบที# 3.4 Milestones ของบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงานขององค์กร 

 

  

ภาพประกอบที# 3.5 แผนภูมิการจดัองคก์รและการบริหารขององค ์

 

 

3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที$นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
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 3.4.1 ตาํแหน่งงานที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนิน 

  นางสาวเจนจิรา สายเนตร ตาํแหน่ง Project Manager (PM) 

 3.4.2 ลกัษณะงานที#นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายดาํเนินงาน 

  ไดรั้บมอบหมายดาํเนินงานฝ่าย Project Manager (PM) ของบริษทั เดอะ เวบ็

ไฟลท ์จาํกดั 

 โดยดาํเนินรายงานในเรื#องดงัต่อไปนี>  

 - ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ทางโทรศพัทแ์ละ E-mail 

 - ออกนอกสถานที#ไปคุยงานประสานงานกบัทางลูกคา้ 

 - การวางแผนการทาํดาํเนินงานลงใน Timeline 

- ประสานงานกบัทุกฝ่ายที#เกี#ยวขอ้งภายในบริษทั 

 - ทาํ Presentation (เงื#อนไข ราคา Content) นาํเสนอลูกคา้ ทาง E- mail 

 - สรุปขอ้มูลเนื>อหาในแต่ละงานลงใน Microsoft Excel, PowerPoint  

3.5 ชื$อและตาํแหน่งของพนักงานที$ปรึกษา 

 3.5.1 ชื#อ สกลุ พนกังานที#ปรึกษา 

  นางสาว เสาวลกัษณ์ พินิจนนัทกลุ 

 3.5.2 ตาํแหน่งของพนกังานที#ปรึกษา 

  Project Manager (PM) 

 3.5.3 ลกัษณะงานของพนกังานที#ปรึกษา 

  ติดต่อประสานงานระหวา่งลูกคา้กบัองคก์ร 

3.6 ระยะเวลาที$ปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 3.6.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

  วนัที# 14 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 (รวม 16 สปัดาห์) 

 3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ 

  วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. 

3.7 ขั8นตอนและวธีิการดาํเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานและพฒันาการของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา

ทั8ง 16 สัปดาห์ และรายงานพฒันาการของนักศึกษา 



 

 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัตสิหกจิ 

สปัดาห์ที# 1 ทาํความรู้จักกบัทุกแผนกในบริษทั / ออกนอกสถานที$พบ

ลูกค้า  

สปัดาห์ที# 2 รับบรีฟงานจากกูค้า / วเิคราะห์แบรนด์คู่แข่ง / ติดต่อ

ประสานงานกบัลูกค้า และเข้าประชุมของบริษทั 

สปัดาห์ที# 3 ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้า / ทาํสไลด์สรุปงานส่งให้แต่ละ

ฝ่าย / เข้าประชุมของบริษทั 

สปัดาห์ที# 4 หาข้อมูลและหา Analysis ของแบรนด์คู่แข่ง / ตรวจสอบ

รายชื$อผู้โชคดลุ้ีนรับรางวลั 

สปัดาห์ที# 5 ทาํสไลด์เพื$อนําเสนอข้อมูลที$เกี$ยวข้องเบบี8เลฟิให้กบัพี$ใน

แผนก 

สปัดาห์ที# 6 ประชุมคุยงานเบบี8เลฟิกบัพี$ในแผนก เพื$อวางแผนการ

ดาํเนินงาน 

สปัดาห์ที# 7 ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้า / ตรวจสอบข้อมูลในExcel 

