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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.
Keyword: coordinate / the customer
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บทที$ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญ
เนื$องจากปั จจุบนั คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสื$ ออินเทอร์ เน็ตได้อย่างง่ายดาย ด้วยมือถือ
สมาร์ ทโฟนที$ตอนนีE มีราคาถูกลง รวมถึงรุ่ นให้เลือกใช้หลากหลายขึEน เหล่านีE ที$ทาํ ให้สถิติการ
รับสื$ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคเพิ$มมากขึEน ทุกสิ$ งทุกอย่างถูกล้อมรอบไปด้วยเทคโนโลยีความ
ทันสมัยเมื$อความก้าวหน้าเพิ$มมากขึEนมากเท่าไหร่ ก็ยิ$งส่ งผลทําให้ผคู ้ นในสังคมส่ วนใหญ่นE นั
เกิดความต้องการที$มากขึEน จึงทําให้ธุรกิจต่างๆเกิดการขยายตัวสู งขึEน เพื$อตอบสนองกับความ
ต้องการของคนในสังคมเมื อง ให้ได้รับความสะดวกสบาย และทําทุกอย่างเพื$อสนองความ
ต้อ งการของกลุ่ ม คนในแต่ ล ะกลุ่ ม อย่า งการทํา โฆษณาผ่า นทางสื$ อ ออนไลน์ ใ นปั จ จุ บ ัน นีE
เนื$องจากสื$ อออนไลน์นE นั เป็ นสื$ อที$มีความหลากหลายและยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ตรง
กับสิ นค้าได้ตามความต้องการ อื$น แพร่ หลายไปยังกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้ไวที$สุดกว่าสื$ ออื$น
อาทิ Website, Facebook, Instagram ซึ$ งสื$ อดังกล่าวเหล่านีE ล้วนแล้วแต่เป็ นสื$ อที$มีการเข้าถึงได้
รวดเร็ วและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้จาํ นวนมากในเวลาเดียวกัน สามารถควบคุมและ
กําหนดงบประมาณในการทําการโฆษณาได้ดว้ ยต้นทุนที$เฉลี$ยแล้วถูกกว่าสื$ อออฟไลน์ และ
พร้ อมที$จะแซงหน้าภายในระยะเวลในอีกไม่กี$ปีจากนีE ซึ$ งในประเทศไทยเองมีทE งั YouTube,
Facebook และเว็บไซต์ดูต่างๆล้วนแต่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ วเข้าถึงได้ทุกที$ทุกเวลาแค่เพียงมี
อินเตอร์ เน็ตก็สามารถเข้าถึงได้ ทําให้แย่งฐานคนดูทีวีจนตัวเลขของผูช้ มรายการต่างๆผ่านสื$ อ
โทรทัศน์ลดลง ทําให้ช่องต้องปรับกลยุทธ์ใหม่ดว้ ยการยอมเผยแพร่ คอนเทนต์สดๆผ่านสอง
ช่องทางพร้อมกัน คือ ทีวีและสื$ อออนไลน์ในช่องทางของตัวเอง ขณะเดียวกันตัวเลขของผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ ตE งั โต๊ะ โน๊ตบุค้ และแท็บเล็ตต่างๆก็มีส่วนที$ใกล้เคียงกับผูใ้ ช้งาน
อินเทอร์ เน็ตผ่านมือถือแล้ว แน่นอนว่าเม็ดเงินโฆษณาหลังจากนีE จึงมีโอกาสโยกย้ายมาทํา สื$ อ
โฆษณาออนไลน์ การตลาดออนไลน์ แบบครึ$ งต่อครี$ ง จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดธุรกิจ
ออนไลน์ที$มากขึEนทุกปี
ปั จจุบนั ในโลกยุคดิจิทลั สื$ อใหม่อย่าง ดิจิทลั มิเดียโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ออนไลน์ คือ
เครื$ องมือที$ทรงอิทธิ พลมากขึEนเรื$ อยๆในการตลาดและโฆษณา เพราะมีความสอดคล้องกับวิถี
ชี วิตของผูค้ นในทุกวันนีE ที$ใช้เวลาอยูก่ บั โลกออนไลน์นานขึEนเรื$ อยๆ เอเยนซี$ โฆษณาต่างๆจึง
หันมาบริ การรั บลงโฆษณา ทําการตลาดออนไลน์จากแบรนด์สินค้าต่างๆ ทัEงนีE สื$ อโฆษณา
ออนไลน์ในทุกประเทศไม่ได้เข้าถึงเฉพาะกลุ่มคนรุ่ นใหม่เหมือนกับเมื$อ 4-5 ปี ก่อนอีกต่อไป

สื$ อดิจิทลั สามารถให้ขอ้ มูลการตลาด ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจได้อย่างละเอียด การจัดกิจกรรมร่ วม
สนุ ก ส่ งเสริ มการขาย มีวิธีที$ง่ายดาย สะดวก ไม่ยงุ่ ยาก รวมถึงสร้างชุมชนออนไลน์หรื อแฟน
คลับของแบรนด์สินค้าตัวเองได้ดว้ ย ทําให้มีฐานข้อมูลบริ โภค เป็ นช่ องทางในการรับทราบ
ข้อคิ ดเห็ น สามารถนํามาพัฒนาปรั บปรุ งได้และไดรั บ feedbackโดยตรง ทําให้ทราบความ
ต้องการทางการตลาดของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บนั ว่ากําลังชื$ นชอบอะไรและเรื$ องอะไรที$
สามารถสร้างมูลค่าให้กบั ผูป้ ระกอบการทางธุรกิจและส่ งผลประโยชน์กลับไปยังผูบ้ ริ โภคได้จึง
ต้อ งมี ก ารตัEง กลุ่ ม เป้ า หมายเพราะเป็ นสิ$ ง ที$ สํา คัญ ที$ สุ ด ในการทํา โฆษณา เพราะในแต่ ล ะ
กลุ่มเป้ าหมาย แต่ละกลุ่มลูกค้านัEนย่อมแตกต่างกันออกไปในหลายช่วงวัยความหลากหลายใน
ความต้องการจึ งแตกต่างกันออกไป เอเจนซี$ สามารถวิเคราะห์และจัดการเพื$อให้ได้ผลลัพธ์
ออกมามีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยประสบการณ์การทํางานอาจจะ Mix and Match ด้วยฐานข้อมูลที$มี
อยู่และกรณี ตวั อย่างจาก Campaign อื$ นมาช่ วยได้ ซึ$ งเอเจนซี จะช่ วยซัพพอร์ ตปั ญหาภายใน
องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยงบประมาณในการเซ็ตทีมขึEนมาใหม่ หรื อเสี ยงบไปกับการทําการตลาดที$
เปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรกลับคืนมา เพราะเอเจนซี มีทีมที$ครบถ้วนมากกว่าต่อให้แบรนด์ตE งั
ที มขึE นมาเองก็ยงั ไม่สามารถ Full Team ได้เท่ากับเอเจนซี ฉะนัEนหากให้เอเจนซี ช่วยในการ
ทํางาน จะทําให้ลูกค้ามีเวลาในการโฟกัสกับธุ รกิจมากขึEน แบ่งการทํางานตามความถนัด จะ
สามารถช่วยแบ่งเบาแบรนด์ได้มากกว่าที$แบรนด์จะต้องเสี ยเวลาสร้างทีมมาร์ เก็ตติEงออนไลน์
เพื$อมาจัดการกับปั ญหาบนออนไลน์ดว้ ยตัวเอง ถ้ าหากวันหนึ$งบุคลากรคนนั<นลาออกจากแบ
รนด์ ไป ก็ตอ้ งเสี ยเวลาหาคนใหม่เทรนนิ$ งใหม่เท่ากับว่าต้องลงทุนใหม่ ซึ$ งบุคลากรทางด้าน
ดิจิทลั นัEนหายาก
ดังนัEนจากสิ$ งที$ได้กล่าวมาข้างต้นทําให้ผจู ้ ดั ทํารายงานนัEนได้มีความตัEงใจที$จะมุ่งฝึ กปฏิบตั ิ
สหกิจศึกษาในด้านการติดต่อประสานงานลูกค้าที$เกี$ยวกับ Digital Agency เนื$องจากในด้านการ
ประสานงานกับลูกค้านัEนเป็ นสิ$ งที$ทุกองค์กรขาดไม่ได้เพราะเป็ นผูท้ ี$ทาํ การติดต่อประสานงาน
กับลูกค้าหรื อผูท้ ี$ ทาํ หน้าที$ รับข้อมูลมาจากลูกค้าตามที$ ลูกค้าต้องการมาสรุ ปให้กบั ทุกฝ่ ายที$
เกี$ยวข้องภายในบริ ษทั ยิง$ ฝ่ ายประสานงานกับลูกค้ามีประสิ ทธิภาพในการทํางานมากเท่าไรก็ยงิ$
ทําให้ทางบริ ษทั ได้ทราบข้อมูลเนืE อหาจากลูกค้าได้มากที$สุด อันเนื$ องมาจากฝ่ ายประสานงาน
ลูกค้านัEน เปรี ยบเสมือน”กาว”ที$ช่วยประสาน เจรจา และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ตัEงแต่ปัญหาจาก
Internal ไปยังลูกค้าเพื$อให้งานทุกอย่างบรรลุเป้ าหมายได้อย่างราบรื$ น เป็ นตัวกลางระหว่าง
ลูกค้าและทุกคนในบริ ษทั โดยฝ่ ายประสานงานกับลูกค้านัEนจะต้องเข้าไปติดต่อกับหน่ วยงาน
หรื อองค์กรที$กาํ ลังต้องการนําเสนอผลงาน หรื อโฆษณาสิ นค้าโดยจะต้องเข้าไปเจรจากับผูท้ ี$มี

