บทที่ 2
ทบทวนเอกสารวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจเรื่ อง ขั้นตอนการบริ หารงานลูกค้าในตาแหน่งAccount
Executive(AE) กรณี ศึกษาการติดต่อประสานงานเพื่อจัดทาสติ๊กเกอร์ ไลน์ ของบริ ษทั IDIGI Co.,ltd
มุ่งศึกษาขั้นตอนการติดต่อประสานงานลูกค้า
ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทารายงานฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาได้ศึกษาใน
เรื่ องต่อไปนี้คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับประสานงาน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อเพื่อประสานงาน
3. แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการประสานงาน
4. แนวคิดทฤษฎี AIDA
1.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับประสานงาน
การประสานงาน(Coordinating) การจัด ให้ บุ ค คลในองค์ก รท างานสั ม พัน ธ์ แ ละ
สอดคล้องกัน โดยตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้ าหมาย และมาตรฐาน การปฏิบตั ิงานของ
องค์กร การติดต่อสื่ อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และ
กิจกรรมที่จะต้องกระทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งานดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น
1.1.1 วัตถุประสงค์ที่สาคัญของการประสานงาน
เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนในการติดต่อประสานงานในการซื้ อ LINE STICKER ขายของ
ออนไลน์ในสื่ อที่เผยแพร่ ต่างที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อกลุ่มลูกค้าและเพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการ
แก้ไขปั ญหาและในการทางานอย่างเป็ นระแบบในองค์กร
1.1.2 วิธีการประสานงาน
วิธีการประสานงาน บริ ษทั ไอดิจิ จากัด
1. ติดต่อลูกค้า นัด วัน และเวลา สถานที่ที่จะไปติดติดต่อประสานงาน
2. เตรี ยมเอกสาร และโปรไฟล์ที่จะเสนองานลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมาย
3. เดินทางไปยังสถานที่ที่นดั ลูกค้าเพื่อจะติดต่อประสาน
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4. เสนอโปรไฟล์ผลงานของบริ ษทั ไอดิ จิ จากัด ให้กลุ่มลูกค้าฟั งเพื่อดึ งดูดจุดความสนใจ
หลัก
5. ประชุมการวางแผนกับกลุ่มลูกค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
6. เสนองานตัวอย่างที่ให้ศิลปิ นออกแบบ Line Sticker ให้ลูกค้า
7. แก้ไขแบบงานให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการให้เรี ยบร้อย
8. การตกลงในการซื้ อขาย “ไอเดีย” ในการออกแบบ Line Sticker
9. การอัพเดตข้อมูลลงขายงาน Line Sticker
แก้ปัญหาและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1. มีคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนของบุคลากรระดับต่าง ๆ มีการประชุมเป็ นประจา
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ได้ทาความเข้าใจในที่ประชุมคณะกรรมการนั้น
2. มีการเขียนโครงงานแผนงานและวิธีการทางาน จัดไว้อย่างเป็ นระบบ
3. เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานได้พบปะสังสรรค์กนั เพื่อสร้างสัมพันธ์อนั ดีนอกเวลาปฏิบตั ิงาน
4. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ ให้เข้าใจและมีความรู ้เกี่ยวกับงาน โดยการจัดให้มี
การสัมมนา การอบรม และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
1.1.3 การสื่ อสารกับการประสานงาน
การปฏิ บตั ิงานในองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับบุคลหลายฝ่ าย ซึ่ งมีตาแหน่ งหน้าที่และความ
รับผิดชอบแตกต่างกันออกไป หลักการสาคัญประการหนึ่ งคือ การที่บุคลหรื อหน่วยงานอื่นจะ
ให้ความร่ วมมือกับองค์การก็ต่อเมื่อบุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
หรื อความต้องการขององค์การ ทั้งนี้ ไม่มีขอ้ จากัดว่าจะเป็ นความร่ วมมื อประสานงานภายใน
