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

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