อํานาจตัดสิ นใจและสามารถอนุมตั ิงานชิEนนัEน ต้องอาศัยการทํางานเป็ นทีมซึ$ งต้องใช้การติดต่อ
ประสานงาน ใช้การสื$ อสารที$ตอ้ งมีความชัดเจน ความเอาใจใส่ และความถูกต้องให้มากที$สุด
อาศัยการทํางานร่ วมกันแบบที$เรี ยกว่าทีมเวิร์คเพื$อให้งานที$ได้รับมอบหมายนัEนสําเร็ จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที$ได้ตE งั ไว้ขอบริ ษทั และ สําเร็ จลุล่วงตามเป้าหมายงานที$ลูกค้าต้องการนัน$ เอง
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื$อศึกษาขัEนตอนการประสานงานในตําแหน่ ง Project Manager ของบริ ษทั เดอะ เว็บ
ไฟลท์ จํากัด
2. เพื$อศึกษาขัEนตอนการทํางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพื$อให้ได้การทํางานอย่างเป็ น
ระบบภายในองค์กร
1.3 ขอบเขตการทํารายงาน
การศึกษาขัEนตอนการทํางานในตําแหน่ง Project Manager ของบริ ษทั เดอะ เว็บ
ไฟลท์ จํากัด จัดทําขึEนเพื$อศึกษาขัEนตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการทําโฆษณา
และการตลาดให้กบั บริ ษทั ต่ างๆ โดยการฝึ กปฏิ บตั ิ สหกิ จศึ กษามี ระยะเวลา ในการฝึ ก
ปฏิบตั ิตE งั แต่ วันที$ 14 พฤษภาคม - 30 สิ งหาคม 2562 รวมทัEงสิE นระยะเวลาทัEงสิE น 16 สัปดาห์
1.4 ประโยชน์ ทคี$ าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ทราบถึงขัEนตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในตําแหน่ง Project Manager
2. ได้ทราบถึงขัEนตอนการทํางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพื$อให้ได้การทํางานอย่างเป็ น
ระบบภายในองค์กร

บทที$ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ$ กีย$ วข้ อง
รายงานผลการดําเนิ นงานสหกิ จศึ กษา เรื4 อง การศึ กษาขั8นตอนการทํางานในตําแหน่ ง
บริ หารงานลูกค้าเพื4อการทําโฆษณาและการตลาดให้กบั บริ ษทั ต่างๆของบริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์
จํากัด
เพื4อมุ่งศึกษาขั8นตอนการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและประสานงานภายในองค์กรเพื4อ
ร่ วมจัดทํางานโฆษณาและการตลาดให้กบั บริ ษทั ต่างๆ
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที4เกี4ยวข้องกับการทํารายงานฉบับนี8ผศู ้ ึกษาได้ศึกษา
ในเรื4 องดังต่อไปนี8
2.1 แนวคิดเกี4ยวกับการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
2.1.1 ความหมายของการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย
2.1.2 การโฆษณาบน Facebook
2.2 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื4 อสาร
2.2.1 ความหมายของการสื4 อสารและการสื4 อสารภายในองค์กร
2.2.2 องค์ประกอบของการสื4 อสาร
2.2.3 ช่องทางการสื4 อสารภายในองค์กร
2.2.4 ประเภทของการสื4 อสารภายในองค์กร
2.3 แนวคิดเกี4ยวกับการประสานงาน
2.3.1 องค์ประกอบของการประสานงาน
2.3.2 วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
2.4 วิธีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้า
2.1 แนวคิดเกีย$ วกับการโฆษณาผ่ านโซเชียลมีเดีย
2.1.1 ความหมายของการโฆษณาผ่ านโซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดียคือ สื4 อสังคมออนไลน์ที4มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่าน
เครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เน็ ต ซึ4 งสื4 อสั ง คมออนไลน์ มี หลากหลายรู ปแบบ Facebook, Line,
Twitter, YouTube, Instagram และอื$นๆอีกมากมาย และการโฆษณาผ่านโซเชี ยลมีเดีย หมายถึง
การทําตลาดบนสื4 อออนไลน์ เพราะนอกจากคนส่ วนใหญ่จะเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ยังพบสถิติการใช้ที4สูง
เกื อบจะตลอด 24 ชั4วโมงเลยด้วย ทําให้เกิ ดข้อดี ของการทํา Social Media Marketing นั4นคื อการ
เข้าถึงกลุ่มบุคคลที4สนใจในตัวสิ นค้าหรื อบริ การแบบตัวต่อตัวโดยที4เจ้าของกิจการสามารถพูดคุย
หรื อสอบถามข้อมูลผ่านทาง Social Media ได้เหมือนผูซ้ 8ื อได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้าน

โดยตรง การโฆษณาผ่านโซเชี ยลมีเดีย ถือเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื4 อสารรู ปแบบหนึ4 ง
เพื4อติดต่อสื4 อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย ใช้ท8 งั หลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย ผ่านผู ้
ให้บริ การด้านโซเชี ยล โดยเจ้าของธุ รกิจสามารถค้นหา วางแผนกิจกรรม เพื4อนําบริ การเหล่านี8 มา
เพิม4 โอกาสในการขยายธุรกิจของตัวเอง
การใช้ “โซเชียล มีเดีย”เป็ นสื4 อกลางนั8นเปิ ดโอกาสให้แบรนด์เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ4 งของการ
สนทนาของผูบ้ ริ โภคผ่าน Social Media Platform ที4หลากหลาย แบรนด์สามารถสร้างสรรค์เนื8อหา
ที4น่าตื4นเต้นเพื4อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคมา Like และ Share เนื8อหาเหล่านั8นกับเพื4อนๆของเขา นอกจากนี8
ยังเป็ นการทําให้แบรนด์สามารถสื4 อสารโดยตรงกับผูบ้ ริ โภคและแก้ไขปั ญหาต่างๆ หรื อตอบข้อ
สงสัยได้อย่างชัดเจนและทันเวลา
2.1.2 การโฆษณาบน Facebook
การลงโฆษณาบน Facebook เป็ นวิธีการทําโฆษณาที4หลายๆ เพจได้ให้ความสนใจ หรื อ
เลือกใช้ในการทําโฆษณาเพื4อโปรโมทเพจของตัวเอง ที4ถือว่าเป็ นวิธีการเข้าถึงลูกค้าเป้ าหมายได้
อย่างตรงจุด เนื4 องจากผูล้ งโฆษณาสามารถทําการกําหนดขอบเขตของกลุ่มเป้ าหมายขึ8นมาเองได้
เกือบทั8งหมดไม่ว่าจะเป็ น อายุ เพศ ที4อยูอ่ าศัย การศึกษา หรื อแม้กระทัง4 ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะ
ของกลุ่มเป้าหมายคุณก็สามารถกําหนดได้เช่นกัน
7 ขั8นตอนการ ลงโฆษณา Facebook
1. เริ4 มต้นกันที4ให้คุณเข้ามาที4แอพพลิเคชัน4 Facebook แล้วคลิกที4ไอคอนสามเหลี4ยมหัว
ควํ4า ที4อยูม่ ุมขวาของหน้า Facebook หลังจากคลิกแล้วจะปรากฏเป็ นแถบเมนูข8 ึนมา ให้
คุณเลือกคลิกไปที4คาํ ว่า “สร้ างโฆษณา”

ภาพประกอบที42.1 ขั8นตอนการสร้างโฆษณา
2. เมื4อคลิกเข้ามาแล้วก็จะปรากฏหน้าใหม่ข8 ึนมา ในหน้านี8 จะให้คุณเลือกวัตถุประสงค์
ของการทําโฆษณา หรื อแคมเปญ โดยมีสามหัวข้อใหญ่ คือ“การรับรู้ ” ที4เหมาะสําหรับ
การทําโฆษณาเพื4อแนะนําสิ นค้า หรื อแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสู่ ตลาด

ภาพประกอบที42.2 ขั8นตอนการรับรู ้
“การพิจารณา” เป็ นการทําโฆษณาโดยพิจารณาจากการมีส่วนร่ วมต่างๆ ที4เกิดขึ8นเมื4อมีผู ้
พบเห็นโฆษณา

ภาพประกอบที42.3 ขั8นตอนการพิจารณา

“คอนเวอร์ ชั$น” ที4เป็ นการจัดตั8งโฆษณาเพื4อดูว่าลูกค้าเข้ามามีส่วนร่ วมอะไรบ้างบนหน้า
เพจของคุณ

ภาพประกอบที42.4 ขั8นตอนคอนเวอร์ชน4ั
ซึ4 งข้อมูลทั8งสามส่ วนนี8 คุณสามารถทําการเลือกได้ตามจุดประสงค์ของการทําโฆษณาที4คุณ
ได้ต8 งั ไว้ หรื อการทําโฆษณาให้เหมาะสมกับรู ปแบบการดําเนินงานของธุรกิจคุณได้เลย
3. หากเลือกวัตถุประสงค์ในการทําโฆษณาเรี ยบร้อยแล้ว คุณสามารถตั8งชื4 อโฆษณาได้
เองโดยเลือกที4คาํ ว่า “ชื$ อแคมเปญ” และทําการเปลี4ยนชื4 อได้ตามต้องการ เมื4อทําการ
เปลี4ยนชื4อแคมเปญเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วให้คลิกที4 “ตัMงค่ าบัญชีผู้ใช้ โฆษณา”

ภาพประกอบที42.5 ขั8นตอนตั8งค่าบัญชีผใู ้ ช้โฆษณา
4. ต่อมาก็ให้คุณระบุขอ้ มูลบัญชี ผูใ้ ช้ลงไป โดยถูกแบ่งออกเป็ นสามหัวข้อคือ ประเทศ
ของบัญชี สกุลเงิน โซนเวลา และคลิกที4คาํ ว่า “ดําเนินการต่ อ”

