บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
การขายโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ เป็ นกลยุทธ์ ในการตลาดที่ประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถ
วัดผลได้ และราคาถูก ทาให้อตั ราการเจริ ญเติบโตของเม็ดเงินด้านการโฆษณาออนไลน์สูงขึ้น จึงทาให้มี
กลุ่มเป้ าหมายสนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น ซึ่ งกระบวนการการขายโฆษณานั้น จะต้องมีการติดต่อสื่ อสาร
กับลูกค้า มีการพูดจุดเด่นของตัวสิ นค้าว่าสิ นค้าผลงานของเรามีดีอย่างไร ให้ประสิ ทธิ ภาพในการบริ กา
รอย่างไร มีการพูดโน้มน้าวใจ เพื่อให้ลูกค้ารั บรู ้ และเข้าใจถึ งตัวสิ นค้าและไอเดี ยในการทาสติ๊กเกอร์
ไลน์มากขึ้น และข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั กับคู่แข่งว่ามีอะไรบ้าง รวมถึ งผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
บริ ษ ทั ไอดิ จิ จากัด โดยบริ ษ ทั ท าเกี่ ย วกับ การผลิ ตสื่ อทางด้า นดิ จิตอลและเป็ นผูส้ ร้ างนัก ออกแบบ
ดิ จิตอล หรื อ การท า LINE STICKER โดยที่ จะคิ ดและออกแบบเสนอไอเดี ย ต่ า งๆ โดยการตั้ง ราคา
จะต้องเป็ นข้อตกลงที่ท้ งั สองฝ่ ายพึงพอใจ อยูบ่ นมาตรฐานราคากลางที่ทางบริ ษทั กาหนดไว้เป็ นตัวตั้ง
ซึ่ งการจ่ายราคานั้นจะอยูใ่ นรู ปแบบของการจ่ายเงินเต็มราคา
ในกระบวนการทางานทุกขั้นตอน จะมีอาศัยในการทางานเป็ นทีม มีการประสานงาน
อย่างสอดคล้อง ให้ความช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันในทุ กฝ่ าย การตลาดสามารถขายโฆษณาได้ประสบ
ความส าเร็ จ ที มงานจะต้องแบ่ง หน้าที่ แต่ละตาแหน่ ง กันไปและทาในส่ วนของตนเอง เมื่ องานเสร็ จ
สมบูรณ์แบบเรี ยบร้อยแล้ว ทุกฝ่ ายจะนาข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมาประชุ มเพื่อจัดองค์ประกอบของงานให้
มีความน่ าสนใจให้มากที่ สุด โดยจะต้องตรงอยู่บนพื้นฐานพฤติ กรรมของลู กค้าและกลุ่ มเป้ าหมายที่
ต้องการ และเงื่ อนไขของลู กค้า เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ ท้ งั สองฝ่ ายพึงพอใจ โดยผลการปฏิ บตั ิงานทาให้
ทราบถึงกระบวนการทางานด้านขายโฆษณาและติดต่อในการประสานงานบนในตาแหน่งบริ หารงาน
ลูกค้าสัมพันธ์แบ่งได้ในขั้นตอนการทางาน
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4.1 ขั้นตอนการการดาเนินงานเพือ่ การผลิต LINE STICKER
4.1.1 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า Hafele
ทางทีมฝ่ ายบริ หารงานลูกค้า จะได้รับการติดต่อจากลูกค้า Hafele เพื่อที่จะต้องการนัด
พบกับเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อพูดคุ ยเกี่ ยวกับรายละเอียดความต้องการของลูกค้าทาง Hafele จึงได้นดั
เวลา สถานที่กบั ทาง Hafele ในการติดต่อกับลูกค้าเพื่อที่ยงั เดินทางไปติดต่อประสานงานกับลูกค้า และ
การยื่นข้อเสนอจากทางบริ ษทั ในการบริ การต่างๆ กับทางบริ ษทั ไอดิ จิ จากัด โดยทางฝ่ ายบริ หารงาน
จะต้องดูคิวงาน ก่อนจะนัดลูกค้าซึ่ งจะต้องเลือกวันและช่วงเวลาและสามารถนัดลูกค้าได้ 3 วัน เพื่อให้
ลูกค้า Hafele โทรยืนยัน เวลานัดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และยืนยันนัดลูกค้าอีกครั้งหนึ่ งโดยที่ก่อน
ถึงวันนัดอีก 1 วัน จะต้องมีการประสานไปทางลูกค้า Hafele เพื่อคอนเฟิ ร์ มนัดในวันเวลาที่มีการกาหนด
ไว้แล้ว

