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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ การโปรโมทสิ นค้า หรื อโปรโมชั่น ใหม่ ๆ ขึ้ น มานั้น จะต้อ งค านึ ง
งบประมาณ เป็ นที่ต้ งั ดั้งนั้น ก่อนจะเลื อกสื่ อโฆษณา การผลิ ตกิ จกรรมพิเศษกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง
ต้องใช้เวลาการดาเนิ นงานเป็ นเดื อนๆ ต้องมีการคิดสร้ างสรรค์ผลงาน วางแผนการดาเนิ นงาน วาง
แผนการจัดกิ จกรรม และวางแผนการโฆษณา เพื่อดึ งดูดความสนใจของผูใ้ ช้บริ การ ทุกอย่างในการ
ปฏิบตั ิงานจะต้องมีทีมงาน ทุกครั้งที่มีคาสั่งให้จดั กิ จกรรมพิเศษนั้นต้องมีการประชุ มงานเพื่อทาความ
เข้าใจในเนื้ อหาของงาน ก่อนที่จะลงมือปฏิบตั ิบตั รงานจริ ง เพราะงบประมาณที่จะสู ญเสี ยไป ไม่วา่ จะ
เป็ นแรงกาย แรงใจ การเงินและเวลา ล้วนสาคัญทั้งสิ้ น
4.1 ขั้นตอนการวิจัย (Research)
4.1.1 เตรียมฐานข้ อมูล
ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษา คือคุณชยาภรณ์ กรรณเทพ
ให้ท าหน้าที่ ในการจัดเตรี ยมฐานข้อมู ลของโรงพยาบาลทั้ง โรงพยาบาลรั ฐและโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อที่จะเข้าไปทาการจัดกิ จกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางโรงพยาบาล เกี่ ยวกับคุ ณแม่ที่กาลัง
ตั้งครรภ์และมีกาหนดจะคลอดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม
โดยผูจ้ ดั ทาได้เลือกโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเลิด สิ น และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า เนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาลที่ทางห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปร
ดักชัน่ ได้เคยเข้าไปทากิจกรรมในช่วงปี 2558 มาก่อน ทาให้สะดวกต่อการประสานงานและเข้าไปเก็บ
ข้อมูล จากนั้นทาการโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวเพื่อขอทราบข้อมูลของจานวนคุณแม่ที่
จะมีกาหนดคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
 โรงพยาบาลเลิดสิ น จานวน 35 คน
 โรงพยาบาลกลาง จานวน 41คน
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า จานวน 50 คน
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รู ปที่ 4.1 เตรี ยมฐานข้อมูลและติดต่อประสานงานเพื่อเตรี ยมข้อมูล
4.1.2 ติดต่ อประสานงานเพือ่ เตรียมข้ อมูล
ในวันที่ 13 กันยายน 2559 ผูจ้ ดั ทาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาล
กลาง โรงพยาบาลเลิ ดสิ น และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า กับพนักงานที่ปรึ กษา คือคุณชยาภรณ์
กรรณเทพ เพื่อเข้าไปทาการสอบถามข้อมูลและขอรายชื่ อของคุ ณแม่ที่จะมีกาหนดคลอดในช่ วงเดื อน
พฤศจิ กายนจนถึ งต้นเดื อนธันวาคมจากทางโรงพยาบาล จากนั้นทาการจัดพิ มพ์รายชื่ อออกมา เพื่ อ
นามาใช้ในการวางแผนการดาเนิ นงานต่อไป รวมถึงติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลแต่ละแห่ งเพื่อ
เช็ควัน และเวลา รวมถึ งเช็คว่าโรงพยาบาลนั้นมีคลาสการอบรมคุ ณแม่ต้ งั ครรภ์วนั ใดและเวลาใดบ้าง
เพื่อที่ทางห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ ที่ได้รับงานจากบริ ษทั มามี่โป๊ ะโกะ จะได้เข้า
มาร่ วมจัดกิ จกรรมในช่ วงวันและเวลาดังกล่าว โดยโรงพยาบาลแต่ละแห่ งจะมีกาหนดการมีคลาสการ
อบรมคุณแม่ต้ งั ครรภ์ ตามวันและเวลาดังนี้
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 โรงพยาบาลเลิดสิ น มีจานวน 2 คลาส ได้แก่ คลาสที่ 1 อบรมในอาทิตย์ที่ 1 หรื อ 2 ของเดือน
(เตรี ยมตัวคุณแม่ขณะตั้งครรภ์) คลาสที่ 2 อบรมในอาทิตย์ที่ 3 หรื อ 4 ของเดือน (เตรี ยมตัวคุณ
แม่ก่อนคลอด)
 โรงพยาบาลกลาง อบรมทุกวันอาทิตย์ที่1, 2, 3 ของเดือน (1 คอร์ ส อบรม 3 ครั้ง) เวลา 09.0012.00น.
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า อบรม ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.30-16.00น.