ภาพประกอบที42.6 ขั8นตอนการดําเนินการ
5. ในส่ วนนี8 จะเป็ นขั8นตอนของการสร้างชุดโฆษณา โดยในขั8นตอนนี8 จะมีรายละเอียดที4
ต้องใส่ เยอะพอสมควร เพราะฉะนั8นจะขอแบ่งออกมาเป็ นสี4 ส่วน
ส่ วนแรกคือ “กลุ่มเป้ าหมาย” ซึ4 งเป็ นการกําหนดว่าใครที4จะสามารถมองเห็นโฆษณาของ
คุณได้บา้ ง โดยการระบุขอ้ ความในส่ วนนี8 หากคุณสามารถใส่ รายละเอียดเข้าไปได้มาก
เท่าไหร่ กลุ่มเป้าหมายของคุณก็จะแคบลง ซึ4 งถือเป็ นเรื4 องที4ดีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
ตรงจุด

ภาพประกอบที42.7 ขั8นตอนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
สวนที$สอง “ตําแหน่ งการจัดวาง” ในส่ วนนี8ขอบอกเคล็ดลับให้กบั คุณว่า คุณควรเลือกระบุ
ตําแหน่งการแสดงโฆษณาเอง ด้วยการเลือกคลิกที4 “แก้ ไขตําแหน่ งการจัดวาง” เพื4อทําการ
ระบุประเภทอุปกรณ์ที4จะทําการแสดงโฆษณา และแพลตฟอร์ มที4จะให้โฆษณาแสดง ที4จะ
ทําให้กลุ่มเป้าหมายแคบลงอีก

ภาพประกอบที42.8 ขั8นตอนการเลือกตําแหน่งการจัดวาง
ส่ วนที$ ส าม “งบประมาณและกํ า หนดเวลา” หากคุ ณ กํา ลัง เริ4 มต้น การลงโฆษณาใน
ช่วงแรกๆ ขอแนะนําให้คุณใช้งบประมาณเพียงวันละ 100 บาท เพื4อดูผลตอบรับที4ได้จาก
การโฆษณาในครั8งนี8 ก่อน นอกจากการกําหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาแล้ว คุณยังสามารถ
ทําการกําหนดระยะเวลาในการทําโฆษณาได้อีกด้วย

ภาพประกอบที42.9 ขั8นตอนการการกําหนดงบประมาณและกําหนดเวลา
ส่ วนทีส$ ี$ คือ “ขนาดกลุ่มเป้ าหมาย” ที4อยูด่ า้ นขวาสุ ดของหน้าเว็บ ที4จะแสดงถึงจํานวนของ
กลุ่มเป้าหมายหลังจากที4ได้กาํ หนดข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายลงไปก่อนหน้านี8แล้ว โดยขนาด
ของกลุ่มเป้าหมายในการเริ4 มต้นทําโฆษณาไม่ควรเกินหลักแสน
เพราะจะทําให้การทํา
โฆษณานั8น
มีขอบเขตที4กว้างจนเกินไป
และมีค่าใช้จ่ายที4สูงตามมา

เมื4อระบุขอ้ มูลครบหมดทั8งสี4 ส่วนแล้วให้คุณคลิกที4คาํ ว่า “ดําเนินการต่อ” เพื4อไปสู่ ข8 นั ตอน
ต่อไป

ภาพประกอบที42.10 ขั8นตอนการเลือกขนาดของกลุ่มเป้าหมาย
6. ขั8นตอนนี8จะเป็ นตอนของการสร้างโฆษณา ซึ4 งในส่ วนนี8จะมีอยูส่ องตัวเลือกเพื4อทําการ
โฆษณา ตัวเลือกแรกคือ “สร้ างโฆษณาใหม่ ” ที4จะให้คุณระบุขอ้ มูลของโฆษณาลงไป
เช่น

ภาพประกอบที42.11 ขั8นตอนการเลือกรู ปแบบโฆษณาและรู ปภาพที4ใช้ทาํ การโฆษณา
การระบุข้อความที$จะแสดงในการโฆษณา และสามารถเพิ4ม URL ของเว็บไซต์ หรื อลิงก์ที4
จะพาผูช้ มโฆษณาไปในส่ วนต่างๆ ที4 คุณต้องการ โดยตัว URL นี8 จะถูกนําไปแสดงใน
โฆษณาที4คุณได้ทาํ แต่คุณก็สามารถเลือกที4จะไม่ระบุ URL ลงไปได้หากคุณไม่ตอ้ งการ

ภาพประกอบที42.12 ขั8นตอนการระบุขอ้ ความที4จะแสดง
ตัวเลือกที4สองคือ “ใช้ โพสต์ ที$มีอยู่แล้ ว” ในส่ วนนี8 คุณสามารถทําการเลือกโพสต์
ภายในเพจของคุณขึ8นมาทําโฆษณาได้เลย

ภาพประกอบที42.13 ขั8นตอนการเลือกโพสต์ที4มีอยูแ่ ล้วทําการโฆษณา
7. เมื4อทําทุกขั8นตอนเสร็ จแล้วก่อนทําการกดยืนยันเพื4อทําโฆษณา คุณสามารถคลิกที4คาํ
ว่า “ตรวจพิจารณา” เพื4อดูผลรวมทั8งหมดในการทําโฆษณาที4คุณได้ระบุไว้ หากเป็ นที4
พอใจก็ให้คลิกที4คาํ ว่า “ยืนยัน” เท่านี8 ก็ถือว่าเป็ นอันเสร็ จสิ8 นสําหรับการทําโฆษณาใน
ครั8งนี8ของคุณแล้ว

ภาพประกอบที42.14 ขั8นตอนการกดยืนยันเพื4อทําการโฆษณา
ในการทําโฆษณาบน Facebook ยิ$งคุณสามารถทําให้ กลุ่มเป้ าหมายแคบลงได้ มาก
เท่ าไหร่ การทําโฆษณาผ่ าน Facebook ของคุณก็จะยิ$งมีประสิ ทธิภาพมากขึนM เท่ านัMน และ

ถ้ าหากว่ าคุณไม่ พอใจหรื ออยากยกเลิกการทําโฆษณา คุณก็สามารถทําการยกเลิกได้ ด้วยการ
เข้ าไปที$ “ตัวจัดการโฆษณา” เพื$อทําการปิ ดโฆษณาได้ เลย
2.2 หลักการและทฤษฎีการสื$ อสารและการติดต่ อสื$ อสารภายในองค์ กร
2.2.1 ความหมายของการสื$ อสารและการสื$ อสารภายในองค์ กร
การสื4 อสารเป็ นหัวใจของการทําความเข้าใจระหว่างกันของมนุ ษย์ในสังคมมนุ ษย์จะทํา
ความเข้าใจกันได้ตอ้ งอาศัยการสื4 อสารเพื4อให้ขอ้ มูล ถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ซึ4งกันและกัน จึงมีการนิยามและความหมายของคําว่า “การสื4 อสาร (communication)” ไว้ดงั นี8
เสนาะ ติเยาว์. 2538: 33) ให้ความหมายไว้วา่ “การสื4 อสารเป็ นกระบวนการที4เกี4ยวกับการส่ ง
และรั บ สั ญ ลัก ษณ์ ที4 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความหมายขึ8 น ในใจของผู ้เ กี4 ย วข้อ ง โดยบุ ค คลเหล่ า นั8 นมี
ประสบการณ์อย่างเดียวกัน”
ความหมายการสื$ อสารภายในองค์ กร
ศุภมน อนุศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการสื4 อสารในองค์กรไว้วา่ คือการถ่ายทอด
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆรวมทั8งกระบวนการแลกเปลี4ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน
โดยมี ความสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคลากรหรื อหน่ วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านรู ปแบบวิธีการ
สื4 อสารต่างๆ เพื4อให้เกิดการรับรู ้และความเข้าใจร่ วมกันในการปฏิบตั ิตนซึ4 งจะเป็ นผลให้องค์การ
และ บุคลากรในองค์การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที4ได้ต8 งั ไว้เพื4อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้ว่า “การสื4 อสาร” คื อ กระบวนการของการถ่ ายทอดสารจากบุ คคลฝ่ ายหนึ4 งซึ4 ง
เรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร ไปยังอีกบุคคลอีกฝ่ ายหนึ4 ง ซึ4 งเรี ยกว่า ผูร้ ับสารโดยผ่านสื4 อโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ4 งในสภาพแวดล้อมหนึ4 งจนเกิดการเรี ยนรู ้ความหมายในสิ4 งที4ถ่ายทอดร่ วมกันและตอบสนองต่อ
กันได้ตรงตามเจตนาของ ทั8งสองฝ่ าย ส่ วน
“การสื4 อสารภายในองค์การ” คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์กรภายใต้รูปแบบและวิธีการสื4 อสารต่าง ๆ เพื4อสร้างการรับรู ้และความเข้าใจร่ วมกันเกี4ยวกับ
การปฏิบตั ิของคนในองค์การ
2.2.2 องค์ ประกอบของการสื$ อสาร
กระบวนการสื4 อสารนั8นจะต้องประกอบด้วยส่ วนสําคัญ ๆ 4 ส่ วน ซึ4งจะกล่าวถึงรายละเอียด
ขององค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี8
1. ผูส้ ่ งสาร (Sender) เป็ นองค์ประกอบที4สาํ คัญในกระบวนการสื4 อสารมีนกั วิชาการได้ให้
คํานิ ยามของผูส้ ่ งสารไว้ว่า ผูส้ ่ งสาร หมายถึง บุคคลที4มีความคิดความตั8งใจที4จะส่ งข้อมูล
ข่าวสาร อารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิด และความเชื4อต่างๆไปยังผูร้ ับสารเพื4อก่อให้เกิดผลอย่าง
ใดอย่างหนึ4 งต่อผูร้ ับสารเป็ นองค์ประกอบที4มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื4นๆทั8งในแง่
ของการเป็ นผูเ้ ลือกข้อมูลข่าวสารที4จะถ่ายทอดการเลือกวิธีการและช่องทางที4จะทําให้สาร

