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บทคัดย่ อ
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสู ตรในการปฏิบตั ิงานโครงงานสหกิจศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2560 ระดับปริ ญญาตรี จากการฝึ กปฏิบตั ิสหกิจในหัวข้อ ขั้นตอนการบริ หารงาน
ลู ก ค้า ในต าเเหน่ ง ฝ่ ายบริ ห ารงานลู ก ค้า โดยบริ ษ ัท อิ ช ชู่ ดี ไ ซน์ ค อเปอเรชั่น จ ากัด ปี 2560 มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาความรู ้ที่รับจากการปฏิบตั ิงานจริ งไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ในอนาคต โดยทาง
บริ ษทั อิชชู่ดีไซน์ คอเปอเรชัน่ ได้ดาเนิ นงานในลักษณะนิ ตยาสารแฟชัน่ บนสื่ อออนไลน์ประเภท
ต่างๆ จะทาหน้าที่เป็ นสื่ อกลางระหว่างสิ นค้าที่ตอ้ งการจะทาการโฆษณา ในรู ปแบบของแฟชัน่ และ
ทาการโฆษณาให้บ นเว็ป ไซต์ www.Lookbook.in.th เว็ป ไซต์ภายใต้การควบคุ มของบริ ษ ทั อิ ชชู่
ดีไซน์ คอเปอเรชัน่ จากัด เพื่อนาเสนอข้อมูลสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จากการศึกษาการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาครั้งนี้พบว่าขั้นตอนในการบริ หารงานลูกค้านั้นมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวโน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้ายอมซื้ อสื่ อของเราเพื่อใช้เป็ น
ตัวกลางในการทาการโฆษณา ดังนั้นเมื่อประสานงานกับลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว ทาความเข้าใจกับสิ่ งที่
ลูกค้าต้องการจะรู ปแบบงานออกมาเป็ นไปลักษณะไหน เราจึงจะส่ งรู ปแบบงานต่อให้ฝ่ายผลิตสื่ อ
รวมไปจนถึง นักเขียนบทความประจาเว็ปไซต์ ต้องประสานงานกันอย่างเป็ นระบบระเบียบ
ผลจากการศึกษาและสิ่ งที่ได้รับจากการจากการปฏิบตั ิงานนั้นทาให้ได้รับประโยชน์และ
ประสบการณ์มากมาย
1. จากการได้ลงมื อท างานจริ งทั้งในด้า นการติ ดต่ อสื่ อสาร กระบวนการความคิ ดการ
วางแผน
2. การทางานร่ วมกับคนอื่นในองค์กรอย่างเป็ นระบบ และการมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดี ส่ งผล
ให้มีประสบการณ์เบื้องต้นเพื่อการทางานอย่างเป็ นระบบในภายภาคหน้า
3. มีไหวพริ บในการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้คล่องแคล่วขึ้น
คาสาคัญ : การโฆษณา / การติดต่อสื่ อสาร / การประสานงาน
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ABSTRACT
This report is a part of the study program of the Cooperative Education Project. Annual
academic year 2017, Bachelor Degree, corporate practice in the topic, Customer Management
Process, role of customer management. The Issue Design Corporation, in year 2017 aims to bring
practical knowledge to the future, with the Issue Design Corporation working in the fashion, on
various types of online media, it serves as the intermediary between the goods that are needed to
be advertised, in the form of fashion and advertising on the site of www.Lookbook.in.th, a website
under the control of Issue Design Corporation, to provide the most targeted information to the target
audience.
Based on this Cooperative Education study, the process of customer management is very
important, a factor that persuades our customers to buy our media, to serve as an intermediary
advertising. So, once you've worked with your customers, understand what your style of work
will be, and we'll send the resume to the media department, as well as to the article's writers and
then coordinate systematically.
The results of the study and the benefits gained from the practice have gained many
benefits and experiences.
1. From the actual work in the field of communication, thinking process and planning.
2. Working with other people in the organization systematically and having good human relations,
resulting in a preliminary experience, to work systematically in the future.
3. Have a flair for solving immediate problems fluently.
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