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 การศึกษาวิจ ัย เรื ่อง การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา              

E-GATE Company Limited มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency 

ศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company 

Limited ในรูปแบบของ Business Model Canvas โดยการวิจัยใครครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัท E-GATE Company Limited ผลการวิจัยพบวา บริษัทมีการทำงานโดยยึดระบบลีน 

(LEAN) โดยจะมีการพูดคุยถึงสิ่งที่ลูกคาตองการเพื่อใชในการวางแผนการทำงาน  มีการปฏิบัติงานใหอยู

ภายใตระยะเวลาที่กำหนดไว มีการตรวจสอบการทำงานซึ่งขึ้นอยูกับลูกคาของบริษัท เมื่อทราบถึงความ

ตองการของลูกคาแลวจึงมาปรับปรุงการทำงานเพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา อีกทั้งงานไดรับผล

ตอบรับดี ทางบริษัทก็จะมีการเก็บขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหถึงสิ่งที่ทำใหไดรับความสนใจ เพื่อเปน

แนวทางในการแนะนำลูกคา และการทำงานในอนาคตตอไป หลังจากจบการทำงานก็จะมีการประชุมสรุป

งานเพื่อหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไขเพื่อใหทำงานครั้งตอไปไดดียิ่ งขึ้น สรุปไดวาจะมีการปรับปรุง

ระหวางการทำงานและหลังการทำงาน มีจุดแข็งที่มีชองทางหรือความสัมพันธ (Connection) ในการ

ทำงานที่กวางขวาง มีพนักงานที่มีความสามารถแตมีจำนวนนอย จากการที่มี  Connection ที่กวางขวาง

จึงมีโอกาสไดทำงานกับผูคนที่หลากหลายทั้งในประเทศและตางประเทศ แตในการทำงานมั กจะเจอ

อุปสรรคในเรื่องของการสื่อสาร มีลูกคาเปนบริษัทมหาชนและธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดยอมโดยมีการ

บริการที่ดี เรียกวา “Professional Service” มีพันธมิตรเปนพนักงานภายนอก (Outsource) และลูกคา

มีการบอกตอถึงกลุมพันธมิตรเพื่อหาโอกาสในการทำงาน มีทรัพยากรบุคคล การเงิน ที่ดิน อุปกรณ 

รถยนต และของจิปาถะ คาใชจายในการวาจางพนักงาน คาอินเทอรเน็ต คาเชาออฟฟศ คากองกลาง คา

ไฟฟา คาน้ำ คาใชจายในการทำงานลวงหนา คาภาษี คาใชจายนอกสถานที่ คาเสื่อมสภาพอุปกรณ โดยมี

รายไดจากลูกคาเพียงอยางเดียว 
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 The research entitled “The study of work practices of digital agency : A Case 

Study of E-GATE Company Limited”. The Objectives of the study were to examine to study 

the process of working in the Digital Agency, a case study of E-GATE Company Limited, 

strengths, weakness, opportunities and threat and study the business model in form of 

Business Model Canvas. This research used qualitative research. Collect qualitative data by 

using in-depth interviews with the senior manager of E-GATE Company Limited. The results 

showed that companies operate on a LEAN System, they will discuss what customers need 

in order to plan their work. It. Performed our work within the specified time period. There is 

a review of the work that will depend on the customer of the company. When the customer's 

needs are known, then come to improve the work to meet the needs of customers In 

addition, the work that is actually used has received good feedback. The company will collect 

information to analyze what makes it interesting. as a guideline for introducing customers 

and working in the future After finishing work, there will be a meeting to summarize the work 

to find errors and make improvements to make the next work better. In conclusion, there 

will be improvements during work and after work. There are strengths that have a lots of 

Good Connection, have a  talent but few employees. from having connection It has the 

opportunity to work with a wide variety of people both at Thailand and foreign. In the work, 

it will encounter obstacles in terms of communication. There are public companies and small 

to medium sized businesses by professional service. There are outsource and customers. 

There are human resources, finances, land, equipment, cars and miscellaneous items. 

internet fee Office rental fee, common fee, electricity fee, water fee, upfront work cost, tax 

fee, offsite expense equipment deterioration with revenue from customers only way. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 สารนิพนธเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา E-GATE 

Company Limited” ฉบับนี ้เปนเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  และเปนสวนหนึ่งของการ

ฝกงานภายนอกสถานที่ โดยผูวิจัยไดนำประสบการณและความรูที่ไดรับจากการสัมภาษณเพื่อมาวิเคราะห

ตามหลักแนวคิดทฤษฎีลงในสารนิพนธฉบับน้ี 

 ในประการแรก ผูวิจัยขอขอบพระคุณบริษัทบริษัท E-GATE Company Limited ท้ังพี่พลอย พี่

ตอย พี่เตา ที่ไดรับผูวิจัยเขาไปศึกษางานภายในองคกรเปนระยะเวลา  3 เดือนและใหความรวมมือในการให

ความรูที่เปนประโยชนตอการวิจัย และความรูที่เกี่ยวของการทำงานและชีวิตการทำงานผูวิจัยจะนําความ

ความรูในสวนนี้ไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในอนาคต 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยวรุตม ภาสุรกุล ท่ีคอยดูแลผูวิจัยทุกทานภายในการปศึกษานี้ ท้ัง

การใหคําแนะนําที่เปนประโยชนสูงสุดแกผูวิจัย รวมถึงการสละเวลาสวนตัวเพื่อใหคำแนะนําแกผูวิจัย ผูวิจัย

ประทับใจในประการนี้อยางแทจริง หากมิไดคำแนะนำจากอาจารยวรุตน ภาสุกุล สารนิพนธฉบับนี้คงไม

ประสบความสำเร็จไดอยางราบรื่น 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.นุกูล แดงภูมี ท่ีไดใหความรูและคำแนะนําที่เปนประโยชน

สูงสุดแกผูวิจัย  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.นลิน เพชรอินทร ที่ไดใหความรูตางๆทั้งในหองเรียน และ

นอกหองเรียน และคอยใหความชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ  

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ อาจารยและบุคลากรทุกทานท่ีไดอบรมส่ังสอนท้ังดานความรูในการศึกษา

รวมถึงความรูในทางโลกที่ผูวิจัยไดซึมซับและวิเคราะหตลอดการศึกษาภายในสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจ

บันเทิง คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ครอบครัว ทั้งมารดาของผูวิจัย ญาติ ๆ ทางฝงของบิดา และญาติๆ ทาง

ฝงของมารดา ที่คอยอุปการะในเรื่องคาใชจายที่จำเปนตอการการศึกษาเสมอมา หากมิไดการอุปการะจาก

ครอบครัวทุกๆ ทานก็มิอาจมีผูวิจัยในวันนี้ได 

 ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งที่เปนเพื่อนรวมรุน รุนพี่ รุนนอง ทั้งจากโรงเรียนใน

สมัยมัธยมอยางโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ภายในสาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง และเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ 

ภายในคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรที่อาจไมไดมีการระบุถึง ซึ่งคอยอยูรวมทุกขรวมสุข 

แลกเปลี่ยนความรูและความคิด และคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันดวยกันตลอดการศึกษา  ถาไมมีความ

ชวยเหลือจากทุกคนก็มิอาจผูวิจัยในวันนี้ได 
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 สุดทายนี้ ขอขอบคุณตนเองที่มุมานะ อดทนตลอดมา แมวาจะพบเจอกับปญหาที่รุมลอมดวย

วิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด พยายามอยางสุดความสามารถ ขอบคุณท่ีต้ังใจสูกับส่ิงท่ีอาจไมคุนชินจนสำเร็จตาม

เปาหมายได และจะนำประสบการณและความรูตาง ๆ ท่ีเขามาเปนบทเรียนเพื่อใชในการพัฒนาตนเองตอไป

อีกในอนาคต 
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บทที่ 1 

บทนำ 
 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
ปจจุบันโลกกำลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอยางที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้น

จากความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง ประกอบกับสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและวิถีการใชชวีิต

ของผูคนเขาสูสิ่งที่เรียกวา “ชีวิตดิจิทัล” สงผลใหที่มีพฤติกรรมการเสพสื่อทางฝงออนไลนมากขึ้น โดย 

อาภาภัทร บุณรอด (2563) ไดกลาวไววา “โควิด-19 เปนตัวเรงใหคนไทยปรับตัวรับ digital lifestyle 

อยางรวดเร็วและกวางขวางมากขึ้น จนกลายเปนรูปแบบการใชสื่อแบบใหม” หากเจาของธุรกิจปรับตัวได

เร็วกวาคูแขงก็จะมีโอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้น เนื่องจากในปจจุบันนอกจากจะตองแขงขันกับธุรกิจคูแขง

หลักแลว ยังตองแขงขันกับธุรกิจที่เกิดใหม ซึ่งจะมาชวงชิงสวนแบงทางการตลาด ทำใหเจาของแบรนด

ตองปรับตัวเพ่ือใหอยูรอดและแยงสวนแบงทางการตลาดใหไดมากท่ีสุด อีกท้ังยังตองมองหาชองทางใหมๆ 

ในการขยายโอกาสทางธุรกิจเพื่อเปนหนึ่งในผูเลนของตลาดการแขงขัน เพ่ือใหพรอมกับความเปลี่ยนแปลง 

แบรนดจะตองบริหารจัดการพนักงานใหมีความรู ความเขาใจในการทำงาน เพื่อใหพนักงานสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ทางแบรนดยังตองศึกษาถึงเทรนดตางๆ  ที่กำลังเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน เพ่ือใชในการสื่อสารทางการตลาดตอไป  

จากรายงานพฤติกรรมผูบริโภคของ We Are Social (2564) ป2564 เผยถึงขอมูลสถิติที่

นาสนใจเกี่ยวกับการโลกดิจิตอล โดยพบวา ในปจจุบันมีผูใชอุปกรณพกพาทั่วโลกมากถึง 5.27 พันลานคน 

คิดเปนสัดสวน 67% ของประชากรทั้งโลก และมีจำนวนผูใชมือถือเพิ่มขึ้น 2.3% ในปที่ผานมา โดยมีผูใช

อุปกรณพกพาที่เปนผูใชใหมเพิ่มขึ้น 117 ลานคน คิดเปนผูใชใหมประมาณ 10 ลานคนตอเดือน และใน

ปจจุบันมีผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกมากกวา 4.80 พันลานคน คิดเปน 57% ของประชากรโลกทั้งหมด 

ในขณะที่ตัวเลขผูใชโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นมากกวา 13% ในปที่ผานมา ขอมูลแสดงใหเห็นอีกวาปจจุบันมี

ผูใชโซเชียลมีเดียมากถึง 520 ลานคนทั่วโลก เพิ่มขึ้นโดยมากกวาครึ่งพันลานคนในเวลาเพียง 12 เดือน 

จะเห็นไดวา “ชีวิตดิจิทัล” ไมใขเรื่องไกลตัวอีกตอไป เพราะวาเราสามารถพบเห็นผูคนใชโซเชียลมีเดียใน

การดำเนินชีวิตไดเปนปกติแลวในปจจุบัน 
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ภาพที ่1 จำนวนยอดผูใชงานดิจิทัลชวงป2021 

ที่มา : Digital 2021 July Global Statshot Report, เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565, เขาถึงไดจาก  

https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot 

 

ขอมูลจาก We Are Social (2564) ยังไดเผยใหเห็นพฤติกรรมการใชออนไลนของคนไทยใน

ป 2564 พบวา คนไทยจำนวนกวา 69% ไดอยูบนโลกออนไลนเปนที่เรียบรอย และประเทศไทยติดอันดับ

โลกในดานการใชโซเชียลมีเดียหลายรายการ และมีพฤติกรรมออนไลนหลายอยางที่เริ่มไดรับความนิยม

เพิ่มสูงขึ้น คนไทยใชโซเชียลมีเดียเปนชองทางหลักในการอัปเดตขาวเปนอันดับ 1 ของโลก ในป 2564 

หรือคิดเปน 78% ขณะที่คนไทยมากถึง 91% อานขาวออนไลนมากเปนอันดับสองของโลก จากพฤติกรรม

การเสพสื ่อออนไลนที ่มากขึ้นของผูบริโภคในประเทศไทย แบรนดตางๆ จึงมีความตองการผูที ่มี

ความสามารถและเชี่ยวชาญในการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายในการดูแลการโฆษณาตามแพลตฟอรม

ตางๆ ถึงกระนั้น หากบุคลากรในบริษัทไมมีความเชี่ยวชาญที่มากพอในการทำงานสวนนี้ ผลลัพธที่ได

อาจจะไมสงผลที่ดีตอตัวแบรนดนัก อาจสูญเสียงบประมาณโดยไมจำเปนและอาจสูญเสียโอกาสในการ

แยงชิงพื ้นที ่ในตลาดแขงขัน หากตองการใหคนที่มีความสามารถเปนบุ คลากรในองคกร ก็มีความ

จำเปนตองแบกรับในเรื่องคาจางของพนักงานท่ีสูงขึ้น บริษัทตางๆ จึงตองการผูที่สามารถบริหารจัดการท้ัง

ดานกลยุทธในการโฆษณา การใชชองทางในการโฆษณา จึงเกิดเปนบริษัทที่ปรึกษาทางดานการโฆษณา 

หรือ บริษัทเอเจนซ่ี โดยบริษัทเอเจนซ่ีเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจของเจาของธุรกิจที่ตองการผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานในการดูแลการโฆษณาและวางแผนการทางการตลาดใหกับธุรกิจของตน  
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ภาพที ่2 อันดับของประเทศท่ีใชโซเชียลมีเดียเปนชองทางหลักในการอัปเดตขาวสารในชวงป2021 

ที่มา : Digital 2021 July Global Statshot Report, เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565, เขาถึงไดจาก  

https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 อันดับของประเทศท่ีใชโซเชียลมีเดียเปนชองทางในการอัปเดตขาวสารในชวงป2021 

ที่มา : Digital 2021 July Global Statshot Report, เขาถึงเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565, เขาถึงไดจาก  

https://datareportal.com/reports/digital-2021-july-global-statshot 
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ธุรกิจเอเจนซี่ในปจจุบันมีการเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง การแขงขันของภาคธุรกิจตางๆ ในชวง

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหธุรกิจตางๆ มีการใชชองทางการตลาดออนไลนในการทำ

การตลาดมากขึ้น จึงไมแปลกที่จะมีบริษัทเอเจนซี่เกิดขึ้นมาใหมเปนจำนวนมาก โดยจะรับทำทั้งงานดาน

การตลาด  (Marketing)  การประชาส ัมพ ันธ  ( PR)  และการโฆษณา  (Advertising)  ถ ึ งกระน้ัน             

บริษัทเอเจนซ่ีอาจมีบริการที่มอบใหกับเจาของธุรกิจแคบริการใดบริการหนึ่ง จึงตองมีการตกลงกันกอน

รวมงานวาบริษัทเอเจนซี่ของเราสามารถทำอะไรไดบาง ในการทำงานเอเจนซี่ทักษะหลักๆในการทำงานที่

ตองมีคือ ทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creative) การคิด วิเคราะห และสรุปออกมาเปนสิ่งที่บริษัทเอ

เจนซี่ตองทำ เพื่อตอบรับความคาดหวังของลูกคา และทำผลงานออกมาใหดีที่สุด นอกจากนี้ควรมีทักษะ

การประสานงานที่ดี เพื่อคอยประสานงานระหวางลูกคาและกลุมเปาหมาย เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิด

และมีการบาดหมางกันในภายหลัง  

จะเห็นไดวาธุรกิจเอเจนซี่ถือเปนพารทเนอรทางธุรกิจที่ดีกับเจาของธุรกิจที่ชวยในเรื่องของ

การสรางสรรคผลงานที่โดดเดนใหกับธุรกิจขององคกร สามารถเลือกไดเลยวาเจาของธุรกิจตองการส่ือสาร

การตลาดกับใคร รูปแบบใดตามชองทางหรือแพลตฟอรมตางๆ โดยบริษัทเอเจนซี่สามารถจัดการใหตรง

กับความตองการของเจาของธุรกิจได ถึงกระนั้นเจาของธุรกิจตองศึกษาเนื้อหาของงานที่ตนกำลังจะทำ

กอนเพ่ือเลือกบริษัทเอเจนซ่ีที่มีความเหมาะสมและตอบโจทยกับงานของตนมากท่ีสุด  

บริษ ัท อี-เกต จำกัด หรือ E-GATE Company Limited เปนบริษ ัท Creative Digital 

Agency ที่ใหคำปรึกษาดานการตลาด โปรโมทธุรกิจออนไลน จัดทำสื่อโฆษณา Event Organizer ที่มี

ความนาสนใจ จากการที่เปนเอเจนซี่ขนาดเล็กที่ทำงานใหกับแบรนดสินคาตางๆ ระดับประเทศประกอบ

กับผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการทำงานในสายเอเจนซี่ จึงไดเลือกศึกษากระบวนการทำงานในรูปแบบ 

Digital Agency จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการทำงานของบริษัท  E-Gate Company 

Limited เพื ่อเก็บเปนขอมูลในการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท  E-GATE Company 

Limited ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited  

2. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ บริษัท E-GATE Company Limited  

3. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas 
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ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา E-GATE 

Company Limited” มีจุดมุงหมายที่จะศึกษากระบวนการทำงานในรูปแบบ Digital Agency จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการทำงาน เพื่อเก็บเปนขอมูลในการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท E-Gate Company Limited โดยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัย ดังตอไปน้ี : 

 1. ขอบเขตดานทฤษฎี 
 ผูวิจัยเลือกแนวคิดทฤษฎีหลักในการวิเคราะห คือ แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ  (PDCA) 

ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) ซึ่งประกอบดวย Strengths Weaknesses 

Opportunities Threats และแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 

ซึ ่งประกอบดวย Customer Segment Value Propositions Channels Consumer Relationships 

Revenue Streams Key Resources Key Activities Key Partners Cost Structure 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหาของการวิจัย 

 ผูวิจัยทำการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจเอเจนซ่ี ของบริษัท E-GATE Company Limited 

เพื่อใหทราบถึงกระบวนการทำงานในฐานะ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company Limited 

ทราบถึงจุดแข็ง จุดออน ปญหา และอุปสรรค ขั้นตอนและกลยุทธในการสรางความสัมพันธกับ Partner 

โดยใชแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) และ

แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 

 3. ขอบเขตวิจัยดานประชากร 
 เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูบริหารและบุคลากรท่ีมีสวนเกี่ยวของ

ในการทำงานภายในบริษัท E-GATE Company Limited ดวยตนเอง 

 4. ขอบเขตดานเวลา 
 โครงการนี้มีระยะเวลาในการศึกษาเปนจำนวนทั้งสิ้น 123 วัน  ตั้งแตวันที่ 29 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูมีสวน

เกี่ยวของในการทำงานท้ังผูบริหาร พนักงานภายในองคกร และประสบการณการฝกงานของผูวิจัยเอง 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ไดทราบถึงกระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited  

 2. ไดทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ บริษัท E-GATE Company Limited  

 3. ไดทราบถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เอเจนซ่ี หมายถึง บริษัทหรือองคกรที่เปนตัวแทนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งในการสรางสรรค

กิจกรรม 

Digital Marketing หมายถึง การทำการตลาดบน Platform ดิจิทัลตาง ๆ เพื่อเขาถึงกลุม

ลูกคาท่ีโลดแลนอยูบนโลกดิจิทัลที่มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (Electronic) เปนสื่อกลาง  

Platform หมายถงึ ชองทางตาง ๆ ในโลกดิจิตอล 

Digital Agency หมายถึง องคกรที่จะชวยในการทำ Digital Marketing ผานการวางกลยุทธ

ตางๆ ใหตอบโจทยกับกลุมเปาหมายใหไดมากท่ีสุด  

E-GATE Company Limited หมายถึง บริษัทเอเจนซ่ีที่ใหคำปรึกษาดานการตลาด โปรโมท

ธุรกิจออนไลน จัดทำสื่อโฆษณา Event Organizer และเปนบริษัทซึ่งเปนหัวขอหลักที่ใชในการศึกษาใน

การวิจยั 

KOL (Key Opinion Leader) หมายถึง ผูนำทางดานความคิด ผูเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื ่อง

หน่ึงและมีอิทธิผลทางความคิดตอผูติดตาม  

Influencer หมายถึง ผูมีอิทธิพลในโลกออนไลนที่สามารถโนมนาวใหคนสนใจหรือซื้อสินคา

และบริการไดผานการนำเสนอคอนเทนตในรูปแบบตาง ๆ  

ระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผานการ

ลดกระบวนการทำงานที่ไมสรางมูลคา พรอมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
ตารางที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื ่อง การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา “ E-GATE 

Company Limited ” ผูวิจัยไดทำการทบทวนในทางแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปน

แนวทางในการศึกษา โดยจะมีการนำเสนอประเด็นในการวิจัย ดังนี้ :  

1. ขอมูลบริษัท E-GATE Company Limited 

2. แนวคิดการทำงานดาน Digital Agency  

3. แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

4. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

5. แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1. ขอมูลบริษัท E-GATE Company Limited 

บริษ ัท อี-เกต จำกัด หรือ E-GATE Company Limited เปนบริษ ัท Creative Digital 

Agency ที่ใหคำปรึกษาดานการตลาด โปรโมทธุรกิจออนไลน จัดทำสื่อโฆษณา Event Organizer ที่มี

ความนาสนใจจากการที่เปนเอเจนซี่ขนาดเล็กท่ีทำงานใหกับแบรนดสินคาตาง ๆ ระดับประเทศ 

 

 

 

 

ภาพที ่4 ตราสินคาของ บริษัท อี-เกต จำกัด 

ขอมูลบริษัท 

ชื่อกิจการ บริษัท อี-เกต จำกัด 

E-GATE Company Limited 

ที่อยู เลขที่ 354 ถนนจรัญสนิทวงศ (จรัญ 44) แขวงบางย่ีขัน  

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

อีเมล egate.admedia@gmail.com 
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โครงสรางการบริหารของ บริษัท อี-เกต จำกัด ประกอบดวยบุคลากรและเจาหนาที่ภายในสถาน
ประกอบการ ดังนี้ :  

1. วิชญา วองไว ตำแหนง Founder & Business Developer 

2. นนททัศน เลขยานนท ตำแหนง Account Executive 

3. พลกฤษณ รวยกระโทก  ตำแหนง Graphic Designer 

2. แนวคิดการทำงานดาน Digital Agency 

การทำธุรกิจอยางใดอยางหนึ่งในปจจุบันมีความจำเปนตองใชการทำ  Digital Marketing  

จากการรวบรวมขอมูลจากเว ็บไซด  timepro.com (2018) ในหัวขอ “Why Digital Marketing Is 

Poised To Be The Most In-Demand Skill In Near Future” มีการสรุปประเด็นถึงเหตุผลที่ Digital 