ไปถึงผูร้ ับสารรวมทั8งการกําหนดตัวผูท้ ี4จะเป็ นผูร้ ับสารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื4อต้องการให้
เกิดการเปลี4ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ4งกับบุคคลที4เป็ นผูร้ ับสาร
2. สาร (Message) สารเป็ นองค์ประกอบที4สาํ คัญอีกอย่างหนึ4งในกระบวนการสื4 อสาร
สาร หมายถึง เรื4 องราวอันมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์
ใดๆก็ต ามที4 ส ามารถทํา ให้เ กิ ด การรั บ รู ้ ร่ ว มกัน ได้ สารจะเกิ ด ขึ8 น ก็ต่ อ เมื4 อ ผูส้ ่ ง สารเกิ ด
ความคิดขึ8น และต้องการจะส่ งหรื อถ่ายทอดความคิดนั8นไปสู่ การรับรู ้ของผูอ้ ื4น (ผูร้ ับสาร)
การส่ งสารนั8น ก็โดยการที4ผสู ้ ่ งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ4 ง หรื อหลายอย่างเพื4อ
แทนความคิดที4เกิดขึ8น พฤติกรรมที4ว่านี8 ก็เช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการ
หรื อกิริยาอย่างใดอย่างหนึ4งก็ได้ และพฤติกรรมในการแสดงออกซึ4 งความคิดนี8 ไม่วา่ จะด้วย
วิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึ8นอยูก่ บั ทักษะของผูก้ ระทําทั8งสิ8 น
3. ช่องทางการสื4 อสารหรื อสื4 อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที4นาํ พาข่าวสารจากผู ้
ส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ดังนั8น ช่องทางการสื4 อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัส ทั8ง 5ของ
มนุษย์ที4รับรู ้ความหมายจากสิ4 งต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยนิ การดมกลิ4น การสัมผัส
และการลิ8มรส หรื อนอกจากนี8ช่องทางการสื4 อสารหรื อสื4 อ อาจหมายถึงคลื4นเสี ยงและ
อากาศที4อยูร่ อบๆ ตัวคนด้วย
4. ผู ร้ ั บ สาร (Receiver) นับ เป็ นสิ4 ง ที4 สํ า คัญ อี ก ประการหนึ4 งเนื4 อ งจากการสื4 อ สารจะมี
ความหมายอย่างไรจะประสบความสําเร็ จหรื อไม่ ย่อมขึ8นอยูก่ บั ผูร้ ับสารว่าจะเลือกรับสาร
หรื อเลือกที4จะตีความ และเข้าใจต่อข่าวสารที4ตนเองได้รับนั8นอย่างไร
2.2.3 ช่ องทางการสื$ อสารภายในองค์ กร
1. การติ ด ต่ อ สื4 อสารทางลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร (Written Communication) หมายถึ ง การ
ติดต่อสื4 อสารที4แสดงออกโดยการเขียน ซึ4 งอาจเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลขแสดงจํานวนก็ได้ เช่น การ
บันทึกข้อความ ป้ายประกาศ สิ4 งตีพิมพ์จดหมายข่าว และวารสาร เป็ นต้น
2. การติดต่อสื4 อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื4 อสารที4
แสดงออกโดยการพูด เช่น การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การปรึ กษาหารื อ (Counseling) การ
อบรม การสัมมนา กาพบปะตัวต่อตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ และการบอกต่อ เป็ นต้น
3. การติดต่อสื4 อสารที4ตอ้ งใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ
สื4 อสาร เป็ นเครื4 องมื อทางเทคนิ ค ที4 มีประโยชน์ เป็ นส่ วนย่อยกลุ่มหนึ4 งของเทคโนโลยีในสังคม
มนุษย์ ซึ4 งแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที4แตกต่างกันตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน แต่ ก็มี คุ ณสมบัติ ประการหนึ4 ง ที4 ค ล้า ยคลึ ง กันคื อ การเอาชนะขี ด จํา กัด ความสามารถ ตาม
ธรรมชาติ และเพิ4มประสิ ทธิภาพในการสื4 อสาร เช่น การบันทึกและเผยแพร่ ข่าวสาร เป็ นต้น
2.2.4 ประเภทของการสื$ อสารภายในองค์ การ

(เรวัตร สมบัติทิพย์. 2543:23) ได้ทาํ การแบ่งประเภทของการสื4 อสารภายในองค์การตามทิศทางการ
สื4 อสารออกเป็ น 2 แบบ คือ
1. การสื4 อ สารทางเดี ย ว (One – Way Communication) หมายถึ ง การสื4 อ สารที4 ผู ส้ ่ ง สาร
ถ่ายทอดข่าวสารหรื อคําสั4ง สู่ ผรู ้ ับสาร มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ไม่มีการย้อนกลับหรื อดูปฏิกิริยาของ
ผูร้ ับสารซึ4 งการสื4 อสารแบบนี8 จะมีลกั ษณะเป็ นไปในรู ปของนโยบาย คําสั4งของผูบ้ ริ หารระดับสู งสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูส้ ่ งสารมีบทบาทในฐานะเป็ นผูก้ ระทํา (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไป
ยังผูร้ ับสารโดยมีความตั8งใจที4จะกระทําการเปลี4ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอย่างของผูร้ ับ
สารให้เป็ นไปตามความต้องการของตน
2. การสื4 อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื4 อสารที4ผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับสารสามารถส่ งข่าวสาร และแลกเปลี4ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน การสื4 อสารสองทาง ผู ้
ส่ งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลับของผูร้ ับสาร (Feedback) ซึ4งนับว่าเป็ นสิ4 งที4จาํ เป็ นมาก
จากความหมายของแนวคิดเบื8องต้นสรุ ปได้วา่ การติดต่อสื4 อสารนั8นเป็ นสิ4 งที4สาํ คัญที4สุดไม่
ว่าจะเป็ นการติ ดต่อสื4 อสารระหว่างบุคคล รวมทั8งการติ ดต่อสื4 อสารภายในองค์กรในแต่ละแห่ ง
เนื4 องจากการสื4 อสารนั8นช่วยทําให้แต่ละบุคคลนั8น สามารถเข้าใจร่ วมกันกับสิ4 งที4อีกฝ่ ายต้องการจะ
สื4 อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการสื4 อสาร ทางใดก็ตาม
ช่วยส่ งเสริ มให้การดําเนิ นการทํางานตามขั8นตอนได้อย่างเป็ นระบบ ถ้าได้รับสื4 อสารซึ4 งกันและกัน
ได้ถูกต้องครบองค์ประกอบทําให้เกิ ดความเข้าใจ และ สามารถดําเนิ นการทํางานตามขั8นตอนที4
ได้รับมอบหมายจากการติดต่อสื4 อสารจากอีกฝ่ ายจนประสบผลสําเร็ จ
2.3 แนวคิดเกีย$ วกับการประสานงาน
การประสานงาน เป็ นการจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื4อให้ฝ่ายต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ขจัดความขัดแย้ง เพื4อให้งานเป็ นไปอย่างราบรื4 น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างสมานฉันท์และมี ประสิ ทธิ ภาพ งานสําเร็ จตามเป้ าหมายในเวลาที4 กาํ หนดมี นักวิชาการได้
อธิ บายถึ งลักษณะสําคัญของการประสานงาน (สุ ธีสุทธิ สมบูรณ์ และสมานรั งสิ โยกฤษฏ์, 2542,
หน้า 72) ไว้ดงั นี8 คือ
1. การประสานงานจะเป็ นเรื4 องที4 เกี4ยวกับความร่ วมมือไม่ใช่ว่าเกี4ยวกับการจัดเพื4อให้งาน
ประสานกันได้ เท่านั8น แต่จะเป็ นความร่ วมมือของผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกฝ่ ายเพื4อให้งานบรรลุจุดหมาย
ในรู ปของทีมงาน (Team Work) อีกด้วย
2. การประสานงานจะเป็ นเรื4 องที4เกี4ยวกับเทคนิคการบริ หารโดยมีลกั ษณะเป็ นส่ วนที4 ใส่ เข้า
ไป (Input) กับส่ วนที4เป็ นผลออกมาหรื อผลผลิต (Output) โดยส่ วนที4ใส่ เข้าไปนั8นเป็ นปั จจัยต่างๆ
ในการบริ หารได้แก่ คน เงิน และวัสดุส4ิ งของ ตลอดจนอํานาจหน้าที4เวลาความตั8งใจในการทํางาน
และความสะดวกต่าง ๆ เพื4อให้ได้ผลออกมาอย่างมีประสิ ทธิภาพ

ดังนั8นการประสานงานที4ดี จะต้องอาศัยการใช้เทคนิคทางการบริ หารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การวางแผนที4ดีการจัดให้ มีแผนผัง ขององค์กรเกี4ยวกับหน้าที4และความรับผิดชอบ การกระจายงาน
ความเคลื4อนไหวของงาน และการ แสดงสถานที4ทาํ งาน เป็ นต้น ซึ4 งสิ4 งเหล่านี8 จะเป็ นเครื4 องช่วยให้
การดําเนิ นงานนั8นเป็ นไปตามระเบียบแบบแผนทําให้การขัดแย้งลดน้อยลงและในขณะเดียวกันกับ
การประสานงานก็ดีข8 ึนด้วย
2.3.1 องค์ ประกอบของการประสานงาน
พิจารณาองค์ประกอบที4สาํ คัญ ได้ดงั นี8
1. ความร่ วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่ วมกันของทุกฝ่ ายโดยอาศัยความ
เข้า ใจ หรื อ การตกลงร่ ว มกัน มี ก ารรวบรวมกํา ลัง ความคิ ด วิ ธี ก าร เทคนิ ค และระดม
ทรัพยากรมาสนับสนุ น งานร่ วมกัน เพื4อให้เกิ ดความเป็ นอันหนึ4 งอันเดี ยวกันเต็มใจที4จะ
ทํางานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลาจะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที4และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตาม
กําหนดเวลาที4ได้ตกลงกันไว้
3. ความสอดคล้องจะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทํางานซ้อนกัน
4.ระบบการสื4 อสารจะต้องมีการสื4 อสารที4เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื4 น
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึ งทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทํางาน เพื4อมุ่งไปสุ่ จุดหมายเดี ยวกัน
ตามที4กาํ หนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
6. คน ในการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งทํางานเกี4ยวข้องกับคนซึ4 งต้องประสานงานกับบุคคล
ทั8งในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.3.2 วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที4จะทําให้งานที4ทาํ
เกิ ดผลสําเร็ จโดยปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องในจังหวะเวลาเดี ยวกัน ได้ผลงานที4มีคุณภาพเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเพื4อประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานก่อนการประสานงานควรกําหนดความ
ต้องการให้แน่ ชดั ว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรื อจะทําให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่า ไม่มี
วัตถุประสงค์ที4ชดั เจน อาจจะประสานงานผิดพลาดจากที4ควรจะเป็ นได้ โดยทัว4 ไปเราประสานงาน
เพื4อให้การดําเนินงานมีความสะดวกราบรื4 นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละ
ครั8งหรื อในแต่ละกรณี มีการประสานงานโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เฉพาะตามที4ได้ฝึกปฏิบตั ิมา
ดังนี8
1. เพื4อแจ้งให้ผซู ้ 4 ึงมีส่วนเกี4ยวข้องทราบรายละเอียดของการทํางาน
2. เพื4อรักษาไว้ซ4 ึงความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
3. เพื4อขอความยินยอมหรื อความเห็นชอบจากบุคคลที4ทาํ งานร่ วมกันภายในองค์กร
4. เพื4อขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี4เกี4ยวข้องหรื อผูร้ ่ วมงาน