รู ปภาพที่ 4.1 การติดต่ อประสานงานกับลูกค้ า Hafele ทางโทรศัพท์
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4.1.2 การติดต่ อประสานงานเพือ่ เสนอโปรไฟล์ ผลงานในบริษัท ไอดิจิ ให้ กบั ทางลูกค้ า Hafele
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าก่อนที่จะรู ้ความต้องการของลูกค้า ทางบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ต้องมี
การเสนอโปรไฟล์บริ ษทั ไอดิจิ จากัด ให้ทาง Hafele ได้รู้จกั ผลงานของทางเราก่อนอันดับแรก ว่าแต่ละ
ผลงานให้ดู ลายเส้น ไอเดียในการออกแบบแต่ละบริ ษทั ที่แตกต่างกันไป และแนะนาศิลปิ นที่ออกแบบ
สติ๊กเกอร์ ไลน์ เพื่อดึงดูดและจูงใจให้กบั ทางลูกค้า Hafele ให้เกิดความสนใจในหลายๆด้านในการตอบ
โจทย์

รู ปภาพตัวอย่ าง 4.1.2 ผลงานโปรไฟล์บริษัท ไอดิจิ จากัด
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4.1.3 การติดต่ อประสานงานเพือ่ วางแผนการดาเนินการ
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าจะต้องมีการประชุ มคุยงานกับทาง Hafele เพื่อรุ ้ถึงความ
ต้องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย ว่า และเงื่ อนไขของลู ก ค้า ว่า ความต้องการที่ ลู ก ค้า เสนอมาทาง Hafele
ต้องการ”ไอเดีย” แบบไหนในการออกแบบ LINE STICKER แบบไหน เพื่อให้ตรงกับโจทย์และความ
ต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยทางลูกค้าอยากได้สติ๊กเกอร์ และกาหนดโจทย์มา ซึ่ งอยากให้สติ๊กเกอร์
ของ Hafele มีความแบ๊ว ด้วยท่าทางร่ าเริ งสดใส และแววตาเด่นเป็ นประกาย เน้นแม่สีเป็ นหลัก คือ สี
แดง เส้นมินิมอล ในทางฝ่ ายบริ หารลูกค้าดาเนินงานเรี ยบร้อยแล้ว โดยที่จะต้องสรุ ปประชุม ว่าจุดสนใจ
หลักของโจทย์ที่ทาง Hafele หลักๆมีอะไรบ้างแล้วแตกแขนงมาอีกที เพื่อที่จะดาเนินงาน เลือกศิลปิ นที่
เหมาะสมในการวาดตัวอย่างงานให้ทาง Hafele

รู ปภาพตัวอย่ าง 4.1.3 รู ปการประชุ มเพือ่ วางแผนการดาเนินงาน
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4.1.4 การเสนองานตัวอย่างการวาด LINE STICKER ให้ กบั ทางลูกค้ า
ในทางบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ก็มีการเสนองานตัวอย่างในการออกแบบมาก่อน เพื่อเสนอ
ให้ทางลูกค้า Hafele ให้เลือกว่าควรตจะปรับและแก้ไขส่ วนตรงไหนเพิ่มเติม ทางลูกค้า Hafele อยากให้
ทางบริ ษทั ไอดิจิ จากัด แก้ไขส่ วนหน้าตาสติ๊กเกอร์ อยากให้มีสดใสมากกว่านี้ น่ารักกว่านี้ และรู ปร่ าง
แบ๊วกว่านี้ จึงอยากให้ทางบริ ษทั ไอดิจิ จากัด ดาเนินการและแก้ไขงานตรงตามที่ทางลูกค้ากาหนดไว้ให้