องค์การเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม โดยเฉพาะการทางานในหน่วยงานเดียวกันกับผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน
ต้องเข้า ใจงานที่ ป ฏิ บ ัติอยู่ ถ้า ขาดความเข้า ใจปฏิ บตั ิ ง านขององค์ก รย่อมไม่ อาจส าเร็ จตาม
เป้ าหมายขององค์กรได้
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การสื่ อสาร ( Communication) หมายถึง กระบวนการส่ งข่าวสารและความเข้าใจจาก
บุคคลหนึ่ งไปยังอีกบุคคลหนึ่ งหรื อมากกว่าก็ตาม ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็ นสิ่ งจาเป็ นของการ
สื่ อความหมายถ้าผูร้ ับไม่เข้าใจข่าวสารการสื่ อความหมายก็ไม่อาจประสบความสาเร็ จได้ การ
บริ หารงานต้องอาศัย การติ ดต่ อสื่ อสารที่ ดี จึ ง อาจกล่ า วได้ว่า การประสานงานที่ ดีก็ คื อ การ
ติดต่อสื่ อสารที่ดีนนั่ เองรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารประกอบด้วย
1. ผูส้ ่ งสาร ( Sender) การติดต่อสื่ อสารเริ่ มจากผูส้ ่ งสารจะเป็ นผูค้ ิดหรื อมีความคิด จะ
แปลงข้อความเป็ นรหัส (Encoded) ที่สามารถทาให้ท้ งั ผูร้ ับและผูส้ ่ งเข้าใจได้
2. การใช้ช่องทางในการส่ งข้อมูลข่าวสาร (Use of a Channel to Transmit the Message
) ข้อมูลข่าวสารจะถูกส่ งออกไปตามช่ องทางเชื่ อมโยงกันระหว่างผูส้ ่ งกับผูร้ ับ ข่าวสารจะเป็ น
คาพูดหรื อภาษาเขียน การเลือกช่องทางอย่างเหมาะสมจึงมีความสาคัญต่อการติดต่อสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ
3. ผูร้ ั บ สาร (Receiver) ผูร้ ั บ ข่ า วสารมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะรั บ ข่ า วสาร โดยสามารถ
ถอดรหัส (Decode) เป็ นความคิด ซึ่ งความถูกต้องแม่นยาจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อทั้งผูร้ ับและผู ้
ส่ งสัมผัสกับสิ่ งเดียวกัน
4. เสี ยงรบกวนทีกีดขวางการติดต่อสื่ อสาร (Noise) ผลกระทบจากเสี ยงรบกวนที่อาจ
เกิดขึ้นได้กบั ผูส้ ่ งและผูร้ ับข่าวสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งกีดขวางการติดต่อ
5. ข้อมูลป้ อนกลับในการติดต่อสื่ อสาร (Feedback in Communication) การตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของการติดต่อสื่ อสารจะต้องมีขอ้ มูลป้ อนกลับ ซึ่ งเป็ นเครื่ องชี้วดั การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากผลของการติดต่อสื่ อสาร
6. สถานการณ์และปั จจัยขององค์การการติดต่อสื่ อสาร
วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร องค์ก ารเป็ นระบบสั ง คม (Social System) ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ
สัมพันธ์ของพนักงานภายในองค์การและบุคคลภายนอก การติดต่อสื่ อสารโดยทัว่ ไปแบ่งได้
เป็ น 3 ทางได้แก่

6
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับการติดต่ อเพือ่ ประสานงาน
การจัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อให้งานและตาแหน่ งต่างๆ ร่ วมมือปฏิ บตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ย วกัน เพื่อลดข้อขัดแย้ง และท าให้งานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ นสอดคล้องกับ วัตถุ ประสงค์และ
นโยบายขององค์การเป็ นการจัดให้คนในองค์กรทางานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ วัตถุประสงค์เป้ าหมายและมาตรฐานการปฏิบตั ิขององค์การเป็ นหลัก
2.2.1 องค์ประกอบของการประสานงาน
1. ความร่ วมมือจะต้องมีความเข้าใจหรื อมีการตกลงร่ วมกันมีการระดมความคิด วิธีการ เทคนิ ค
การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการทางานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลาผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานต้องมีความรับผิดชอบ ทาให้งานนั้นเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ลงกัน