5. เพื4อสร้างสรรค์งานให้ได้ตรงตามความต้องความต้องการที4ลูกค้าต้องการไว้และตรงตาม
เป้าหมายที4ได้ต8 งั ไว้
2.4 ขัMนตอนการติดต่ อและประสานงานกับลูกค้ า
1. ประชุมแผนการดําเนินงานการหาข้อมูลลูกค้าที4ตอ้ งการเชิญมาร่ วมในเว็บไซต์คอ
ร์สเรี ยนออนไลน์
2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื4อชี8แจงรายละเอียดกับการทําโฆษณาและการตลาดผ่าน
ทางดิจิทลั มีเดีย และส่ งเงื4อนไข ข้อตกลงต่างๆผ่านทาง E-Mail
3. เมื4อลูกค้ายินยอม จึงระบุวนั และกําหนด สถานที4 วัน และเวลา เพื4อนัดพบเจรจา ชี8 แจง
กําหนดรายละเอียด เงื4อนไขความต้องการต่างๆอย่างละเอียด
4. ประชุ มงานเตรี ยมแผนงานกับทุกฝ่ ายที4 เกี4 ยวข้องกับProject เพื4อรั บทราบรายละเอี ยด
ต่างๆ ที4จะนําไปเสนอลูกค้าในวันที4นดั พบ
5. นํารายละเอียดต่างๆของทางบริ ษทั เสนอแก่ลูกค้า ตามวัน และเวลาที4กาํ หนด เพื4อชี8แจง
ให้ทราบและรับข้อตกลงดังกล่าวที4ได้นาํ เสนอและตกลงราคาร่ วมกัน
6. ประสานงานกับ ทางผู ้บ ริ หารที4 เ ป็ นเจ้า ของโครงการ และประชุ ม งานนํา ข้อ มู ล
รายละเอียดทั8งหมด ตามที4ลูกค้าต้องการ มาชี8แจงให้กบั ทุกฝ่ ายที4เกี4ยวข้องภายในองค์กรได้รับทราบ
ร่ วมกันเพื4อเข้าสู่ ข8นั ตอนการดําเนินงานตามที4ลูกค้าต้องการ
7. ประสานงานกับฝ่ ายที4เกี4ยวข้องเพื4ออธิ บายรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้าที4
ลูกค้าต้องการอย่างละเอียดเพื4อให้เกิดการสร้างงานที4ตรงตามที4รับบรี ฟมาในครั8งแรกเอง
8. ตรวจสอบความถูกต้องของชิ8นงาน ก่อนนําไปเสนอลลูกค้าและเมื4อลูกค้ายังมิพอใจกับ
สิ4 งนั8น ก็ตอ้ งนําข้อผิดพลาดดังกล่าวมาสรุ ปให้แก่ ตําแหน่ง Graphic Design ได้ปรับปรุ งแก้ไขตามที4
ลูกค้าต้องการอีกครั8งจนสําเร็ จพร้อมนําชิ8นงานนั8นลงขายลงบนสื4 อออนไลน์ได้อย่างเสร็ จสมบูรณ์
ดังนั8น ขั8นตอนทุกขั8นดังกล่าวล้วนแล้วแต่จะต้องมีการประสานงานอยูใ่ นทุกระดับขั8นของ
การทํางานร่ วมกันกับทุกฝ่ ายจนกระทัง4 งานนั8นสําเร็ จ
“การประสานงาน” จึ งเป็ นกระบวนการที4 สําคัญที4 สุดต่อการบริ หารงานและการทํางาน
ประการหนึ4 งที4จะขาดเสี ยมิได้เป็ นสิ4 งที4ตอ้ งทําต่อเนื4 องและสอดคล้องกันไปของบุคคลหรื อทุกฝ่ าย
ภายในองค์กร เพื4อให้งานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
เพราะหากว่ามีการประสานงานที4ผดิ พลาดแล้ว งานนั8นก็ไม่สามารถที4จะดําเนินต่อไปได้

บทที$ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื$ อและทีต$ 8งั ของสานประกอบการ
3.1.1 ชื#อสถานประกอบการ
บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด
3.1.2 ที#ต> งั สถานประกอบการ ชั>น 8 ตึก Capital Work Place 1 ซอย ทองหล่อ 20 แขวง คลอง
ตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02 024 9759

ภาพประกอบที# 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด

ภาพประกอบที# 3.2 แผนที#รูปภาพ บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด

ภาพประกอบที# 3.3 บริ ษทั ที#ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด เริ# มก่อตั>งโดยคุณเบิ>ล – ณรงค์ยศ มหิ ทธิ วาณิ ชชา
ดํารงตําแหน่ ง Chief Digital Officer และ Co-founder ของ บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด เริ# ม
จากช่วงแรกคุณเบิ>ลเป็ นพนักงานประจํา (เขียนโปรแกรม) ระยะเวลา 1 ปี พอถึงจุดหนึ# งอยาก
สร้างชิ>นงานออกมาเป็ นภาพ เลยเลือกเรี ยนคอร์ สสั>นๆ แถวที#ทาํ งาน เมื#อเกิดความชอบ จึงหาที#
เรี ยนต่อเป็ นปริ ญญาโทที#ต่างประเทศด้าน Multimedia จากนั>นก็กลับมาทํางานที#เดิม จนกระทั>ง
เกิดความคิดที#รู้สึกว่าอยากทํางานเจ๋ งๆ แบบต่างประเทศอยากจะออกมาทําอะไรเอง จึงปรึ กษา
กับลูกพี#ลูกน้อง คือ คุณแหม่ม อาชี พ Marketing ที#กาํ ลังอยากจะเปลี#ยนงานหาที#ใหม่ อยู่พอดี
เลยจับมือกันเริ# มธุ รกิจ ในช่วงแรกปี ค.ศ.2006 เริ# มทําบริ ษทั เว็บดีไซน์เอเจนซี# ซึ# งเป็ นธุ รกิจที#
ทําเกี#ยวกับ แฟลชเว็บไซต์ ซึ# งช่วงแรกที#มีแค่คุณเบิ>ล-คุณแหม่ม และ Designer อีก 1 คน โชคดีที#
ตอนนั>นมีคู่แข่งไม่มากและต่อมา ช่วงปี ค.ศ. 2010 เป็ นยุคที# IPad เริ# มเข้ามาในประเทศไทย แต่
ไอแพดไม่รองรับแฟลช เนื#องจากกิน Resource ของเครื# อง พอ IPadเริ# มบูม Demand งานแฟลช
อยู่ในช่ วงขาลง ซึ# งในขณะเดี ยวกันนั>น Facebook ก็เริ# มเข้ามาในประเทศไทย เริ# มมี การทํา
การตลาดบน Facebook และจุ ดๆนี> ทาํ ให้เกิ ดความเปลี# ยนแปลงของธุ รกิ จ เลยหันมาลองทํา
Facebook Marketing จากนั>น และเริ# ม มี พ นัก งานและตํา แหน่ ง งานมาขึ> น อาทิ เ ช่ น Strategy,
Media, Content จนกระทั>งร่ วมมือกับ Partner อีก 2 คน คือ คุณหลิน คุณกอล์ฟ ทําให้มีคนช่วย
คุยและสามารถตัดสิ นใจเมื#อเวลาคุยกับลูกค้าได้เลยทันทีจนกลายมาเป็ นบริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์
ที# ท าํ เกี# ย วกับ โฆษณาดิ จิ ท ัล ทั>ง ออนไลน์ แ ละออฟไลน์ แต่ ห ลัก ๆจะเน้น ไปทางออนไลน์
ปั จ จุ บ ัน มี ฝ่ าย Project Manager, Media, Analytic, Programmer, , Content, Graphic Designer,

Costumer Services, Admin, Account, Production, Creative, Strategy จนเรี ยกได้ว่าเป็ น Digital
Agency หรื อบริ ษทั โฆษณาครบวงจร

ภาพประกอบที# 3.4 Milestones ของบริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและบริหารงานขององค์ กร
Manage
Team
Chief Digital Officer &
Cofounder

Leader

Leader

Project
Manager

Admin

All

Media

Account

Creative

Analytic

Production

Prodution

Leader

Strategy

Programmer

Content

Graphic
Design

Costumer
Servise

ภาพประกอบที# 3.5 แผนภูมิการจัดองค์กรและการบริ หารขององค์

3.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน$ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

