บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาเรื่ อง การศึกษาขั้นตอนการทางานในตาแหน่งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทา
คอร์สเรี ยนออนไลน์ (Learn Rocket ) ของบริ ษทั Ovia Three จากัด ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้และมุ่งศึกษา
กระบวนการขั้นตอนการทางานในตาแหน่ งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
โดยผลปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงขั้นตอนการทางานในตาแหน่งบริ หารงานลูกค้าเพื่อการ
จัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั นี้
4.1 ขั้นตอนก่อนการดาเนินการประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ ร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
(Learn Rocket)
4.1.1 การศึกษาหาข้ อมูลของลูกค้ าทีจ่ ะเชิญมาร่ วมเป็ น Partner กับทางบริษัท
เริ่ มจากการการศึกษาหาข้อมูลและประวัติ ของบุคคลที่มีชื่อเสี ยงเฉพาะด้านจากเว็บไซต์
และช่องทางจากสื่ อต่างๆ รวมทั้งจากทางเว็บคู่แข่งทางการตลาดสิ นค้าคลังปั ญญาอย่าง Skilllance
เพื่อหาผูท้ ี่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถต่อยอดความรู ้ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายในแต่ละด้านได้
และหาข้อมูลผูท้ ี่มีจานวนคอร์ สเรี ยนออนไลน์ลงขายมากที่สุด จากที่ได้คน้ คว้าข้อมูลทั้งหมด แบ่ง
ออกได้ เ ป็ นหมวดหมู่ ดั ง นี้ คื อ การสร้ า งแรงบัน ดาลใจให้ กั บ ชี วิ ต โดย สิ ริ ลัก ษณ์ ตัน ศิ ริ
(โค้ชสิ ริลกั ษณ์ ) , การเทรดหุ ้นโดย อาจารย์ เบญศพล มะหิ งสิ บ ,การยกระดับภาษาอังกฤษ โดย
อาจารย์ ติงลี่ กิตติโกสิ นท์ และในเรื่ องของอสังหาริ มทรัพย์ โดย รองอธิ การบดีมหาวิทยาลัยสยาม
(รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช)

ภาพประกอบที่ 4.1 การค้นหาข้อมูลลูกค้า
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ภาพประกอบที่ 4.2 ข้อมูลลูกค้า(โค้ชสิ ริลกั ษณ์)

ภาพประกอบที่ 4.3 ข้อมูลลูกค้า(อาจารย์ เบญศพล มะหิงสิ บ)

ภาพประกอบที่ 4.4 ข้อมูลลูกค้า (อาจารย์ติงลี่ กิตติโกสิ นท์)
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4.1.2 การประชุ มเพื่อนาเสนอข้ อมูลประวัติผู้ที่จะเชิ ญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
หลังจากที่ได้ทาการหาประวัติขอ้ มูล และช่องทางการติดต่อของผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในแต่ละท่านแล้ว จึงทาการนัดประชุมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องภายในบริ ษทั เพื่อ นาเสนอข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อชี้ แจ้งรายละเอียดของลูกค้าที่จะเชิ ญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์กบั ทางบริ ษทั
ทางผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ได้มีการนาเสนอ ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติมอีกหนึ่ งท่าน คือ ด้าน
อสั ง หาริ มทรั พ ทย์ โดย รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิ ช (รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลัย สยาม)

ภาพประกอบที่ 4.5การประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลมูกค้า

ภาพประกอบที่ 4.6 ข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม (รศ.ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช)
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4.2 ขั้นตอนการดาเนินการติดต่ อประสานงานเพือ่ ร่ วมจัดทาคอร์ สเรียนออนไลน์
(Learn Rocket)
4.2.1 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ จัดทาเว็บไซต์ ขายคอร์ สเรียนออนไลน์
หลังจากประชุมสรุ ปข้อมูลลูกค้าที่จะเชิญมาร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์
กับทางบริ ษทั แล้ว ทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า (ผูจ้ ดั ทา)ได้ดาเนิ นการติดต่อประสานงานกับ
ทางลูกค้าดังกล่าว โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และ อีเมล์ เพื่อชี้แจ้งอธิบายข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ร่วมของทางบริ ษทั และมูลเหตุที่ตอ้ งการเชิญชวน
ลูกค้าแต่ละท่านนั้น มาร่ วมลงจัดทาและลงขายคอร์สเรี ยนออนไลน์กบั ทางบริ ษทั เมื่อลูกค้า
ยินยอมร่ วมด้วยจากการฟั งข้อเสนอดังกล่าวแล้ว ทางฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า จึงทาการยื่น
ข้อเสนอและรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่เกี่ ยวข้อง ไปทางอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจมาก
ยิง่ ขึ้นเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ร่วมกัน และรออีเมล์การตอบกลับ
ยินยอมในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 4.7 การติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์

