บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ กษา เรื่ อง การศึ ก ษาขั้นตอนการทางานในตาแหน่ ง
บริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์( Learn Rocket) ของบริ ษทั Ovia Three จากัด
เพื่ อ มุ่ ง ศึ ก ษาขั้ นตอนการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ลู ก ค้ า และประสานงานภายในองค์ ก ร
เพื่อร่ วมจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทารายงานฉบับนี้ผศู ้ ึกษาได้ศึกษา
ในเรื่ องดังต่อไปนี้คือ
2.1แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.1ความหมายของสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.2การโฆษณาผ่านเว็บไซต์
2.2 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่ อสาร
2.2.1ความหมายของการสื่ อสารและการสื่ อสารภายในองค์กร
2.2.2องค์ประกอบของการสื่ อสาร
2.2.3ช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กร
2.2.4ประเภทของการสื่ อสารภายในองค์การ
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประสานงาน
2.3.1องค์ประกอบของการประสานงาน
2.3.2วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
2.4 วิธีการติดต่อและประสานงานกับลูกค้า
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2.1แนวคิดเกีย่ วสื่ อโฆษณาออนไลน์
2.1.1 ความหมายของสื่ อโฆษณาออนไลน์
Zeff Robbin, Aronson Brand (2000) อธิ บายความหมายของการโฆษณาออนไลน์ไว้ว่า
เป็ นการรวมกันระหว่างการนาเสนอตราสิ นค้า ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ นค้าและการบริ การ การติดต่อซื้อ
ขาย เป็ นการผสมผสานระหว่างการโฆษณาทางสื่ อดั้งเดิมและการตลาดทางตรง แม้ว่าการโฆษณา
ออนไลน์จะสะดวกมากขึ้น แต่ก็ยงั มีขอ้ บกพร่ องคือ มีการโฆษณามากเกินไป บนเว็บไซต์มีขนาด
และรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงได้ทาการปรับรู ปแบบการโฆษณา ตรงกับข้อกาหนดของแต่
ละเว็บไซต์ และกาหนดขึ้นเป็ นรู ปแบบเพื่อใช้ในการโฆษณา ในแต่ละเว็บไซต์ และกาหนดขึ้นเป็ น
รู ปแบบเพื่อใช้ในการโฆษณาออนไลน์ให้มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
สรุ ปคื อการโฆษณานั้นได้เข้ามามี บทบาทอย่างมากต่อการดาเนิ นชี วิตระหว่างวันของ
คนเราในปั จจุบนั แทบจะทุกขณะ เนื่ องจากการโฆษณาเป็ นสิ่ งที่ มีอยู่ทวั่ ทุกแห่ งไม่ว่าจะทางสื่ อ
ออนไลน์ช่องทางใดก็ตาม (Omnipresent)และเป็ นสิ่ งที่แทรกแซง (Obstructive)ในชีวิตประจาวันเรา
อยูเ่ สมอ ซึ่งเป็ นการสื่ อสารประเภทหนึ่งที่มีกลยุทธ์ทางการสื่ อสาร ที่มีเป้ าหมายหลัก คือ การชักจูง
ใจ หรื อการโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่นกั โฆษณาต้องการ
2.1.2การโฆษณาผ่ านเว็บไซต์
เป็ นวิธีการส่ งเสริ มโฆษณาผ่านการใช้คาหรื อตัวอักษรในรู ปแบบ Search Engine โดยที่
ผูใ้ ช้ส ามารถพิ ม พ์ร หัส หรื อ ค าคี ย ์เ วิ ร์ ด ที่ ต ้อ งการค้น หา โดยเว็บ ไซต์จ ะท าการค้น หาข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับคาค้นหาคียเ์ วิร์ดนั้นๆ และจะแสดงรายละเอียดหน้าจอซึ่ งจะปรากฎเป็ นลิงค์ที่มีการ
เชื่อมโยง(Link) ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นการนาเว็บไซต์ของสิ นค้าและบริ การไปฝากไว้
ใน Search Engine ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมาก โดยมีลกั ษณะของ
การค้นหาดังนี้คือ
-การค้นหาโดยพิมพ์ชื่อของสิ นค้าและการบริ การนั้นๆ หรื อพิมพ์คียเ์ วิร์ดที่ตอ้ งการลงใน
ช่องค้นหา Search Engine จะทาการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้
และจะแสดงผลการค้นหา ปรากฏที่ต้ งั ของว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เมื่อค้นหาเกี่ยวกับคอร์ สออน
ไลน์ของโค้ช ศิริลกั ษณ์ พิมพ์คาว่า “โค้ช ศิริลกั ษณ์ “ลงในช่องการค้นหา คลิกปุ่ ม Search ทาง
Search Engine ก็จะทาการค้นหาและแสดงรายชื่อเว็บไซต์ท้ งั หมด ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้ลูกค้า
