ชื่ อโครงงาน

:

การศึกษาขั้นตอนการทํางานในตําแหน่งบริ หารงานลูกค้า
เพือ่ การจัดทําคอร์สเรี ยนออนไลน์ (Learn Rocket)
ของบริ ษทั Ovia Three จํากัด

ชื่ อนักศึกษา

:

นางสาว สุนิษา นาดี

อาจารย์ ทปี่ รึกษา

:

นายเอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์

ระดับการศึกษา

:

ปริ ญญาตรี

ภาควิชา

:

โฆษณา

คณะ

:

นิเทศศาสตร์

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา :

3 /2560

บทคัดย่ อ
รายงานการปฏิบตั ิสหกิจศึกษา เรื่ อง “การศึกษาขั้นตอนการทํางานในตําแหน่ งบริ หารงาน
ลูกค้าเพือ่ การจัดทําคอร์สเรี ยนออนไลน์(Learn Rocket)ของบริ ษทั Ovia Threeจํากัด“มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ ศึก ษาขั้น ตอนการติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ลู ก ค้าในการร่ วมจัดทําคอร์ ส เรี ยนออนไลน์ แ ละ
เพือ่ เรี ยนรู ข้ ้นั ตอนการทํางานและประสานงานภายในบริ ษทั เพือ่ ให้ได้การทํางานอย่างเป็ นระบบ
ซึ่ งบริ ษ ั ท Ovia Threeได้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ทางด้ า นOnline Marketing และการผลิ ต สื่ อ
ออนไลน์ ทางผูจ้ ดั ทํานั้นได้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง Account Executive (ฝ่ ายประสานงานลูกค้า)โดย
มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการติดต่อการประสานงานกับลูกค้าและประสานงานกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั
จากการฝึ กปฏิบตั ิสหกิ จศึกษานั้นได้ประสบปั ญหาในเรื่ องของการทํางานภายในบริ ษทั
เนื่ องจากบุคลากรมีจาํ นวนลดน้อยลง จึงทําให้ตวั ผูป้ ฏิบตั ิน้ ันต้องรับหน้าที่ในการทํางานที่หลาย
ส่วนมากยิง่ ขึ้น แต่ก็สามารถทํางานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายนั้นได้อย่างสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ตลอดระยะเวลาการปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษานั้นเป็ นเวลาทั้งสิ้ น16 สัปดาห์ทาํ ให้ไ ด้เรี ยนรู ้
วิธีการและขั้นตอนการทํางานได้ปฏิบตั ิงานตามสภาพสถานการณ์จริ งการแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง
และได้นําองค์ความรู ้จากการศึกษามาบูรณาการเพื่อ ก่อ ให้เกิ ดประโยชน์แก่การทํางานในสถาน
ประกอบการที่ ไ ด้ม าฝึ กปฎิ บ ัติ ซึ่ งเป็ นการฝึ กฝนและเรี ยนรู ้ เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพตนเองอี กด้ว ย
คําสํ าคัญ: การโฆษณา/สื่ อออนไลน์ /การประสานงานลูกค้ า
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ABSTRACT
This report aims to study the online content Content Development ( Learn Rocket ) by
the customer service officer at Ovia Three Company Ltd, to gain more insight of working
procedures and how to contact with the customers in order to enhance the efficientcy of works.
The student was assigned to work as on account executive and had responsibitities to
contact and coordinate with customers and the company’s team members. The results found that
the number of company’s employees caused the difficulty of work and that the
student had to work in a more variety of functions to get all works accomplished, Through out
the progect, the student could enhance more knowledge and skill for self –development
benefitially.
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