Marketing จะเปนทักษะที่มีความตองการมากท่ีสุดในทองตลาดไว ดังนี้  

1.1. เทคโนโลยีมีการพัฒนาที ่รวดเร็วยิ ่งขึ ้นจากอิทธิพลของปญญาประดิษฐและ
การตลาดแบบอัตโนมัติ (Market Automatic) 

จากความกาวหนาของปญญาประดิษฐหรือ AI ที่มีอิทธิพลตอเทคโนโลยีตางๆ ซึ่งสงผลตอ

การทำการตลาดในสวนของ Digital Marketing ที่ทำใหนักการตลาดและผูประกอบการสามารถคาดคะเน

และปรับแตงรูปแบบการขายเพื่อใหตรงกับกลุมลูกคาของบริษัทไดงายยิ่งขึ้นจากการที่มี AI คอยชวยใน

การประมวลผลผูบริโภคเชน พฤติกรรม ความตองการ รวมไปถึงสิ่งที่ผูบริโภคอยากทำในอนาคต จาก

จำนวนขอมูลอันมหาศาลของผูบริโภค ซึ่งเปนขอมูลใหกับบริษัทสำหรับการวางแผนการในการทำ Digital 

Marketing ตอไป  

1.2. ความสำคัญของ Content Marketing  

ปจจุบันผูคนใหความสำคัญกับเรื่องคอนเทนตมากขึ้น องคกรตาง ๆ มากมาย เล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการผลิตคอนเทนต เพ่ือจูงใจลูกคากลุมเปาหมายมากข้ึนและมองวา Content Marketing 

จะเปนอีกหนึ่งสิ่งที่จะทำใหยอดขายเจริญเติบโตอยางกาวกระโดด 

1.3. บริษัทตางๆ ใหความสำคัญกับการตลาดเฉพาะบุคคล (Niche Market) มากข้ึน 

ในปจจุบันกลุมการตลาดเฉพาะบุคคล (Niche Market) เปนกลุมที่โลกใหความสำคัญในการ

ตอบสนองความตองการของคนกลุมนนี้มากขึ้น จากการที่เทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้น ทำใหมีการ

เขาถึงความตองการของคนกลุมนี้ไดมากขึ้น จึงเกิดเทคโนโลยีที่ชวยสรางความสัมพันธระหวางกลุมลูกคา

กับผูคา ซึ่งลูกคาตองเปนมากกวาลูกคา เพราะขอมูลจากเว็บไซด Salesforce (2020) พบวา 66% ของ

ลูกคามีแนวโนมที่จะเปลี่ยนสินคนหรือบริการหากพวกเขารูสึกวาพวกเขาเปนเพียงลูกคาที่ทำยอดขาย
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ใหกับบริษัท แตกลับไมสามารถจดจำความชอบหรือความตองการสวนบุคคลของพวกเขาไดดังนั้น  

การตลาดแบบเฉพาะบุคคล ที่เปนสวนหนึ่งของ Digital Marketing จึงเขามามีบทบาทสำคัญในการ

จัดเก็บขอมูลของลูกคาอยางละเอียด นับตั้งแตพฤติกรรมการซื้อ ความชอบและความสนใจสวนบุคคล 

เพื่อใหนักการตลาดสามารถสงขอความและโฆษณาผานชองทางตางๆ ที่ตรงกับความสนใจของลูกคาแต

ละคนไดอยางเหมาะสม ดวยวิธีนี้เอง ที่จะทำใหลูกคารูสึกประทับใจจนตองกลับมาใชบริการอีกคร้ัง    

1.4. การเติบโตของจำนวนยอดผูใชสมารทโฟน 

สมารทโฟนเปนสิ่งที่ผูคนสวนใหญในสังคมมีติดตัวไวจนเปรียบเสมือนอวัยวะสวนที่ 33 ของ

รางกาย หากดูจากยอดสงออกของโทรศัพทในป 2021 จะพบวา ตลาดสมารทโฟนในป 2021 สงออก   

มือถือไป 1.35 พันลานยูนิต มากกวาเดิม 5.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขของป 2020 สะทอนใหเห็นถึงการ

เติบโตแบบทวีคูณของผูใชสมารทโฟนท่ัวโลก ที่ทำใหการทำการตลาดบนสมารทโฟนมีการแขงขันที่สูงขึ้น

ตามไปดวย เพื่อแยงชิงฐานลูกคาจากบริษัทอื่น อยางไรก็ตาม นักการตลาดจะตองมีความสามารถใชกล

ยุทธการตลาดผานชองทางดิจิทัล เชน SMS, MMS หรือการแจงเตือนแบบพุช เปนตน จึงทำใหกลุมคนที่มี

ความรูและทักษะเฉพาะดานทางน้ีเปนที่ตองการในทองตลาดเปนอยางมาก 

จากขอมูลขางตนจึงสรุปไดวาการทำ Digital Marketing เปนสิ่งที่ผูประกอบการใหความ

สนใจและตองการทำการตลาดรูปแบบนี ้โดยมีเปาหมายในการทำงานที ่แตกตางกันออกไปตาม

วัตถุประสงคของธุรกิจ โดย Digicup (2020) มีการใหขอมูลในสวนขององคกรที่มีการทำงานในสาย 

Digital Marketing โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ In house marketing คือการเขาทำงานในองคกรธุรกิจ

ที่มีสินคาหรือบริการเปนของตัวเอง มีหนาที่เขาไปบริหารจัดการการตลาดใหกับสินคาหรือบริการของ

องคกรนั ้น ๆ โดยตำแหนงหนาที ่สำหรับคนที ่เปน In house marketing มีตั ้งแต  Social Media 

Marketing, Marketing Strategy หรือ Sale Management เปนตน แตถาเปนองคกรขนาดเล็กเรา

อาจจะมีหนาที ่ที ่ตองรับผิดชอบที่มากขึ ้น อีกประเภทหนึ่งของสายงานในการทำงานดาน Digital 

Marketing คือ เอเจนซ่ี โดยเปนองคกรที่ใหบริการใหคำปรึกษาและวางแผนการตลาดใหกับลูกคาซึ่งเปน

ผูประกอบการ โดยเอเจนซี่แตละที่นั้นมีความเชี่ยวชาญที่แตกตางกันไป และธุรกิจ Digital Agency เปน

หนึ ่งในทางเลือกสำหรับสายงานที ่ตองใชความสามารถในดาน Digital Marketing ในการทำงาน            

ผูประกอบธุรกิจ Digital Agency จึงควรมีทักษะในดานตางๆ ดังนี้ 

1. Communication : ทักษะการสื ่อสารเปนสิ ่งที่มีความจำเปนเปนอยางมาก เพราะ

นอกจากจะตองสื่อสารการตลาดใหแกกลุมเปาหมายของลูกคาแลว ยังตองมีการคอยประสานงานระหวาง

ลูกคาและกลุมเปาหมาย เพื่อไมใหเกิดความเขาใจผิดและการบาดหมางกันในภายหลัง ตองเขาใจวาจะ

สื่อสารอะไร ตองทำใหคูสนทนาเขาใจวาคุณตองการอะไรหรือคูสนทนาจะไดอะไรจากคุณ 
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2. Customer Relationship : ทักษะการสรางความสัมพันธกับลูกคา การท่ีเราตองทำงาน

กับลูกคาที่แตกตางกัน 

3. Social Media Platform : ทักษะการใชโซเชียลมีเดียแพลตฟอรมตาง ๆ เรื่องพ้ืนฐานท่ี   

ผูประกอบธุรกิจ Digital Agency ตองเรียนรูทั้งในมุมมองของผูเลนและในมุมมองของนักการตลาดดวย 

เพราะหากไดรูพฤติกรรมของกลุมผูคนที่ใชแพลตฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจำวันแลวก็จะทำใหเรารูวิธีการ

ทำโฆษณารูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับแพลตฟอรม  

4. Digital Marketing Tools : ทักษะการใชเครื่องมือการตลาดนั้นถือวาเปนทักษะจำเปน

ที่ผูที่ทำงานดาน Digital Marketing ตองศึกษาเอาไว เพราะในการทำงานเครื่องมือในการตลาดจะเปนสิ่ง

ที่ชวยอำนวยความสะดวกในการทำงานในโอกาสตางๆ ยิ่งมีความชำนาญมากก็จะยิ่งดี เพราะเปนสิ่งที่ตอง

ใชในการทำงานตลอดตราบใดท่ียังทำงานในสายนี้ 
5. Principle of Marketing : พื้นฐานการตลาดก็เปนอีกหนึ่งเรื่องที่คนทำงานในสายงาน

ดานการตลาดจะตองมีติดตัวเอาไว เพราะพ้ืนฐานการตลาดจะสอนใหเราไดมีวิธีคิดในเชิงบริหารธุรกิจ ไม

วาจะเปนการวิเคราะห การวางกลยุทธ การพัฒนาสินคาและบริการ เปนตน หากเขาใจพื้นฐานการตลาด

แลว จะสงผลใหเราใชเครื่องมือการตลาดหรือทำคอนเทนตไดมีประสิทธิภาพมากกวาการที่เราไมเคย

ศึกษาพ้ืนฐานการตลาดมากอน  

6. Content Creating : ทักษะการคิดวิเคราะห โดยตองมีความคิดสรางสรรคคเปนอยาง

มาก เพราะในบางคร้ังการทำงานตองมีการคิดนอกกรอบ ตองเขาใจอารมณและความตองการของคนเพ่ือ

นำเสนอไอเดียในเชิงการตลาดที่ตอบสนองตอกลุมคนที่เปนเปาหมายของลูกคาได ไมวาจะเปนการทำ

คอนเทนตในรูปแบบของ Blog, Facebook Post, Print Ads หรือ Video โดยทีมศึกษาวิธีการผลิตคอน

เทนตในรูปแบบตาง ๆ และตองเขาใจสินคาหรือบริการ เพื่อใหเราสามารถสรางสรรคงานโฆษณาได

นาสนใจและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

7. Graphic Design : ทักษะดานงานกราฟฟก เปนสิ่งที่อยูคูกับงานโฆษณาเสมอมา เพ่ือ

ตอบสนองกับสิ ่งที ่ล ูกคาตองการจะเสนอแกกลุมลูกคา ธุรกิจ Digital Agency จึงตองมีคนที ่มี

ความสามารถในดานกราฟฟกเพ่ือออกแบบงานท่ีตรงกับความตองการของลูกตา 

8. Video Editing : ทักษะการทำงานดานคอนเทนตในรูปแบบของวิดีโอ ธุรกิจ Digital 

Agency ตองมีคนที่มีทักษะดานการตัดตอวิดิโอเพ่ือเสนอใหตรงกับความตองการของลูกคา 

9. Account Executive : การบริหารจัดการลูกคาในสายงานการตลาดนั้น จะตองมีความรู

พื้นฐานดานการตลาดดวย เพราะ AE (Account Executive) คือตำแหนงงานที่มีหนาที่คุยกับลูกคา ซึ่ง

ตองมีความรูที่สามารถเปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำกับลูกคาได  



 

 

12 

10. Marketing Trend : หากจะอยูในสายงาน Digital Marketing จะตองอัพเดตความรู

ใหม ๆ อยูเสมอ และติดตามความเคลื่อนไหวของกระแสสังคมเพื่อใหทราบถึงเทรนดที่กำลังเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน อีกทั้งตองมีความอยากรูอยากเห็นอยางกวางขวางเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานกับกลุมลูกคาท่ี

หลากหลายมากข้ึน 

Molek (2017) ไดมีการใหขอมูลในสวนขิงสัญญาณท่ีบงบอกวาบริษัทเอเจนซี่ที่ดีเปนอยางไร 

โดยประเด็นสำคัญที่จะแสดงออกวาเอเจนซ่ีของคุณเปนเอเจนซ่ีที่ดีรึเปลาคือ คุณมีความคลองแคลวในการ

ทำงานหรือไม มีความรูมากกวาแคทำโฆษณาหรือไม มีทีมที่เชี่ยวชาญหรือไม มองงานระยะยาวแคไหน ซึ่ง

ถาหากเอเจนซ่ีมีคุณสมบัติเพียงพอก็จะมั่นใจไดวาคุณเลือกเอเจนซ่ีไมผิด  

 

3. แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถพบเจอไดเมื่อเริ่มตนทำบางสิ่งบางอยาง นั้นก็คือ “ปญหา” ที่

เกิดข้ึนระหวางการดำเนินการ ในการทำธุรกิจ “ปญหา” ก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพบเจอ เพ่ือลด

โอกาสในการพบเจอปญหา เจาของธุรกิจจึงตองมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหาและพัฒนา

องคกรใหอยูรอดในสนามการแขงขันทางธุรกิจ โดยหนึ่งในเครื่องมือที่มีความเหมาะสมที่จะใชในการทำ

ธุรกิจที่ใหความสำคัญทั้งการวางแผนและการลงมือปฏิบัติ เรียกวา แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

โดยแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพเกิดขึ้นเปนครั้งแรกโดยนักสถิติ Walter Shewhart ซึ่งไดพัฒนาจากการ

ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาเมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะเริ่มแรก 

วงจรดังกลาวเปนที่รูจักกันในชื่อ “วงจร Shewhar” จนกระทั่งราวศตวรรษที่ 1950 ไดมีการเผยแพร

อยางกวางขวางโดย W. Edwards Deming ปรมาจารยทางดานการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียก

วงจรนี้วา “วงจร Deming” (ศุภชัย  อาชีวะระงับโรค, 2547)  

โดย สุธาสินี โพธิจันทร (2015) ไดใหคำจำกัดความของแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

ไววาเปนแนวคิดที่ไมไดใหความสำคัญเพียงแคการวางแผน แตแนวคิดนี้เนนใหการดำเนินงานเปนไปอยาง

มีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และ Tiger (2021) ไดนิยามความหมายของ 

แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) ไววา เปนกระบวนการที่ใชเพื่อพัฒนากระบวนการอื่นๆ มีความ

เหมาะสำหรับองคกรหรือโครงการท่ีอยากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เพ่ิมผลผลิต หรือลดคาใชจาย  

และ K.Pair (2019) ไดมีการอธิบายพ้ืนฐานของ ทฤษฎีวงจร PDCA หรือ Deming Cycle ไว

วา เปนการวางแผนและวนซ้ำไปเรื่อย ๆ โดยเริ่มจาก Plan (วางแผน) > Do (ปฏิบัติ) > Check (ตรวจผล) 

> Action หรือ Act (ปรับปรุง หรือ นำไปใช ) และวนกลับมาที ่จุดเริ ่มตนจนกวาจะไดวิธีที ่สามารถ

แกปญหาไดจริง ดังภาพ : 
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ภาพที ่5 แผนภาพ วงจรคุณภาพ Deming หรือ วงจร PDCA ที่เปนการทดลองซ้ำเร่ือย ๆ (Cycle) 

ที่มา : K.Pair, PDCA คืออะไร? และขั้นตอนของPDCA, เขาถึงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565, เขาถึงไดจาก  

https://greedisgoods.com/pdca-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/ 

 

รายละเอียดของข้ันตอนของแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

วางแผน (Plan) : สิ่งที่ควรทำเพื่อตรวจสอบสถานการณปจจุบัน เพื่อใหเขาใจถึงธรรมชาติ

ของปญหาที่กำลังแกไขอยางถองแท ตรวจสอบใหแนใจวามีการวางแผนการพัฒนาสำหรับองคกรหรือ

ธุรกิจ กรอบการทำงาน และระบุผลลัพธที่ตองการ  

ปฏิบัติ (Do) : สิ่งที่ควรทำเพ่ือที่จะสามารถระบุถึงสิ่งที่ทำไดและสิ่งที่เปนปญหาที่แทจริงโดย

การวิเคราะหขอมูลและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาภายในวงจร PDCA ควรมุ งเนนไปที ่การ

เปลี่ยนแปลงทีละนอยทีละนอย เพ่ือใหการปรับปรุงแผนงานมีการชะงักนอยที่สุด  

ตรวจผล (Check) : สิ่งที่ควรทำเพื่อติดตามผลของแผนการดำเนินงานและหาชองทางใน

การแกไขเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหกระบวนการทำงานตางๆ รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมี

การตรวจสอบระหวางการดำเนินการเพื่อใหแนใจวาเปนไปตามแนวทางขององคกรหรือธุรกิจเพื่อที่จะ

สามารถระบุความสำเร็จและความลมเหลวในการทำงาน เพื่อหาแนวทางสำหรับปรับปรุงแกไขตอไปใน

อนาคต 
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ปรับปรุงหรือนำไปใช (Action) : สิ่งที่ควรทำเพื่อปรับปรุงแกไขปญหาที่มีอยูและตัดสินวา

การปรับปรุงแกไขปญหามีประสิทธิภาพที่ดีหรือไม เมื่อรวมเขากับแนวทางปฏิบัติงานขององคกรเปนไป

ตามมาตรฐานเดิมหรือไม หากไมเปนไปตามมาตรฐานเดิมหรือผลลัพธที่ออกมาเปนไปในทางที่แยลง ควร

เก็บขอมูลที่ผิดพลาดเพ่ือเรียนรูสิ่งที่ไดจากกระบวนการน้ีและเริ่มตนวงจรใหม 

 

แนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) เปนแนวคิดทฤษฎีที่ไดรับความนิยมอยางมาก โดยมี

บริษัทใหญหลายบริษัทเลือกใชแนวคิดทฤษฎีนี้ในการดำเนินธุรกิจ อาทิ Nike โดยจากบทความของ 

Hargrave (2021) ไดมีการระบุวา การใชแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) ชวยให Nike มีมูลคาตลาด

มากขึ ้นกวาสองเทา โดยอางอิงจากเว็บไซด marcrotrends.net ซึ ่งมีการระบุมูลคาตลาดของ Nike 

ในชวงป 2015 ถึง 2021 พบวามีมูลคาสูงขึ้นจากประมาณ 80$ Billion (ประมาณ 8 หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐ) ในป 2015 กลายเปนประมาณ 200$ Billion (ประมาณ 2 แสนลานดอลารสหรัฐ) ดังรูป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 NIKE Market Capitalization in 2015 

ท ี ่มา  NIKE Market Cap 2010-2021 | NKE, เข าถ ึ ง เม ื ่ อว ันท ี ่  9 ม ีนาคม  2565, เข าถ ึ ง ได จาก  

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/NKE/nike/market-cap 
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ภาพที ่7 NIKE Market Capitalization in 2021 

ท ี ่มา  NIKE Market Cap 2010-2021 | NKE, เข าถ ึ ง เม ื ่ อว ันท ี ่  9 ม ีนาคม  2565 , เข าถ ึ ง ได จาก  

https://www.macrotrends.net/stocks/charts/NKE/nike/market-cap 

 

สหธร เพชรวิโรจนชัย (2561) ไดมีการอธิบายการใชแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ (PDCA) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกองคกร โดยมีการยกตัวอยางถึงสถานการณที่องคกรหนึ่งมีปญหาการทำงาน

ลาชา ซ้ำซอน ไรระเบียบ ก็เลยตองการปรับกระบวนการทำงานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ผานระบบลีน (LEAN) ซึ่งสามารถดำเนินการตาม 4 ขั้นตอน คือ : 

P – Plan : วางแผนกระบวนการทำงานใหมโดยระบุถึงปญหาการทำงานซ้ำซอนและ

ตั้งเปาหมายลดข้ันตอนการทำงานที่ไมจำเปน 

D – DO : ทดลองปฏิบัติตามระบบลีนกับกลุมเล็ก ๆ กอน 

C – Check : ตรวจสอบวาระบบลีนนั้นประสบความสำเร็จหรือไม 

A – Act  : ถาประสบความสำเร็จก็ประกาศใชกับระบบลีนทุกฝายในองคกร แลวตอยอด

หาแผนใหมเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 Chapman (2019) ไดมีการเขียนอธิบายถึงประโยชนของแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ 

(PDCA) โดยวงจรคุณภาพ (PDCA) ไดรับการออกแบบให เปนกระบวนการแบบวนซ้ำหรือทำซ้ำ

ได สามารถใชและนำกลับมาใชใหมไดหลายครั้งเทาที่จำเปนเพ่ือแกไขปญหา เมื่อมีการใชซ้ำหลาย ๆ ครั้ง 

คนในองคกรจะจดจำและรูวามีกระบวนการอะไรบางในการแกไขปญหา และพวกเขาจะเขาใจการทำงาน
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ตามบทบาทของตนเพื่อแกไขปญหาเหลานั้นได อีกทั้งการปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยการใชวงจรคุณภาพ 

(PDCA) จะสามารถทำใหองคกรมีความไดเปรียบในการแขงขันกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันของ

ธุรกิจ การปรับปรุงงานจะชวยเพ่ิมผลกำไรของธุรกิจและความพึงพอใจของลูกคาอีกดวย 

ประโยชนของวงจร PDCA ที่สำคัญอีกประการหน่ึงคือการลดความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ 

ดวยการที่วงจรคุณภาพ (PDCA) ไดรับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับขอผิดพลาดและขอผิดพลาดใน

กระบวนการ วิเคราะห ทดสอบการปรับปรุงและทำซ้ำตามความจำเปน  ดวยวิธีนี้ปญหาจะไมเกิดขึ้นอีก

และลดโอกาสสูญเสียในธุรกิจของคุณ  

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา วงจรคุณภาพ (PDCA) เปนวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบการ

เปลี่ยนแปลงในขนาดเล็กกอนนำไปใชทั่วทั้งบริษัท ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือ 

วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง เปนกระบวนการท่ีใชปรับปรุงการทำงานขององคกรอยางเปนระบบ 

โดยมีเปาหมายเพื ่อแกปญหาและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื ่อง  โดยสามารถประยุกตใชกับองคกร         

ทุกประเภท ธุรกิจทุกรูปแบบ เพ่ือสรางผลลัพธที่ดีในการทำองคกรหรือธุรกิจ 

 

4. แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

ในการดำเนินธุรกิจนั้น เพียงแค “แรงใจ” เพียงอยางเดียวไมสามารถเอาตัวรอดในตลาด

ธุรกิจได เพื่อใหธุรกิจในฝนของคุณเดินหนาตอไปขางหนา จึงจำเปนตองมี “หลักการ” ควบคูกันไปกับ

แรงใจ เพราะหลักการเปนสิ่งที่จะบงบอกวาธุรกิจของคุณสามารถไปรอดไดหรือไมในตลาดการแขงขัน อีก

ทั้งหลักการเปนสิ่งที่ทำใหเรารูวาเราควรปรับปรุงแกไขอะไรบาง เพื่อใหเหมาะสมกับทิศทางการดำเนิน

ธุรกิจในปจจุบันของเจาของธุรกิจ โดยหลักการท่ีเปนพ้ืนฐานสำหรับการดำเนินธุรกิจและยังสามารถนำไป

รวมกับหลักการอ่ืนๆ ที่มีไดนั้น คือ “SWOT Analysis” 