3.4.1 ตําแหน่งงานที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดําเนิน
นางสาวเจนจิรา สายเนตร ตําแหน่ง Project Manager (PM)
3.4.2 ลักษณะงานที#นกั ศึกษาได้รับมอบหมายดําเนินงาน
ได้รับมอบหมายดําเนินงานฝ่ าย Project Manager (PM) ของบริ ษทั เดอะ เว็บ
ไฟลท์ จํากัด
โดยดําเนินรายงานในเรื# องดังต่อไปนี>
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์และ E-mail
- ออกนอกสถานที#ไปคุยงานประสานงานกับทางลูกค้า
- การวางแผนการทําดําเนินงานลงใน Timeline
- ประสานงานกับทุกฝ่ ายที#เกี#ยวข้องภายในบริ ษทั
- ทํา Presentation (เงื#อนไข ราคา Content) นําเสนอลูกค้า ทาง E- mail
- สรุ ปข้อมูลเนื>อหาในแต่ละงานลงใน Microsoft Excel, PowerPoint
3.5 ชื$ อและตําแหน่ งของพนักงานทีป$ รึกษา
3.5.1 ชื#อ สกุล พนักงานที#ปรึ กษา
นางสาว เสาวลักษณ์ พินิจนันทกุล
3.5.2 ตําแหน่งของพนักงานที#ปรึ กษา
Project Manager (PM)
3.5.3 ลักษณะงานของพนักงานที#ปรึ กษา
ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับองค์กร
3.6 ระยะเวลาทีป$ ฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
3.6.1 ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วันที# 14 พฤษภาคม 2562 – 31 สิ งหาคม 2562 (รวม 16 สัปดาห์)
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
3.7 ขั8นตอนและวิธีการดําเนินงานเพื$อนําเสนอผลงานและพัฒนาการของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ทั8ง 16 สั ปดาห์ และรายงานพัฒนาการของนักศึกษา

ระยะเวลา
สัปดาห์ที# 1
สัปดาห์ที# 2
สัปดาห์ที# 3
สัปดาห์ที# 4
สัปดาห์ที# 5
สัปดาห์ที# 6
สัปดาห์ที# 7
สัปดาห์ที# 8
สัปดาห์ที# 9
สัปดาห์ที# 10
สัปดาห์ที# 11
สัปดาห์ที# 12
สัปดาห์ที# 13

สัปดาห์ที# 14

รายละเอียดการปฏิบัตสิ หกิจ
ทําความรู้ จกั กับทุกแผนกในบริษทั / ออกนอกสถานทีพ$ บ
ลูกค้ า
รับบรีฟงานจากูกค้ า / วิเคราะห์ แบรนด์ คู่แข่ ง / ติดต่ อ
ประสานงานกับลูกค้ า และเข้ าประชุมของบริษทั
ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า / ทําสไลด์ สรุปงานส่ งให้ แต่ ละ
ฝ่ าย / เข้ าประชุมของบริษทั
หาข้ อมูลและหา Analysis ของแบรนด์ คู่แข่ ง / ตรวจสอบ
รายชื$ อผู้โชคดีล้ นุ รับรางวัล
ทําสไลด์ เพื$อนําเสนอข้ อมูลทีเ$ กีย$ วข้ องเบบีเ8 ลิฟให้ กบั พีใ$ น
แผนก
ประชุมคุยงานเบบีเ8 ลิฟกับพีใ$ นแผนก เพื$อวางแผนการ
ดําเนินงาน
ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า / ตรวจสอบข้ อมูลในExcel
แก้ ไขปัญหากับทีม Cs ในการตอบลูกเพจ / คิดเลือกรายชื$ อ
ผู้โชคดี เพื$อส่ งของรางวัล / ตรวจสอบข้ อมูลทีล$ ูกค้ าส่ งมา
แก้ ไขปัญหากับทีม Cs ในการตอบลูกเพจ
เข้ าประชุมของเบบีเ8 ลิฟ / ประชุมโปรเจกของบริษทั
ตรวจสอบคําผิดในword ก่ อนส่ งให้ ลูกค้ า / สรุป Data
ข้ อมูลลงในExcelพร้ อมส่ งให้ ทมี
แก้ ไขปัญหากับทีม Cs ในการตอบลูกเพจ / ประสานกับ
ฝ่ ายทีเ$ กีย$ วข้ องในทีม / สรุปข้ อมูลลง Excel
ติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า / สรุป content ส่ งให้ ลูกค้ า /
ตรวจเช็คPlatform ในเว็บไซต์ เบบีเ8 ลิฟตามทีล$ ูกค้ าบรีฟ
แก้ ไขปัญหากับทีม Cs ในการตอบลูกเพจ / ตรวจเช็คงาน
Excel / ตรวจเช็คPlatform ในเว็บไซต์ เบบีเ8 ลิฟตามที$
ลูกค้ าบรีฟ
แก้ ไขปัญหากับทีม Cs ในการตอบลูกเพจ / ตรวจสอบ
รายชื$ อExcel / ตรวจเช็คPlatform ในเว็บไซต์ เบบีเ8 ลิฟ
ตามทีล$ ูกค้ าบรีฟ

สัปดาห์ที# 15
สัปดาห์ที# 16

ติดต่ อประสานงานกับฝ่ ายทีเ$ กีย$ วข้ อง / ประชุม / ออกนอก
สถานทีค$ ุมงานProduction
เสนองานลูกค้ า / โพสต์ งานลง Facebook Fan page /
ประชุม สรุปงานทั8ง16 สั ปดาห์ กับพีเ$ ลีย8 งในแผนก

รายละเอียดการปฏิบัตงิ านสหกิจ
ขั8นตอนการดําเนินงาน
ศึกษารายงานข้อมูลเบื>องต้นจาก
สถานประกอบการ
ขั>นตอนการปฏิบตั ิงาน, คุยงาน,
ประสานงานกับลูกค้า
คิดและนําเสนอหัวข้อรายงาน
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
สําหรับจัดทํารายงาน
เสนอโครงเล่มรายงานให้อาจารย์
ที#ปรึ กษา
จัดทําเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
นําเสนอเล่มรายงาน

3.8 อุปกรณ์ และเครื$ องมือทีใ$ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ ด้านฮาร์ ดแวร์
Notebook ASUS 1 เครื# อง

พฤษภาคม 62

มิถุนายน 62

กรกฎาคม 62

สิ งหาคม 62

เครื# องถ่ายเอกสารที#สามารถ Print และ Scan 1 เครื# อง
3.8.2 อุปกรณ์ ด้านซอร์ ฟแวร์
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Power Point

บทที$ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
จากการศึกษาเรื* องการศึกษาขั/นตอนการประสานงานลูกค้าในตําแหน่ งProject Manager
ของบริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และมุ่งศึกษา
กระบวนการขั/นตอนการประสานงานลูกค้า ตําแหน่ง Project Manager ปฏิบตั ิงานในครั/งนี/
ทําให้ทราบถึงขั/นตอนการทํางานในตําแหน่ งบริ หารงานลูกค้าเพื*อการทําโฆษณาและการตลาด
ให้กบั บริ ษทั ต่างๆ ปฏิบตั ิโดยผลปฏิบตั ิงานในครั/งนี/ ทําให้ทราบถึงขั/นตอนการทํางานในตําแหน่ง
บริ หารงานลูกค้าเพื*อทําการโฆษณาดังนี/
4.1 ขั2นตอนก่ อนการดําเนินงานเพื$อร่ วมจัดทําการโฆษณาและการตลาดให้ กบั บริษทั ต่ างๆ
4.1.1 ติดต่ อประสานงานและรับข้ อมูลจากลูกค้ าก่ อนการดําเนินงาน
เนื* องจากแบรนด์ BabyLove เป็ นลูกค้าที*ทางบริ ษทั ดูแลมาอยูแ่ ล้ว และจะมีการทํา content
ให้ทุกๆเดือน โดยเริ* มจากศึกษาดูภาพร่ วมใน Facebook fan page ของ BabyLoveว่าContent ที*ผ่าน
มาในแต่ละเดือนมีผลตอบรับอย่างไร และศึกษาดูแบรนด์คู่แข่งว่าเขาใช้ content อะไรมีผลตอบรับ
อย่างไร รวมทั/งกระแสที* สามารถปรั บใช้กบั Content จากนั/นจะประชุ มกับที ม Content ว่าเดื อน
ต่อไป จะมีหวั ข้ออะไรและต้องการพูดถึงผลิตภัณต์ตวั ไหนในแบรนด์ BabyLove เมื*อประชุมเสร็ จ
จะมีการ Assign งานให้กบั ทีม content เพื*อขอหัวข้อ content ในเดือนถัดไป

ภาพประกอบที*4.1 รายละเอียดความต้องการของลูกค้าตลอดระยะเวลา 1 ปี

4.1.2 ขั2นตอนการวางแผนการดําเนินงาน

หลังจากที*ได้รับหัวข้อแล้ว ทําการนัดประชุ มรับบรี ฟงานจากลูกค้า เนื* องจากลูกค้ามีline
Product หลากหลาย ทําให้มีบางตัวที* ลูกค้าอยากจะทําการตลาดเป็ นพิเศษ ดังนั/นลู กค้าจะเลื อก
Product ที*ตอ้ งการมาให้ทางบริ ษทั เพื*อทําการโฆษณาและการตลาดของ Product ตัวนั/นๆ เมื*อทํา
การรับบรี ฟจากลูกค้าเสร็ จ ฝ่ าย Project Manager จึงทําการสรุ ปบรี ฟให้แต่ละฝ่ ายที*มีส่วนเกี*ยวข้อง
ได้รับทราบ และได้มีการวางแผนการดําเนิ นงานร่ วมกันว่าในแต่ละเดือน ว่าใน 1 เดือนนั/นต้องทํา
Content แบบใดที* จ ะตอบโจทย์ Product ที* ลู ก ค้า ส่ ง มา จากนั/น สรุ ป แผนการดํา เนิ น งานลงใน
timeline และเสนอราคาลูกค้าทาง E-mail