สามารถเข้าชมได้ผา่ นลิงค์ที่ปรากฏต่อไป
สรุ ปได้วา่ การโฆษณาออนไลน์น้ นั นับเป็ นช่องทางหนึ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมากใน
ปัจจุบนั เนื่องจากเป็ นช่องทางการสื่ อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากมายหลายกลุ่มและสามารถ

3

เข้าถึงได้ง่ายในการพบเห็น แต่การโฆษณาผ่านช่องทางนี้จะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั ก็ข้ ึนอยูก่ บั ผูท้ า
การโฆษณานั้นจะเลือกทาการสื่ อสารอย่างไรออกไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้ได้เข้าใจได้นนั่ เอง
2.2 หลักการและทฤษฎีการสื่ อสารและการติดต่ อสื่ อสารภายในองค์ กร
2.2.1ความหมายของการสื่ อสารและการสื่ อสารภายในองค์ กร
การสื่ อสารเป็ นหัวใจของการทาความเข้าใจระหว่างกันของมนุ ษย์ในสังคม มนุ ษย์จะทา
ความเข้าใจกันได้ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเพื่อให้ขอ้ มูล ถ่ายทอดความรู ้ ความคิดเห็นและประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน จึงมีการนิยามและความหมายของคาว่า “การสื่ อสาร (communication)” ไว้ดงั นี้
เสนาะ ติเยาว์. 2538 : 33) ให้ความหมายไว้ว่า “การสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
ส่ ง และรั บ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความหมายขึ้ น ในใจของผู ้เ กี่ ย วข้อ ง โดยบุ ค คลเหล่ า นั้ นมี
ประสบการณ์อย่างเดียวกัน”
ความหมายการสื่ อสารภายในองค์ กร
ศุภมน อนุ ศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการสื่ อสารในองค์กรไว้ว่า คือการ
ถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆรวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุก
หน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างบุคลากรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ผ่านรู ปแบบ
วิธีการสื่ อสารต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู ้และความเข้าใจร่ วมกันในการปฏิบตั ิตน ซึ่ งจะเป็ นผลให้
องค์ก ารและ บุ ค ลากรในองค์ก ารบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที่ ไ ด้ต้ ัง ไว้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้ว่า “การสื่ อสาร” คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร จากบุคคลฝ่ ายหนึ่ งซึ่ ง
เรี ยกว่า ผูส้ ่ งสาร ไปยังอีกบุคคลอีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งเรี ยกว่า ผูร้ ับสาร โดยผ่านสื่ อโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่ งจนเกิดการเรี ยนรู ้ความหมายในสิ่ งที่ถ่ายทอดร่ วมกันและตอบสนองต่อ
กันได้ตรงตามเจตนาของ ทั้งสองฝ่ าย ส่ วน “การสื่ อสารภายในองค์การ” คือ การถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน องค์กร ภายใต้รูปแบบและวิธีการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการ
รับรู ้และความเข้าใจร่ วมกัน เกี่ยวกับการปฏิบตั ิของคนในองค์การ
2.2.2องค์ ประกอบของการสื่อสาร
กระบวนการสื่ อสารนั้นจะต้องประกอบด้วยส่ วนสาคัญ ๆ 4 ส่ วน ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.) ผูส้ ่ งสาร (Sender) เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการสื่ อสาร มีนกั วิชาการได้ให้คานิยาม
ของผูส้ ่ งสารไว้วา่ ผูส้ ่ งสาร หมายถึง บุคคลที่มีความคิดความตั้งใจที่จะส่ งข้อมูลข่าวสาร อารมณ์
ความรู ้สึกนึกคิด และความเชื่อต่างๆไปยังผูร้ ับสารเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผูร้ ับสาร

4

เป็ นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งในแง่ของการเป็ นผูเ้ ลือกข้อมูลข่าวสาร
ที่จะถ่ายทอด การเลือกวิธีการและช่องทางที่จะทาให้สารไปถึงผูร้ ับสาร รวมทั้งการกาหนดตัวผูท้ ี่จะ
เป็ นผูร้ ับสารโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งกับบุคคลที่