SWOT Analysis เปนการวิเคราะหถึงสภาพขององคกร หรือหนวยงาน เพื่อคนหาถึงจุดเดน 

จุดดอย ขององคกร อันนำมาซ่ึงการหาชองทางในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย SWOT เปนการ

รวมตัวกันของขอความที่มีความหมาย คือ S – Strengths หมายถึง จุดแข็ง สิ่งที่เปนจุดเดนหรือขอ

ไดเปรียบ W – Weakness หมายถึง จุดออน สิ่งที่เปนจุดดอยหรือขอเสียเปรียบ O – Opportunities 

หมายถึง โอกาส สิ่งที่จะเปนชองทางในการดำเนินงานได และ T – Threats หมายถึง อุปสรรค หรือ สิ่งที่

เปนปจจัยคุกตามตอการดำเนินงาน โดยขยายความของคำท้ัง 4 คำได ดังนี้  
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ภาพที ่8 องคประกอบของ SWOT Analysis 

ที ่มา Isaiah McPeak, How to Improve: SWOT Your Ballots, เขาถึงเมื ่อว ันที ่ 1 มีนาคม 2565, 

เขาถึงไดจาก  https://www.ethosdebate.com/how-to-improve-swot-your-ballots/ 

 

Ideabranch (2563) กลาวถึงผูที่ไดรับการยกยองวาเปนผูพัฒนาเทคนิค SWOT Analysis 

ขึ้นมาคือ ศาสตราจารย อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert S. Humphrey) แหงมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด โดย

ระหวางค.ศ. 1960-1970 เขามีโปรเจคที่ตองดูแล โดยจุดมุงหมายของโปรเจคคือ การหาคำตอบวาทำไม

แผนขององคกรถึงลมเหลว จึงเกิดเปนการวิจัยที่ทำใหเขากลายเปนผูคิดคนกลยุทธนี้ขึ้นมา โดยการวิจัยนี้

ไดทำกับผูบริหารของบริษัทตางๆ ในนิตยสาร Fortune 500 ของสหรัฐอเมริกา (บริษัทที่ไดรับคัดเลือกมา

อยูใน Fortune 500 คือบริษัทที่มีผลประกอบการชั้นนำในอันดับ 500 แรกของโลก) ผลการวิจัยนี้สุดทาย

ไดออกมาเปนรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบหนึ่งทีมีชื ่อวา Team Action Model (TAM) ที่ให

แนวทางแกผูบริหารในดานการบริหารเปลี่ยนแปลง(Change Management) ทฤษฎีของอัลเบิรตในตอน

แรกจะใชชื่อวา SOFT Analysis ประกอบดวย S – Satisfactory หมายถึง สิ่งที่องคกรทำไดดีในปจจุบัน 

O - Opportunity หมายถึงสิ่งที่องคกรจะทำใหดีขึ้นในอนาคต F - Fault หมายถึงขอเสียในปจจุบันและ 

T - Threat หมายถึงสิ่งที่จะทำใหสถานการณแยลงในอนาคต กอนที่ภายหลังในปค.ศ. 1964 จะมีการ

เปลี่ยนจาก Satisfactory เปน “Strengths” และ “Fault” เปน Weakness โดยนักวิจัยธุรกิจ ชื่อ ยูริค 

(Urick) กับ ออร (Orr) จะเห็นไดวาทฤษฎีแรกเริ่มจะพูดถึงสถานการณขององคกรในปจจุบันและใน

อนาคต ซึ่งแตกตางจาก SWOT Analysis ที่จะเลือกวิเคราะหถึง “ปจจัยภายใน” คือ รูวาตัวเราหรือ
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องคกรมีจุดออนและจุดแข็งอะไรบาง ซึ่งเปนปจจัยที่สามารถควบคุมได  และ “ปจจัยภายนอก” คือ 

โอกาสอะไรบางที่จะชวยเราไปถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว มีอุปสรรคอะไรบางที่จะยื้อเราไวไมใหไปถึงฝน ปจจัย

เหลานี้ไมสามารถควบคุมมันได โดยปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดูสมเหตุสมผลกวาปจจัยดานเวลา

เน่ืองจากในปจจุบันปจจัยภายนอก อาทิ เทคโนโลยี พฤติกรรมผูบริโภค เศรษฐกิจโลก มีการเปลี่ยนแปลง

ที่เร็วขึ้น สงผลกระทบตอธุรกิจไดเร็วมากกวาเดิม 

Kenton (2021) ไดมีการอธิบายถึงการนำเสนอ SWOT Analysis โดยนักวิเคราะหจะ

นำเสนอการวิเคราะห SWOT ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แบงออกเปนสี่สวน แตละสวนก็คือองคประกอบของ 

SWOT โดยการจัดวางดวยภาพนี้จะใหเห็นภาพรวมโดยยอของขอมูล แมวาประเด็นทั้งหมดภายใตหัวขอ

ใดหัวขอหน่ึงอาจไมมีความสำคัญเทากัน แตทุกประเด็นควรแสดงขอมูลเชิงลึกที่สำคัญเก่ียวกับความสมดุล

ของจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยมีการอธิบายความหมายขององคประกอบแตละสวนของ 

SWOT ดังนี้ :  

จุดแข็ง : จุดแข็งจะเปนการอธิบายถึงสิ่งที่องคกรมีความเปนเลิศและสิ่งที่แยกองคกรออก

จากการแขงขัน สิ่งที่ทำใหแบรนดมีความแข็งแกรง เชน มีฐานลูกคาท่ีภักดี มีงบดุลที่แข็งแกรง เทคโนโลยี

ที่ไมเหมือนใคร และอ่ืนๆ  

 

จุดออน : จุดออนเปนสิ่งที่ทำใหองคกรไมสามารถดำเนินการในระดับที่เหมาะสมได เปน

พื้นที่ที่ธุรกิจจำเปนตองปรับปรุงเพื่อใหสามารถแขงขันได สิ่งที่ทำใหองคกรออนแอ เชน การหมุนเวียนที่

สูงกวาคาเฉล่ีย มีหนี้สิ้นที่สูง หวงโซอุปทานไมเพียงพอ หรือการขาดเงินทุน เปนตน 

โอกาส : โอกาสจะหมายถึงปจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยซึ่งอาจทำใหองคกรมีความไดเปรยีบ

ในการแขงขัน ตัวอยางเชน หากประเทศหนึ่งประกาศลดอัตราภาษี ผูผลิตรถยนตสามารถสงออกรถยนต

ของตนไปยังตลาดใหม เพ่ิมยอดขายและสวนแบงการตลาดได เปนตน 

อุปสรรค : อุปสรรคหรือภัยคุกคาม หมายถึงปจจัยที่อาจเปนอันตรายตอองคกร ตัวอยางเชน 

ความแหงแลงเปนภัยคุกคามตอบริษัทผูผลิตขาวสาลี เนื่องจากอาจทำลายหรือลดผลผลิตพืชผล  ภัย

คุกคามทั่วไปอื่นๆ ไดแก สิ่งตางๆ เชน ตนทุนวัสดุที่สูงขึ้น การแขงขันที่เพิ่มขึ้น การจัดหาแรงงานที่ตึง

ตัว และอ่ืนๆ 

Good material (2564) ไดมีการอธิบายถึงประโยชนและขอเสียของ SWOT Analysis โดย

ในสวนของประโยชนของ SWOT Analysis นั้น คือ ไมมีตนทุนในการใชงานเลย หรือถามีก็เพียงเล็กนอย

เทานั้น ไมวาใครก็ตามที่เขาใจธุรกิจก็สามารถทำ SWOT Analysis ได นอกจากนี้ยังสามารถนำ SWOT 

Analysis ไปใชวิเคราะหคูแขงของคุณเพื่อประเมินความเปนไปไดของธุรกิจและการแขงขันอีกดวย  ขอดี
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อีกอยางของการทำ SWOT Analysis คือ การมุงเนนปจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลตอธุรกิจ จะทำใหบริษัท

หรือองคกรเขาใจธุรกิจของตนไดดีขึ้น สามารถเขาใจจุดออน แลวแกไขจุดออนไดทันเวลา สามารถยับยั้ง

ภัยคุกคามหรือปองกันลวงหนาได สามารถรับรูและใชประโยชนจากจุดแข็ง เพื่อเสริมสรางโอกาสไดมาก

ขึ้น สามารถนำสิ่งที่วิเคราะหจาก SWOT ไปพัฒนากลยุทธเพื่อบรรลุเปาหมายไดดียิ่งขึ้น ถึงกระนั้นแลว 

ในสวนของขอเสียหรือขอจำกัดของ SWOT Analysis นั้น ควรจำไววา SWOT Analysis เปนเพียงหน่ึงใน

ขั้นตอนของการวิเคราะหแผนธุรกิจเทานั้น สำหรับปญหาที่ซับซอนจะตองทำการวิจัยและวิเคราะหในเชิง

ลึกมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเครื่องมือนี้ครอบคลุมเฉพาะประเด็นที่ถือไดวาเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ 

อุปสรรคเทาน้ัน ดวยเหตุนี้จึงเปนเรื่องยากท่ีจะจัดการกับปจจัยที่มีความคลุมเครือหรือเปนทั้งสองปจจัยใน

เรื่องเดียวกัน  

จากที่กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา การวิเคราะห SWOT Analysis นั้นเปนเครื่องมือที่จะ

ครอบคลุมขอบเขตของปจจัยที่กวางดวยการระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรคขององคกร จึงทำ

ใหสามารถกำหนดทิศทางขององคกรหรือเปาหมายผานการวิเคราะหจุดแข็งและแสวงหาประโยชนจาก

โอกาสทางสภาพแวดลอมและสามารถกำหนดกลยุทธที่มุงเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอมหรือลด

จุดออนขององคกรใหมีนอยที่สุดได  

 

5. แนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 

การวางแผนในการทำงานที่ดีและชัดเจนเปนสิ่งที่จะทำใหธุรกิจมีโอกาสประสบความสำเร็จ

ไดมากและงายยิ่งขึ ้น โดยเครื่องมือที่ใชในการวางแผนธุรกิจทั่วไป นั้นคือ Business Model Canvas   

หรือ BMC โดยเปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับเจาของธุรกิจ ชวยใหแผนธุรกิจ

เปนระบบระเบียบผานองคประกอบ โดย นิรันดร บันลือรัตน (2562) ไดกลาวถึงผูคิดคนแนวคิด             

ทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ นามวา ดร. อเล็กซานเดอร ออสเทอรวัลเดอร  โดยทำใหเปน

เครื่องมือสำเร็จรูปที่มาชวยเติมเต็มชองวางทางธุรกิจใหสามารถแสดงภาพของโมเดลธุรกิจไดอยาง

ครบถ วน อีกท ั ้ ง  วณิชชา วรรคคาว ิส ันต  (2564) ได อธ ิบายถ ึงความแตกต างของแผนธ ุรกิจ          

(Business Plan) กับ โมเดลธุรกิจ (Business Model) โดยใหคำจำกัดความเร่ืองแผนธุรกิจเปนแผนระยะ

ยาวที่ใชกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ โดยระหวางการหาขอมูลและการดำเนินการในการทำธุรกิจจะ

ใชเวลานานพอสมควร ในขณะที่โมเดลธุรกิจเปนการสรางรายไดของธุรกิจวาเจาของธุรกิจจะหายรายได

อยางไร ลูกคาจะไดอะไรจากเรา ซ่ึงเปนสิ่งแรกที่ทุกธุรกิจควรมีและนำไปปรับใชกับธุรกิจของตน ดังนั้นจึง

มี “Business Model Canvas” หรือเครื่องมือสรางโมเดลธุรกิจเกิดขึ้นมา เพื่อตอบคำถามสำคัญของ

ธุรกิจ 4 เรื่อง คือ Who, What, How และ Money  
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ภาพที ่9 คำถามสำคัญของธุรกิจ 

ที่มา หองเรียนผูประกอบการ, Business Model Canvas, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565, เขาถึงได

จาก  https://www.set.or.th/set/enterprise/html.do?name=bmc  

 

กอนที ่จะเขียนกรอบแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model 

Canvas) จะตองมีการกำหนดเปาหมายของธุรกิจกอน โดยเปนการกำหนดใหออกกอนวา เสนชัยของ

ธุรกิจคุณคืออะไร เพื่อที่จะไดวัดในตอนจบไดวา โมเดลหรือแผนธุรกิจที่เจาของธุรกิจทำขึ้นสามารถ

ประสบความสำเร็จไดจริงหรือไม และแนนอนวาจุดเปาหมายของธุรกิจสวนใหญ ไมจำเปนจะตองเปน

เรื่องผลกำไรดานเงินเทานั้น อาจะจะเปนผลประโยชนตอสวนรวม หรือดานจิตใจก็ไดเชนกัน เมื่อกำหนด

เปาหมายของธุรกิจไดแลว จึงจะสามารถรางกรอบแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business 

Model Canvas) ซึ ่งประกอบดวย 9 หัวขอหลัก ไดแก Customer Segments, Value Proposition, 

Channels, Customer Relationships, Revenue Streams, Key Resources, Key Activities, Key 

Partners และ Cost Structure ซึ่งสามารถแบงออกตามหมวดหมูคำถามสำคัญของธุรกิจ 4 เร่ือง ดังภาพ 
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ภาพที ่10 Business Model Canvas 

ที่มา หองเรียนผูประกอบการ, Business Model Canvas, เขาถึงเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565, เขาถึงไดจาก  

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/business-model-canvas/ 

 

Who ทำสินคาคาหรือบริการใหใคร? 
Who เปนหัวขอเกี่ยวกับคนที่เราตองขายของดวย หรือ ลูกคาของเรา โดยจะมีหัวขอหลักที่

ใชว ิ เคราะห เก ี ่ยวก ับธ ุรก ิจค ือ กล ุ มล ูกค า  (Customer Segments) ความส ัมพ ันธ ก ับล ูกคา        

(Customer Relationships) และ ชองทางการเขาถึงลูกคา (Channels) 

กลุมลูกคา (Customer Segments - CS) : ลูกคา คือ หัวใจหลักของการทำธุรกิจ โดย 

Wongnai B2B Team (2021) ไดอธิบายในสวนนี้คือเราตองเขาใจวาคนที่เราตองการขายของให คือกลุม

ลูกคาประเภทไหน มีปญหาอะไร มีพฤติกรรมการใชชีวิตอยางไร มักจะอยูกับสื่ออะไร  ดังนั้นแลวเรา

จำเปนตองกำหนดใหชัดวา "ลูกคาของเราคือใคร" เพ่ือการกำหนดการสื่อสาร ทิศทางการทำโฆษณา 

ความสัมพันธ ก ับล ูกค า (Customer Relationships - CR) : Wongnai B2B Team 

(2021) ไดอธิบายอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ในทุก ๆ ธุรกิจควรคำนึงถึงเสมอ นั้นคือ การสรางความสัมพันธกับ

ลูกคา เพื่อใหธุรกิจของเราไดเขาไปเปนหนึ่งในสิ่งที่ลูกคาเลือกและรัก ซึ่งแตละธุรกิจก็จะมีวิธีการสราง

ความสัมพันธกับลูกคาที่ตางกันออกไป โดยเนนไปที่การใหบริการ การอำนวยความสะดวก เพื่อใหลูกคา

เกิดความประทับใจ และเกิดการซื้อซ้ำบอกตอ 
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ชองทางการเขาถึงลูกคา (Channels - CH) : ชองทางการสื ่อสารกับลูกคาถือเปน

ความสำคัญไมแพกับการกำหนดกลุมลูกคา เพราะหากเรารูวาลูกคาของเราคือใคร เราก็จะทราบวากลุม

ลูกคาของเราอยูที่ไหนเราก็จะกำหนดชองทางการส่ือสารไดชัดเจน โดย Wongnai B2B Team (2021) ได

อธิบายถึงชองทางที่จะติดตอกับลูกคาวาจะตองลอไปกับ พฤติกรรมของลูกคาใน Customer Segments 

และ วิธีการสรางความสัมพันธ Customer Relationships เพราะเราจะตองระบุใหไดวา ลูกคาจะเห็นเรา 

หรือซื้อเราผานชองทางไหนไดบาง 

 

What ทำอะไร ขายคุณคาอะไร? 
What จะเปนการอธิบายเกี่ยวกับคุณคา (Value) ของสินคาหรือบริการที่เราจะนำไปเสนอ

ขายลูกคา ซึ่งสิ่งนี้จะเปนสวนสำคัญที่จะทำใหเราเหนือกวาคูแขงก็วาได ในการวิเคราะหจะมีคำถามเพียง

ขอเดียวเทาน้ันคือ Value Proposition 

คุณคาบริการ (Value Propositions - VP) : การกำหนดคุณคาของสินคาหรือบริการ   

ของเรา คือ การนำเสนอจุดแข็ง เพื่อเปนการสรางความแตกตาง ดึงความโดดเดนของสินคาหรือบริการ

ของเราออกมาใหไดโดยการนำเสนอคุณคานี้ ซึ่ง Wongnai B2B Team (2021) ไดอธิบายเพิ่มเติมไววา

ไมใชเพียงประโยชนธรรมดาทั่วไป แตจะตองเปนสิ่งที่เมื่อลูกคาไดรับไปแลว จะสามารถตอบโจทยความ

ตองการ ตลอดไปจนถึงปญหาหลัก (Pain Points) ไดดวยนั่นเอง  

How ทำอยางไรถึงจะถูกใจลูกคา? 
How เปน วิธีการที่จะทำใหเราเปนที่ 1 สำหรับลูกคาได เปนเรื่องเก่ียวกับเบื้องหลัง หรือชวง

ของการทำ Productionของบริษัท โดยจะมีหัวขอหลักที ่ใชวิเคราะหเกี ่ยวกับธุรกิจคือ พันธมิตร        

(Key Partners) กิจกรรมหลัก (Key Activities) และทรัพยากรหลัก (Key Resource) 

พันธมิตร (Key Partners - KP) : กลุมคนที่เราจะตองรวมงานดวย เพื่อใหธุรกิจไดดำเนิน

ตอไปอยางราบรื่น ถาพูดงาย ๆ อาจจะเปนเพื่อนหรือคูคาทางธุรกิจ ซึ่งจะชวยกระจายความเสี่ยงและ

ชวยเหลือบางสวนในธุรกิจเราใหราบรื่นข้ึน โดย Wongnai B2B Team (2021) ไดอธิบายความหมายของ 

Key Partners วาหมายถึง คูคา พารทเนอร ที่คอยชวยเหลือ ปรึกษา รวมไปถึงทุกสวนที่มีความเกี่ยวโยง

กัน อาทิ เราตองใชระบบขนสง โรงงานผลิต ผูที่จัดหาทรัพยากรใหกับเรา เปนตน 

กิจกรรมหลัก (Key Activities - KA) : เปนการเขียนรายการส่ิงที่ตองทำออกมาใหครบ วา

ธุรกิจของเราตองดำเนินการอะไรเพื่อใหธุรกิจไดดำเนินไปได อีกทั้งจะทำใหเราไดเห็นภาพรวมธุรกิจได

อยางชัดเจนและเปนสวนที่สำคัญมากในธุรกิจเชนกัน กิจกรรมหรือสิ่งที่ตองทำในการดำเนินธุรกิจของเรา 
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ยกตัวอยางงาย ๆ หากเราเปดธุรกิจรานขายรองเทา Key Activities ของเราคือ การบริการที่มีคุณภาพ

และมีประโยชนตอลูกคา 

ทรัพยากรหลัก (Key Resources - KR) : Wongnai B2B Team (2021) ไดใหความหมาย

ไววาเปนทรัพยากรขององคกรซึ ่งไมไดหมายถึงในแงวัตถุดิบอยางเดียว แตครอบคลุมถึงพนักงาน 

เครื่องจักร เงินทุน ซึ่งตองวิเคราะหวา เรามีอยูเทาไร ตองการเพ่ิมอีกเทาไร โดยยึดจากสิ่งที่ลูกคาตองการ 

แลวหันกลับมามององคกรของตนวามเีพียงพอแลวหรือยัง  

 

Money การบริหารเงิน คุมคาเงินหรือไม? 