รู ปภาพตัวอย่ าง 4.1.3 การเสนองานตัวอย่างการวาด LINE STICKER
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4.1.4 การเสนองานแก้ไขแบบ LINE STICKER
ในทางบริ ษทั ไอดิ จิ จากัด ก็มีการเสนองานแก้ไขแบบ Line Sticker ให้ตรง
ตามที่ลูกค้า Hafele ได้กาหนดปรับปรุ งและแก้ไขงานให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ในทางบริ ษทั ไอดิจิ
จากัด ก็มีการเสนอ ”ไอเดีย” และในการออกแบบ Line Sticker ในความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายและ
ลูกค้า ให้ตรงตาม Koncept เป็ นไปตามเงื่ อนไขของลูกค้าต้องการทั้งหมด เพื่อให้มีจุดสนใจหลักในตัว
Line Sticker ที่ออกแบบมามีความแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ๆที่สามารถเปรี ยบเทียบความต่างของคู่แข่งอื่น
ได้

รู ปภาพตัวอย่าง 4.1.4 การเสนองานแก้ไขแบบ LINE STICKER
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4.1.5 การทาใบเสนอราคา
ทีมฝ่ ายการตลาดจะมีการประชุมกันเพื่อทาใบเสนอราคาอัตราค่าใช่จ่ายที่ลูกค้าจะต้อง
จ่ายและสิ่ งที่ลูกค้าจะได้รับจากทางบริ ษทั หากตัดสิ นใจซื้ อ “ไอเดีย” ในการออกแบบ ของบริ ษทั เรา การ
ออกแบบลายเส้น ออกแบบตัวกาตูนย์ และแคปชัน่ ใหม่ โดยการกาหนดราคาจะขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและ
ข้อตกลงของหน้าที่ฝ่ายการตลาดกับลูกค้าที่ได้ตกลงกันไว้

รู ปภาพตัวอย่าง 4.1.5 การทาใบเสนอราคา
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4.1.5 การประสานงานตกลงในการซื้อขาย “ไอเดีย” ในการออกแบบ LINE STICKER
ฝ่ ายบริ หารงานลูกค้าจะมีการตกลงคอนเฟิ รมส์ ในการซื้ อขายกับทาง ไอเดี ย ในการ
ออกแบบสิ นค้าของเรา เพื่อยืนยันในการซื้ อขายและคอนเฟิ รมส์ เรี ยบร้อย เพื่อดาเนินงานต่อให้เสร็ จสิ้ น
ให้งานเรี ยบร้อย และทีมงานแต่ละฝ่ ายของเราจะแบ่งหน้าที่ได้แต่ละหน้าที่เพื่อดาเนินงานให้เรี ยบร้อย

4.1.6 การอัพเดทข้ อมูลลงขายงาน LINE STICKER
เมื่ อ ทางศิ ล ปิ นได้อ อกแบบตัว LINE STICKER ตามที่ ต้อ งการของลู ก ค้า มาเสร็ จ
สมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว โดยที่เสนองานให้ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว โดยตามเงื่ อนไขของความต้องการของ
ลูกค้า และมีจุดน่ าสนใจ ซึ่ งฝ่ ายบริ หารลูกค้าจะต้องทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้ อยก่อนลง
ขายงาน แต่เมื่องานเสร็ จเรี ยบร้อยสมบูรณ์แบบแล้ว ก็ลงขายงานได้อย่างเสร็ จสมบูรณ์

รู ปภาพตัวอย่ าง 4.1.6 ดาเนินการขายงานเรี ยบร้ อยเสร็จสมบูรณ์
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