สปัดาห์ที# 8 แก้ไขปัญหากบัทมี Cs ในการตอบลูกเพจ / คดิเลือกรายชื$อ

ผู้โชคด ีเพื$อส่งของรางวลั / ตรวจสอบข้อมูลที$ลูกค้าส่งมา 

สปัดาห์ที# 9 แก้ไขปัญหากบัทมี Cs ในการตอบลูกเพจ 

เข้าประชุมของเบบี8เลฟิ / ประชุมโปรเจกของบริษทั 

สปัดาห์ที# 10 ตรวจสอบคาํผดิในword ก่อนส่งให้ลูกค้า / สรุป Data 

ข้อมูลลงในExcelพร้อมส่งให้ทมี 

สปัดาห์ที# 11 แก้ไขปัญหากบัทมี Cs ในการตอบลูกเพจ / ประสานกบั

ฝ่ายที$เกี$ยวข้องในทมี / สรุปข้อมูลลง Excel 

สปัดาห์ที# 12 ตดิต่อประสานงานกบัลูกค้า / สรุป content ส่งให้ลูกค้า / 

ตรวจเช็คPlatform ในเวบ็ไซต์เบบี8เลฟิตามที$ลูกค้าบรีฟ 

สปัดาห์ที# 13  แก้ไขปัญหากบัทมี Cs ในการตอบลูกเพจ / ตรวจเช็คงาน

Excel / ตรวจเช็คPlatform ในเวบ็ไซต์เบบี8เลฟิตามที$

ลูกค้าบรีฟ 

สปัดาห์ที# 14 แก้ไขปัญหากบัทมี Cs ในการตอบลูกเพจ / ตรวจสอบ

รายชื$อExcel  /  ตรวจเช็คPlatform ในเวบ็ไซต์เบบี8เลฟิ

ตามที$ลูกค้าบรีฟ 



 

 

สปัดาห์ที# 15 ตดิต่อประสานงานกบัฝ่ายที$เกี$ยวข้อง / ประชุม / ออกนอก

สถานที$คุมงานProduction  

สปัดาห์ที# 16 เสนองานลูกค้า / โพสต์งานลง Facebook Fan page / 

ประชุม สรุปงานทั8ง16 สัปดาห์ กบัพี$เลี8ยงในแผนก  

 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิานสหกจิ 

ขั8นตอนการดาํเนินงาน พฤษภาคม 62 มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 

ศึกษารายงานขอ้มูลเบื>องตน้จาก

สถานประกอบการ 

    

ขั>นตอนการปฏิบติังาน, คุยงาน,

ประสานงานกบัลูกคา้ 

    

คิดและนาํเสนอหวัขอ้รายงาน     

คน้ควา้และรวบรวมขอ้มูล 

สาํหรับจดัทาํรายงาน 

    

เสนอโครงเล่มรายงานใหอ้าจารย์

ที#ปรึกษา 

    

จดัทาํเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ์     

สรุปผลการปฏิบติังาน     

นาํเสนอเล่มรายงาน     

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 อุปกรณ์และเครื$องมือที$ใช้ 

 3.8.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

 Notebook ASUS 1 เครื#อง 



 

 

 เครื#องถ่ายเอกสารที#สามารถ Print และ Scan 1 เครื#อง  

 3.8.2 อุปกรณ์ด้านซอร์ฟแวร์ 

 โปรแกรม Microsoft Excel 

 โปรแกรม Microsoft Word 

 โปรแกรม Microsoft Power Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที$ 4 

ผลการปฏิบัตงิาน 

จากการศึกษาเรื*องการศึกษาขั/นตอนการประสานงานลูกคา้ในตาํแหน่งProject Manager 

ของบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้และมุ่งศึกษา 

กระบวนการขั/นตอนการประสานงานลูกคา้ ตาํแหน่ง Project Manager ปฏิบติังานในครั/ งนี/

ทาํให้ทราบถึงขั/นตอนการทาํงานในตาํแหน่งบริหารงานลูกคา้เพื*อการทาํโฆษณาและการตลาด

ใหก้บับริษทัต่างๆ ปฏิบติัโดยผลปฏิบติังานในครั/ งนี/  ทาํใหท้ราบถึงขั/นตอนการทาํงานในตาํแหน่ง

บริหารงานลูกคา้เพื*อทาํการโฆษณาดงันี/  

4.1 ขั2นตอนก่อนการดาํเนินงานเพื$อร่วมจัดทาํการโฆษณาและการตลาดให้กบับริษทัต่างๆ 

4.1.1 ติดต่อประสานงานและรับข้อมูลจากลูกค้าก่อนการดาํเนินงาน 

เนื*องจากแบรนด ์BabyLove เป็นลูกคา้ที*ทางบริษทัดูแลมาอยูแ่ลว้ และจะมีการทาํ content 