เป็ นผูร้ ับสาร
2.) สาร (Message) สารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งในกระบวนการสื่ อสาร สาร
หมายถึง เรื่ องราวอันมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์ใดๆก็ตามที่
สามารถทาให้เกิดการรับรู ้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายที่
3.) ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะที่นาพา ข่าวสารจากผู ้
ส่ งสารไปยังผูร้ ับสาร ดังนั้น ช่องทางการสื่ อสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผัส ทั้ง 5 ของมนุษย์ที่
รับรู ้ความหมายจากสิ่ งต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการลิ้มรส
หรื อนอกจากนี้ช่องทางการสื่ อสารหรื อสื่ อ อาจหมายถึง คลื่นเสี ยงและอากาศที่อยูร่ อบๆ ตัวคนด้วย
4.) ผูร้ ับสาร (Receiver) นับเป็ นสิ่ งที่สาคัญอีกประการหนึ่ งเนื่ องจากการสื่ อสารจะมี
ความหมายอย่างไร จะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ย่อมขึ้นอยู่กบั ผูร้ ับสารว่าจะเลือกรับสาร หรื อ
เลือกที่จะตีความ และ เข้าใจต่อข่าวสารที่ตนเองได้รับนั้นอย่างไร
2.2.3ช่ องทางการสื่ อสารภายในองค์ กร
1. การติดต่อสื่ อสารทางลายลักษณ์อกั ษร (Written Communication) หมายถึง การ
ติดต่อสื่ อสารที่แสดงออกโดยการเขียน ซึ่ งอาจเป็ นตัวอักษร หรื อตัวเลขแสดงจานวนก็ได้ เช่น การ
บันทึกข้อความ ป้ ายประกาศ สิ่ งตีพิมพ์จดหมายข่าว และวารสาร เป็ นต้น
2 การติดต่อสื่ อสารทางวาจา (Oral Communication) หมายถึง การติดต่อสื่ อสารที่
แสดงออกโดยการพูด เช่น การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การปรึ กษาหารื อ (Counseling) การ
อบรม การสัมมนา กาพบปะตัวต่อตัว การสนทนาทางโทรศัพท์ และการบอกต่อเป็ นต้น
3. การติดต่อสื่ อสารที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี (Technologies Communication) เทคโนโลยีการ
สื่ อสาร เป็ นเครื่ องมือทางเทคนิ ค ที่ มีประโยชน์ เป็ นส่ วนย่อยกลุ่มหนึ่ งของเทคโนโลยีในสังคม
มนุษย์ ซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันตามแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการใช้
งาน แต่ ก็มี คุณ สมบัติ ประการหนึ่ ง ที่ ค ล้า ยคลึ ง กัน คื อ การเอาชนะขี ด จ ากัด ความสามารถ ตาม
ธรรมชาติ และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการสื่ อสาร เช่น การบันทึกและเผยแพร่ ข่าวสาร เป็ นต้น
2.2.4ประเภทของการสื่ อสารภายในองค์ การ
(เรวัตร สมบัติทิพย์. 2543:23) ได้ทาการแบ่งประเภทของการสื่ อสารภายในองค์การตามทิศทางการ
สื่ อสารออกเป็ น 2 แบบ คือ
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1 การสื่ อสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ งสาร
ถ่ายทอดข่าวสารหรื อคาสั่ง สู่ ผรู ้ ับสาร มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง ไม่มีการย้อนกลับหรื อดูปฏิกิริยาของ
ผูร้ ับสารซึ่ งการสื่ อสารแบบนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นไปในรู ปของนโยบาย คาสั่งของผูบ้ ริ หารระดับสู งสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูส้ ่ งสารมีบทบาทในฐานะเป็ นผูก้ ระทา (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไป
ยังผูร้ ับสาร โดยมีความตั้งใจที่จะกระทาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอย่างของผูร้ ับ
สาร ให้เป็ นไปตามความต้องการของตน
2 การสื่ อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื่ อสารที่ผสู ้ ่ ง สารและ
ผูร้ ับสารสามารถส่ งข่าวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน การ สื่ อสารสองทาง ผู ้
ส่ งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลับของผูร้ ับสาร (Feedback) ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นมาก