ภาพประกอบที่ 4.8 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลกับลูกค้าทางอีเมลล์
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4.2.2 การประสานงานและรับทราบเงื่อนไขในการจัดทาคอร์ สออนไลน์
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าได้มีการยื่นข้อเสนอเรื่ องราคา ให้กบั ทางลูกค้า แนบไป
ในอีเมล์ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงร่ วมกัน ในการร่ วมจัดทาคอร์ สเรี ยน
ออนไลน์และลงขายคอร์สออนไลน์กบั ทางบริ ษทั หลังจากทาการเจรจาติดต่อกับทางลูกค้า
ผ่านทางEmail แล้วจึงทาการติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ ง เพื่อทาการนัดแนะ
กาหนด วันเวลาและสถานที่ ที่ จะนัดในการทาการเจรจากันเกี่ ยวกับรายละเอี ยดความ
ต้องการของทางลูกค้าและทางบริ ษทั

ภาพประกอบที่ 4.9 ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อเสนอเรื่ องราคา
4.2.3 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ าเพือ่ วางแผนการดาเนินงาน
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าและผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ได้เดินทางไปยังสถานที่และวัน
เวลา ตามที่ลูกค้า ได้นดั แนะไว้ และทาการประชุม คุยงานกับทางลูกค้าที่จะมาร่ วมเป็ นพาท
เนอร์กบั ทางบริ ษทั เพื่ออธิบายถึงการดาเนินการ ความเป็ นมาของการจัดทาของทางบริ ษทั
และ ที่มาของการจัดทาคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั กล่าว และสรุ ปข้อเสนอร่ วมกันระหว่างการ
จัดทาและรู ปแบบการขายคอร์ สออนไลน์ และเจรจารับฟั งถึง ความต้องการ ของลูกค้าว่า
ต้องการแบบใด และต้องการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในช่วงวัยใด และเป็ นกลุ่มคนด้านไหน
ที่จะเกิดการรับรู ้ และสามรถเข้าถึงคอร์สเรี ยนออนไลน์ดงั กล่าวนั้นได้ ผ่านการโฆษณาทาง
สื่ อออนไลน์ต่างๆ อาทิ Facebook และสื่ อออนไลน์อย่างเว็บไซต์ ที่เกิดจากการค้นหาโดย
การ Search Engine และเนื่องจากคอร์สเรี ยนออนไลน์น้ นั ไม่ใช่สินค้าทางการตอบสนอง
ทางด้านอารมณ์ ความอยากได้อยากมี แต่เป็ นสิ นค้าที่ตอบสนองทางด้านสติปัญญา ทาง
ลูกค้านั้นจึงต้องการที่จะให้คอร์ สเรี ยนออนไลน์ ที่สร้างนั้น มีความโดดเด่นจากเว็บไซต์
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อื่นมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองของอาจารย์แต่ละท่าน และจะต้องเข้าถึงกลุ่มที่มีความเฉพาะ
เพราะราคาของคอร์ สออนไลน์น้ ันก็มีราคาที่ค่อนข้างสู ง แต่เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินไป
เรี ย น แบบออฟไลน์ กับ อาจารย์ใ นแต่ ล ะคลาสนั้น แล้ว สิ้ น เปลื อ งกว่ า การ เรี ย นแบบ
ออนไลน์ อี กด้วยซ้ า และการเรี ย นออนไลน์สามารถเข้าถึ งได้ง่ายกว่าไร้ พรมแดนและ
ขีดจากัด ฉะนั้นการจ่าเงินราคาแพงกับการซื้ อคอร์สออนไลน์เพื่อเรี ยนรู ้น้ นั ถือว่าคุม้ ค่า ไม่
ว่ า จะอยู่ที่ ใ ดขอแค่ มี อิ น เทอร์ เ น็ ต ก็ ส ามารถใช้ง านได้ ลู ก ค้า จึ ง ต้อ งการที่ จะเจาะจง
กลุ่มเป้ าหมายให้ได้ได้ชดั เจนที่สุดเพื่อให้ได้ประสบผลสาเร็ จร่ วมกันทั้งสองฝ่ าย

ภาพประกอบที่ 4.10 การประชุมรับบรี ฟงานจากลูกค้า
เมื่อรับทราบความต้องการและ เสนอเงื่อนไขข้อตกลงร่ วมกันทั้งหมดแล้ว ทางฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้าและทางผูบ้ ริ หารของทางบริ ษ ัทที่ได้ไปทาการเจรจากับทางลูกค้าสาเร็ จ
แล้ว จึ ง น าข้อ มู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้ รั บ จากลู ก ค้า นั้ นแล้ว มาท าการวางแผนและท าการ
ประสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เพื่อปฏิบตั ิการทางานในขั้นต่อไป