ให้ทุกๆเดือน โดยเริ*มจากศึกษาดูภาพร่วมใน Facebook fan page ของ BabyLoveว่าContent ที*ผ่าน

มาในแต่ละเดือนมีผลตอบรับอยา่งไร และศึกษาดูแบรนดคู่์แข่งวา่เขาใช ้content อะไรมีผลตอบรับ

อย่างไร รวมทั/งกระแสที*สามารถปรับใช้กบั Content จากนั/นจะประชุมกบัทีม Content ว่าเดือน

ต่อไป จะมีหวัขอ้อะไรและตอ้งการพูดถึงผลิตภณัตต์วัไหนในแบรนด ์BabyLove เมื*อประชุมเสร็จ 

จะมีการ Assign งานใหก้บัทีม content เพื*อขอหวัขอ้ content ในเดือนถดัไป 

 

 
ภาพประกอบที*4.1 รายละเอียดความตอ้งการของลูกคา้ตลอดระยะเวลา 1 ปี 

 

 

4.1.2 ขั2นตอนการวางแผนการดาํเนินงาน 



 

 

หลงัจากที*ไดรั้บหัวขอ้แลว้ ทาํการนดัประชุมรับบรีฟงานจากลูกคา้ เนื*องจากลูกคา้มีline 

Product หลากหลาย ทาํให้มีบางตวัที*ลูกคา้อยากจะทาํการตลาดเป็นพิเศษ ดงันั/นลูกคา้จะเลือก 

Product ที*ตอ้งการมาให้ทางบริษทัเพื*อทาํการโฆษณาและการตลาดของ Product ตวันั/นๆ เมื*อทาํ

การรับบรีฟจากลูกคา้เสร็จ ฝ่าย Project Manager จึงทาํการสรุปบรีฟใหแ้ต่ละฝ่ายที*มีส่วนเกี*ยวขอ้ง

ไดรั้บทราบ และไดมี้การวางแผนการดาํเนินงานร่วมกนัว่าในแต่ละเดือน ว่าใน 1 เดือนนั/นตอ้งทาํ

Content แบบใดที*จะตอบโจทย์ Product ที* ลูกค้าส่งมา จากนั/ นสรุปแผนการดําเนินงานลงใน 

timeline และเสนอราคาลูกคา้ทาง E-mail 

 

 

ภาพประกอบที* 4.2 การประชุมการประชุมรับบรีฟงานจากลูกคา้เพื*อนาํเสนอขอ้มูลลูกคา้ 

 

 

ภาพประกอบที* 4.3 สรุปบรีฟการประชุมเพื*อนาํเสนอขอ้มูลลูกคา้ 

 



 

 

 

ภาพประกอบที* 4.4 ตวัอยา่งแบบฟอร์มขอ้เสนอเรื*องราคา 

 

เมื*อรับทราบความตอ้งการและเสนอเงื*อนไขขอ้ตกลงร่วมกนัทั/งหมดแลว้ ทางฝ่าย Project 

manager ของทางบริษทัที*ไดไ้ปทาํการเจรจากบัทางลูกคา้สําเร็จจึงนาํขอ้มูลทั/งหมดที*ไดรั้บจาก

ลูกคา้มาทาํการวางแผนและทาํการประสานงานกบัฝ่ายที*เกี*ยวขอ้งกบั Project นี/  เพื*อปฏิบติัการ

ทาํงานในขั/นตอนต่อไป 

4.2 ขั2นตอนการดาํเนินงานในการประสานงานกบัฝ่ายที$เกี$ยวข้องภายในบริษทั 

เมื*อทาํการสรุปขอ้มูลที*ไดรั้บบรีฟมาจากลูกคา้แลว้จึงนาํสิ*งที*ลูกคา้ตอ้งการนั/นมาสรุป

ให้กบัฝ่ายที*เกี*ยวขอ้งกบัการทาํ content ดงักล่าวนี/  อาทิ ฝ่ายออกแบบและสร้างสรรคง์าน (Graphic 

Design), (creative content ในกรณีที* content เป็น motion หรือวิดีโอ) ฝ่ายคิดคาํโฆษณา content 

(Topic, what to say, Objective)   

 

 



 

 

ภาพประกอบที* 4.5 การสรุปงานใหก้บัทุกฝ่ายที*เกี*ยวขอ้งรับทราบ 

 