ภาพประกอบที* 4.2 การประชุมการประชุมรับบรี ฟงานจากลูกค้าเพื*อนําเสนอข้อมูลลูกค้า

ภาพประกอบที* 4.3 สรุ ปบรี ฟการประชุมเพื*อนําเสนอข้อมูลลูกค้า

ภาพประกอบที* 4.4 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอเรื* องราคา
เมื*อรับทราบความต้องการและเสนอเงื*อนไขข้อตกลงร่ วมกันทั/งหมดแล้ว ทางฝ่ าย Project
manager ของทางบริ ษทั ที* ได้ไปทําการเจรจากับทางลูกค้าสําเร็ จจึ งนําข้อมูลทั/งหมดที* ได้รับจาก
ลูกค้ามาทําการวางแผนและทําการประสานงานกับฝ่ ายที* เกี* ยวข้องกับ Project นี/ เพื*อปฏิ บตั ิ การ
ทํางานในขั/นตอนต่อไป
4.2 ขั2นตอนการดําเนินงานในการประสานงานกับฝ่ ายทีเ$ กีย$ วข้ องภายในบริษทั
เมื* อทําการสรุ ปข้อมูลที* ได้รับบรี ฟมาจากลูกค้าแล้วจึ งนําสิ* งที* ลูกค้าต้องการนั/นมาสรุ ป
ให้กบั ฝ่ ายที*เกี*ยวข้องกับการทํา content ดังกล่าวนี/ อาทิ ฝ่ ายออกแบบและสร้างสรรค์งาน (Graphic
Design), (creative content ในกรณี ที* content เป็ น motion หรื อ วิ ดีโ อ) ฝ่ ายคิ ด คํา โฆษณา content
(Topic, what to say, Objective)

ภาพประกอบที* 4.5 การสรุ ปงานให้กบั ทุกฝ่ ายที*เกี*ยวข้องรับทราบ
4.2.1 การประสานงานกับฝ่ าย Graphic Design, content, creative content (ในกรณีที$ content เป็ น
motion หรื อวิดโี อ)
การประสานงานเพื* อ ชี/ แ จง การทํา งานอย่า งละเอี ย ดตามที* ลู ก ค้า ต้อ งการในการจัด ทํา
องค์ประกอบต่างๆ ในการจัดทํา content และจัดการทําการผลิตชิ/นงาน เพื*อใช้ในการทํา Content
Marketing ให้ แ บรนด์ Baby Love ทาง Facebook Fan page ผู ้ จั ด ทํ า รายงานนั/ นมี ห น้ า ที* ค อย
ประสานงานทํา งานต่ า งๆ กับ ทางฝ่ าย Graphic Designer, content, creative ตั/ง แต่ ก ารนํา ความ
ต้องการจากทางลูกค้า ชี/ แจงให้กบั ฝ่ าย Graphic Design, content, creative ทราบอย่างละเอียดเพื*อ
นําไปสู่ การคิดเนื/ อหา Content (Topic, what to say, Objective) และถ้าช่วงนั/นมีกระแสใหม่ๆก็จะมี
การนําคํามาปรั บใช้ให้สอดคล้องกับกระแสในช่ วงนั/นๆ ที* ใช้ในการจัดการลง Content ผ่านทาง
Facebook Fan page เมื* อฝ่ าย content คิ ดคํา Caption ดังกล่ าวต่ างๆ นั/นสําเร็ จแล้ว จึ งนําข้อความ
โฆษณาเหล่านั/นส่ งต่ อไปที* ฝ่าย Designer เพื*อทํา Artwork แต่ในกรณี motion Video หรื อ Video
Content ฝ่ าย Creative จะเข้ามาช่วยคิด

ภาพประกอบที* 4.6 การประสานงานกับฝ่ าย content

ภาพประกอบที* 4.7 การประสานงานกับฝ่ าย Graphic Designer
ฝ่ าย content จึงเริ* มจัดทํา mock up หรื อ หารู ปให้เหมาะกับ content นั/นๆ พอหารู ปได้แล้ว
จึงเริ* มทําการพูดคุยเพื*อให้ทาํ งานได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ในส่ วนของทีม Graphic
Designer จะคุยในเรื* อง Artwork ว่าโอเคหรื อเปล่า หรื อ ทําได้หรื อไม่ จากนั/นส่ งข้อมูลทาง E-mail
เพื*อให้ลูกค้าตรวจสอบหัวข้อ และรายละเอียดใน slide หากมีการปรับแก้หวั ข้อ จะต้องทําการส่ งให้
ทีม Content ปรับแก้ / หากไม่มี feedback สามารถส่ งให้ทีม content เริ* มเขียน content ได้เลย
(เช่นเดียวกันกับทางทีม Graphic Design)

ภาพประกอบที*4.8 content ที*ลูกค้าApprovedแล้ว

ภาพประกอบที*4.9 Artwork ที*ลูกค้าApprovedแล้ว
เมื*อทีมContent เขียน content (Topic, what to say, Objective) เสร็ จ และทีม Graphic Design
จัด ทํา artwork เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ว ก็ถึ ง ขั/น ตอนที* ฝ่ าย Project Manager จะต้อ งตรวจสอบความ
ถูกต้อง ว่าตรงตามความต้องการของลูกค้าตรง ที* brief ไปหรื อไม่ จากนั/นรวบรวมส่ งให้ลูกค้าอีก
ครั/ง
4.3 การนําเสนองานให้ ลูกค้ า
เมื*อประสานงานกับทาง Content กับ Graphic Design ให้ดาํ เนิ นขั/นตอนการผลิตชิ/ นงาน
โฆษณา (Content) ตามความต้องการของลูกค้าหลังจากเสร็ จขั/นตอนการผลิตชิ/นงานเหล่านั/นแล้ว
ซึ* งการที*จะนํางานส่ งให้ลูกค้า จะส่ งทีละส่ วน เช่น ถ้าฝ่ ายContent คิด Content (Topic, what to say,
Objective) เสร็ จแล้วจะทําการส่ งให้ลูกค้าดูวา่ ตอบสนองความต้องการหรื อไม่ เมื*อถูกต้องตามความ
ต้องการแล้วจึงส่ ง Content ให้ฝ่าย Graphic Design ออกแบบ Artwork เมื*อเสร็ จแล้วจะทําการส่ งให้
ลูกค้าดูวา่ พึงพอใจหรื อไม่ โดยการทําการติดต่อประสานงานกับลูกค้าผ่านทาง E-mail / ติดต่อผ่าน
ทาง Application Line หรื อ โทรศัพท์ เพื*อเสนอชิ/นงานที*จะใช้ในการทํา Content Marketing โพสต์
ลง Facebook Fan page นั/น สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรื อไม่ หรื อต้องการให้แก่ในส่ วนไหนบ้าง
ลู กค้าก็จะทําการติ ดต่ อกลับทาง E-mail / ติ ดต่ อผ่านทาง Application Line หรื อ โทรศัพท์ เพื* อ
ดําเนินการในขั/นตอนต่อไป

ภาพประกอบที* 4.10 การนําเสนองานลูกค้าผ่านE-mail
4.4 ตรวจสอบชิ2นงานโฆษณาก่ อนทําการลง โฆษณา
หลังจากแก้ไขชิ/นงานที*ลูกค้าประสงค์แล้วขั/นตอนสุ ดท้ายที*สาํ คัญคือการตรวจสอบชิ/นงาน
ของทุ ก ฝ่ ายเพราะในขั/น ตอนนี/ เป็ นการสรุ ป การทํา งานควบคู่ ไ ปกับ ทุ ก ฝ่ ายที* เ กี* ย วข้อ งในการ
ดําเนินงาน ฝ่ ายProject Manager ต้องทําหน้าที* ตรวจสอบความถูกต้องของชิ/นงาน Content Caption
ต่างๆ ก่อนที*จะนํา content เหล่านั/น ลงโพสต์ ใน Facebook Fan page เพื*อทําการโปรโมท เพราะ
การทํา Content ผ่านสื* อออนไลน์ อย่าง Facebook Fan page นั/นเป็ นเรื* องที*ตอ้ งใช้ความละเอียดใน
การตรวจสอบ เนื* องจากเป็ นสื* อที* กว้าง คนเข้าถึ งได้ง่าย มี ฐาน Fan page เป็ นจํานวนมาก ถ้าเกิ ด
ความผิดพลาดในตัว Content หรื อ ลงโพสต์ต่างๆ จะทําให้แบรนด์ไม่มีความน่าเชื*อถือ และลูกค้าจะ
ไม่วางใจในการทํางานของบริ ษทั แต่ถา้ รู ปแบบเนื/ อหาใน content ถูกต้อง, น่ าสนใจ, ตอบปั ญหา
ผ่าน Content จะสร้างความน่าดึงดูดและเกิด Engagements และผลตอบรับที*ดี

ภาพประกอบที*4.11 ภาพงานโฆษณาก่อนแก้

ภาพประกอบที*4.12 ภาพงานโฆษณาที*แก้ไขสมบูรณ์
4.5 การสรุปผลการดําเนินงานและเตรียมรายละเอียดชิ2นงานโพสต์ ใน Facebook Fan page
ขั/นตอนนี/ เป็ นตอนสุ ดท้ายของการดําเนิ นงาน โดยการที* Content (Artwork + caption) จะ
ถูกโพสต์โดยฝ่ าย Project Manager ซึ* งเป็ นฝ่ ายที* ดูแลภาพรวมของFacebook Fan page ยกเว้นการ
ตอบ inbox ของลูกค้า

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

ภาพประกอบที* 4.14 Facebook Fan page (Baby Love)