Money คือการวางแผนทางการเงินของธุรกิจ เปนหมวดหมูสำคัญที่จะชวยทำใหธุรกิจของ

เรามั่นคงมากขึ้น เปนอีกหนึ่งตัวชวยในการกำหนดทิศทาง ตลอดจนถึงบริหารความเสี ่ยงของธุรกิจ

ลวงหนา โดยจะมีหัวขอหลักที่ใชวิเคราะหเกี่ยวกับธุรกิจคือ โครงสรางทุน (Cost Structure - CS) และ 

รายไดหลัก (Revenue Streams - RS) 

โครงสรางทุน (Cost Structure - CS) : คือตนทุนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในธุรกิจของเรา

นั่นเอง โดยจะมีการแบงหมวดหมูออกเปน 4 ประเภท เพื่อน ๆ สามารถศึกษาไดที่ แผนคำนวณตนทุน

รานอาหาร เรื่องนารูสูผลกำไร  

รายไดหลัก (Revenue Streams - RS) : หรือชองทางท่ีเราจะรับรายไดเขามา โดยหลัก ๆ 

แลวจะมี 4 ทางดวยกันคือ จากคาบริการ การขายสินคา การเชา และคาอนุญาตใหใชลิขสิทธิ์ ซึ่งจะได

จากชองทางใดบาง มากนอยแคไหน โดย Wongnai B2B Team (2021) ไดอธิบายวา “กระแสเงินสด” 

เปนสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจ ดังนั้นแลว เราตองระบุไดอยางชัดเจนวากระแสเงินสดของธุรกิจเรานั้นมา

จากชองทางใดเปนหลัก มีชองทางใดสำรอง เพื่อใหเรารูทิศทางของรายได เพื่อปองกันการขาดเงินทุน

หมุนเวียนในธุรกิจ 

Young (2018) ไดมีการอธิบายถึงสิ่งที่จะเปนประโยชนหากมีการใชกรอบแนวคิดทฤษฎีการ

วางแผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) ในการดำเนินธุรกิจ โดยการใชแผนการดำเนิน

ธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อลงลึกถึงรายละเอียดในรูปแบบผังองคกรจะทำใหเราสามารถ

เขาใจภาพรวมของธุรกิจได เมื่อเห็นภาพรวมแลวก็จะสามารถสรางเปาหมายที่ชัดเจนและรัดกุมเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของลูกคาได  

จากที ่กลาวมาขางตนนั ้นสรุปไดวาแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการดำเนินธุรกิจ หรือ 

Business Model Canvas นั้นจะชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจของเราได ทำใหสามารถ

คิดวางแผนเพื่อสื่อสารกับทีมงานใหเขาใจไดงายและไปในทิศทางเดียวกันวากำลังสงมอบคุณคาอะไรใหกับ
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ลูกคากลุมไหน ผานชองทางอะไร ดวยกิจกรรมอะไร และทรัพยากรอะไร ดวยรายไดตนทุนอยางไร ก็จะ

ทำใหเราเห็นจุดที่สามารถพัฒนาปรับปรุงได รวมถึงรูวาธุรกิจควรจะตองไปตอในทิศทางไหน ซึ่ง BMC 

สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

อักษิกา อักษรศิลป (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ  

เอเจนซี่โฆษณา” ซึ่งเปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการใชบริการบริษัทเอเจนซ่ี

โฆษณา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการทำการตลาดในรูปแบบตางๆ  ในบริษัทเอเจนซี่โฆษณา   

ที่มีผลในการตัดสินใจใชบริการของกลุมเจาของธุรกิจและกลุมนักการตลาดและเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการบริษัทเอเจนซี่โฆษณา โดยการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาโดยการเก็บขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ ่งผลการวิจัยพบวา สามารถแบงปจจัยที ่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทเอเจนซี่โฆษณาของ       

กลุมเจาของธุรกิจไดทั้งหมด 5 ปจจัย คือ ปจจัยในดานสินคาและบริการ ปจจัยในดานการสื่อสาร ปจจัย

ในดานประวัติและความเปนมา ปจจัยในดานสิ่งแวดลอมทางสังคม และปจจัยในดานจิตวิทยา  

 จุฬารัตน ขันแกว (2561) ไดทำการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดดิจิทัลและผลการ

ดำเนินงานทางการตลาด หลักฐานเชิงประจักษจากธุรกิจบริการในประเทศไทย” ซึ่งเปนการศึกษา

เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดดิจิทัลและผลการดำเนินงานทางการตลาด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธและผลกระทบของกลยุทธการตลาดดิจิทัลที่มีตอผลการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจ

บริการในประเทศไทย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางธุรกิจบริการ  ในประเทศไทย

จำนวน 107 แห ง โดยใช เคร ื ่องม ือในการว ิจ ัยเปนแบบสอบถาม ทำการว ิเคราะหขอมูล  โดย                  

ใชสถิติพรรณนา และทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบวา 1) กลยุทธ

การตลาดดิจิทัลดานความสามารถในการสรางเนื้อหาทางการตลาดและดานการจัดการชื่อเสียงองคกร

ออนไลนมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำเนินงานทางการตลาด  2) กลยุทธการตลาด

ดิจิทัลดานการจัดการชื่อเสียงองคกรออนไลนมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการตระหนักรู

เกี่ยวกับตราสินคา 3) กลยุทธการตลาดดิจิทัลดานความสามารถในการสรางเนื้อหาทางการตลาดและดาน

การจัดการชื่อเสียงองคกรออนไลนมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธอันดีระหวาง    

ผูซื้อและผูขาย 4) การตระหนักรูถึงตราสินคามีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดำ เนินงาน

ทางการตลาด และ 5) ความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อและผูขายมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับ

ผลการดำเนินงานทางการตลาด 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา  E-GATE 

Company Limited” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานในรูปแบบ Digital Agency จุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการทำงานของบริษัท E-Gate Company Limited เพื่อนำขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั ้งไว โดยมีขั ้นตอนการ

ดำเนินงาน ดังนี้ : 

ลำดับขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา  E-GATE 

Company Limited” มีลำดับขั้นในการวิจัยหลักท้ังสิ้น 3 ขั้นตอน ดังนี้ : 

ขั้นตอนที่ 1 : เพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE 

Company Limited  

ขั ้นตอนที่ 2 : เพื ่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ บริษัท  E-GATE 

Company Limited  

ขั้นตอนที่ 3 : เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited 

ในรูปแบบของ Business Model Canvas 

  

กิจกรรมการวิจัย 

1. วิเคราะหรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas และวิเคราะหขอมูลในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผล

ตอการทำงานบริษัท E-GATE Company Limited 

2. เปนกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกกับ

ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงานภายในบริษัท E-GATE Company Limited โดย

ผูวิจัยใชคำถามในการสัมภาษณที่มีอยูในกรอบของแนวคิดทฤษฎีที่ตั้งไว 

ผูวิจัยทำการสรุป และนำเสนอผลการวิเคราะหรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE 

Company Limited ในรูปแบบของ Business Model Canvas และขอมูลในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรคที่มีผลตอการทำงานของบริษัท E-GATE Company Limited  
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วิธีดำเนินงานวิจัย 

วิเคราะหรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบของ 

Business Model Canvas และวิเคราะหขอมูลในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลตอการ

ทำงานบริษัท E-GATE Company Limited 

 ผูใหขอมูลสำคัญ 

กลุมผูใหขอมูลสำคัญที่ใชในการวิเคราะหรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE 

Company Limited ในรูปแบบของ Business Model Canvas และวิเคราะหขอมูลในดานจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลตอการทำงานบริษัท E-GATE Company Limited โดยจะเลือกผูให

ขอมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของใน

การทำงานภายในบริษัท E-GATE Company Limited 

 กลุมผูใหขอมูลสำคัญ 

 1. วิชญา วองไว ตำแหนง Founder & Business Developer 

     2. นนททัศน เลขยานนท ตำแหนง Account Executive 

 

 เครื่องมือการวิจัย 

เครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย ชุดคำถามสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหทราบถึงรูปแบบ

การดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบของ Business Model Canvas 

และชุดคำถามสัมภาษณเชิงลึกเพ่ือใหทราบถึงขอมูลในดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีมีผลตอ

การทำงานบริษัท E-GATE Company Limited เพื่อใหไดคำตอบตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยมี

วิธีการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ : 

1. เพ่ือทราบถึงกระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited : สรางชุดคำถามสัมภาษณเชิงลึกภายใตกรอบแนวคิดการทำงานดาน Digital Agency (ตอบ

วัตถุประสงคขอที่ 1) 

     2. เพื ่อทราบถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของบริษัท E-GATE Company 

Limited : สรางชุดคำถามสัมภาษณเชิงลึกภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของ

องคกร (SWOT Analysis) (ตอบวัตถุประสงคขอที่ 2) 

     3. เพ่ือทราบถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas : สรางชุดคำถามสัมภาษณเชิงลึกภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีการวาง

แผนการดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) (ตอบวัตถุประสงคขอที่ 3) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยออกแบบสัมภาษณภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีและเขาพบอาจารยที่ปรึกษากอนทำ

การออกไปสัมภาษณ 

2. ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

3. ขอมูลที่ไดในระหวางท่ีผูวิจัยกําลังดำเนินการฝกงาน 

 

 การวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา   

E-GATE Company Limited” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหโดยการ ถอดบท

สัมภาษณจากเครื่องบันทึกเสียงที่ไดมีการสัมภาษณผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงาน

ภายในบริษัท E-GATE Company Limited และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการ

ดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) แนวคิดทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร    

(SWOT Analysis) และแนวคิดการทำงานดาน Digital Agency เพื ่อเปนการตอบวัตถุประสงคของ      

การวิจัยในคร้ังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การว ิจ ัย เร ื ่ อง  “การศ ึกษากระบวนการทำงานด าน  Digital Agency กรณ ีศ ึกษา                  

E-GATE Company Limited” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บขอมูล

จากการสัมภาษณเชิงลึก ( In-depth Interview) เพื ่อศึกษากระบวนการทำงานในรูปแบบ Digital 

Agency จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการทำงานของบริษัท E-Gate Company Limited เพ่ือ

นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกับแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งผูวิจัยไดทำ

การวิเคราะหและสรุปขอมูลที่ไดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ :  

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสำรวจความคิดเห็นจากการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-depth Interview) จากผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเก่ียวของในการทำงานภายในบริษัท E-

GATE Company Limitedเพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency จุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคในการทำงานของบริษัท E-GATE Company Limited เพื่อเก็บเปนขอมูลใน
การศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ตอไป (ตอบวัตถุประสงค
ขอที่ 1-3) 

สำหรับขอมูลในสวนนี้เปนการเก็บขอมูลเกี ่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท          

E-GATE Company Limited ในรูปแบบของ Business Model Canvas และวิเคราะหขอมูลในดานจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีผลตอการทำงานบริษัท E-GATE Company Limited โดยใชการ

สำรวจจากการสอบถามขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) จากวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่ง

เปนการเลือกผูใหขอมูลสำคัญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากบุคลากรระดับสูงภายใน

บริษัท E-GATE Company Limited ซึ่งกลุมผูใหขอมูลสำคัญในสวนนี้ ไดแก : 

ผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงานภายในบริษัท E-GATE Company 

Limited 

       1. วิชญา วองไว ตำแหนง Founder & Business Developer 

     2. นนททัศน เลขยานนท ตำแหนง Account Executive 

โดยประเด็นคำถามท่ีใชในการสัมภาษณประกอบดวย 16 ประเด็น ดังนี้ : 

     1. ทานมีจุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กอยางไร? ตองทำอะไรบางในการจะทำ

ธุรกิจรูปแบบเอเจนซี่?  

     2. ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซ่ีอยางไร? มีวิธีการดำเนินงานอยางไรบาง? 
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      3. ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร? 

     4. ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร? 

5. ทานมีวิธีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลที่ตรวจสอบมาใชในการปรับปรุง

การทำงานหรือไม? 

6.ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited

ในปจจุบันเปนอยางไร? 

7. ความคิดเห็นของทานเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท ดังตอไปน้ี : 

      7.1 ทานคิดวามีอะไรท่ีเปนจุดแข็งที่ทำใหการทำงานประสบความสำเร็จ? 

        7.2 ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท? 

         7.3 ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง? 

        7.4 ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง? 

     8. โดยปกติแลวกลุมลูกคาของธุรกิจทานเปนใคร?  

9. กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด? 

10. ลูกคาจะไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน? 

11. บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม? 

12. โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทางธุรกิจ (Partner) ของทาน

อยางไร? 

13. บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน?  

14. ปกติบริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง?  

15. รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง?  

           16. ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซี่จะมีทิศทางเปนอยางไร? ทานคาดหวังอยางไรตอ

วงการนี้? 

หลังจากที่ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลสำคัญแลว ผูวิจัยไดมีการสรุป

ประเด็นในรูปแบบของตาราง เพื่อนำเสนอในรูปแบบเรียงความเพื่อใหเห็นมุมมองของผูใหขอมูลของผูให

ขอมูลสำคัญท่ีชัดเจนโดยเรียงลำดับการนำเสนอตามประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
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 4.1 ประเด็นคำถาม “ทานมีจุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กอยางไร? ตองทำ
อะไรบางในการจะทำธุรกิจรูปแบบเอเจนซ่ี?” 

ตารางที ่2 จุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซ่ีขนาดเล็กและทำอะไรบางในการทำธุรกิจรูปแบบเอเจนซี่ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1           “เริ ่มตนจากการท่ีเรียนจบปริญญาโทโดยมีเมเจอรเปนดาน

การตลาดและมีเมเจอรรองเปนดานผูประกอบการ (Entrepreneur) จาก

มหาวิทยาลัยมหิดลและเคยทำงานเปน Project Manager ในบริษัท 

Digital Agency มากอนคะ ทำอยูประมาณเกือบ ๆ 3 ป แลวรูสึกมีความ

สนใจในการทำงานสายนี้ พอเราทำงานสายน้ีแลวเราเห็นโลกของธุรกิจ

หลายๆ อุตสาหกรรม แลวรูสึกสนุกกับการทำงานโฆษณาเพราะเรามอง

วามันไมใชแคธุรกิจ มันมีความเปนศิลปะดวย มองวาเปนงานที่เปนทั้ง

ศาสตรและศิลปรวมกัน พอทำแลวสนุกเลยคิดวาอยากจะลองทำกิจการ

ของตัวเองบาง เลยลาออกมาทำเปนธุรกิจ Digital Agency คะ ในชวง

แรกตองสรางความสัมพันธ (Connection) ในการทำงานกอนคะ พอเริ่ม

จดทะเบียนบริษัทแลวเรามีคนที่รูจักจากบริษัทรับเหมากอสรางที่มีทีม 

เขาคอยใหคำแนะนำและชวยเหลือในการจดรูปแบบบริษัทคะ สวนของ

ทีมงานเนื่องจากพี่เคยทำงานในบริษัทเอเจนซี่มาเกือบ ๆ 3 ป พี่เลยรูจัก

ทีมงานเยอะ เลยมีความสัมพันธ  (Connection) ดานทีมงานที ่เปน

Outsource ในดานตางๆ และความสัมพันธ (Connection) ฝงลูกคา 

แรกๆ เราไมคอยมีคะ แตเรามีเพ่ือนๆ ที่อยูในสายงานธุรกิจ เราเลยมีการ

บอกเพ่ือนๆวาเรามีบริษัทเอเจนซ่ี รับทำงาน ก็จะมีเพ่ือนๆสงงานมา บาง

ทีงานที่บริษัทของเขาลนมือ แลวเขามีโปรเจคเล็ก ๆ ที่ตองทำ เขาก็จะมา

หาเรา ใหเราชวยทำงานคะ  

           ในตอนที่เราทำงานที่บริษัทเกา เรามีการทำงานที่ดี บริการดี 

ลูกคาเกาจำเราไดมาถาม เพราะบางทีลูกคาเขายายบริษัทไปอีกบริษัทนึง 

หรือ เพื่อนของเราที่ทางบริษัทของเขาอยากหาเอเจนซี่ในการทำงาน 

เพ่ือนๆ จำเราไดเพราะบอกเพ่ือนๆ วาเราทำบริษัทเอเจนซี่ เพ่ือนเราหรือ

ลูกคาเกาที่จดจำไดก็จะมาถามเราและคอยๆสงงานมาใหเรา พอเรา

ทำงานไดดี มีลูกคาที่จดจำเราได เขาก็คอย ๆ สงงานจากเล็กแลวคอย ๆ
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ใหญขึ้น และบางที่ลูกคาก็มีการบอกตอกันเองทำใหเราเปนที่รูจัก สรุป

คือ เราสรางผลงานที่ดีเพ่ือเปดรับโอกาสใหม ๆ ในการทำงานคะ แตดวย

ความที่เราเปนบริษัทเล็ก ๆ เลยยังไมไดรับงานเยอะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2           “ตอนแรกเริ่มก็จะเหมือนกับที่พี่พลอย (ผูใหสัมภาษณรายที่1) 

เลาไปครับ พี่เรียนปริญญาโทการตลาด จากมหิดล แลวพี่พลอย (ผูให

สัมภาษณรายที่1) ชวนใหมาเปนหุนสวนของบริษัทครับ ในตอนแรกพ่ี

ไมไดมีพื้นฐานในดานการตลาดออนไลนมากอนเพราะฉะนั้นชวงแรกพ่ี

พลอย (ผูใหสัมภาษณรายที่1) เลยใหชวยทำในสวนของบัญชีและงาน

ติดตอสื่อสารแลวพ่ีก็ไปเรียนเรื่องการยิง Ads โฆษณาตามแฟลตฟอรม

ตางๆ เพิ่มเติม หลังจากนั้นก็คอย ๆ ไดทำงานตาง ๆ ที่เขามามากขึ้น

ครับ”  

สรุป :  จากประเด็นคำถาม “ทานมีจุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กอยางไร ตอง

ทำอะไรบางในการจะดำเนินธุรกิจแบบเอเจนซ่ี” ผูใหสัมภาษณไดมีการใหขอมูลในชวงเริ่มตนของธุรกิจท่ี

เกิดจากความสนใจที่จะทำบริษัทเอเจนซี่ของตัวเอง จึงลาออกจากบริษัทเอเจนซี่ที่ทำอยูประมาณ  2-3ป 

เพื่อมาเปดบริษัท Digital Agency โดยในการเปดบริษัทในชวงแรกนั้นสิ่งที่ทำคือ การหาความสัมพันธ 

(Connection) ทั้งฝงคนชวยทำงาน และฝงลูกคา โดยสวนมากเปนกลุมคนที่รูจักกันมาตั้งแตที่ทำงานเดิม 

โดยมีการบอกตอกลุมลูกคาและกลุมคนชวยทำงาน เนื่องจากมีการทำงานที่ดี ลูกคาจึงมีการใหทำงาน

ที่มากขึ้นและมีการบอกตอใหกับกลุมบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ถึงการมีอยูของบริษัทเอเจนซี่ของพวกเขา 

จึงไดรับโอกาสในการทำงานที่มากข้ึน ถึงกระน้ัน การที่เปนบริษัทขนาดเล็ก จึงไมไดรับงานที่เยอะเกินไป 

4.2 ประเด็นคำถาม “ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซ่ีอยางไร? มีวิธีการ
ดำเนินงานอยางไรบาง?” 

ตารางที ่3 แนวคิดดานการทำงานเอเจนซ่ี 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “หลัก ๆ ในการทำงานหรือเลือกรับงาน เหมือนกับงานรับเหมา

ก อสร างเลยค ือ ทำท ุกอย าง  เราม ีประสบการณ โดดเด นด าน  

การสรางแบรนด ทำContent Social Media, Ads Performance, Ads 

Optimizer, Graphic Design คะ โดยจะพยายามใหอยูในสิ่งที่เราถนัด

คะ หากอะไรที ่ออกจากความถนัดของเราหรือ Comfort Zone มา

เล็กนอย พอจะทำไดก็อาจจะตองลองพยายามดูกอนคะ แตถามันออก
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จากความถนัดของเรามากเกินไปแลวเราไมมีความรูดานนี้ก็จะตองบอก

ลูกคาเลยวา เราไมรับคะ เราไมเชี่ยวชาญดานนี้คะ สรุปคือ สวนใหญจะ

รับงานมากอน แลวดูตามสิ่งที่ลูกคาตองการวาอยูในความถนัดของเรารึ

เปลา  

ผูใหสัมภาษณรายที่2            “ก็คือเราพยายามจะรับงานทุกแบบครับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

ทำงาน แตถึงกระนั้นเราก็จะรับงานเฉพาะที่เราทำไดครับ บางอยางถา

เกินความสามารถจริง ๆ ก็อาจจะยังไมรับทำในตอนนี้ครับ ในการทำงาน

หลังจากที่ไดมีการพูดคุยกับลูกคาแลวนั้นจะมีการรางกำหนดการในการ

ทำงาน (Timeline) โดยจะมีการปฏิบัติงานใหอยูภายใตระยะเวลาท่ี

กำหนดไว ในชวงนี้ก็จะมีการติดตอหา KOL หรือ Influencer เพ่ือวาจาง

ในการทำงานครับ ระหวางทีทำก็จะมีการประสานงานระหวางกลุม KOL 

Influencer และลูกคาโดยมีเราเปนตัวกลางในการพูดคุยครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซ่ีอยางไร” ผูใหสัมภาษณ

ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับทำงานโดยปกตินั้นจะพยายามรับงานทุกอยางที่เขามา โดยจะพยายามใหอยูใน

กรอบความถนัดของพวกเขา หากงานที่เขามาออกหางจากความถนัดของพวกเขาเล็กนอยก็ยังสามารถทำ

ได แตถาออกหางมากเกินไปก็อาจจะไมสามารถรับทำงานนั้น ๆ ได ในการทำงานหลังจากท่ีไดมีการพูดคุย

กับลูกคาแลวนั้นจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน (Timeline) โดยจะมีการปฏิบัติงานใหอยูภายใต

ระยะเวลาที่กำหนดไว โดยจะตองมีการติดตอบุคลากรที่เกี่ยวของในการทำแคมเปญในครั้งนั้น  ๆ อาทิ 

KOL Influencer เพ ื ่อดำเน ินการว าจ างให ทำงาน และทางบร ิษ ัท  E-GATE Company Limited           

จะเปนคนกลางในการส่ือสารระหวางลูกคากับ KOL และ Influencer   

4.3 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร?” 

ตารางที ่4 วิธีการวางแผนการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ในสวนของแผนการทำงานก็จะมีการพูดคุยกับลูกคากอนคะวา

เขาตองการจะทำอะไรในแคมเปญนี้ สอบถามจุดมุงหมาย พอทราบแลว

เราก็จะมาวางแผนการทำงานกันเพื่อใหตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการ โดย

เราจะทำกำหนดการทำงาน (Timeline) เพื่อใหสามารถระบุชวงเวลาท่ี

งานตางๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบการทำงานไดดวยวาอยูในขั้นตอน

ไหนแลว” 
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ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ตอนที ่ไดรับงานมา ปกติเวลาลูกคาตองการอะไรหรือมี

แคมเปญอะไร เราตองคุยกับเขากอนเกี่ยวกับโจทยที่จะไดมา จะมีการ

พูดคุยกันวาเราสามารถทำอะไรใหไดบาง ลูกคาสามารถทำอะไรใหเพ่ือ

ชวยในการทำแคมเปญหรืองานในครั ้งนี้ไดบาง เสร็จแลวเราก็จะทำ

ขอเสนอ (Proposal) สำหรับใหลูกคาดูถึงสิ่งที่เราทำมา อยางเชน ถา

ลูกคาตองการใช KOL เราก็จะตองไปหา KOL มาและทำเปนฟอรม

เพื่อใหลูกคาไดดูวาจะเลือก KOL ที่เราเลือกมาหรือไม ถาใชแลวจะมี

การบูสตโพสตหรือไม ตองการผลตอบรับจากแคมเปญคืออะไร เทาไหร 

เชนการติดตอ (Inbox) การสรางการรับรู  (Awareness) การเขาถึง 

(Engagement) ของผลิตภัณฑหรือบริการของลูกคา พอเราสรุปไดแลว

วาลูกคาตองการอะไร เราก็จะดำเนินงานตามรูปแบบแผนงานของเรา 

โดยจะมีการกำหนดชวงเวลาในการดำเนินงาน  เชน เวลาในการทำ  

คอนเทนตของKOL เวลาลงโพสต เวลาบูสตโพสต เวลาสำหรับการแกไข

งาน ประมาณนี้ครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลถึงวิธีการทำงานของบริษัท E-GATE Company Limited โดยเริ่มจากการพูดคุยถึงสิ ่งที ่ลูกคา

ตองการจะทำในงานนั้นๆ กอน ถามถึงจุดมุงหมายของแคมเปญ สิ่งที่สามารถทำไดหรือไมได เพื่อใชใน

การวางแผนการทำงาน โดยในการทำงานจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน (Timeline) เพื่อจะได

สามารถตรวจสอบข้ันตอนในการทำงานไดวาปจจุบันการดำเนินงานอยูในขั้นตอนอะไร 

4.4 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร?” 