4.2.1 การประสานงานกบัฝ่าย Graphic Design, content, creative content (ในกรณทีี$ content เป็น 

motion หรือวดิโีอ) 

การประสานงานเพื*อชี/ แจง การทาํงานอย่างละเอียดตามที*ลูกคา้ต้องการในการจัดทาํ

องคป์ระกอบต่างๆ ในการจดัทาํ content และจดัการทาํการผลิตชิ/นงาน เพื*อใชใ้นการทาํ Content 

Marketing ให้แบรนด์  Baby Love ทาง  Facebook Fan page ผู ้จัดทํารายงานนั/ นมีหน้า ที* คอย

ประสานงานทํางานต่างๆ กับทางฝ่าย Graphic Designer, content, creative ตั/ งแต่การนําความ

ตอ้งการจากทางลูกคา้ ชี/ แจงให้กบัฝ่าย Graphic Design, content, creative ทราบอย่างละเอียดเพื*อ

นาํไปสู่การคิดเนื/อหา Content (Topic, what to say, Objective) และถา้ช่วงนั/นมีกระแสใหม่ๆก็จะมี

การนาํคาํมาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบักระแสในช่วงนั/นๆ ที*ใชใ้นการจดัการลง Content ผ่านทาง 

Facebook Fan page เมื*อฝ่าย content คิดคาํ Caption ดังกล่าวต่างๆ นั/นสําเร็จแล้ว จึงนําขอ้ความ

โฆษณาเหล่านั/นส่งต่อไปที*ฝ่าย Designer เพื*อทาํ Artwork แต่ในกรณี motion Video หรือ Video 

Content ฝ่าย Creative จะเขา้มาช่วยคิด 

 

ภาพประกอบที* 4.6 การประสานงานกบัฝ่าย content 

 



 

 

 

ภาพประกอบที* 4.7 การประสานงานกบัฝ่าย Graphic Designer 

 

ฝ่าย content จึงเริ*มจดัทาํ mock up หรือ หารูปใหเ้หมาะกบั content นั/นๆ พอหารูปไดแ้ลว้

จึงเริ*มทาํการพดูคุยเพื*อใหท้าํงานไดต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนของทีม Graphic 

Designer จะคุยในเรื*อง Artwork วา่โอเคหรือเปล่า หรือ ทาํไดห้รือไม่ จากนั/นส่งขอ้มูลทาง E-mail 

เพื*อใหลู้กคา้ตรวจสอบหวัขอ้ และรายละเอียดใน slide หากมีการปรับแกห้วัขอ้ จะตอ้งทาํการส่งให้

ทีม Content ปรับแก ้/ หากไม่มี feedback สามารถส่งใหที้ม content เริ*มเขียน content ไดเ้ลย 

(เช่นเดียวกนักบัทางทีม Graphic Design) 

 

 
ภาพประกอบที*4.8 content ที*ลูกคา้Approvedแลว้ 

 



 

 

 
ภาพประกอบที*4.9 Artwork ที*ลูกคา้Approvedแลว้ 

 

เมื*อทีมContent เขียน content (Topic, what to say, Objective) เสร็จ และทีม Graphic Design 

จัดทาํ artwork เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั/นตอนที*ฝ่าย Project Manager จะต้องตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ว่าตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ตรง ที* brief ไปหรือไม่ จากนั/นรวบรวมส่งให้ลูกคา้อีก

ครั/ ง 

4.3 การนําเสนองานให้ลูกค้า 

เมื*อประสานงานกบัทาง Content กบั Graphic Design ให้ดาํเนินขั/นตอนการผลิตชิ/นงาน

โฆษณา (Content) ตามความตอ้งการของลูกคา้หลงัจากเสร็จขั/นตอนการผลิตชิ/นงานเหล่านั/นแลว้ 

ซึ* งการที*จะนาํงานส่งใหลู้กคา้ จะส่งทีละส่วน เช่น ถา้ฝ่ายContent คิด Content (Topic, what to say, 

Objective) เสร็จแลว้จะทาํการส่งใหลู้กคา้ดูวา่ตอบสนองความตอ้งการหรือไม่ เมื*อถูกตอ้งตามความ