จากความหมายของแนวคิดเบื้องต้นสรุ ปได้ว่าการติดต่อสื่ อสารนั้นเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล รวมทั้งการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรในแต่ละแห่ ง
เนื่ องจากการสื่ อสารนั้นช่วยทาให้แต่ละบุคคลนั้น สามารถเข้าใจร่ วมกันกับสิ่ งที่อีกฝ่ ายต้องการจะ
สื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็ นการสื่ อสาร ทางใดก็ตาม ช่วยส่ งเสริ มให้การดาเนิ นการทางานตามขั้นตอนได้
อย่างเป็ นระบบ ถ้าได้รับสื่ อสารซึ่ งกันและกันได้ถูกต้องครบองค์ประกอบทาให้เกิ ดความเข้าใจ
และ สามารถดาเนิ นการทางานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายจากการติดต่อสื่ อสารจากอีกฝ่ ายจน
ประสบผลสาเร็ จ
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการประสานงาน
การประสานงาน เป็ นการจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ มีความร่ วมมือในการ
ปฏิบตั ิงาน ขจัดความขัดแย้ง เพื่อให้งานเป็ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ขององค์กร
อย่างสมานฉันท์และมีประสิ ทธิภาพ งานสาเร็ จตามเป้ าหมายในเวลาที่กาหนด
มีนกั วิชาการได้อธิบายถึงลักษณะสาคัญของการประสานงาน (สุ ธีสุทธิสมบูรณ์และสมาน
รังสิ โยกฤษฏ์, 2542, หน้า 72) ไว้ดงั นี้คือ
1. การประสานงานจะเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวกับความร่ วมมือไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับการจัดเพื่อให้ งาน
ประสานกันได้ เท่านั้น แต่จะเป็ นความร่ วมมือของผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกฝ่ ายเพื่อ ให้งานบรรลุจุดหมาย
ในรู ปของทีมงาน (Team Work) อีกด้วย
2. การประสานงานจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับเทคนิคการบริ หารโดยมีลกั ษณะเป็ นส่ วนที่ ใส่ เข้า
ไป (Input) กับส่ วนที่เป็ นผลออกมาหรื อผลผลิต (Output) โดยส่ วนที่ใส่ เข้าไปนั้น เป็ นปั จจัยต่างๆ
ในการบริ หารได้แก่ คน เงิน และวัสดุสิ่งของ ตลอดจนอานาจหน้าที่ เวลาความตั้งใจในการทางาน
และความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลออกมาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ดังนั้นการประสานงานที่ดี จะต้องอาศัยการใช้เทคนิคทางการบริ หารในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น
การวางแผนที่ดีการจัดให้ มีแผนผัง ขององค์กรเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบ การกระจายงาน
ความเคลื่อนไหวของงาน และการ แสดงสถานที่ทางาน เป็ นต้น ซึ่ ง สิ่ งเหล่านี้ จะเป็ นเครื่ องช่วยให้
การดาเนินงานนั้นเป็ นไปตาม ระเบียบแบบแผนทาให้การขัดแย้งลดน้อยลงและในขณะเดียวกันกับ
การประสานงานก็ดีข้ ึนด้วย
2.3.1องค์ ประกอบของการประสานงาน
พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ดงั นี้
1. ความร่ วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย โดย
อาศัยความ เข้าใจ หรื อการตกลงร่ วมกัน มีการรวบรวมกาลังความคิด วิธีการ เทคนิ ค และ
ระดมทรัพยากรมาสนับสนุน งานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่
จะทา งานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตาม กาหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
3. ความสอดคล้องจะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทางานซ้อนกัน
4.ระบบการสื่ อสารจะต้องมีการสื่ อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื่ น
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทางาน เพื่อมุ่งไปสุ่ จุดหมาย
เดียวกัน ตามที่กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
6. คน ในการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งทางานเกี่ยวข้องกับคน ซึ่งต้องประสานงาน
กับบุคคลทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร
2.3.2วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะทาให้งานที่ทา เกิดผลสาเร็ จโดยปฏิบตั ิอย่าง