ตารางที ่5 วิธีการตรวจสอบการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ในการตรวจสอบการทำงาน เรามองวาเปนเรื่องของลูกคา

มากกวาคะ กอนที่เราจะสงงานตางๆ ใหลูกคา ไมวาจะงานกราฟฟก 

หรืองานแคมเปญตาง ๆ พอทีมงานทำงานแลวสงมาที่เรา เราก็จะดูความ

เรียบรอยกอนแลวจึงสงใหลูกคาตรวจสอบอีกที โดยการแกไขงานอะไร

นั้น ลูกคาก็จะเปนคนบอกแลวเราจึงไปแกไขอีกทีหนึ่ง หลังจากไดสิ่งที่

ลูกคาตองการแลวจึงดำเนินงานในสวนอื่น ๆ ตอไป สรุปก็คือ ลูกคาพอใจ

แบบไหนก็เอาตามน้ันคะ” 
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ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ก็จะมีข้ันตอนกอนท่ีจะสงแบบรางใหกับลูกคาไมวาจะเปนงาน

ของเราหรืองานของ KOL ที ่เราตองตรวจสอบกอนสงใหลูกคาวา 

คำสะกด  คำสำค ัญ  ( Key Message)  ครบหร ื อ ไม  การส ื ่ อสาร  

(Text in art work) ดีหรือไม ความสวยงามของรูปภาพ (Artwork) โอเค

รึเปลา พอแบบรางแรกผานแลวก็ตองมาตรวจดูวามีอะไรที่ลูกคาไมชอบ

หรือไมตองการ หรือลูกคาตองการอะไร เราจะเอาขอมูลที่ไดมาปรับปรุง

งานที่สงไปแลวและปรับปรุงงานสวนที่ตองสงทีหลังภายในแคมเปญนี้ 

ที่นี้พองานที่เราทำลงไปแลวก็จะมีการตรวจดูวางานที่เราลงไปแลวงาน

ไหนไดรับความสนใจเยอะ ก็จะไปดูจากหลังบานครับแลวก็ศึกษาวาทำไม

งานชิ ้นนี ้ถ ึงไดรับการตอบรับหรือความสนใจที ่ด ี เราตองวิเคราะห 

(Analysis) ใหลูกคาครับวาทำไมงานชิ้นนี้ผลตอบรับดี และเราเองก็จะได

ขอมูลสำหรับการปรับปรุงรูปแบบงานใหมีความนาสนใจมากขึ้นดวย

ครับ” 

สรุป :  จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร?” ผูใหสัมภาษณ

มองวาในการตรวจสอบการทำงานนั้นจะขึ้นอยูกับลูกคาของบริษัท โดยในการสงงานใหกับลูกคานั้นกอนที่

จะสงงานจะมีการตรวจสอบความถูกตองของงาน รายละเอียดตาง  ๆ อาทิ ความสวยงาม คำสะกด คำ

สำคัญ (Key Message) เมื่อสงงานใหกับลูกคาแลว ลูกคาจะมีการเสนอแนะ (Feedback) ถึงสิ่งที่ชอบ

หรือไมชอบ เมื่อทราบถึงความตองการของลูกคาแลวจึงมีการนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการทำงานทั้งงานที่

สงไปแลวและงานที่ตองสงภายในแคมเปญนั้น ๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา อีกทั้งงานท่ีมีการ

ใชงานจริงแลวไดรับผลตอบรับที่ดี ทางบริษัทก็จะมีการเก็บขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหถึงสิ่งที่ทำใหไดรับ

ความสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการแนะนำลูกคาและการทำงานในอนาคตตอไป ถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดคือ ความพอใจของลูกคา งานที่ออกมาจึงตองเปนงานที่ลูกคาพึงพอใจดวย 

4.5 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลท่ี
ตรวจสอบมาใชในการปรับปรุงการทำงานหรือไม?” 

ตารางที ่6 วิธีการปรับปรุงการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ในการทำงานสายนี้มันก็จะมีการปรับปรุงการทำงานระหวาง

ทำ เชน ลูกคาไมชอบงานที่ทำมา อยากจะแกไขอะไรบางอยาง เราก็ตอง

หารูปแบบตัวอยางงาน (Reference) มาเพิ่มวาไอเดียแบบไหนที่ตรงใจ
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ลูกคา ถาเนื ้อหากวางมากเราก็จะตีกรอบ (scope) งานแลวลองหา

ตัวอยางงาน (Reference) ใหลูกคาดูวาประมาณนี้ดีหรือไม เพื่อที่จะได

ปรับใหตรงใจของลูกคาที่สุด ในสวนของแคมเปญตางๆ ก็จะตองมีการ

ต ิดตามผลเสมอว าม ันจะเป นไปตาม  KPI หร ือไม  ยอด  REACH  

ยอด  Engagement ต างๆ  ในส วนของเร ื ่องความค ิดสร างสรรค  

(Creative) เราก็มีการตามดูกระแสอยูเรื่อย ๆ วาปจจุบันมีอะไรที่กำลัง

เปนกระแสอยู หลังจากจบงานแลวก็จะมีการประชุมทีมเพื่อประเมินการ

ทำงานวาเราทำแคมเปญนี้ดีหรือไม มีอะไรบงพรองและเราตองปรับปรุง

อะไรเพื่อจะไดมีความพรอมสำหรับแคมเปญถัดไป สรุปก็คือจะมีการ

ปรับปรุงในการทำงานในชวงระหวางการทำแคมเปญและหลังทำ

แคมเปญเสร็จคะ 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “หลังจากท่ีทำงานกับลูกคา เรารูแลววาลูกคาชอบงานสไตล

ไหนครับ ในคร้ังตอเราก็จะจำไดและมีการปรับใหเหมาะสมกับลูกคาราย

นั้นๆ โดยที่ลูกคาไมตองบอกเรา เพราะมันเปนสิ่งที่เราควรจะรูอยูแลว

ครับวาลูกคาชอบอะไร แบบไหน ในสวนของการทำงานก็จะพยายามหา

ระบบการทำงานท่ีเหมาะสมกับงานที่ไดรับมา อยางเชน แคมเปญนี้

จะตองใชการยิงโฆษณาทางออนไลนหรือไม ใชระบบอะไร ยิงตรงไหน 

อันไหนดี พอเราเห็นวาอันไหนดีก็เอาไปใชในงานตอไป คือคิดเสมอครับ

วา “Keep in Trend” คือ อยูในกระแสครับ ทั้งเรื่องระบบงานและ

ความคิดสรางสรรค (Creative) ครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลที่

ตรวจสอบมาใชในการปรับปรุงการทำงานหรือไม” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน

โดยมีการปรับปรุงในระหวางการทำงานจากการที่มีการพูดคุยกับลูกคาเพ่ือปรับแกงานตาง ๆ ใหเหมาะสม

กับส่ิงที่ลูกคาตองการ ในระบบการทำงานจะใชระบบท่ีเหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพ่ือที่จะสามารถแกไขงาน

ไดตรงจุด พยายามติดตามกระแสตาง ๆ เพื่อใหอยูในกระแสซึ่งจะทำใหสามารถทำงานใหตรงกับกระแส

ในชวงเวลานั้นๆได หลังจากจบการทำงานก็จะมีการประชุมสรุปงานเพื่อหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหทำงานครั้งตอไปไดดียิ่งข้ึน สรุปไดวาจะมีการปรับปรุงระหวางการทำงานและหลังการทำงาน 
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4.6 ประเด็นคำถาม “ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท       

E-GATE Company Limited ในปจจุบันเปนอยางไร?” 

ตารางที ่7 ความคิดเห็นตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปจจุบัน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “เรามองวาตอนนี้ในการทำงานของบริษัทยังไมคอยมีระบบใน

การทำงานที่เปนขั้นตอนเทาไหร เนื่องจากบริษัทเล็กมาก จริงๆ แลวตอน

เริ่มตนเนนทำกันเองสองคน (ทำงานกับผูใหสัมภาษณรายที่2) และจาง 

Outsource หมดเลย ยังไมมีพนักงานประจำ แตปจจุบันมีพนักงาน

ประจำแลว 1 คน เปน นักออกแบบกราฟฟก (Graphic Design) และ

กำลังจะขยายบริษัทโดยการรับพนักงานเพิ ่ม 1 คน เปน Account 

Executive เลยมองวาตองมานั่งคิดวาตองมีระบบอะไรบางในการทำงาน

รูปแบบบริษัท ในการดำเนินธุรกิจก็ยังเปนลักษณะ องคกร (SME) เล็กๆ 

และพนักงานนอย ถามีอะไรก็จะจาง พนักงานภายนอก (Outsource) 

คะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ดวยความที่เปนบริษัทเล็กๆ ถามีงานอะไรที่มันเกิน เพิ่มเติม

มาในองคกร ก็จะจางพนักงานภายนอก (Outsource) จะสังเกตไดวาทุก

คนในบริษัทก็จะดูยุงๆ ตลอดเวลา ก็คือทุกคนเขาก็จะทำงานจนถึงขีด

สูงสุดของแตละคนครับ มันก็จะเปนไปตามระบบลีน (LEAN) และ 

ยืดหยุน (Flexible) ดีครับ ในบริษัทตอนน้ี”  

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ       

บริษัท E-GATE Company Limited ในปจจุบันเปนอยางไร” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลในสวนของความ

คิดเห็นตอบริษัทในปจจุบันโดยมองวายังไมเปนระบบ เนื่องจากเปนบริษัทขนาดเล็ก และพนักงานนอย 

หากมีคนในองคกรเพ่ิมมากข้ึนอาจจะตองมีระบบในการทำงานที่ดีกวานี้ ถึงกระน้ัน ดวยความที่เปนบริษัท

ที่มีขนาดเล็กและพนักงานนอย จึงมีความยืดหยุนในการทำงาน โดยมีการยึดแนวคิดแบบระบบลีน 

(LEAN) ในการทำงาน 
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4.7 ประเด็นคำถาม “ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท” 

4.7.1 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวามีอะไรท่ีเปนจุดแข็งที่ทำใหการทำงานประสบ
ความสำเร็จ?” 

ตารางที ่8 จุดแข็งที่ทำใหประสบความสำเร็จ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “มองวาจุดแข็งของเราคือ มีทีมงานที่เกง และ ความสัมพันธ 

(Connection) ทั้งพนักงานภายนอก (Outsource) ที่เยอะและเกง และ

ความสัมพันธ (Connection) กับฝงลูกคา เพราะวาพ่ีเคยทำงานในบริษัท

เอเจนซี่มากอนเลยไดรูจักกับทั้งคนที่มีทักษะในการทำงานในสวนงาน

ตางๆ และลูกคาซ่ึงประทับใจในการทำงานของเรา ปจจุบันลูกคาของเรา

ก็มาจากการสรางความสัมพันธ (Connection) 100% เลยคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ดวยความที่เปนบริษัทที่เราทำงานกันเองครับ ติดตองานเอง 

ติดตอผูผลิต (Supplier) หาพนักงานภายนอก (Outsource) หรือแมแต

ยิง Ads โฆษณาเอง หรือ บัญชี ทำกันเองหมด บางครั้งก็มีนองฝกงาน

หรือ Outsource มาชวย โดยรวมดวยความที่ทำกันเองก็เลยทำใหทำ

เปนหลายอยางดวยตัวเองครับ เลยเปนไปตามแบบของระบบลีน (LEAN)  

ครับ แตถาเปนงานที่มันเฉพาะดานมาก ๆ อยางเชน งานเฉพาะทาง 

(Performance) หรือ กราฟฟกที่เริ่มไปในทางงานปริ้นเลยก็ตองพ่ึงพา

พนักงานภายนอก (Outsource) สรุปก็คือ เพราะทำเองได  ก็เลย  

ลีน (LEAN) ครับ ทั้งนี ้อีกสวนหนึ่งก็มองวาเรามี พนักงานภายนอก 

(Outsource) ที่เยอะมากครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวามีอะไรที ่เปนจุดแข็งที ่ทำใหการทำงานประสบ

ความสำเร็จ?” ผู ใหสัมภาษณใหขอมูลถึงมุมมองของจุดแข็งของบริษัทวา มีทีมงานที ่เกง และมี

ความสัมพันธ (Connection) ทั้งพนักงานภายนอก (Outsource) และลูกคาที่หากลูกคามีงานอะไรก็จะ

นำมาใหทำ และดวยความที่ทำงานกันเองสวนใหญ จึงสามารถทำงานในสวนตางๆ  ได แตไมไดมีความ

เชี ่ยวชาญเหมือนกับคนที่เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมองวาการที ่มีทีมงานที ่มีความสามารถ การมี

ความสัมพันธ (Connection) ที่หลากหลายทั้งจากทางทีมงานภายนอก (Outsource) และ ลูกคา รวมถึง

ทักษะการทำงานท่ีหลายหลายเปนจุดแข็งของบริษัท 
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4.7.2 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท?” 

ตารางที ่9 จุดออนในการทำงานของบริษัท 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “บางครั ้งที ่ตองจางพนักงานภายนอก (Outsource) ก็ตอง

จายเงินเพิ่ม แลวบางทีพวกเขาก็ไมวางพรอม ๆ กัน บางชวงก็บุคลากรไม

เพียงพอ เลยมองวาเปนจุดออนคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ดวยความที่เปนบริษัทที่ทำงานแบบระบบ LEAN ครับ และ

เปนบริษัทที่เล็กดวย เลยไมมี บุคลากรภายใน (In-House) เยอะ เลยตอง

เลือก พนักงานภายนอก (Outsource) ครับ พอเปนเชนนั้นจึงมีคาใชจาย

ก็จะสูงกวา บุคลากรภายใน (In-House) ครับ และเพราะวาเขาไมใชคน

ของเรา เราเลยเรงงานเขาไมได เพราะเขาก็มีกำหนดการในการทำงาน

ของเขาเอง เชน Outsource อาจจะติดงานสวนตัวหรืองานประจำอยู 

แตบังเอิญวาฝงเรามีงานดวน ก็จะไมสามารถเอางานตอนนั้นไดเลย เลย

มองวาเปนจุดออน ที่เราไมไดมีเวลาในการทำงานใหบริษัท (Full Stack) 

สรุปคือ ทีมงามนอย บางทีเลยตองจายเงินเพ่ิมครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท” ผูให

สัมภาษณใหขอมูลมีการอธิบายถึงสิ่งที่ยังเปนจุดออนขององคกร นั่นคือ จำนวนของบุคลากรในการทำงาน

ที่มีไมเพียงพอ จึงตองมีการจางพนักงานภายนอก (Outsource) ใหชวยในการทำงาน แตเนื่องจากไมใช

คนในบริษทัโดยตรงจึงไมสามารถควบคุมหรือเรงรัดงานได เนื่องจากพนักงานภายนอก (Outsource) นั้น

ก็จะมีกำหนดการในการทำงานของตนอยูหรืออาจจะมีงานประจำที ่ตองทำ อีกทั้งการจางพนักงาน

ภายนอก (Outsource) จำเปนตองมีคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการวาจางทำงาน จึงถือเปนจุดออนของบริษัท 

E-GATE Company Limited  

4.7.3 ประเด็นคำถาม “ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง?” 

ตารางที ่10 โอกาสในการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “เบ ื ้ อ งต นตอนน ี ้ ย ั ง จ ั ดระ เบ ี ยบเร ื ่ อ งความส ัมพ ันธ  

(Connection) ของทีมเรายังไมครบคะตอนนี้คอนขางมีงานทำเรื่อย ๆ

อยูแลวคะ และยังไมไดมีการทำ Company Profile แบบจริง ๆ จัง ๆ 

คะ ในสวนของเพื่อน ๆ บางคนก็เปนระดับผูบริหารของบริษัทตางๆก็จะ
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มีการบอกถึงเรื่องงานวาตอนนี้ทำอะไร ยังไงอยูบาง เลยมีการแลกเปล่ียน

ขอมูลและแนะนำตัวเองเผื่อเปนหนึ่งในทางเลือกสำหรับวาจางใหทำงาน

ไดคะ  

           ถามีการทำ Company Profile ที่ดีแลวนอกจากจะสงใหบริษัท

เพื่อนๆ ในไทยแลวก็มองหาโอกาสในการทำงานกับตางประเทศนะคะ 

เพราะวาเราเคยไปเรียนที่ออสเตรเลียและที่เยอรมันเลยพอจะรูจักกับคน

ที่นั่น ก็เปนโอกาสที่อยากจะลองดูคะวาเราสามารถไปเปนพนักงาน

ภายนอก (Outsource) ใหเอเจนซ่ีในตางประเทศไดรึเปลา ไมไดอยากจะ

จำกัดวาตองทำแคในไทยเทานั้นคะ เพราะจริงๆ แลวการยิงAds โฆษณา

สามารถยิงจากท่ีไหนก็ไดคะ แตก็ตองดูรูปแบบของงานดวยคะ เพราะวา

รสนิยม (Taste) ของไทยกับตางประเทศอาจจะไมเหมือนกัน เชน 

โฆษณาอาหารของไทยอาจจะชอบสีที ่มีความสดใส แตตางประเทศ

อาจจะชอบแบบที่มีสีเขมๆ หนอย อะไรแบบนี้คะ คิดวาโอกาสจริง ๆ มี

ทั่วโลกเลยคะ แตอาจจะใชเวลาอีกสักพักใหญ ๆ กอนถึงจะเริ่มลองหา

งานจากตางประเทศดูคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ตอนน้ีโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงมาทางออนไลนแทบจะทั้งหมดแลว

ครับ ของใชก็แบบไมวาจะชองทางในการโฆษณา คนดูทีวีก็เหลือนอยลง

ท ุกท ีแล ว คนเขาก ็ด ูจาก Facebook YouTube Netflix ซ ึ ่ งม ันคือ

ออนไลนหมด แลว  ในการทำการตลาดปรับเปลี ่ยนจากชองทาง  

แอนะล็อกมาเปนชองทางดิจิทัลแทน รวมทั้งชองทาง E-Commerce 

ดวย เชน Lazada Shopee Grab Lineman อะไรทุกอยางที่เปลี่ยนมา

ทางดิจิตอล เรามองเปนโอกาสในการทำงานครับ เพราะงานของเราคือ

การขยายความตองการของลูกคาใหออกมาเปนรูปเปนรางเพื่อสื่อสารใน

ชองทางดิจิทัลครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง?” 

ผูใหสัมภาษณใหขอมูลถึงสิ่งที่พวกเขามองเปนโอกาสในการทำงานหรือรับงาน ซึ่งไดมาจากการที่มีกลุม

เพ่ือนๆ ที่ทำงานในบริษัทตางๆ โดยจะมีการแลกเปล่ียนขอมูลกันและแนะนำตัวเองใหกับเพ่ือนๆ ที่ทำงาน

ตามบริษัทตางๆ เพื่อเปนหนึ่งในตัวเลือกสำหรับวาจางใหทำงาน นอกจากนี้ยังมองหาชองทางในการ

ทำงานกับตางประเทศเพราะมีความสัมพันธ (Connection) กับชาวตางชาติที่ทำงานดานองคกรเชนกัน 
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ในสวนของการทำงานน้ันเนื่องจากปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลง ผูคนไดเปลี่ยนชองทางการรับขาวสาร

จากทางแอนะล็อกมาเปนทางดิจิทัล ผูคนรับขาวสารตาง ๆ ทางออนไลนและชองทาง E-Commerce กัน

มากขึ้น จึงมองเปนโอกาสในการรับงานจากฝงของลูกคา เพราะวางานของพวกเขาคือการขยายความ

ตองการของลูกคาใหออกมาเปนรูปเปนรางเพ่ือสื่อสารในชองทางดิจิทัล โดยรวมแลวการท่ีมีความสัมพันธ 

(Connection) กับกลุ มคนทั ้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงพฤติกรรม เทคโนโลยีที ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลงในปจจุบันเปนโอกาสท่ีจะไดรับงานและสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท 

4.7.4 ประเด็นคำถาม “ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง?” 

ตารางที ่11 อุปสรรคในการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ในการทำงาน ฝงของลูกคาคะ การที่จะขยายฐานลูกคาไมใช

เร ื ่องง ายค ะ เพราะว า ถ าล ูกค าเป นองค กรขนาดกลาง ( SME)  

หลายๆ ครั้งเขาจะไมเขาใจวางบการตลาดคืออะไร ทำไมแพงจัง ทั้ง ๆ ที่

เราม ีค าทำงานสูงนะ ค าค ิดไอเด ียอะไรแบบนี ้ ยกต ัวอย างเชน  

โซเชียลมีเดียคอนเทนตหนึ่ง เรามีทั้งคนท่ีจะคิดงาน (Creative) นักเขียน

คำโฆษณา (Copy Writer) กราฟฟกทำงาน Project Manager ตรวจ

งาน กวาจะไปถึงล ูกคา พองานลงปุบก็ตองใช  นักพัฒนาโฆษณา  

(Ads Optimizer) มาทำอีก จะเห็นไดวาใชทีมงานเยอะมาก แคฝงลูกคา

เขาจะเห็นแควา ก็แคทำรูป ทำไมแพงจัง เปนตน สวนลูกคาฝงที่เปน

บริษัทจำกัด (Corporate) ถาเจอลูกคาที่คุยกันไดเรื่องราคาก็ดีคะ แต

บางที่แมแต บริษัทจำกัด (Corporate) เองก็ตอราคาเหมือนกัน ในเรื่อง

การพูดคุยกอนเร่ิมงานมันจะเหมือนเปนงานทักษะ (Skill) โดยยังเปนชวง

ที่เราก็ตองดูอยูคะวาจะโดนกดราคามากนอยแคไหนคะ เราเลยมองสวน

นี้วาเปนอุปสรรคคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ในตอนท่ีลูกคาใหโจทยมา เราก็ตองตีโจทยงานของเขาใหแตก 

เราก็ตองไปศึกษางานเกาๆ ที่เคยออก หรืองานของแบรนดคูแขงของ

ลูกคา หรืองานที่ใกลเคียง ภายในกรอบงานที่ลูกคาใหมา แตทีนี้บางทีเรา

ก็เดาใจลูกคาไมถูก ก็จะเกิดการแกงานหลายครั้ง เบื้องตนคือเราแกไข

ปญหาโดยการออกแบบไวหลายๆ แบบ ซึ่งมันทำใหกินเวลา บางครั้งการ

ออกแบบงานดานกราฟฟกดวยตัวคนเดียวหลายๆ งานคอนขางจะกิน
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เวลาจึงตองมีคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนเพราะตองมีการจาง Outsource ใหชวย

ในทำ  

           อีกสวนหนึ่งคือการสื ่อสารครับ การสรุปงาน (Brief) ความ

คิดเห็น (Feedback) ในบางทีอาจจะเกิดการเขาใจผิดไดในทุกขั้นตอน

เลย เพราะเวลาที่เราสงงานใหลูกคา ลูกคา Feedback กลับมาหาเรา 

เรา Feedback กับกราฟฟก บางที่มันอาจจะเกิดการที่ขอมูลตกหลน 

เชน บางทีลูกคาลืม เราเขาใจขอมูลลูกคาผิด กราฟฟกเขาใจผิด ทั้งหมด

จะสงผลใหเกิดการเสียเวลาในการทำงานและถาเปนการจาง KOL บางที

อาจมีคาใชจายเพิ่มขึ้นหากเราตองการแกไขงานที่เขาทำมาแลว เลยมอง

วาเปนอุปสรรคครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง” ผูใหสัมภาษณ

ใหขอมูลในเรื่องปญหาและอุปสรรคที่พบเจอเกี่ยวกับการขยายฐานลูกคาที่ยังเปนเรื่องที่ยาก เนื่องจาก

กลุมลูกคาที่เปนเปาหมายนั้นเปนกลุมธุรกิจหรือองคกรขนาดกลางถึงยอม ( SME) และบริษัทจำกัด 

(Corporate) โดยในสวนของ องคกรขนาดกลางถึงขนาดยอม (SME) นั้นโดยสวนมากจะไมมีความรูเรื่อง

งบการตลาด จึงเปนปญหาในการพูดคุยในเรื ่องของคาใชจายในการทำงาน รวมถึงบริษัทจำกัด 

(Corporate) ที่บางครั้งก็มีปญหาเรื่องราคาคาใชใจในการทำงาน จึงตองใชทักษะการพูดคุยเพ่ือไมใหโดน

กดราคาในการทำงาน ตอมาคือสวนของการทำงานท่ีทางบริษัทจะตองใชการส่ือสารและการประสานงาน

กับลูกคาในการทำงาน แตบอยครั้งที่จะเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดจากทั้งฝายบริษัทเองและฝายลูกคาเอง 

เนื่องจากในการทำงานนั้นชิ้นงานมีการผานสวนงานหลายสวนงานจึงตองมีการสื่อสาร และบางครั้งผูรับ

สารจากสวนงานตาง ๆ เขาใจงานท่ีไดรับมาแบบผิด ๆ หรือสวนของลูกคาเองที่มีการส่ือสารท่ีผิดพลาด จึง

เกิดเปนความเสียเวลาในการที่จะตองมาแกไขรายละเอียดงาน และหากมีการทำงานกับ KOL ภายนอก 

การแกไขงานอาจจะมีคาใชจายเพิ่มเติม จึงมองวาการสื่อสารที่ไมชัดเจนและการขยายฐานลูก คาใน

ปจจุบันนั้นยังเปนอุปสรรคในการที่บรษิัทจะเติบโตขึ้น 

4.8 ประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวกลุมลูกคาของธุรกิจทานเปนใคร?” 