ตอ้งการแลว้จึงส่ง Content ใหฝ่้าย Graphic Design ออกแบบ Artwork เมื*อเสร็จแลว้จะทาํการส่งให้

ลูกคา้ดูวา่พึงพอใจหรือไม่ โดยการทาํการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ผา่นทาง E-mail / ติดต่อผา่น
ทาง Application Line หรือ โทรศพัท ์เพื*อเสนอชิ/นงานที*จะใชใ้นการทาํ Content Marketing โพสต์

ลง Facebook Fan page นั/น สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้หรือไม่ หรือตอ้งการใหแ้ก่ในส่วนไหนบา้ง 

ลูกคา้ก็จะทาํการติดต่อกลบัทาง E-mail / ติดต่อผ่านทาง Application Line หรือ โทรศพัท์ เพื*อ

ดาํเนินการในขั/นตอนต่อไป 

 



 

 

 

ภาพประกอบที* 4.10 การนาํเสนองานลูกคา้ผา่นE-mail 

 

4.4 ตรวจสอบชิ2นงานโฆษณาก่อนทาํการลง โฆษณา 

หลงัจากแกไ้ขชิ/นงานที*ลูกคา้ประสงคแ์ลว้ขั/นตอนสุดทา้ยที*สาํคญัคือการตรวจสอบชิ/นงาน

ของทุกฝ่ายเพราะในขั/นตอนนี/ เป็นการสรุปการทาํงานควบคู่ไปกับทุกฝ่ายที*เกี*ยวข้องในการ

ดาํเนินงาน ฝ่ายProject Manager ตอ้งทาํหนา้ที* ตรวจสอบความถูกตอ้งของชิ/นงาน Content Caption 

ต่างๆ ก่อนที*จะนาํ content เหล่านั/น ลงโพสต์ ใน Facebook Fan page เพื*อทาํการโปรโมท เพราะ

การทาํ Content ผ่านสื*อออนไลน์ อยา่ง Facebook Fan page  นั/นเป็นเรื*องที*ตอ้งใชค้วามละเอียดใน

การตรวจสอบ เนื*องจากเป็นสื*อที*กวา้ง คนเขา้ถึงไดง่้าย มีฐาน Fan page เป็นจาํนวนมาก ถา้เกิด

ความผดิพลาดในตวั Content หรือ ลงโพสตต่์างๆ จะทาํใหแ้บรนดไ์ม่มีความน่าเชื*อถือ และลูกคา้จะ

ไม่วางใจในการทาํงานของบริษทั แต่ถา้รูปแบบเนื/อหาใน content ถูกตอ้ง, น่าสนใจ, ตอบปัญหา

ผา่น Content จะสร้างความน่าดึงดูดและเกิด Engagements  และผลตอบรับที*ดี 

 



 

 

 

ภาพประกอบที*4.11 ภาพงานโฆษณาก่อนแก ้

 

 

ภาพประกอบที*4.12 ภาพงานโฆษณาที*แกไ้ขสมบูรณ์ 

4.5 การสรุปผลการดาํเนินงานและเตรียมรายละเอยีดชิ2นงานโพสต์ใน Facebook Fan page 

ขั/นตอนนี/ เป็นตอนสุดทา้ยของการดาํเนินงาน โดยการที* Content (Artwork + caption) จะ

ถูกโพสต์โดยฝ่าย Project Manager ซึ* งเป็นฝ่ายที*ดูแลภาพรวมของFacebook Fan page ยกเวน้การ

ตอบ inbox ของลูกคา้ 

 



 

 

 

ภาพประกอบที* 4.13 content ที*เตรียมลง Facebook Fan page (Baby Love) 

 

 
ภาพประกอบที* 4.14 Facebook Fan page (Baby Love) 

 

 

 



 
 

บทที$5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การสรุปผลและขอ้เสนอแนะไดก้าํหนดส่วนประกอบดงัต่อไปนี;  

5.1 สรุปผลการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

การปฏิบติัสหกิจศึกษาทีCบริษทั เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั เป็นระยะเวลา16 สัปดาห์ ตั;งแต่วนัทีC14 

พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 โดยงานทีCไดรั้บมอบหมายใหท้าํ ส่วนใหญ่นั;นเกีCยวขอ้งกบัดา้น

ของการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ของทางบริษทั โดยตวัผูจ้ดัทาํรายงานนั;นไดเ้ขา้มาฝึกปฏิบติัสหกิจ

ในช่วงทีCทางบริษทันั;นกาํลงัดาํเนินการในการทาํ Content Marketing ให้กับแบรนด์ BabyLove บน 

Facebook 

เนืCองจากแบรนด ์BabyLove เป็นลูกคา้ทีCทางบริษทัดูแลมาอยูแ่ลว้ และจะมีการทาํ content เป็น

รายปี โดยทีCในทุกๆเดือนจะมีการคิด Content ใหม่ๆและนาํcontent มาปรับใชก้บัเทรนด์ปัจจุบนั ตวั

ผูจ้ดัทาํนั;นจึงไดมี้หนา้ทีCหลกัๆในการติดต่อประสานงานกบัลูกคา้และฝ่ายทีCเกีCยวขอ้งภายในบริษทัและ

ไดมี้โอกาสไดอ้อกไปนดัเจอลูกคา้ภายนอกสถานทีCดว้ยแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อประสานงาน

กบัลูกคา้รับเรืC องจากลูกคา้ผ่านทางติดต่อทางE-mailและเป็นการประชุมติดต่อประสานงานภายใน

บริษทัมากกวา่การไดอ้อกนอกสถานทีC นอกจากนี (ตวัผูจ้ดัทาํยงัมีหนา้ทีCในการประสานงานงานสรุปงาน

ใหก้บัฝ่ายทีCเกีCยวขอ้งของภายในบริษทัใหไ้ดรั้บทราบขอ้มูลทีCไดรั้บมาจากลูกคา้ร่วมกนัและยงัไดเ้รียนรู้

การทาํงานร่วมกบัผูอื้Cน ฝึกการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์จริงจากการฝึกสหกิศึกษาทีC บริษทั 

เดอะ เวบ็ไฟลท ์จาํกดั ทาํใหต้วัผูจ้ดัทาํรายงานนั;นไดเ้รียนรู้การทาํงานจริงภายในบริษทัโฆษณาเรียนรู้

ระบบการทาํงานร่วมกนักบัทุกฝ่าย ซึC งภายในบริษทันั;นจะขาดฝ่ายบริหารงานลูกคา้มิไดเ้ลยเพราะฝ่าย

ประสานงานลูกคา้นั;นเปรียบเสมือนตวักลางทีคอยรับเรืCอง ทาํการสิCอสารถ่ายทอดงานไปยงัฝ่ายต่างๆได้

จากการทาํงานจริงทาํใหผู้จ้ดัทาํนั;นสามารถพฒันาศกัยภาพตวัเองไดม้ากขึ;น 

ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษานั;นทาํให้ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน

การสืCอสารทีCตนเองชอบและมีความถนัดได้อย่างเต็มทีCโดยใช้ความรู้พื;นฐานจากประสบการณ์ใน

การศึกษามาปฏิบติัใชง้านจริงซึC งในการทาํงานตามทีCไดรั้บมอบหมายนั;น ผูจ้ดัทาํรายงานนั;น ไดรั้บคาํติ

ชมจากผูม้อบหมายงานอยูบ่า้ง เมืCอมีคาํชมก็ยอ่มมีคาํติในบางครั; งแต่สิCงเหล่านั;นไม่ไดเป็นปัญหาและ

อุปสรรคต่อตนเองแมแ้ต่อย่างใด แต่ยิCงกลบัเป็นแรงผลกัดันให้พยายามทาํงานทีCได้รับมอบหมาย



 
 

เหล่านั;น ให้ดียิCงขึ;นไปตามทีCผูม้อบหมายงานนั;นไดค้าดหวงัไวแ้ละตวัผูจ้ดัทาํนั;นจะเก็บทุกคาํติและคาํ

ชมจากลูกค้าและบุคคลภายในบริษัทมาเป็นประสบการณ์ชีวิตและพัฒนาศักยภาพตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการทาํงานต่อไปในอนาคตภายภาคหนา้อีกดว้ย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะการปฏิบัตสิหกจิศึกษา 