ภาพประกอบที่ 4.11 รายละเอียดความต้องการของลูกค้า
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4.3 ขั้นตอนการสรุปและประสานงานกับฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องภายในบริษัท
เมื่อทาการสรุ ปข้อมูลที่ได้รับบรี ฟมาจากลูกค้าแล้ว จึงนาสิ่ งที่ลูกค้าต้องการนั้นมา
สรุ ปให้กบั ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ดงั กล่าวนี้ อาทิ ฝ่ ายออกแบบ
และสร้ างสรรค์งาน (Creative), ฝ่ ายกราฟิ ก(Graphic), ฝ่ ายตัดต่อและฝ่ ายคิดคาโฆษณา
(Copy writer)โดยตัวสิ นค้าของทางบริ ษทั Ovia Three คือ สิ นค้าที่จบั ต้องไม่ได้แต่สามารถ
สร้างประโยชน์ และความพึงพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภคได้ นัน่ ก็คือสิ นค้า คลังปัญญาความรู ้หรื อ
คอร์ สเรี ยนออนไลน์น้ ี เอง ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องของทางบริ ษทั จึงต้องนาสิ่ งที่ได้รับบรี ฟจากฝ่ าย
บริ หารงานลูกค้า(ผูจ้ ดั ทารายงาน) ไปบริ หารจัดการการทางานของตนเองในแต่ละฝ่ ายเพื่อ
เข้าสู่ข้นั ตอนของการผลิตสื่ อโฆษณาคอร์สเรี ยนออนไลน์บนสื่ อออนไลน์

ภาพประกอบที่ 4.12 การสรุ ปงานให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
4.3.1 การประสานงานกับฝ่ าย Copywriter, Graphic, Web Master
การประสานงานเพื่อ ชี้ แจง การทางานอย่างละเอียดตามที่ลูกค้าต้องการ ในการ
จัดทาองค์ประกอบต่างๆในการจัดทาคอร์สออนไลน์ และทาการผลิตชิ้นงาน เพื่อใช้ในการ
ทาโฆษณาโปรโมทคอร์ สเรี ยนออนไลน์ ทางสื่ อ ผูจ้ ดั ทารายงานนั้นมีหน้าที่คอยประสาน
การทางานต่างๆเอง กับทางฝ่ ายคิดคาโฆษณา,คอนเทนต์ และฝ่ ายกราฟิ ก ตั้งแต่การนา
ความต้องการจากทางลูกค้า สิ่ งที่ลูกค้าต้องการ เช่น การใช้สีของงาน การจัดวางรู ปแบบ
เนื้ อหารายละเอียด และการจัดโปรโมชัน่ เพื่อโปรโมทคอร์ สเรี ยนออนไลน์ โดยการชี้แจง
ข้อมูลดังกล่าวให้กบั ทางฝ่ ายคิดคาโฆษณา และคอนเทนต์ อย่างละเอียดเพื่อนาไปสู่ การคิด
เนื้ อหาคาโฆษณาและโปรโมชัน่ ที่จะใช้ในการจัดการลงขายคอร์ สออนไลน์ผ่านสื่ อ และ
เมื่ อ ฝ่ ายคิ ด ค าโฆษณา(Copywriter) คิ ด ค าโฆษณาดัง กล่ า วต่ า งๆนั้น ส าเร็ จ แล้ว จึ ง น า
ข้อความโฆษณาเหล่านั้นส่ งต่อไปยังฝ่ ายกราฟิ ก เพื่อนาข้อความโฆษณาเหล่านั้นมาทาการ
สร้างและทาการติดต่อกับทางฝ่ าย Web Masterซึ่งเป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ผลิต
สื่ อให้กบั ทางบริ ษทั ทางตัวผูจ้ ดั ทานั้นได้มีการคุยรายละเอียดคร่ าวๆเพียงเท่านั้นและทางพี่
เลี้ยงจึงได้ประสานงานต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
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ภาพประกอบที่ 4.13 ประสานงานกับฝ่ าย Copywriter