ตารางที ่12 กลุมลูกคาของธุรกิจ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “Corporate และ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) คะ 

ก็จะเปนระดับบริษัทนะ เจาของกิจการ สวน Corporate ก็เปนบริษัท

มหาชน หางหุนสวนจำกัด ประมาณน้ีคะ” 
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ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ลูกคาสวนใหญจะเปนบริษัทจำกัด แลวก็ธุรกิจตางๆขนาดยอม

ครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวกลุมลูกคาของทานเปนใคร” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลเกี่ยวกับกลุมลูกคาของบริษัทวาเปนลูกคากลุมของบริษัทมหาชน หางหุนสวนจำกัด เจาของกิจการ 

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

4.9 ประเด็นคำถาม “กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด?” 

ตารางที ่13 ชองทางที่ลูกคารูจักบริษัท 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “สวนใหญที ่ล ูกคาจะรู จ ักเรายังมาจากแคความสัมพันธ 

(Connection) ของพ่ีๆ เองคะ เรายังไมไดขยายเพ่ือโปรโมททางออนไลน

คะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “มาจากความสัมพันธ  (Connection) ของพี ่พลอย (ผู ให

สัมภาษณรายที่1) ครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลไววาลูกคาสวนใหญนั้นมาจากกลุมเพื่อน และคนรูจัก และในปจจุบันยังไมมีความคิดที่จะขยาย

ชองทางในการประชาสัมพันธทางออนไลนแตอยางใด 

4.10 ประเด็นคำถาม “ลูกคาจะไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน?” 

ตารางที ่14 ลูกคาไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัท 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “Professional Service คะ คือไดรับบริการแบบProfessional 

คือ คุณภาพสูง เชื่อถือได ไวใจได ไมทิ้งงาน ก็คือมีปญหาอะไรทางเราจะ

ชวยเหลือเต็มที่คะ ไมใชดีแตพูดนะ ทำไดจริงดวย เพราะเราเชื ่อวา

ทีมงานเราเกง” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “เราจะใหในสิ่งที่ลูกคาถูกใจครับ (เพราะวาเราแกใหเต็มที่) ใน

สวนของการวางแผนการทำงานของแคมเปญตางๆ เราก็จะวาแผนใหมี

ความ Creative ที่สุด เพื่อที่จะตรงเปาหมายของลูกคาวาเขาตองการ

อะไรครับ ในเชิงของการทำงาน (Performance) เราก็จะวางแผนภาพ

ใหญใหกับลูกคาครับ เราจะพูดคุยกับลูกคาวาเรามีแผนมาเสนอประมาณ
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นี้ ลูกคาตองการปรับแกอะไรมั้ยเพื่อใหตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำ 

จะไดทำใหภาพรวมของงานขนานกับความตองการของลูกคาครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ลูกคาไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน” ผู ให

สัมภาษณใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการของบริษัทโดยนิยามคำบริการไววา “Professional Service” คือ 

การบริการที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือและไวใจได ไมมีการทิ้งงานระหวางทาง หากลูกคามีปญหาก็จะชวยเหลือ

อยางเต็มที่ และทำในสิ่งที่ถูกใจลูกคา โดยจะมีการวางแผนการทำงาน คิดแผนงานใหมีความสรางสรรค

(Creative) ที่สุด และในการทำงาน (Performance) นั้นจะมีการวางแผนภาพใหญใหกับลูกคาเพื่อเสนอ

งานและปรับแกงานใหตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำ เพื่อใหภาพรวมของงานและความตองการของ

ลูกคาไปในทิศทางเดียวกัน 

4.11 ประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม?” 

ตารางที ่15 คูคาทางธุรกิจ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “จะเปนลักษณะของพนักงานภายนอก (Outsource) นะคะ มี 

นักพัฒนาโฆษณา (Ads Optimizer) 1-2 คน นักเขียนคำโฆษณา (Copy 

writer) 1-2 คน นักออกแบบงาน (Graphic Design) 5 คน ที่ปรึกษางาน 

(Consult) ในตำแหนงผูดูและโครงการ (Project Manager) 2 คน คน

เขียนโปรแกรม (Programmer) 2 คน นักบัญชี (Accountant) 1 คน 

ประมาณน้ีคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “คงจะไมนับฝงKOLนะครับ เพราะสวนนั้นเปนลักษณะของการ

จางงงานมากกวา ถาเปนฝงที่เรียกวา คูคาทางธุรกิจ (Partner) ก็คงจะ

เปนฝง ของพนักงานภายนอก (Outsource) ของบริษัทตามที่คุณพลอย

(ผูใหสัมภาษณรายที่1) ไดกลาวไปแหละครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม” ผูให

สัมภาษณใหขอมูลในสวนของคูคาทางธุรกิจ (Partner) ของบริษัทนั้นจะเปนการจางงานพนักงานภายนอก 

(Outsource) ในตำแหนง นักพัฒนาโฆษณา (Ads Optimizer), นักเขียนคำโฆษณา (Copy Writer), นัก

ออกแบบงาน (Graphic Design), ที่ปรึกษางาน ตำแหนง ผูดูแลโครงการ (Project Manager) คนเขียน

โปรแกรม (Programmer) และ นักบัญชี (Accountant) โดยจะไมไดมีการมองวาฝง KOL เปน พันธมิตร

หรอืคูคาทางธุรกิจ (Partner) แตอยางใด  
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4.12 ประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทาง 
ธุรกิจ (Partner) ของทานอยางไร?” 

ตารางที ่16 วิธีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/พันธมิตรทางธุรกิจ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ในสวนของของลูกคาจะมีการทำงานให มีการดำเนินการ 

(Performance) ในการทำงานที่ดี บริการรวดเร็ว ดูแลปรับปรุงงานอยาง

ใกลชิด ติดตอไดหากเรงดวนแมชวงหลังเลิกงาน ในสวนของ  พนักงาน

ภายนอก (Outsource) ก็จะมีการจายเงินตรงเวลา มีการใหเกียรติกัน 

พูดจาสุภาพ สื่อสารใหชัดเจนถึงรูปแบบงาน เวลาในการทำงานและไม

คลาดเคล่ือนคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “ขอพูดในสวนของการจางพนักงานภายนอก (Outsource) 

แลวกันครับ ถาเปนฝงของกราฟฟก คือเราจะไมไดไปดอยคาในงานท่ีเขา

ทำมาครับ เรามองวามันคืองานศิลปชิ้นนึง เราพยายามจะใหเขาไดเต็มที่

กับงานของเขาอยูแลวครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทางธุรกิจ

(Partner) ของทานอยางไร?” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลโดยระบุถึงการทำงานกับลูกคาที่ถือเปนคูคาทาง

ธุรกิจ โดยมีการดำเนินการ (Performance) ในการทำงานที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว มีการดูแลปรับปรุง

งานอยางใกลชิด หากการดำเนินงานมีปญหาสามารถติดตอไดตลอดเวลา ในสวนของพนักงานภายนอก 

(Outsource) ที่เปนคูคาทางธุรกิจก็จะมีการจายเงินคาจางที่ตรงเวลา มีการสื่อสารในการทำงานท่ีชัดเจน 

สุภาพ ไมคลาดเคล่ือน ใหเกียรติถึงสิ่งที่พวกเขาไดทำมา เพราะมองวาเปนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง  

4.13 ประเด็นคำถาม “บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน?” 

ตารางที ่17 ทรัพยากรในการทำงาน 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ออฟฟศ ไฟฟา คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเอกสาร พนักงาน

ประจำ พนักงานภายนอก (Outsource) รถยนต ประมาณน้ีคะ”   

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “เสริมจากพี ่พลอย (ผู ใหสัมภาษณรายที ่1) ครับ เง ินทุน

โทรศัพทมือถือ อุปกรณเคร่ืองเขียน กระดานไวทบอรด กลองถายรูป” 



 

 

45 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน” ผูให

สัมภาษณใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของบริษัทซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหสามารถดำเนินธุรกิจได คือ สถานท่ี

ทำงาน กระแสไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ กลอง) เครื่องพิมพเอกสา ร 

อุปกรณเครื่องเขียน กระดานไวทบอรดสำหรับเขียนกำหนดการของงาน  รถยนต เงินทุน พนักงานประจำ 

และ พนักงานภายนอก (Outsource) 

4.14 ประเด็นคำถาม “ปกติบริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง?” 

ตารางที ่18 คาใชจายของบริษัท 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “ก็จะมีคาเชาออฟฟศ , คาน้ำ, คาไฟ, คาอินเทอรเน็ต , คา

โทรศัพท, คาแมบาน, คาน้ำมันรถบริษัท, เงินเดือนพนักงาน, เงินเดือน

พนักงานภายนอก (Outsource), คาบัญชี, คาโฆษณาท่ีตองจายลวงหนา

กอนเก็บเงินลูกคา ประมาณน้ีคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “คาจางตัวเองน้ีแหละครับ (คาจางพนักงาน) แลวก็จะมีคาภาษี 

คาเสื่อมสภาพอุปกรณ คากองกลางสำหรับทำงาน” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา

มีคาใชจายในสวนของสถานที่ที่ใชในการทำงาน และคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ทำงาน คือ คาเชา

ออฟฟศ ที่จะมีคาใชจายเกี่ยวเนื่องในสถานที่ทำงาน คือ คาน้ำ คาไฟ คาอินเทอรเน็ต คาโทรศัพท ค า

แมบานทำความสะอาด คาภาษี นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในสวนของการทำงาน คือ คาน้ำมันรถบริษัท 

เงินเดือนของพนักงาน เงินเดือนพนักงานภายนอก (Outsource) คาบัญชี คาโฆษณาที่ตองจายลวงหนา

กอนเก็บเงินลูกคา คาเสื่อมสภาพอุปกรณ คากองกลางสำหรับทำงาน 

4.15 ประเด็นคำถาม “รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง?” 

ตารางที ่19 ชองทางรายไดของบริษัท 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “คาจางจากลูกคาอยางเดียวเลยคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “เคยพยายามจะมีสปอนเซอรครับ แตสุดทายก็มีแตคาจาง

ลูกคาอยางเดียวเลยครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลวารายไดของบริษัททั้งหมดในตอนนี้มาจากคาจางที่ไดรับมาจากลูกคาเพียงอยางเดียว แมวากอน

หนานี้จะมีการพยายามหารายไดจากชองทางอ่ืนแลว เชน หาสปอนเซอรในการทำงาน เปนตน 
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4.16 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซี่จะมีทิศทางเปนอยางไร? ทาน
คาดหวังอยางไรตอวงการนี้?” 

ตารางที ่20 ทิศทางในอนาคตของธุรกิจเอเจนซี่ 

ผูใหขอมูลสำคัญ สรุปประเด็นสัมภาษณจากบุคลกรของบริษัท 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 1            “เราเริ่มมาจากการบริหารงานโดยยึดผลงาน (Performance 

base)  ก็คือทำเนื้อหา (Content) โฆษณา (Ads) ยังไงใหไดรับความ

สนใจ ชวงหลัง ๆ ก็ไดมาจับงานที่เกี ่ยวกับ KOL ก็รูสึกวา Influencer 

เติบโตขึ้นเยอะมาก เรทราคาสูงขึ้นกวาแตกอนมากไมวาจะเปนระดับใดก็

ตาม เพราะฉะนั้นเอเจนซ่ีก็นาจะเติบโตไปพรอมกับตลาดออนไลนคะ ก็มี

ความหวังในการทำงานนะคะวาเราจะเติบโตขึ้นกวานี้ เรากำลังจะจาง

พนักงานเพ่ิม ก็คอย ๆ โต ๆ ไปคะ แตเชื่อวาเราจะอยูกับงานนี้ไดอีกนาน

เลยคะ สรุปความคาดหวังตอวงการก็คือ คิดวางานสายเอเจนซี่จะยังอยู

ไดอีกเรื่อย ๆ คะ และเราก็จะอยูกับงานสายนี้ไปเร่ือย ๆ เชนกันคะ” 

ผูใหสัมภาษณรายที่ 2            “อยางที่ไดมีการพูดไวกอนหนานี้นะครับวาอะไรหลายๆอยางมี

การเปลี่ยนทิศทางมาทางออนไลนมากนะครับ ทิศทางของธุรกิจ Digital 

Agency ก็ตองมีมากขึ ้นเรื ่อย ๆ แหละครับ ตราบใดที ่คนยังใชสื่อ

ออนไลนอยู ธุรกิจตางๆก็ตองใชงานบริษัทเอเจนซี่เพื่อทำการตลาดครับ 

เราก็คาดหวังครับวาทิศทางของธุรกิจเอเจนซ่ีก็คงกวางขึ้นแหละครับ โดย

ที่บริษัทของเราก็จะยังอยูและเติบโตขึ้นเพื่อรองรับงานตาง ๆ และลูกคา

กลุมใหม ๆ ที่จะเขามา เราจะหาพนักงานมากขึ้น มีการทำงานในสาย

งานท่ีมากข้ึน เชน งานวิดิโอ งานปริ้นตาง ๆ อะไรประมาณน้ีครับ” 

สรุป : จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซ่ีจะมีทิศทางเปนอยางไร? ทาน

คาดหวังอยางไรตอวงการนี้?” ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นตอทิศทางของธุรกิจเอเจนซ่ีในอนาคตไว

วา ตราบใดที่โลกออนไลนยังเติบโตอยูเร่ือย ๆ ธุรกิจเอเจนซ่ีก็จะเติบโตข้ึนตามการเติบโตของโลกออนไลน

เพราะวาบริษัทหรือธุรกิจตาง ๆ ตองทำการตลาดทางออนไลน ดังนั้นจึงตองมีการใชงานบริษัทเอเจนซี่

เพื่อใหชวยในการทำการตลาดออนไลน และผูใหสัมภาษณมีความคาดหวังวาธุรกิจสายเอเจนซี่จะยังคงมี

อยูและเติบโตขึ้นเพ่ือรองรับกับงานตาง ๆ ที่จะเขามาในอนาคต และคาดหวังวาบริษัทของตนจะเปนหนึ่ง

ในบริษัทเอเจนซ่ีที่เติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จในสายงานนี้ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา  E-GATE 

Company Limited” ไดทำการศึกษาลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) จากผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

Digital Agency ภายในบริษัท E-GATE Company Limited จำนวน 2 ราย โดยใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งขอมูลที่ไดรับทั ้งหมดจากกลุมผูใหขอมูลสำคัญ ผูวิจัยไดทำการ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล แลวนำมาสรุปเพื่อนำเสนอในรูปแบบของเรียงความเพื่อใหเห็นถึงประเด็น

ขอมูลและมุมมองของผูใหขอมูลสำคัญอยางชัดเจน เพ่ือตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้  

 

วัตถุประสงคงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited  

2. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ บริษัท E-GATE Company Limited  

3. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas 

 จากวัตถุประสงคและวิธีการศึกษาวิจัยที่ไดมีการกลาวถึงขางตนนั้น ผูวิจัยขอนำเสนอผลสรุป

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะจากการวิจัยไว ดังนี้  

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา  E-GATE 

Company Limited” ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพและสามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  
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5.1 ประเด็นคำถาม “ทานมีจุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กอยางไร? ตองทำ
อะไรบางในการจะทำธุรกิจรูปแบบเอเจนซ่ี?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานมีจุดเริ ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซี่ขนาดเล็กอยางไร ตองทำ

อะไรบางในการจะดำเนินธุรกิจแบบเอเจนซี่” ผูใหสัมภาษณไดมีการใหขอมูลในชวงเร่ิมตนของธุรกิจที่เกิด

จากความสนใจที่จะทำบริษัทเอเจนซี่ของตัวเอง จึงลาออกจากบริษัทเอเจนซี่ที่ทำอยูประมาณ  2-3ป เพ่ือ

มาเปดบริษัท Digital Agency โดยในการเปดบริษัทในชวงแรกนั้นสิ ่งที ่ทำคือ การหาความสัมพันธ 

(Connection) ทั้งฝงคนชวยทำงาน และ ฝงลูกคา โดยสวนมากเปนกลุมคนที่รูจักกันมาตั้งแตท่ีทำงานเดิม 

โดยมีการบอกตอกลุมลูกคาและกลุมคนชวยทำงาน เนื่องจากมีการทำงานที่ดี ลูกคาจึงมีการใหทำงาน

ที่มากขึ้นและมีการบอกตอใหกับกลุมบริษัทหรือองคกรตาง ๆ ถึงการมีอยูของบริษัทเอเจนซี่ของพวกเขา 

จึงไดรับโอกาสในการทำงานที่มากข้ึน ถึงกระน้ัน การที่เปนบริษัทขนาดเล็ก จึงไมไดรับงานที่เยอะเกินไป 

 

5.2 ประเด็นคำถาม “ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซี ่อยางไร ? มีวิธ ีการ
ดำเนินงานอยางไรบาง?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซี่อยางไร” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลเกี่ยวกับการรับทำงานโดยปกตินั้นจะพยายามรับงานทุกอยางที่เขามา โดยจะพยายามใหอยูในกรอบ

ความถนัดของพวกเขา หากงานท่ีเขามาออกหางจากความถนัดของพวกเขาเล็กนอยก็ยังสามารถทำได แต

ถาออกหางมากเกินไปก็อาจจะไมสามารถรับทำงานนั้น ๆ ได ในการทำงานหลังจากที่ไดมีการพูดคุยกับ

ลูกคาแลวนั้นจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน (Timeline) โดยจะมีการปฏิบัติงานใหอยูภายใต

ระยะเวลาที่กำหนดไว โดยจะตองมีการติดตอบุคลากรที่เกี่ยวของในการทำแคมเปญในครั้งนั้น  ๆ อาทิ 

KOL Influencer เพื่อดำเนินการวาจางใหทำงาน และทางบริษัท E-GATE Company Limited จะเปน

คนกลางในการส่ือสารระหวางลูกคากับ KOL และ Influencer  

  

5.3 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลถึง

วิธีการทำงานของบริษัท E-GATE Company Limited โดยเริ่มจากการพูดคุยถึงสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำ

ในงานนั้นๆกอน ถามถึงจุดมุงหมายของแคมเปญ สิ่งที่สามารถทำไดหรือไมได เพื่อใชในการวางแผนการ

ทำงาน โดยในการทำงานจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน (Timeline) เพื่อจะไดสามารถตรวจสอบ

ขั้นตอนในการทำงานไดวาปจจุบันการดำเนินงานอยูในขั้นตอนอะไร 
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5.4 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร?” ผูใหสัมภาษณมองวา

ในการตรวจสอบการทำงานนั้นจะขึ้นอยูกับลูกคาของบริษัท โดยในการสงงานใหกับลูกคานั้นกอนที่จะสง

งานจะมีการตรวจสอบความถูกตองของงาน รายละเอียดตาง ๆ อาทิ ความสวยงาม คำสะกด คำสำคัญ 

(Key Message) เมื่อสงงานใหกับลูกคาแลว ลูกคาจะมีการเสนอแนะ (Feedback) ถึงสิ่งที่ชอบหรือไม

ชอบ เมื่อทราบถึงความตองการของลูกคาแลวจึงมีการนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการทำงานทั้งงานที่สงไป

แลวและงานที่ตองสงภายในแคมเปญนั้น ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของลูกคา อีกทั้งงานที่มีการใช

งานจริงแลวไดรับผลตอบรับที่ดี ทางบริษัทก็จะมีการเก็บขอมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหถึงสิ่งที่ทำใหไดรับความ

สนใจ เพื่อเปนแนวทางในการแนะนำลูกคาและการทำงานในอนาคตตอไป ถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 

ความพอใจของลูกคา งานท่ีออกมาจึงตองเปนงานที่ลูกคาพึงพอใจดวย 

 

5.5 ประเด็นคำถาม “ทานมีวิธ ีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลที่
ตรวจสอบมาใชในการปรับปรุงการทำงานหรือไม?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานมีวิธีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลที่ตรวจสอบมา

ใชในการปรับปรุงการทำงานหรือไม” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลในเรื่องการปรับปรุงการทำงานโดยมีการ

ปรับปรุงในระหวางการทำงานจากการที่มีการพูดคุยกับลูกคาเพื่อปรับแกงานตางๆใหเหมาะสมกับสิ่งที่

ลูกคาตองการ ในระบบการทำงานจะใชระบบที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถแกไขงานไดตรง

จุด พยายามติดตามกระแสตางๆเพื ่อใหอยูในกระแสซึ ่งจะทำใหสามารถทำงานใหตรงกับกระแสใน

ชวงเวลานั้น ๆ ได หลังจากจบการทำงานก็จะมีการประชุมสรุปงานเพ่ือหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหทำงานครั้งตอไปไดดียิ่งข้ึน สรุปไดวาจะมีการปรับปรุงระหวางการทำงานและหลังการทำงาน 

 

5.6 ประเด็นคำถาม “ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท        

E-GATE Company Limitedในปจจุบันเปนอยางไร?” 