บทที5$
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การสรุ ปผลและข้อเสนอแนะได้กาํ หนดส่ วนประกอบดังต่อไปนี;
5.1 สรุปผลการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
การปฏิบตั ิสหกิจศึกษาทีCบริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด เป็ นระยะเวลา16 สัปดาห์ ตั;งแต่วนั ทีC14
พฤษภาคม 2561 ถึง 31 สิ งหาคม 2562 โดยงานทีCได้รับมอบหมายให้ทาํ ส่ วนใหญ่น; นั เกีCยวข้องกับด้าน
ของการติดต่อประสานงานกับลูกค้าของทางบริ ษทั โดยตัวผูจ้ ดั ทํารายงานนั;นได้เข้ามาฝึ กปฏิบตั ิสหกิจ
ในช่ วงทีC ทางบริ ษทั นั;นกําลังดําเนิ นการในการทํา Content Marketing ให้กับแบรนด์ BabyLove บน
Facebook
เนืC องจากแบรนด์ BabyLove เป็ นลูกค้าทีCทางบริ ษทั ดูแลมาอยูแ่ ล้ว และจะมีการทํา content เป็ น
รายปี โดยทีCในทุกๆเดื อนจะมีการคิด Content ใหม่ๆและนําcontent มาปรับใช้กบั เทรนด์ปัจจุบนั ตัว
ผูจ้ ดั ทํานั;นจึงได้มีหน้าทีCหลักๆในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ ายทีCเกีCยวข้องภายในบริ ษทั และ
ได้มีโอกาสได้ออกไปนัดเจอลูกค้าภายนอกสถานทีCดว้ ยแต่โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการติดต่อประสานงาน
กับลูกค้ารั บเรืC องจากลูกค้าผ่านทางติ ดต่อทางE-mailและเป็ นการประชุ มติ ดต่อประสานงานภายใน
บริ ษทั มากกว่าการได้ออกนอกสถานทีC นอกจากนี (ตัวผูจ้ ดั ทํายังมีหน้าทีCในการประสานงานงานสรุ ปงาน
ให้กบั ฝ่ ายทีCเกีCยวข้องของภายในบริ ษทั ให้ได้รับทราบข้อมูลทีCได้รับมาจากลูกค้าร่ วมกันและยังได้เรี ยนรู ้
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืCน ฝึ กการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริ งจากการฝึ กสหกิศึกษาทีC บริ ษทั
เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด ทําให้ตวั ผูจ้ ดั ทํารายงานนั;นได้เรี ยนรู ้การทํางานจริ งภายในบริ ษทั โฆษณาเรี ยนรู ้
ระบบการทํางานร่ วมกันกับทุกฝ่ าย ซึC งภายในบริ ษทั นั;นจะขาดฝ่ ายบริ หารงานลูกค้ามิได้เลยเพราะฝ่ าย
ประสานงานลูกค้านั;นเปรี ยบเสมือนตัวกลางทีคอยรับเรืC อง ทําการสิC อสารถ่ายทอดงานไปยังฝ่ ายต่างๆได้
จากการทํางานจริ งทําให้ผจู ้ ดั ทํานั;นสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากขึ;น
ในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษานั;นทําให้ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
การสืC อสารทีC ตนเองชอบและมี ความถนัดได้อย่างเต็มทีC โดยใช้ความรู ้ พ;ืนฐานจากประสบการณ์ ใน
การศึกษามาปฏิบตั ิใช้งานจริ งซึC งในการทํางานตามทีCได้รับมอบหมายนั;น ผูจ้ ดั ทํารายงานนั;น ได้รับคําติ
ชมจากผูม้ อบหมายงานอยูบ่ า้ ง เมืCอมีคาํ ชมก็ยอ่ มมีคาํ ติในบางครั;งแต่สCิ งเหล่านั;นไม่ไดเป็ นปั ญหาและ
อุ ปสรรคต่ อตนเองแม้แต่ อย่างใด แต่ ยิCงกลับเป็ นแรงผลักดันให้พยายามทํางานทีC ได้รับมอบหมาย

เหล่านั;น ให้ดียิCงขึ;นไปตามทีCผมู ้ อบหมายงานนั;นได้คาดหวังไว้และตัวผูจ้ ดั ทํานั;นจะเก็บทุกคําติและคํา
ชมจากลู ก ค้า และบุ ค คลภายในบริ ษ ัท มาเป็ นประสบการณ์ ชี วิ ต และพัฒ นาศัก ยภาพตนเองให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการทํางานต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าอีกด้วย
5.2 ข้ อเสนอแนะการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา
5.2.1 การประสานงานกับลูกค้านั;นเป็ นฝ่ ายทีCตอ้ งเผชิญหน้ากับปั ญหาทีCจะเข้ามาจริ งโดยทีCตวั
เราเองนั;นไม่สามารถคาดคิดหรื อรู ้ล่วงหน้าได้วา่ ลูกค้าจะทําการสืC อสารหรื อแสดงปฏิกิริยาอะไรโต้ตอบ
กลับมาบ้าง ข้อเสนอแนะคือควรเตรี ยมความพร้อมในการหาข้อมูลให้พร้อมมีสมุดจดประจําตัวอยูเ่ สมอ
เตรี ยมสิC งทีCจะพูดจะสืC อสารกับลูกค้าไว้ให้พร้ อมเมืCอถึงสถานการณ์จริ งแล้วจะได้ไม่ตืCนตระหนกกับ
เหตุการณ์ทีCกาํ ลังเผชิญอยูแ่ ละจะทําให้เรากล้าเผชิญกับเหตุการณ์ในตอนนั;นและสามารถแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ดีเนืCองจากมีการเตรี ยมความพร้อมในการหาข้อมูลให้กบั ลูกค้ามาล่วงหน้าแล้ว
5.2.2 การติดต่อสืC อสารกับลูกค้านั;นเป็ นเรืC องทีCตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างมากในการพูด
เพราะลูกค้าจะเก็บรายละเอียดทุกคําพูดของเราไว้หมดตั;งแต่การเริC มสนทนากัน ฉะนั;นสิC งทีCอยากจะ
เสนอแนะคือการระวังเรืC องคําพูดให้มากทีCสุดควรระงับอารมณ์และสี หน้าของตนเองเมืCอไม่พอใจหรื อ
เมืCอลูกค้าพูดขัดแย้งกับทีCตนเองเสนอไปแล้วนั;นก็ควรจะน้อมรับแล้วฟั งและพูดเสนอด้วยนํ;าเสี ยงทีCใจ
เย็นไม่ใส่ อารมณ์เพืCอให้การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับตนเองนั;นเป็ นประสบผลสําเร็ จ
5.2.3 การทํางานในบริ ษทั โฆษณานั;น ย่อมมีคาํ ศัพท์เฉพาะทางการสืC อสารกันภายในบริ ษทั เช่น
Artwork, Assign, Specialists Content, Supportive Quote, internal meeting, topic, static Photo, Deadline
ซึC งในบางคําผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิสหกิจเองนั;นไม่เข้าใจ แต่กม็ ิได้เป็ นปั ญหากับการทํางานมากนักเพราะพื;นฐานก็
พอทราบคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีCใช้ในการสืC อสารภายในบริ ษทั โฆษณาเบื;องต้นมาบ้างแล้วแต่สาํ หรับคํา
ไหนทีCไม่เข้าใจในความหมายนั;นๆ ก็จะทําการจดคําศัพท์น; นั ใส่ สมุดบันทึกแล้วนําไปค้นหาความหมาย
ซึC งการจดจะทําให้เราจดจําคําเหล่านั;นได้ตลอด รวมไปถึงเนื;องานทีCทาํ ถ้าบางขั;นตอนทีCไม่เข้าใจหรื อไม่
รู ้อย่างแน่ชดั ควรจะถามพีCเลี;ยงหรื อพีCๆในแผนกโดยตรง ซึC งจะทําให้การทํางานดําเนิ นไปอย่างราบรืC น
และถูกต้อง สิC งทีCอยากจะเสนอคือควรเป็ นคนทีCใฝ่ รู ้และช่างสังเกต สงสัยส่ วนใดให้ถามพีCในแผนก และ
ควรจะทําการศึกษาและเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์เฉพาะเบื;องต้นภายในบริ ษทั โฆษณามาพอประมาณจึงจะทําให้
การทํางานในแต่ละวันนั;นดําเนินการไปได้อย่างราบรืC นเอง

บรรณานุกรม
กานต์มณี แสงศรี จิราภัทร. (2550). การสื& อสารภายในองค์ กรของบริ ษทั กสท.โทรคมนาคม จํากัด. (การ
ค้นคว้าแบบอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติรัตน์ นุ่มน้อย. (2555). การสื& อสารเพื&อการจัดการ การเปลีย& นแปลงในองค์ กร. (การค้นคว้าแบบอิสระ
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
เรวัตร สมบัติทิพย์. (2543). การติดต่ อสื& อสารในองคก์ าร:กรณี ศึกษา บริ ษทั ซีเกท เทคโนโลยี. (การ
ค้นคว้าแบบอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศิระ ศรี โยธิน. (2560). การสื& อสารภายในองค์ กรจากแนวคิดการสร้ างแบรนด์ ภายในองค์ กร. เข้าถึงได้
จาก http://www.mis.ms.su.ac.th/MISMS01/PDF02/609_20190614_j_58_1.pdf
สิ ทธิชยั จึงสกุลรุ จิเวช. (2543). การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า. (การค้นคว้าแบบอิสระบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุ ธี สุ ทธิสมบูรณ์. (2542). แนวคิดเกี&ยวกับการประสานงาน. กรุ งเทพฯ: ม.ป.พ.
HOOKITUPZ. (2561). วิธีลงโฆษณาบน Facebook อย่ างละเอียดทุกขันM ตอน. เข้าถึงได้จาก
https://www.hookitupz.com/

ภาคผนวก

ประวัตผิ ู้จดั ทํา

ชื2 อ
รหัสนักศึกษา
เบอร์ ตดิ ต่ อ
E-mail
ทีอ2 ยู่ปัจจุบัน
ประวัตกิ ารศึกษา
ปัจจุบันกําลังศึกษา
ประสบการณ์ ด้านสหกิจศึกษา
สถานประกอบการ
ทักษะและความสามารถพิเศษ

นางสาว เจนจิรา สายเนตร
5904600134
063-3874428
jenjiraa.sai@gmail.com
87/61 หมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี (ตอนต้น)
โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย (ตอนปลาย)
ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า Project Manager (PM)
บริ ษทั เดอะ เว็บไฟลท์ จํากัด
ว่ายนํMา, รําไทย