สอดคล้องในจังหวะเวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เป็ นไปตามข้อกาหนดเพื่อประหยัดเวลา
และทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน ก่ อนการประสานงานควรกาหนดความต้องการให้แน่ ชดั ว่าจะ
ประสานงานให้เกิดอะไร หรื อจะทาให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่า ไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
อาจจะประสานงานผิดพลาดจากที่ควรจะเป็ นได้ โดยทัว่ ไปเราประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานมี
ความสะดวกราบรื่ นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรื อในแต่ละกรณี
มีการประสานงานโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ได้ฝึกปฏิบตั ิมาดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผซู ้ ่ ึงมีส่วนเกี่ยวข้องทราบรายละเอียดของการทางาน
2. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กร
3. เพื่อขอความยินยอมหรื อความเห็นชอบจากบุคคลที่ทางานร่ วมกันภายในองค์กร
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4.เพื่อขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อผูร้ ่ วมงาน
5. เพื่อสร้างสรรค์งานให้ได้ตรงตามความต้องความต้องการที่ลูกค้าต้องการไว้และตรงตาม
เป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้
2.4 ขั้นตอนการติดต่ อและประสานงานกับลูกค้ า
1. ประชุมแผนการดาเนิ นงานการหาข้อมูลลูกค้าที่ตอ้ งการเชิญมาร่ วมในเว็บไซต์
คอร์สเรี ยนออนไลน์
2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อชี้แจงรายละเอียดกับการจัดทาเว็บไซต์ขายคอร์
สออนไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์และส่ งเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆผ่านทาง E-Mail
3.เมื่อลูกค้ายินยอม จึงระบุวนั และกาหนด สถานที่ วัน และเวลา เพื่อนัดพบเจรจา
ชี้แจงกาหนดรายละเอียด เงื่อนไขความต้องการต่างๆอย่างละเอียด
4.ประชุ ม งานเตรี ย มแผนงานกับทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้องกับ โครงการ เพื่อรั บทราบ
รายละเอียดต่างๆ ที่จะนาไปเสนอลูกค้าในวันที่นดั พบ
5. นารายละเอียดต่างๆของทางบริ ษทั เสนอแก่ลูกค้า ตามวัน และเวลาที่กาหนด
เพื่อชี้แจงให้ทราบและรับข้อตกลงดังกล่าวที่ได้นาเสนอและตกลงราคาร่ วมกัน
6.ประสานงานกับทางผูบ้ ริ หารที่เป็ นเจ้าของโครงการ และประชุมงานนาข้อมูล
รายละเอียดทั้งหมด ตามที่ลูกค้าต้องการ มาชี้แจงให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรได้
รับทราบร่ วมกัน เพื่อเข้าสู่ข้นั ตอนการดาเนินงานตามที่ลูกค้าต้องการ
7. ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิ บายรายละเอียดงานงานความต้องการ
ของลูกค้าที่ลูกค้าต้องการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่ตรงตามที่รับบรี ฟมาใน
ครั้งแรกเอง
8.ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนนาไปเสนอลลูกค้า และเมื่อลูกค้ายังมิ
พอใจกับสิ่ งนั้น ก็ตอ้ งนาข้อผิดพลาดดังกล่าวมาสรุ ปให้แก่ ตาแหน่ง Graphic Design ได้
ปรับปรุ งแก้ไขตามที่ลูกค้าต้องการอีกครั้ง จนสาเร็ จพร้อมนาชิ้นงานนั้นลงขายลงบนสื่ อ
ออนไลน์ได้อย่างเสร็ จสมบูรณ์
ดังนั้น ขั้นตอนทุกขั้นดังกล่าว ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการประสานงานอยูใ่ นทุกระดับขั้นของ
การทางานร่ วมกันกับทุกฝ่ ายจนกระทัง่ งานนั้นสาเร็ จ
“การประสานงาน” จึงเป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดต่อการบริ หารงานและการทางาน
ประการหนึ่งที่จะขาดเสี ยมิได้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาต่อเนื่องและสอดคล้องกันไปของบุคคลหรื อทุกฝ่ าย
ภายในองค์กรเพื่อให้งานสาเร็ จ ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพและบรรลุประสิ ทธิผลสู งสุ ด
เพราะหากว่ามีการประสานงานที่ผดิ พลาดแล้ว งานนั้นก็ไม่สามารถที่จะดาเนินต่อไปได้