ให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อ งกัน จะต้อ งพิ จ ารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ ท างานซ้ อ นกัน เพื่ อ ให้ ก าร
บริ หารงานประสบผลสาเร็ จ
4. ระบบการสื่ อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื่ น
5. ผูป้ ระสานงานจะต้องสามารถทาให้ทุ ก ฝ่ ายเข้า ร่ วมท างานอย่า งมี จุดมุ่ งหมายเดี ยวกัน ตาม
วัตถุประสงค์ของงานที่กาหนดไว้
2.2.2 การประสานงานเกี่ยวข้องกับปั จจัย
1. นโยบาย ให้แต่ละหน่วยขององค์กรต้องประสานนโยบายเพื่อบรรลุผลขององค์กร
2. ใจ สมาชิ กในองค์การล้วนมีชีวิตจิตใจ ในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ย่อมต้องอาศัยความร่ วมมือ
ร่ วมใจ ตลอดจนความจริ งใจที่มีต่อกัน การประสานใจจึงเป็ นภารกิจที่สาคัญยิง่
3. แผน องค์ก ารจะก าหนดแผนงานและโครงการไว้ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ต้อ งประสานแผน ประสาน
โครงการที่เกี่ยวข้องด้วย
4. งานที่รับผิดชอบ งานย่อย ๆในโครงการและนอกโครงการ ผูป้ ระสานงานต้องเตรี ยมประสาน
ส่ วนที่เกี่ยวข้องให้ลุล่วงไปด้วยดี
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5. คน ในการปฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนจึงต้องประสานคนทั้งในองค์การและนอก
องค์การทรัพยากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาจต้องขอยืม ขอเบิก

3.1 แนวคิดเทคนิคการประสานงาน
การประสานงานเกิ ด จากความต้อ งการที่ จ ะให้ ง านที่ จ ะท าเกิ ด ผลส าเร็ จ โดยปฏิ บ ัติ อ ย่า ง
สอดคล้อ งในจัง หวะ เวลาเดี ย วกัน ได้ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่ เ ป็ นไปตามข้อ ก าหนด
ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน โดยก่อนการประสานงาน ควรกาหนดความต้องการให้
แน่ ชัดว่าจะประสานงานให้เกิ ดอะไรหรื อเป็ นอย่างไร หรื อจะทาให้ได้ผลรั บอย่างไร เพราะหากไม่มี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจนก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควรจะเป็ น ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะประสานงานเพื่อให้
การดาเนิ นงานมีความสะดวกราบรื่ นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรื อใน
แต่ละกรณี
3.3.1 องค์ประกอบของการประสานงาน
การประสานงานอาจพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ
1. ความร่ วมมื อ จะต้องสร้ า งสั มพันธภาพในการทางานร่ วมกันของทุ ก ฝ่ าย โดยอาศัยความ
เข้า ใจหรื อ การตกลงร่ ว มกัน มี ก ารรวบรวมก าลัง ความคิ ด วิธี ก าร เทคนิ ค และระดมทรั พ ยากรมา
สนับสนุนงานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันเต็มใจที่จะทางานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบของแต่ละคน ตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทางานซ้อนกัน
4. ระบบการสื่ อสาร จะต้องมีการสื่ อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ ว และราบรื่ น
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทางานเพื่อตรงไปสู่ จุดหมายเดียวกัน ตามที่
กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
3.3.2 ปั ญหาในการติดต่อประสานงาน
โดยส่ วนใหญ่ปัญหาที่เกิ ดขึ้นจากการติดต่อประสานงานมักจะเป็ นเรื่ องของการบริ หารคน ซึ่ ง
ไม่สามารถบังคับให้ใครทาอะไรตามใจได้ คนเป็ นเรื่ องที่ควบคุ มค่อนข้างลาบาก เรื่ องหนักใจอยู่ที่ว่า
จะต้องไปติดต่อประสานงานกับคนที่คุยกันแล้วจูนกันไม่ติด พูดกันไม่รู้เรื่ อง คิดกันคนละอย่าง และที่
ซ้ าร้ายหากต้องไปติดต่อประสานงานกับคนที่ไม่ถูกชะตากัน
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ให้ขอ้ มูลล่าช้าเกินไป การที่ติดต่อประสานงานกับอีกหน่วยงานหนึ่งล่าช้า นัน่ อาจจะ
เป็ นเพราะว่ามัวแต่รอข้อมูลจากอีกหลายหน่วยงาน จึงทาให้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าตาม