ภาพประกอบที่ 4.14 ประสานงานกับ Graphic Design
4.4 การนาเสนองานให้ กบั ลูกค้ า
เมื่อประสานงานงานกับทาง Graphic Design ให้ดาเนิ นขั้นตอนการผลิตชิ้นงานโฆษณา
(Banner And Poster Advertising) ตามความต้องการของลูกค้าหลังจากเสร็ จขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน
เหล่านั้นแล้วก็ถึงขั้นการตรวจสอบความถูกต้อง ความต้องการของลูกค้าตรงตามที่ ฝ่ายออกแบบได้
ผลิตขึ้นหรื อไม่
เมื่อตรวจสอบงานทุกชิ้นเสร็ จสิ้ น งานถูกต้องครบถ้วนตามความเข้าใจจากการรับบรี ฟมา
จากลูก ค้าในขั้น ตอนแรกแล้ว จึ งน างานนั้น ไปเสนอแก่ ลูก ค้า ว่าพึงพอใจหรื อ ไม่ ไม่ ว่าจะเป็ น
คาที่ใช้ในการโฆษณา การใช้สีตวั อักษรสี ในรู ปแบบงาน รวมทั้งการจัดวางรู ปแบบต่างๆของตัว
Banner และ Poster Advertising โดยทาการติดต่อประสานงาน เสนองานให้ลูกค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชัน่ ไลน์(Line) เพื่อเสนอชิ้นงานที่จะใช้ในการทาโฆษณาลงขายคอร์สออนไลน์น้ นั สร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าหรื อไม่หรื อต้องการแก้ในส่ วนไหนบ้าง ลูกค้าก็จะทาการติดต่อตอบกลับ
ทาง การพิมพ์โต้ตอบ ทางตัวอักษร(Text)และเสี ยง(Voice) เมื่อลูกค้าไม่พอใจ หรื อต้องการเพิ่มเติม
ในส่ วนไหน จึงนาความต้องการเหล่านั้นนาส่ งให้กบั ทาง Graphic Design เพื่อทาการแก้ไขต่อไป
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ภาพประกอบที่ 4.15 และ4.16 การนาเสนองานลูกค้าผ่านไลน์(Line)

ภาพประกอบที่ 4.17 การชี้แจงการแก้ไขงานกับฝ่ ายออกแบบ
4.5 ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาก่อนทาการลงโฆษณา
หลัง จากการแก้ไ ขชิ้ น งานตามที่ ลู ก ค้า ประสงค์แ ล้ว ขั้น ตอนสุ ด ท้า ยที่ ส าคัญ คื อ การ
ตรวจสอบการทางาน ของทุกฝ่ าย เพราะในขั้นตอนนี้เป็ นการ สรุ ปการทางานควบคู่ไปกับทุกฝ่ ายที่
เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นงาน ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้านั้นต้องทาหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ชิ้นงาน การดาเนินงานต่างๆก่อนที่จะนา Banner, Poster โฆษณาเหล่านั้นลงในสื่ อออนไลน์เพื่อทา
โฆษณา ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา ข้อ ความที่ ใ ช้เ ขี ย นในการลงโฆษณานั้น ถู ก ต้อ ง
ครบถ้วนหรื อไม่มี เพราะการทาการลงโฆษณาทางสื่ อออนไลน์น้ นั เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งใช้ความละเอียด
ในการตรวจสอบ เนื่ องจากสื่ อเป็ นสื่ อที่กว้าง การจะเข้าถึงกลุ่มเป้ านั้นมาใช่เรื่ องง่าย แต่ถา้ รู ปแบบ
เนื้ อหาที่ใช้ในการโฆษณานั้นน่ าสนใจถูกต้อง ถูกกลุ่มเป้ าหมายนั้นก็จะทาให้สามารถดึงดูดเข้าถึง
กลุ่มเป้ าให้สนใจกดเข้ามาชมและตัดสิ นใจซื้อคอร์สออนไลน์ของทางบริ ษทั ได้
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ภาพประกอบที่ 4.18 ชิ้นงานโฆษณาที่แก้ไขสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 4.19 ชิ้นงานโฆษณาที่แก้ไขสมบูรณ์

ภาพประกอบที่ 4.20 Banner ที่แก้ไขเสร็ จสมบูรณ์
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4.6 การสรุ ปผลการดาเนินงานและเตรี ยมรายละเอียดชิ้นงานลงสู่เว็บไซต์
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายของการดาเนิ นงาน โดยการติดต่อประสานงานไปยัง ฝ่ าย
ผลิตสื่ อเว็บไซต์ออนไลน์ให้กบั ทางบริ ษทั (Web Master) เพื่อสรุ ปการดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ และ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ที่จดั ทาขึ้น ว่ามีความเรี ยบร้ อยที่พร้ อมจะนาลงสื่ อออนไลน์
ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้ทาการค้นหาทาง Search Engine หรื อไม่ เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเนื้ อหา
บนเว็บไซต์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว จึงนาชิ้นงานรายละเอียดต่างๆที่ได้จดั ทาขึ้นจากทางฝ่ ายออกแบบ
(Graphic Design) นาลงภายในเว็บไซต์และมีการเชื่ อมต่อ(Link)ไปยังทางFacebook อีกหนึ่ ง
ช่องทางเพื่อเป็ นการสร้างการเข้าถึงให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้เข้าถึงได้

ภาพประกอบที่ 4.21เว็บไซต์ (โค้ชสิ ริลกั ษณ์ )

ภาพประกอบที่ 4.22 เว็บไซต์ อาจารย์ เบญศพล มะหิ งสิ บ

ภาพประกอบที่ 4.23 เว็บไซต์ อาจารย์ ติงลี่ กิตติโกสิ นท์