5.2.1 การประสานงานกบัลูกคา้นั;นเป็นฝ่ายทีCตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาทีCจะเขา้มาจริงโดยทีCตวั

เราเองนั;นไม่สามารถคาดคิดหรือรู้ล่วงหนา้ไดว้า่ลูกคา้จะทาํการสืCอสารหรือแสดงปฏิกิริยาอะไรโตต้อบ

กลบัมาบา้ง ขอ้เสนอแนะคือควรเตรียมความพร้อมในการหาขอ้มูลใหพ้ร้อมมีสมุดจดประจาํตวัอยูเ่สมอ

เตรียมสิCงทีCจะพูดจะสืCอสารกบัลูกคา้ไวใ้ห้พร้อมเมืCอถึงสถานการณ์จริงแลว้จะไดไ้ม่ตืCนตระหนกกบั

เหตุการณ์ทีCกาํลงัเผชิญอยูแ่ละจะทาํให้เรากลา้เผชิญกบัเหตุการณ์ในตอนนั;นและสามารถแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ไดดี้เนืCองจากมีการเตรียมความพร้อมในการหาขอ้มูลใหก้บัลูกคา้มาล่วงหนา้แลว้ 

5.2.2 การติดต่อสืCอสารกบัลูกคา้นั;นเป็นเรืCองทีCตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมากในการพูด

เพราะลูกคา้จะเก็บรายละเอียดทุกคาํพูดของเราไวห้มดตั;งแต่การเริCมสนทนากนั ฉะนั;นสิCงทีCอยากจะ

เสนอแนะคือการระวงัเรืCองคาํพูดให้มากทีCสุดควรระงบัอารมณ์และสีหนา้ของตนเองเมืCอไม่พอใจหรือ 

เมืCอลูกคา้พูดขดัแยง้กบัทีCตนเองเสนอไปแลว้นั;นก็ควรจะนอ้มรับแลว้ฟังและพูดเสนอดว้ยนํ; าเสียงทีCใจ

เยน็ไม่ใส่อารมณ์เพืCอใหก้ารติดต่อประสานงานระหวา่งลูกคา้กบัตนเองนั;นเป็นประสบผลสาํเร็จ 

5.2.3 การทาํงานในบริษทัโฆษณานั;น ยอ่มมีคาํศพัทเ์ฉพาะทางการสืCอสารกนัภายในบริษทัเช่น 

Artwork, Assign, Specialists Content, Supportive Quote, internal meeting, topic, static Photo, Deadline 

ซึC งในบางคาํผูฝึ้กปฏิบติัสหกิจเองนั;นไม่เขา้ใจ แต่กมิ็ไดเ้ป็นปัญหากบัการทาํงานมากนกัเพราะพื;นฐานก็

พอทราบคาํศพัทภ์าษาองักฤษทีCใชใ้นการสืCอสารภายในบริษทัโฆษณาเบื;องตน้มาบา้งแลว้แต่สาํหรับคาํ

ไหนทีCไม่เขา้ใจในความหมายนั;นๆ กจ็ะทาํการจดคาํศพัทน์ั;นใส่สมุดบนัทึกแลว้นาํไปคน้หาความหมาย 

ซึC งการจดจะทาํใหเ้ราจดจาํคาํเหล่านั;นไดต้ลอด รวมไปถึงเนื;องานทีCทาํถา้บางขั;นตอนทีCไม่เขา้ใจหรือไม่

รู้อยา่งแน่ชดั ควรจะถามพีCเลี;ยงหรือพีCๆในแผนกโดยตรง ซึC งจะทาํใหก้ารทาํงานดาํเนินไปอยา่งราบรืCน

และถูกตอ้ง สิCงทีCอยากจะเสนอคือควรเป็นคนทีCใฝ่รู้และช่างสงัเกต สงสยัส่วนใดใหถ้ามพีCในแผนก และ

ควรจะทาํการศึกษาและเรียนรู้คาํศพัทเ์ฉพาะเบื;องตน้ภายในบริษทัโฆษณามาพอประมาณจึงจะทาํให้

การทาํงานในแต่ละวนันั;นดาํเนินการไปไดอ้ยา่งราบรืCนเอง 
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