ไปด้วย ปั ญหานี้ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
รั บ ส่ ง ข้อ มู ล ผิด พลาด การรั บ และส่ ง มอบข้อ มู ล รายงาน เอกสารที่ ผิด พลาด ย่อ ม
นาไปสู่ การติดต่อประสานงานที่ไม่รู้จบ คนบางคนยังไม่ทนั ฟัง กลับด่วนสรุ ปตามอาเภอใจ หรื อคนบาง
คนเอาเร็ วไว้ก่อน ส่ งข้อมูลให้ดว้ ยความรวดเร็ ว แต่ขอ้ มูลที่นาส่ งให้ กลับพบแต่ขอ้ ผิดพลาด
เพิกเฉย และหลงลื ม การเพิกเฉย ไม่สนใจว่าเป็ นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องติ ดตาม
ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานอื่ นๆ คิ ดว่าไม่ใช่ เรื่ อง ไม่ใช่ หน้าที่ ไม่เห็ นความจาเป็ น หรื อไม่เห็ น
ความสาคัญของการติดต่อประสานงาน คิดเสี ยแต่วา่ รอให้อีกฝ่ ายติดต่อมาเองไม่ดีกว่าหรื อ และบางคน
ยิง่ ซ้ าร้ายใหญ่ นัดแล้ว แต่กลับลืมนัดที่รับปากไว้
ไม่ได้รับความร่ วมมือ มีสาเหตุมาจาก มีความคิดที่แตกต่างกัน มีอคติต่อกัน ไม่ชอบ
กัน หรื อปิ ดบังข้อมูล ทาให้ไม่เกิดความร่ วมมืออย่างจริ งจัง
3.3.3 ปัจจัยในการประสานงาน
ปั จจัยที่ จาเป็ นต่อการประสานงานไม่ว่าจะเป็ นองค์การ หรื อหน่ วยงานประเภทใด มีปัจจัยที่
สาคัญ
1. คน หมายถึง ผูซ้ ่ ึ งจะทาให้งานเป็ นผลขึ้นมา การประสานงานที่แท้จริ ง คือ การประสานคน
ให้ร่วมใจร่ วมกาลังงานด้วยการนาเอาความสามารถของคนมาทาให้เกิดผลงานในจุดมุ่งหมายเดียวกัน
ความสามารถของคนพิ จ ารณาได้ ส องด้า นคื อ ทางด้ า นความรู ้ แ ละด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผู ้อื่ น ผู้
ประสานงานต้องมีความรู้ความสามารถและการมองการณ์ไกล มีมนุษย์-สัมพันธ์ดี มีทศั นคติที่ดีต่อกัน
ผูร้ ่ วมงานทุกฝ่ ายเข้ากันได้ดี มีการพบปะหารื อกันอยูเ่ สมอ
2. เงิ น หมายถึ ง ตัวเงิ นและสิ่ ง อื่ นซึ่ ง สามารถใช้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ ย นได้ ในการ
ประสานงานจะต้องมีกาลังเงินสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3. วัสดุ หมายถึง สิ่ งของเครื่ องมือและเครื่ องใช้ต่างๆ ในการประสานจะต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ช่วย
ในการประสานงานอย่างพอเพียง
4. วิธีการทางาน หมายถึง การบริ หารงานให้สามารถบรรลุ ผลสาเร็ จตามจุดประสงค์ที่กาหนด
เป็ นเป้ าหมายไว้ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ชดั เจน มีการมอบหมายงาน และ
การควบคุมงาน การติดต่อสื่ อสารที่ดี
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3.3.8 การพบปะด้วยตนเอง
การพบปะด้วยตนเอง เป็ นการประสานงานที่ดีที่สุดเพราะได้พบหน้า ได้เห็นบุคลิกลักษณะ สี
หน้าท่าทาง ของผูต้ ิดต่อทั้งสองฝ่ ายมีเวลาในการซักถามทาความเข้าใจกันได้อย่างพอเพียง เพราะทั้งสอง
ฝ่ ายต้องวางมื อจากงานอื่ นๆ ทั้ง หมด มี ข้อเสี ย คื อ ใช้เวลามาก มัก ใช้ก ารพบปะในกรณี ที่ เป็ นเรื่ อ ง
นโยบาย เป็ นเรื่ องสาคัญ หรื อมีรายละเอียดมาก หรื อต้องการให้เกี ยรติให้ความสาคัญแก่ อีกฝ่ ายหนึ่ ง
หรื อต้องการสร้างความรู ้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ ายหนึ่ง ให้เขารู ้สึกว่า เราให้ความสาคัญแก่เขาด้วยการมาพบด้วย
ตนเอง
ควรเตรี ยมหัวข้อหารื อไปให้พร้ อม และจดบันทึกไว้ หากอี กฝ่ ายไม่ได้บนั ทึ ก เราอาจบันทึก
สั้นๆ ใส่ กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรื อเตรี ยมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพื่อให้เขามีบนั ทึกช่วยจา และใช้สั่ง
การขั้นต้นแก่บุคลากรในหน่วยงานของเขาได้ เมื่อรับปากเรื่ องใดไว้ ต้องรี บทา เช่น จะรี บส่ งเอกสารไป
ให้ หรื อ จะรี บทาหนังสื อไป
การประสานงาน เป็ นศิลปะอย่างหนึ่ ง ซึ่ งต้องอาศัยความสุ ภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริ งใจ
ความอดทนอดกลั้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุ น ขอความ
ร่ วมมือ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจตรงกันการประสานงานที่ ดี ช่ วยให้การทางานบรรลุ เป้ าหมายได้อย่าง