จากประเด ็นคำถาม  “ความค ิดเห ็นของท านต อร ูปแบบการดำเน ินธ ุ รก ิ จของ                 

บริษัท E-GATE Company Limited ในปจจุบันเปนอยางไร” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลในสวนของความ

คิดเห็นตอบริษัทในปจจุบันโดยมองวายังไมเปนระบบ เนื่องจากเปนบริษัทขนาดเล็ก และพนักงานนอย 

หากมีคนในองคกรเพ่ิมมากข้ึนอาจจะตองมีระบบในการทำงานที่ดีกวานี้ ถึงกระน้ัน ดวยความที่เปนบริษัท

ท ี ่ม ีขนาดเล ็กและพนักงานน อย จ ึงม ีความย ืดหย ุ นในกา รทำงาน โดยม ีการย ึดแนวค ิดแบบ                 

ระบบลีน (LEAN) ในการทำงาน 
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5.7 ประเด็นคำถาม “ความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท” 

5.7.1 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวามีอะไรที ่เปนจุดแข็งที ่ทำใหการทำงานประสบ
ความสำเร็จ?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวามีอะไรที่เปนจุดแข็งที่ทำใหการทำงานประสบความสำเร็จ?” 

ผู ใหสัมภาษณใหขอมูลถึงมุมมองของจุดแข็งของบริษัทวา มีทีมงานที ่เกง และมีความสัมพันธ 

(Connection) ทั้งพนักงานภายนอก (Outsource) และลูกคาที่หากลูกคามีงานอะไรก็จะนำมาใหทำ และ

ดวยความที่ทำงานกันเองสวนใหญ จึงสามารถทำงานในสวนตาง  ๆ ได แตไมไดมีความเชี ่ยวชาญ

เหมือนกับคนที่เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง จึงมองวาการที่มีทีมงานที่มีความสามารถ การมีความสัมพันธ 

(Connection) ที่หลากหลายทั้งจากทางทีมงานภายนอก (Outsource) และลูกคา รวมถึงทักษะการ

ทำงานที่หลายหลายเปนจุดแข็งของบริษัท 

 

5.7.2 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลมีการอธิบายถึงสิ่งที่ยังเปนจุดออนขององคกร นั้นคือ จำนวนของบุคลากรในการทำงานที่มีไม

เพียงพอ จึงตองมีการจางพนักงานภายนอก (Outsource) ใหชวยในการทำงาน แตเนื่องจากไมใชคนใน

บริษัทโดยตรงจึงไมสามารถควบคุมหรือเรงรัดงานได เนื่องจากพนักงานภายนอก (Outsource) นั้นก็จะมี

กำหนดการในการทำงานของตนอยูหรืออาจจะมีงานประจำที่ตองทำ อีกทั้งการจางพนักงานภายนอก 

(Outsource) จำเปนตองมีคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการวาจางทำงาน จึงถือเปนจุดออนของบริษัท E-GATE 

Company Limited 

 

5.7.3 ประเด็นคำถาม “ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง?” 

จากประเด็นคำถาม “ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง?” ผูให

สัมภาษณใหขอมูลถึงสิ ่งที ่พวกเขามองเปนโอกาสในการทำงานหรือรับงาน ซึ ่งไดมาจากการที ่มี           

กลุมเพื่อน ๆ ที่ทำงานในบริษัทตาง ๆ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันและแนะนำตัวเองใหกับเพื่อน ๆ 

ที่ทำงานตามบริษัทตาง ๆ เพื่อเปนหนึ่งในตัวเลือกสำหรับวาจางใหทำงาน นอกจากน้ียังมองหาชองทางใน

การทำงานกับตางประเทศเพราะมีความสัมพันธ (Connection) กับชาวตางชาติที่ทำงานดานองคกร

เชนกัน ในสวนของการทำงานน้ันเนื่องจากปจจุบันโลกไดมีการเปลี่ยนแปลง ผูคนไดเปลี่ยนชองทางการรับ

ข าวสารจากทางอนาล ็อกมาเปนทางด ิจิ ท ัล ผู คนร ับข าวสารต างๆทางออนไลนและชองทาง                   

E-Commerce กันมากขึ้น จึงมองเปนโอกาสในการรับงานจากฝงของลูกคา เพราะวางานของพวกเขาคือ
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การขยายความตองการของลูกคาใหออกมาเปนรูปเปนรางเพ่ือสื่อสารในชองทางดิจิทัล โดยรวมแลวการท่ี

มีความสัมพันธ (Connection) กับกลุมคนทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงพฤติกรรม เทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเปนโอกาสที่จะไดรับงานและสรางชื่อเสียงใหกับบริษัท 

 

5.7.4 ประเด็นคำถาม “ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง” ผูใหสัมภาษณใหขอมูล

ในเร่ืองปญหาและอุปสรรคที่พบเจอเกี่ยวกับการขยายฐานลูกคาที่ยังเปนเรื่องที่ยาก เนื่องจากกลุมลูกคาที่

เปนเปาหมายนั้นเปนกลุมธุรกิจหรือองคกรขนาดกลางถึงยอม (SME) และบริษัทจำกัด (Corporate) โดย

ในสวนของ องคกรขนาดกลางถึงขนาดยอม (SME) นั้นโดยสวนมากจะไมมีความรูเรื่องงบการตลาด จึง

เปนปญหาในการพูดคุยในเร่ืองของคาใชจายในการทำงาน รวมถึงบริษัทจำกัด (Corporate) ที่บางคร้ังก็มี

ปญหาเรื่องราคาคาใชจายในการทำงาน จึงตองใชทักษะการพูดคุยเพื่อไมใหโดนกดราคาในการทำงาน 

ตอมาคือสวนของการทำงานท่ีทางบริษัทจะตองใชการสื่อสารและการประสานงานกับลูกคาในการทำงาน 

แตบอยครั้งที่จะเกิดการส่ือสารที่ผิดพลาดจากทั้งฝายบริษัทเองและฝายลูกคาเอง เนื่องจากในการทำงาน

นั้นชิ้นงานมีการผานสวนงานหลายสวนงานจึงตองมีการสื่อสาร และบางครั้งผูรับสารจากสวนงานตาง ๆ

เขาใจงานที่ไดรับมาแบบผิด ๆ หรือสวนของลูกคาเองที่มีการสื่อสารที่ผิดพลาด จึงเกิดเปนความเสียเวลา

ในการที่จะตองมาแกไขรายละเอียดงาน และหากมีการทำงานกับ KOL ภายนอก การแกไขงานอาจจะมี

คาใชจายเพ่ิมเติม จึงมองวาการสื่อสารที่ไมชัดเจนและการขยายฐานลูกคาในปจจุบันนั้นยังเปนอุปสรรคใน

การที่บริษัทจะเติบโตข้ึน 

 

5.8 ประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวกลุมลูกคาของธุรกิจทานเปนใคร?” 

จากประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวกลุมลูกคาของทานเปนใคร” ผูใหสัมภาษณใหขอมูล

เกี่ยวกับกลุมลูกคาของบริษัทวาเปนลูกคากลุมของบริษัทมหาชน หางหุนสวนจำกัด เจาของกิจการ ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม  

 

5.9 ประเด็นคำถาม “กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด?” 

จากประเด็นคำถาม “กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลไว

วาลูกคาสวนใหญนั้นมาจากกลุมเพื่อน และคนรูจัก และในปจจุบันยังไมมีความคิดที่จะขยายชองทาง        

ในการประชาสัมพันธทางออนไลนแตอยางใด 
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5.10 ประเด็นคำถาม “ลูกคาจะไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน?” 

จากประเด็นคำถาม “ลูกคาไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลเกี่ยวกับการบริการของบริษัทโดยนิยามคำบริการไววา “Professional Service” คือ การบริการที่

มีคุณภาพสูง เชื่อถือและไวใจได ไมมีการทิ้งงานระหวางทาง หากลูกคามีปญหาก็จะชวยเหลืออยางเต็มที่ 

และทำในสิ่งที่ถูกใจลูกคา โดยจะมีการวางแผนการทำงาน คิดแผนงานใหมีความสรางสรรค  (Creative) 

ที่สุด และในการทำงาน (Performance) นั้นจะมีการวางแผนภาพใหญใหกับลูกคาเพื่อเสนองานและ

ปรับแกงานใหตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำ เพื่อใหภาพรวมของงานและความตองการของลูกคาไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

5.11 ประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม?” 

จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลในสวนของคู คาทางธุรกิจ  (Partner) ของบริษัทนั ้นจะเปนการจางงานพนักงานภายนอก 

(Outsource) ในตำแหนง นักพัฒนาโฆษณา (Ads Optimizer) นักเขียนคำโฆษณา (Copy Writer) นัก

ออกแบบงาน (Graphic Design) ที่ปรึกษางาน ตำแหนง ผูดูแลโครงการ (Project Manager) คนเขียน

โปรแกรม (Programmer) และ นักบัญชี (Accountant) โดยจะไมไดมีการมองวาฝง KOL เปน พันธมิตร

หรือคูคาทางธุรกิจ (Partner) แตอยางใด 

 

5.12 ประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทางธุรกิจ
(Partner) ของทานอยางไร?” 

จากประเด็นคำถาม “โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทางธุรกิจ

(Partner)ของทานอยางไร?” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลโดยระบุถึงการทำงานกับลูกคาท่ีถือเปนคูคาทางธุรกิจ 

โดยมีการดำเนินการ (Performance) ในการทำงานที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว มีการดูแลปรับปรุงงาน

อยางใกลชิด หากการดำเนินงานมีปญหาสามารถติดตอไดตลอดเวลา ในสวนของพนักงานภายนอก 

(Outsource) ที่เปนคูคาทางธุรกิจก็จะมีการจายเงินคาจางที่ตรงเวลา มีการสื่อสารในการทำงานท่ีชัดเจน 

สุภาพ ไมคลาดเคล่ือน ใหเกียรติถึงสิ่งที่พวกเขาไดทำมา เพราะมองวาเปนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง 

 

5.13 ประเด็นคำถาม “บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน?” 

จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน” ผูใหสัมภาษณให

ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของบริษัทซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหสามารถดำเนินธุรกิจได คือ สถานที่ทำงาน 
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กระแสไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ กลอง) เครื่องพิมพเอกสาร อุปกรณ

เครื่องเขียน กระดานไวทบอรดสำหรับเขียนกำหนดการของงาน  รถยนต เงินทุน พนักงานประจำ และ 

พนักงานภายนอก (Outsource) 

 

5.14 ประเด็นคำถาม “ปกติบริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง?” 

จากประเด็นคำถาม “บริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวามี

คาใชจายในสวนของสถานที่ที่ใชในการทำงาน และคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่ทำงาน คือ คาเชา

ออฟฟศ ที่จะมีคาใชจายเกี่ยวเนื่องในสถานที่ทำงาน คือ คาน้ำ คาไฟ คาอินเทอรเน็ต คาโทรศัพท คา

แมบานทำความสะอาด คาภาษี นอกจากนี้ยังมีคาใชจายในสวนของการทำงาน คือ คาน้ำมันรถบริษัท 

เงินเดือนของพนักงาน เงินเดือนพนักงานภายนอก (Outsource) คาบัญชี คาโฆษณาที่ตองจายลวงหนา

กอนเก็บเงินลูกคา คาเสื่อมสภาพอุปกรณ คากองกลางสำหรับทำงาน 

 

5.15 ประเด็นคำถาม “รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง?” 

จากประเด็นคำถาม “รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง” ผูใหสัมภาษณใหขอมูลวา

รายไดของบริษัททั้งหมดในตอนนี้มาจากคาจางที่ไดรับมาจากลูกคาเพียงอยางเดียว แมวากอนหนานี้จะมี

การพยายามหารายไดจากชองทางอ่ืนแลว เชน หาสปอนเซอรในการทำงาน เปนตน 

 

5.16 ประเด็นคำถาม “ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซี่จะมีทิศทางเปนอยางไร? ทาน
คาดหวังอยางไรตอวงการนี้?” 

จากประเด็นคำถาม “ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซี ่จะมีทิศทางเปนอยางไร? ทาน

คาดหวังอยางไรตอวงการนี้?” ผูใหสัมภาษณไดแสดงความคิดเห็นตอทิศทางของธุรกิจเอเจนซี่ในอนาคตไว

วา ตราบใดที่โลกออนไลนยังเติบโตอยูเรื่อย ๆ ธุรกิจเอเจนซ่ีก็จะเติบโตข้ึนตามการเติบโตของโลกออนไลน

เพราะวาบริษัทหรือธุรกิจตาง ๆ ตองทำการตลาดทางออนไลน ดังนั้นจึงตองมีการใชงานบริษัทเอเจนซี่

เพื่อใหชวยในการทำการตลาดออนไลน และผูใหสัมภาษณมีความคาดหวังวาธุรกิจสายเอเจนซี่จะยังคงมี

อยูและเติบโตขึ้นเพื่อรองรับกับงานตางๆท่ีจะเขามาในอนาคต และคาดหวังวาบริษัทของตนจะเปนหนึ่งใน

บริษัทเอเจนซ่ีที่เติบโตขึ้นและประสบความสำเร็จในสายงานนี้ 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื ่อง “การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา  E-GATE 

Company Limited” ผูวิจัยไดพบประเด็นสำคัญที่ไดจาการประมวลผลขอมูลในเชิงคุณภาพ โดยจะ

นำเสนอโดยเรียงลำดับตามวัตถุประสงคของการวิจัย คือ : 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited  

2. เพ่ือศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของ บริษัท E-GATE Company Limited  

3. เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบ

ของ Business Model Canvas 

 

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company Limited  

การศึกษากระบวนการทำงานรูปแบบ Digital Agency ของบริษัท E-GATE Company 

Limited เปนขอมูลที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารและ

บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงานภายในบริษัท E-GATE Company Limited 

จากการศึกษาและการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญรวมกับการใชแนวคิดทฤษฎีวงจรคุณภาพ 

(PDCA) ไดผลลัพธ ดังนี้ : 

วงจรคุณภาพ (PDCA)  

วางแผน (Plan) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

วิธีการวางแผนในการทำงานของบริษัท E-GATE Company Limited นั้นจะเริ่มจากการ

พูดคุยถึงสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำในงานนั้น ๆ กอน ถามถึงจุดมุงหมายของแคมเปญ สิ่งที่สามารถทำได

หรือไมได เพื่อใชในการวางแผนการทำงาน โดยในการทำงานจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน 

(Timeline) เพื่อจะไดสามารถตรวจสอบขั้นตอนในการทำงานไดวาปจจุบันการดำเนินงานอยูในขั้นตอน

อะไร ตองดำเนินการภายในระยะเวลาเทาไหร 

 

ปฏิบัติ (Do) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

 ในเรื่องการปฏิบัติงานน้ัน การรับทำงานโดยปกตินั้นจะพยายามรับงานทุกอยางที่เขามา โดย

จะพยายามใหอยูในกรอบความถนัดของพวกเขา หากงานที่เขามาออกหางจากความถนัดของพวกเขา

เล็กนอยก็ยังสามารถทำได แตถาออกหางมากเกินไปก็อาจจะไมสามารถรับทำงานนั้น ๆ ได 
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 ในการทำงานหลังจากที่ไดมีการพูดคุยกับลูกคาแลวนั้นจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน 

(Timeline) โดยจะมีการปฏิบัติงานใหอยูภายใตระยะเวลาที่กำหนดไว โดยจะตองมีการติดตอบุคลากรท่ี

เกี่ยวของในการทำแคมเปญในครั ้งนั ้น ๆ เชน KOL Influencer เพื่อวาจางในการทำงานและบริษัท       

E-GATE Company Limited จะเปนคนกลางในการส ื ่อสารระหว างล ูกค าของบร ิษ ัท KOL และ 

Influencer 

 

ตรวจผล (Check) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

 ในการตรวจสอบการทำงานน้ันจะขึ้นอยูกับลูกคาของบริษัท โดยในการสงงานใหกับลูกคานั้น

กอนที่จะสงงานจะมีการตรวจสอบความถูกตองของงาน รายละเอียดตาง ๆ อาทิ ความสวยงาม คำสะกด 

คำสำคัญ (Key Message) เมื่อสงงานใหกับลูกคาแลว ลูกคาจะมีการเสนอแนะ (Feedback) ถึงสิ่งที่ชอบ

หรือไมชอบ เมื่อทราบถึงความตองการของลูกคาแลวจึงมีการนำขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการทำงานทั้งงานที่

สงไปแลวและงานที่ตองสงภายในแคมเปญนั้น ๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา อีกทั้งงานท่ีมีการ

ใชงานจริงแลวไดรับผลตอบรับที่ดี ทางบริษัทก็จะมีการเก็บขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะหถึงสิ่งที่ทำใหไดรับ

ความสนใจ เพื่อเปนแนวทางในการแนะนำลูกคาและการทำงานในอนาคตตอไป ถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดคือ ความพอใจของลูกคา งานที่ออกมาจึงตองเปนงานที่ลูกคาพึงพอใจดวย 

 

ปรับปรุงหรือนำไปใช (Action) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

 การปรับปรุงการทำงานจะมีการปรับปรุงในระหวางการทำงานจากการที่มีการพูดคุยกับ

ลูกคาเพื่อปรับแกงานตางๆใหเหมาะสมกับสิ่งที่ลูกคาตองการ ในระบบการทำงานจะใชระบบที่เหมาะสม

กับงานน้ันๆ เพ่ือที่จะสามารถแกไขงานไดตรงจุด พยายามติดตามกระแสตาง ๆ เพ่ือใหอยูในกระแสซ่ึงจะ

ทำใหสามารถทำงานใหตรงกับกระแสในชวงเวลานั้น ๆ ได หลังจากจบการทำงานก็จะมีการประชุมสรุป

งานเพื่อหาขอผิดพลาดและปรับปรุงแกไขเพื่อใหทำงานครั้งตอไปไดดียิ่งขึ้น สรุปไดวาจะมีการปรับปรุง

ระหวางการทำงานและหลังการทำงาน 
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ตารางที ่21 วงจรคุณภาพ (PDCA) ของบริษัท E-GATE Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผน (Plan)  

วิธีการวางแผนในการทำงานของบริษัท 

E-GATE Company Limited น ั ้นจะเร ิ ่มจากการ

พูดคุยถึงสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำในงานนั้นๆกอน 

ถามถึงจุดมุงหมายของแคมเปญ สิ่งที่สามารถทำได

หรือไมได เพื่อใชในการวางแผนการทำงาน โดยใน

การทำงานจะมีการรางกำหนดการในการทำงาน 

(Timeline) เพื่อจะไดสามารถตรวจสอบขั้นตอนใน

การทำงานไดวาปจจุบันการดำเนินงานอยูในขั้นตอน

อะไรแลว 

 

ปฏิบัติ (Do)  

ในเรื่องการปฏิบัติงานนั้น การรับ

ทำงานโดยปกตินั้นจะพยายามรับงานทุกอยางที่เขา

มา โดยจะพยายามใหอยูในกรอบความถนัดของพวก

เขา หากงานท่ีเขามาออกหางจากความถนัดของพวก

เขาเล็กนอยก็ยังสามารถทำได แตถาออกหางมาก

เกินไปก็อาจจะไมสามารถรับทำงานนั้น ๆ ได 

 ในการทำงานหลังจากที่ไดมีการ

พูดคุยกับลูกคาแลวนั้นจะมีการรางกำหนดการใน

การทำงาน (Timeline) โดยจะมีการปฏิบัติงานใหอยู

ภายใตระยะเวลาที่กำหนดไว โดยจะตองมีการติดตอ

บุคลากรที่เกี่ยวของในการทำแคมเปญในครั้งนั้นๆ 

เชน KOL Influencer เพื่อวาจางในการทำงานและ

บร ิษ ั ท  E-GATE Company Limited จะ เป นคน

กลางในการสื ่อสารระหวางลูกคาของบริษัท KOL 

ตรวจผล (Check)  

 ในการตรวจสอบการทำงานนั้นจะ

ขึ้นอยูกับลูกคาของบริษัท โดยในการสงงานใหกับ

ลูกคานั้นกอนที่จะสงงานจะมีการตรวจสอบความ

ถูกตองของงาน รายละเอียดตาง ๆ อาทิ ความ

สวยงาม คำสะกด คำสำคัญ (Key Message) เมื่อสง

งานใหกับลูกคาแลว ลูกคาจะมีการเสนอแนะ 

(Feedback) ถึงสิ่งที่ชอบหรือไมชอบ เมื่อทราบถึง

ความตองการของลูกคาแลวจึงมีการนำขอมูลที่ไดมา

ปรับปรุงการทำงานทั้งงานที่สงไปแลวและงานที่ตอง

สงภายในแคมเปญนั้น ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการ

ของลูกคา อีกทั้งงานที่มีการใชงานจริงแลวไดรับผล

ตอบรับที่ดี ทางบริษัทก็จะมีการเก็บขอมูลเพื่อนำมา

วิเคราะหถึงสิ ่งที ่ทำใหไดรับความสนใจ เพื ่อเปน

แนวทางในการแนะนำลูกคาและการทำงานใน

อนาคตตอไป ถึงกระนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ความ

พอใจของลูกคา งานที่ออกมาจึงตองเปนงานที่ลูกคา

พึงพอใจดวย 

ปรับปรุงหรือนำไปใช (Action)  

 การปรับปรุงการทำงานจะมีการ

ปรับปรุงในระหวางการทำงานจากการที่มีการพูดคุย

กับลูกคาเพื่อปรับแกงานตาง ๆ ใหเหมาะสมกับสิ่งที่

ล ูกคาตองการ ในระบบการทำงานจะใชระบบที่

เหมาะสมกับงานนั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถแกไขงานได

ตรงจุด พยายามติดตามกระแสตาง ๆ เพื่อใหอยูใน

กระแสซ่ึงจะทำใหสามารถทำงานใหตรงกับกระแสใน

ชวงเวลานั้น ๆ ได หลังจากจบการทำงานก็จะมีการ

ประชุมสรุปงานเพื ่อหาขอผิดพลาดและปรับปรุง

แกไขเพื่อใหทำงานครั้งตอไปไดดียิ่งขึ้น สรุปไดวาจะ

มีการปรับปรุงระหวางการทำงานและหลังการทำงาน 
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2. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของ บริษัท E-GATE Company Limited  

 ในการศึกษากลยุทธทางการตลาดในสวนของ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ

บริษัท E-GATE Company Limited เปนขอมูลที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ

เชิงลึกกับผูบริหารและบุคลากรที ่มีสวนเกี ่ยวของในการทำงานภายในบริษัท E-GATE Company 

Limited 

 จากการศึกษาและการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญรวมกับการใชแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห

สภาพแวดลอมขององคกร (Swot Analysis) ไดผลลัพธ ดังนี้ : 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (Swot Analysis) 

S – Strengths (จุดแข็ง) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

1. มีชองทาง หรือ ความสัมพันธ (Connection) ทั้งฝงของคนทำงาน หรือ Outsource และ 

ฝงของลูกคา ทำใหเวลาลูกคาติดตองานมาสามารถติดตอ Outsource ที่มีความสามารถใหทำงานได และ

ฝงลูกคาก็จะเปนความสัมพันธ (Connection) ที่จะหางานมาใหทำไดเรื่อย ๆ 

2. พนักงานมีความสามารถในการทำงานที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการทำงานดานกราฟฟก 

การทำบัญชี การยิง Ads โฆษณา การติดตองานระหวางบุคคล 

 

W – Weakness (จุดออน) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

1. มีจำนวนของพนักงานที่นอย ทำใหในการทำงานในบางครั้งมีความลาชาหรืออาจทำงาน 

ไมทันตามกำหนด จึงตองมีคาใชจายในการวาจางพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) ในการชวยเหลือ

ในการทำงาน 

2. การวาจางพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) ใหทำงานนั้น เนื่องจากเปนพนักงาน

ภายนอกบริษัทจึงไมสามารถควบคุมการทำงานไดมากนัก  

3. เนื่องจากตองวาจางพนักงานภายนอก (Outsource) ทำใหมีคาใชจายสวนที่ตองจาง

พนักงานภายนอก และจะมีคาใชจายมากขึ้นหากงานหรือแคมเปญตางๆ ตองมีการแกไขเนื้อหาซึ่งเนื้อหา

งานไมตรงกับสิ่งที่ทางบริษัทเอเจนซี่กับพนักงานภายนอกบริษัทไดตกลงกันไว ทำใหตองจายเงินเพิ่มขึ้น

เพ่ือใหพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) ทำงานให 
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O – Opportunities (โอกาส) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

1. จากการที่มีความสัมพันธ (Connection) ที่กวางขวางในสายงานธุรกิจ จึงหาชองทางใน

การรับงานจากทางความสัมพันธ (Connection) ที่มี  

2. นอกจากความส ัมพ ันธ  (Connection) ที ่ม ี ในประเทศแล ว ย ังม ีความส ัมพ ันธ 

(Connection) จากตางประเทศ ซึ่งมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทเอเจนซ่ีตางประเทศ 

3. จากการที่ผูคนไดเปลี่ยนมารับขาวสารจากชองทางออนไลนแทนที่ชองทางแอนะล็อก ทำ

ใหเปนโอกาสของบริษัทที่จะไดรับการวาจางงานจากบริษัทตาง  ๆ เพราะวาการที่บริษัทตาง ๆ จะทำ

การตลาดออนไลนนั้น ก็จะเลือกใชงานบริษัทเอเจนซี่โฆษณาใหชวยทำการตลาดให จึงเปนโอกาสในการ

รับงาน 

 

T – Threats (อุปสรรค) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

1. ความยากในการขยายกลุมลูกคา เนื่องจากกลุมลูกคาโดยทั่วไปของบริษัท คือ องคกร

ขนาดกลางหรือขนาดยอม (SME) และ บริษัทจำกัด (Corporate) โดยกลุมองคกรขนาดกลางหรือขนาด

ยอม (SME) โดยสวนมากที่พบน้ัน จะไมมีความรูเร่ืองงบการตลาด จึงไมมีความเขาใจวาทำไมในการวาจาง

ใหทำงานถึงมีราคาที่สูง และบางคร้ังมีการตอรองราคาทั้งจากฝงองคกรขนาดกลางหรือขนาดยอม (SME) 

และ บริษัทจำกัด (Corporate) โดยทักษะการพูดคุยเพ่ือตอรองราคาเปนสิ่งหนึ่งที่สอดคลองกับงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของของอักษิกา อักษรศิลป (2563) ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการเอเจนซี่โฆษณา” ที่ไดกลาวไววา หนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทเอเจนซ่ี

โฆษณาของกลุมเจาของธุรกิจ คือ ปจจัยในดานจิตวิทยา 

2. ในบางครั้งการที่ตองมีการสงงานตอกันในหลายๆ บุคคลอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องการ

สื่อสารได เนื่องจากบางอาจมีการรับสารที่ผิดทั้งจากทางฝงของบริษัทและฝงของลูกคาเองทำใหเกิด

ขอผิดพลาดซึ่งสงผลใหเกิดการเสียเวลาในการทำงาน ซึ่งการสื่อสารเปนสิ่งหนึ่งที่สอดคลองกับงานวิจยัท่ี

เกี่ยวของของอักษิกา อักษรศิลป (2563) ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการเอเจนซี่โฆษณา” ที่ไดกลาวไววา หนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทเอเจนซ่ี

โฆษณาของกลุมเจาของธุรกิจ คือ ปจจัยในดานการสื่อสาร  
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ตารางที ่22 การวิเคราะห SWOT Analysis ของ บริษัท E-GATE Company Limited 
S – Strengths (จุดแข็ง) 

1. มีชองทาง หรือ ความสัมพันธ (Connection) ทั้ง

ฝงของคนทำงาน หรือ Outsource และ ฝงของลูกคา ทำใหเวลา

ลูกคาติดตองานมาสามารถติดตอ Outsource ที่มีความสามารถ

ใหทำงานได และฝงลูกคาก็จะเปนความสัมพันธ (Connection) ที่

จะหางานมาใหทำไดเรื่อย ๆ 

2. พนักงานมีความสามารถในการทำงานท่ีหลากหลาย 

ไมวาจะเปนการทำงานดานกราฟฟก การทำบัญชี การยิง Ads 

โฆษณา การติดตองานระหวางบุคคล 

 

W – Weakness (จุดออน) 

1. มีจำนวนของพนักงานท่ีนอย ทำใหในการทำงานใน

บางครั้งมีความลาชาหรืออาจทำงานไมทันตามกำหนด จึงตองมี

คาใชจายในการวาจางพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) ใน

การชวยเหลือในการทำงาน 

2. การวาจางพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) 

ใหทำงานนั้น เนื่องจากเปนพนักงานภายนอกบริษัทจึงไมสามารถ

ควบคุมการทำงานไดมากนัก  

3 .  เ น ื ่ อ ง จ ากต อ งว าจ า งพน ั ก ง านภายนอก 

(Outsource) ทำใหมีคาใชจายสวนที่ตองจางพนักงานภายนอก 

และจะมีคาใชจายมากขึ้นหากงานหรือแคมเปญตางๆตองมีการ

แกไขเนื้อหาซึ่งเนื้อหางานไมตรงกับสิ่งที่ทางบริษัทเอเจนซี ่กับ

พนักงานภายนอกบริษัทไดตกลงกันไว ทำใหตองจายเงินเพิ่มขึ้น

เพื่อใหพนักงานภายนอกบริษัท (Outsource) ทำงานให 

 

O – Opportunities (โอกาส) 

1. จากการท ี ่ม ีความส ัมพ ันธ  ( Connection) ที่

กวางขวางในสายงานธุรกิจ จึงหาชองทางในการรับงานจากทาง

ความสัมพันธ (Connection) ที่มี  

2. นอกจากความสัมพันธ  (Connection) ที ่ม ีใน

ประเทศแลว ยังมีความสัมพันธ (Connection) จากตางประเทศ 

ซ่ึงมีโอกาสไดรวมงานกับบริษัทเอเจนซ่ีตางประเทศ 

3. จากการที่ผูคนไดเปลี่ยนมารับขาวสารจากชองทาง

ออนไลนแทนที่ชองทางแอนะล็อก ทำใหเปนโอกาสของบริษัทที่

จะไดรับการวาจางงานจากบริษัทตางๆ เพราะวาการท่ีบริษัทตางๆ

จะทำการตลาดออนไลนนั ้น ก็จะเลือกใชงานบริษัทเอเจนซ่ี

โฆษณาใหชวยทำการตลาดให จึงเปนโอกาสในการรับงาน 

 

T – Threats (อุปสรรค) 

1. ความยากในการขยายกลุมลูกคา เนื ่องจากกลุม

ลูกคาโดยทั่วไปของบริษัท คือ องคกรขนาดกลางหรือขนาดยอม 

(SME) และ บริษัทจำกัด (Corporate) โดยกลุมองคกรขนาดกลาง

หรือขนาดยอม (SME) โดยสวนมากที่พบนั้น จะไมมีความรูเรื่อง

งบการตลาด จึงไมมีความเขาใจวาทำไมในการวาจางใหทำงานถึง

มีราคาที่สูง และบางครั้งมีการตอรองราคาทั้งจากฝงองคกรขนาด

กลางหรือขนาดยอม (SME) และ บริษัทจำกัด (Corporate) 

2. ในบางครั้งการที่ตองมีการสงงานตอกันในหลายๆ

บุคคลอาจกอใหเกิดปญหาในเรื่องการสื่อสารได เนื่องจากบางอาจ

มีการรับสารที่ผิดทั้งจากทางฝงของบริษัทและฝงของลูกคาเองทำ

ใหเกิดขอผิดพลาดซ่ึงสงผลใหเกิดการเสียเวลาในการทำงาน 
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3. เพื ่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ในรูปแบบของ 
Business Model Canvas 

  สำหรับการศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ใน

รูปแบบของ Business Model Canvas นั้น ผูวิจัยไดนำขอมูลที่ไดจากกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ จาก

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของในการทำงานภายในบริษัท E-GATE 

Company Limited 

   จากการศึกษาและการสัมภาษณผูใหขอมูลสำคัญรวมกับแนวคิดทฤษฎีการวางแผนการ

ดำเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) ที่สื่อถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company 

Limited ในชวงเวลาปจจุบัน โดยสามารถจัดแจงรายละเอียดได ดังนี้ : 

3.1. Who ทำสินคาหรือบริการใหใคร? 
  3.1.1. กลุมลูกคา (Customer Segments - CS) ของ บริษัท E-GATE Company 

Limited 

กลุมลูกคาของบริษัทจะแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ๆ คือ กลุมบริษัทมหาชนหรือหางหนุสวน

จำกัด (Corporate) และกลุมของเจาของกิจการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ซึ่งบางคร้ังลูกคา

ที่เปนกลุมเจาของกิจการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ก็มีการจดทะเบียนเปนบริษัท ซึ่งมาจาก

ความสัมพันธ (Connection) จากผูบริหารของบริษัท 

 

3.1.2. ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationships - CR) ของ บริษัท E-

GATE Company Limited 

  ในการการทำงานกับลูกคาที่ถือเปนคูคาทางธุรกิจจะมีการดำเนินการ (Performance) ใน

การทำงานที่ดี มีการบริการที่รวดเร็ว มีการดูแลปรับปรุงงานอยางใกลชิด หากการดำเนินงานมีปญหา

สามารถติดตอไดตลอดเวลาเพ่ือสรางความประทับใจใหแกลูกคา 

 

3.1.3.  ช องทางการเข าถ ึงลู กค า  (Channels - CH) ของ  บร ิษ ัท  E-GATE 

Company Limited 

ในปจจุบันทางบริษัทยังไมมีความคิดที่จะขยายชองทางโปรโมททางออนไลนแตอยางใด โดย

ลูกคาสวนใหญนั้นมาจากกลุมเพื่อน และคนรูจัก ซึ่งเปนกลุมความสัมพันธ  (Connection) โดยสามารถ

ติดตอไดทางชองทาง ดังนี้ : 
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3.1.3.1. ที่อยูบริษัท : เลขที่ 354 ถนนจรัญสนิทวงศ (จรัญ 44) แขวงบางย่ีขัน 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

3.1.3.2. E-mail : egate.admedia@gmail.com 

 

 3.2 What ทำอะไร ขายคุณคาอะไร?  
 3.2.1. คุณคาบริการ (Value Propositions - VP) ของ บริษัท E-GATE Company 

Limited 

  การบริการของบริษัทจะใชคำนิยามคำบริการไววา “Professional Service” คือ การบริการ

ที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือและไวใจได ไมมีการทิ้งงานระหวางทาง หากลูกคามีปญหาก็จะชวยเหลืออยางเต็มที่ 

และทำในสิ่งที่ถูกใจลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี ่ยวของของอักษิกา อักษรศิลป (2563) ที่ได

ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการเอเจนซี่โฆษณา”ที่ไดระบุถึงหนึ่งใน

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทเอเจนซ่ีโฆษณาของกลุมเจาของธุรกิจ คือ ปจจัยในดานสินคา

และบริการ โดยจะมีการวางแผนการทำงาน คิดแผนงานใหมีความสรางสรรค  (Creative) ที่สุด และใน

การทำงาน (Performance) นั้นจะมีการวางแผนภาพใหญใหกับลูกคาเพื่อเสนองานและปรับแกงานให

ตรงกับสิ่งที่ลูกคาตองการจะทำ เพ่ือใหภาพรวมของงานและความตองการของลูกคาไปในทิศทางเดียวกัน  

 

 3.3 How ทำอยางไรถึงจะถูกใจลูกคา? 
 3.3.1. พันธมิตร (Key Partners - KP) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

  ทางบริษัทไดมองถึงพันธมิตร (Partner) ออกเปนสองฝาย คือ พันธมิตรท่ีเปนกลุมของลูกคา

ซึ่งเปนการทำงานรวมกันระหวางธุรกิจ อีกฝายหนึ่งคือคูคาทางธุรกิจที่เปนฝายของพนักงานภายนอก 

(Outsource) ในตำแหนงงานตางๆ ดังนี้ : 

 3.3.1.1. นักพัฒนาโฆษณา (Ads Optimizer) 

3.3.1.2. นักเขียนคำโฆษณา (Copy Writer)  

3.3.1.3. นักออกแบบงาน (Graphic Design)  

3.3.1.4. ที่ปรึกษางาน (Consult) ตำแหนง ผูดูแลโครงการ (Project Manager)  

3.3.1.5. คนเขียนโปรแกรม (Programmer)   

3.3.1.6. นักบัญชี (Accountant)  

 

 3.3.2. กิจกรรมหลัก (Key Activities - KA) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 
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 ทางบริษัทมีการหาความสัมพันธ (Connection) ทั้งฝงคนชวยทำงาน (Outsource) และ ฝง

ลูกคา โดยสวนมากเปนกลุมคนที่รูจักตั้งแตที่ทำงานเกาของผูบริหาร โดยมีการบอกตอกลุมคนที่ชวย

ทำงาน (Outsource) และกลุมลูกคา เนื่องจากมีการทำงานที่ดี ลูกคาจึงมีการใหทำงานที่มากขึ้นและมี

การบอกตอใหกับกลุมบริษัทหรือองคกรตางๆ ถึงการมีอยูของบริษัทเอเจนซี่ของพวกเขา ซึ่งการบริการท่ีดี

เปนสิ่งที่สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของอักษิกา อักษรศิลป (2563) ที่ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 

“ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการเอเจนซี่โฆษณา”ที่ไดระบุถึงหนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการบริษัทเอเจนซี่โฆษณาของกลุมเจาของธุรกิจ คือ ปจจัยในดานสินคาและบริการ  และเกี่ยวของกับ

งานวิจัยของจุฬารัตน ขันแกว (2561) ที่ไดทำการศึกษาเก่ียวกับเร่ือง “กลยุทธการตลาดดิจิทัลและผลการ

ดำเนินงานทางการตลาด หลักฐานเชิงประจักษจากธุรกิจบริการในประเทศไทย” ที่ไดมีการระบุถึง

ผลการวิจัยไววา กลยุทธการตลาดดิจิทัลดานความสามารถในการสรางเนื้อหาทางการตลาดและดานการ

จัดการชื่อเสียงองคกรออนไลนมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความสัมพันธอันดีระหวางผูซื้อ

และผูขาย ดวยการทำงานที่ดดีของบริษัท E-GATE Company Limited จึงทำใหไดรับโอกาสในการ

ทำงานที่มากข้ึน ถึงกระน้ัน การที่เปนบริษัทขนาดเล็ก จึงไมไดรับงานที่เยอะเกินไป 

 

 3.3.4. ทร ัพยากรหล ัก (Key Resources - KR) ของ บร ิษ ัท E-GATE Company 

Limited 

  3.3.4.1. ทรัพยการบุคคล (พนักงาน) 

 3.3.4.2. ทรัพยากรการเงิน (เงินทุน) 

 3.3.4.3. ทรัพยากรท่ีดิน (ออฟฟศ) 

 3.3.4.4. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป) 

 3.3.4.5. ทรัพยากรทางการเดินทาง (รถยนต) 

 3.3.4.6. ทรัพยากรจิปาถะ (เครื่องพิมพเอกสาร อุปกรณเครื่องเขียน กระดานไวท

บอรดสำหรับเขียนงาน) 

 

 3.4. Money การบริหารเงิน คุมคาเงินหรือไม? 

 3.4.1. โครงสรางทุน (Cost Structure - CS) ของ บริษัท E-GATE Company Limited 

  3.4.1.1. ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

  3.4.1.1.1. คาแรงบุคคล 

             3.4.1.1.2. คาบริการอินเทอรเน็ต 
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             3.4.1.1.3. คาเชาออฟฟศ 

 3.4.1.1.4. คากองกลางสำหรับทำงาน 

  3.4.1.2. ตนทุนแปรผัน (Variable Cost) 

              3.4.1.2.1. คาไฟฟา 

              3.4.1.2.2. คาน้ำ 

              3.4.1.2.3. คาทำงานท่ีตองจายลวงหนากอนเก็บเงินลูกคา 

              3.4.1.2.4. คาภาษี 

              3.4.1.2.5. คาใชจายนอกสถานท่ี  

              3.4.1.2.6. คาเสื่อมสภาพอุปกรณ  

 

 3.4.2. รายได หล ัก (Revenue Streams - RS) ของ บร ิษ ัท E-GATE Company 

Limited 

  รายไดของบริษัททั้งหมดในตอนนี้มาจากคาจางที่ไดรับมาจากลูกคาเพียงอยางเดียว  คือ 

บริษัทมหาชนหรือหางหุนสวนจำกัด (Corporate) และกลุมของเจาของกิจการ ธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME)  แมวากอนหนานี ้จะมีการพยายามหารายไดจากชองทางอื ่นแลว เชน การหา

สปอนเซอรในการทำงาน เปนตน 
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ตารางที ่23 แผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ของบริษัท E-GATE Company Limited 
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ขอเสนอแนะ 
  1. การศึกษางานวิจัยชิ้นนี้มีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกซึ่งเปนขอมูลจากฝง        

ผูประกอบธุรกิจเพียงฝายเดียว เพื่อใหผลการศึกษาเปนประโยชนตอวงการธุรกิจออนไลนอาจจะตองมี

การศึกษากลยุทธที่ใชในการประกอบการทำธุรกิจเพ่ิมเติม 

  2. ในการตั้งคำถามถามในการสัมภาษณควรมีการเจาะจงประเด็นคำถามใหลึกกวานี้ เพ่ือ

ความสะดวกในการตอบคำถามของผูสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณบุคลากรของบริษัท (In-depth interview) 

เรื่อง การศึกษากระบวนการทำงานดาน Digital Agency กรณีศึกษา 
“E-GATE Company Limited” 

 

 

ชื่อ-นามสกุล____________________________ตำแหนง______________________________ 

วัน/เดือน/ป ที่ใหสัมภาษณ___________________สถานที่สัมภาษณ______________________ 

 

ประเด็นการสัมภาษณ 

1. ทานมีจุดเริ่มตนในการทำธุรกิจเอเจนซ่ีขนาดเล็กอยางไร? ตองทำอะไรบางในการจะทำธุรกิจ

รูปแบบเอเจนซี่?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ทานมีแนวคิดในการทำงานดานเอเจนซี่อยางไร? มีวิธีการดำเนินงานอยางไรบาง?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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3. ทานมีวิธีการวางแผนการทำงานอยางไร?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. ทานมีวิธีในการตรวจสอบการทำงานอยางไร?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. ทานมีวิธีในการปรับปรุงการทำงานอยางไร? ไดนำขอมูลที่ตรวจสอบมาใชในการปรับปรุงการ

ทำงานหรือไม?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. ความคิดเห็นของทานตอรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัท E-GATE Company Limited ใน

ปจจุบันเปนอยางไร? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



 

 

72 

7. ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ดังตอไปนี้ :  

7.1 ทานคิดวามีอะไรที่เปนจุดแข็งที่ทำใหการทำงานประสบความสำเร็จ?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

7.2 ทานคิดวาอะไรคือจุดออนในการทำงานของบริษัท?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7.3 ในมุมมองของทานคิดวามีโอกาสในการทำงานอยางไรบาง?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7.4 ทานพบเจออุปสรรคในการทำงานอยางไรบาง?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

8. โดยปกติแลวกลุมลูกคาของธุรกิจทานเปนใคร?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. กลุมลูกคาของทานรูจักทานทางชองทางใด?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

10. ลูกคาจะไดอะไรจากการรวมงานกับบริษัทของทาน?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

11. บริษัทของทานมีคูคาทางธุรกิจ (Partner) หรือไม?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

12. โดยปกติแลวมีการรักษาความสัมพันธกับลูกคา/คูคาทางธุรกิจ (Partner) ของทานอยางไร?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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13. บริษัทของทานใชทรัพยากรอะไรบางในการทำงาน?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

14. ปกติบริษัทของทานมีคาใชจายอะไรบาง?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

15. รายไดของบริษัทมาจากชองทางไหนบาง?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

16. ทานคิดวาในอนาคตธุรกิจเอเจนซี่จะมีทิศทางเปนอยางไร? ทานคาดหวังอยางไรตอวงการนี้? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ประมวลภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 คอนเทนตที่มีการทำระหวางลูกคาของบริษัทและ KOL เพจ กินไมหยุด 

ที่มา เพจ กินไมหยุด, เขาถึงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/ 

ginmaiyood/posts/1808490989355487 
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ภาพท่ี 12 คอนเทนตที่มีการทำระหวางลูกคาของบริษัทและ KOL เพจชงกาแฟงายๆ สไตล มาดามเปล 

ที ่มา เพจชงกาแฟง ายๆ สไตล  มาดามเป ล เข าถึงเม ื ่อว ันที ่ 30 มีนาคม 2565 เข าถึงได จาก 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=466842201748732&id=1001964550

79977 
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ภาพที ่13 กิจกรรมการทำงาน 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ-สกุล   นายศุภฤกษ ดารารัตน 

ที่อยู 150/46 หมู  2 ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด

เชียงใหม 500000 

ประวัติการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียน มงฟอรตวิทยาลัย 

ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร สาขาดนตรีและธุรกิจ 

บันเทิง 
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