ราบรื่ นและรวดเร็ ว
4.1 แนวคิดทฤษฎี AIDA
จากติ ด ต่ อ การประสานงานระหว่ า งหน่ ว ยงานหรื อ ต าแหน่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง การ
ติ ดต่อสื่ อสารภายในองค์ก าร เพื่อให้ก ารดาเนิ นงานขององค์การหรื อหน่ วยงานเป็ นไปด้วย ความ
เรี ยบร้ อย และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ การประสานงานระหว่างหน่ วยงานเป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์การ การประสานงานเป็ นขั้นหนึ่ งของกระบวนการบริ หาร
ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องใช้เทคนิ คในการส่ งเสริ ม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์การ
หน้าที่ขององค์การเป็ นจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยเฉพาะในประเด็นการติดต่อและประสานงาน ซึ่ งเป็ น
การจัดระเบียบวิธีการทางานเพื่อให้งานและเพื่อนๆร่ วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน เพื่อลดข้อ
ขัดแย้ง และทาให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น และทาให้การทางานสัมพันธ์สอดคล้องกัน นอกจากนั้น
การติดต่อประสานงาน หรื อการมีมนุ ษย์สัมพันธ์กบั คน หรื อกลุ่มองค์กร ยังเป็ นการจัดระเบียบวิธีการ
ทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่จากส่ วนต่าง ๆในหน่วยงาน ร่ วมมือปฏิ บตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกัน
ไม่ ท าให้ ง านซ้ าซ้ อ น ขัด แย้ง กัน หรื อเหลื่ อ มล้ า กัน และให้ ค วามร่ ว มมื อ ด้ ว ยดี สอดคล้ อ งกับ
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วัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังเป็ นการติดต่อสื่ อสาร
ให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทา
ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อ ให้งานดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น ทั้งยังท าให้เกิ ดการลดข้อ
ขัดแย้ง และทาให้งานดาเนินไปได้ดว้ ยดี
A = Attention ความสนใจ
ในการติดต่อประสานงานทาง บริ ษทั ไอดิจิ จากัด ทางบริ ษทั ก็จะดาเนิ นการพูดถึงใน
ผลงานต่าง ๆที่เราได้ขายผลงานออกแล้ว อธิ บายลายเส้น ในการใช้สื่ออารมณ์ การใช้ขอ้ ความประกอบ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ เพื่อเสนอให้ลูกค้ามีความสนใจในจุดต่าง ๆของตัวสติ๊กเกอร์ ที่กลุ่มลูกค้าต้องการมากขึ้น

รู ปภาพตัวอย่ าง 4.1 ผลงานสติ๊กเกอร์ ไลน์ ON AIR
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I = Interest ความเอาใจใส่
หลังจากที่เรารู ้วา่ ความต้องการของลูกค้าว่าต้องการตัวสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้รูปร่ างออกมา
แบบไหน ลายเส้ น โทนสี ในการไล่ ระดับสี และการใช้ข ้อความประกอบร่ วมกับตัวสติ๊ กเกอร์ และ
ท่ า ทางให้ ดู เ ข้า กับ คอนเซปตามที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายคาดไว้ โดยเราจะเสนองานและอธิ บ ายโดยที่ เ รา
ดาเนินงานกับArtist มาวาดให้เลือกสองถึงสามแบบด้วยกัน ให้เห็นถึงความแตกต่างและแปลกใหม่
D = Desire ความปรารถนา
ในการเสนองานเรี ยบร้อยแล้ว ความต้องการของลูกค้าตรงกับสิ่ งที่เราเสนอตรงตามโจทย์ และ
มีลกั ษณะจุดเด่นในตัวสติ๊กเกอร์ ที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ดูมีความน่าสนใจเป็ นพิเศษกับตัวแบรนด์
ตอบโจทย์ได้เข้ากับแบรนด์ จึงตัดสิ นใจตกลงให้เราดูแลออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์

รู ปภาพตัวอย่าง 4.2 สติ๊กเกอร์ ไลน์ ที่เราดาเนินการออกแบบ
A = Action การลงมือทา
ลูกค้าตัดสิ นใจให้เราออกแบบสติ๊กเกอร์ ไลน์ให้บริ ษทั ไอดิจิ จากัด เป็ นผูด้ ูแลและดาเนิ นการ
งานให้เสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อย
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