4.2 ขั้นตอนการวางแผนอย่างละเอียด (Planning)
4.2.1 รวบรวมข้ อมูล
หลังจากทาการเก็บข้อมูลเสร็ จสิ้ น ก็ทาการรวบรวมข้อมูลที่ได้สารวจจากทางโรงพยาบาลทั้ง 3
แห่ ง ร่ วมกับทางทีมงานภายในบริ ษทั เพื่อเตรี ยมนาเสนอเอกสารงานให้กบั ลูกค้าจากทางบริ ษทั มามี่
โป๊ ะโกะ ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 นอกจากจะทาการรวบรวมแล้ว ยังทาการสรุ ปข้อมูลและผล
สารวจทั้งหมดเพื่อวางแผนการดาเนินงานการจัดกิจกรรมต่อไป
4.2.2 นาเสนองานกับทางลูกค้ า
ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้มีการจัดประชุมเพื่อนาเสนอข้อมูลจากการไปสารวจ
ข้อมูลของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง แก่ลูกค้า รวมถึ งนาเสนอแนวทางการดาเนิ นกิ จกรรม วันเวลาและ
สถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่ลูกค้า เพื่อให้ทางลูกค้าได้เตรี ยมตัวในการเตรี ยมอุปกรณ์ในการ
เข้าไปดาเนินการจัดกิจกรรม
4.2.3 รับบรีฟเพิม่ เติมจากทางลูกค้ า
ลูกค้ามีการบอกโจทย์เพิ่มเติม คือ อยากให้ทาการสารวจกลุ่มเป้ าหมายผ่านการทาแบบสารวจ
รวมถึงให้จดั กิจกรรมในช่วงต้นเดือนธันวาคม เพราะมียอดการคลอดของคุณแม่ท้ งั ที่กาลังตั้งครรภ์ เป็ น
จานวนมาก รวมถึ ง อยากให้ดึง กลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นคุ ณ แม่ ลู ก อ่ อน ที่ ค ลอดลู ก ไปแล้วในช่ วงเดื อ น
กันยายน-พฤศจิกายน มาร่ วมกับการจัดกิจกรรมของบริ ษทั ด้วย
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4.2.4 สรุ ปขั้นตอนการเตรียมงาน
หลังจากการประชุมกับลูกค้า มามี่โป๊ ะโกะเสร็ จสิ้ น ผูจ้ ดั ทาจึงทาการสรุ ปผลขั้นตอนการเตรี ยม
งานทั้งหมดที่ผา่ นมา เพื่อนาผลที่รวบรวมได้ส่งมอบให้กบั พนักงานที่ปรึ กษาเพื่อนาผลไปพัฒนาต่อยอด
ในการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4.2.5 ประสานงานกับทางโรงพยาบาล
ทาการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่ นเกล้า และโรงพยาบาลเลิดสิ น ในเรื่ องของการเข้าไปใช้สถานที่ในการจัดตั้งบูธกิจกรรม
ในช่วงวันและเวลาที่ทาการจัดคลาสคุณแม่ก่อนคลอดและคุ ณแม่หลังคลอด ในช่ วงต้นเดือนธันวาคม
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2559 เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยทั้ง 3 โรงพยาบาลได้อนุญาติใน
การเข้ามาทากิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว
4.2.6 ขออนุญาติเข้ าทากิจกรรม โดยการส่ งจดหมาย
ทางบริ ษทั ทาการออกจดหมายเพื่อขออนุญาติในการจัดทากิจกรรมไปยังโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง
ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า และโรงพยาบาลเลิ ดสิ น เพื่อขอติ ดต่อใช้
สถานที่ในการจัดตั้งบูธในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อขายสิ นค้า
4.2.7 กาหนดวันและเวลา
ทาการวงปฎิ ทินตามจานวนครั้ งที่ วางแผนไว้ ให้ตรงกับวันที่ โรงพยาบาลได้อนุ ญาติให้ทาง
บริ ษทั ได้เข้าไปทากิจกรรม โดยกาหนดการการจัดกิจกรรมจะอยูใ่ นช่วงวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
(โรงพยาบาลเลิดสิ น) เวลา 09.00-12.00น. วันที่ 11 ธันวาคม 2559 (โรงพยาบาลกลาง) เวลา 09.0012.00น. และวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 (โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า) เวลา 13.30-16.00น.
4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Implementation)
4.3.1 แบ่ งหน้ าทีใ่ นการทางาน
หลังจากเสร็ จขั้นตอนการวางแผนก็ดาเนินการจัดเตรี ยมการจัดกิจกรรม โดยในขั้นแรกเราจะทา
การจัดเตรี ยมทีมงานในการเข้าไปจัดกิจกรรม โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็ น ฝ่ ายดูแลลูกค้า ฝ่ ายประสานงาน
ฝ่ ายดูแลทัว่ ไป และฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดาเนิ นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถดาเนิ นไปได้
ง่ายและประสบความสาเร็ จมากขึ้น
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4.3.2 จัดเตรียมอุปกรณ์
ผูจ้ ดั ท าท าการจัด เตรี ย มอุ ปกรณ์ ที่ จ ะใช้ใ นการสาธิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องมามี่ โป๊ ะโกะ อาทิ เช่ น
ผ้า อ้อม ขวดนม นมผง เครื่ องชงนม ตุ๊ก ตา เป็ นต้น นอกจากนั้นยัง ท าการตรวจสอบสื่ อ สไลด์ ที วี
ไมค์โครโฟน ที่จะใช้ในการนาเสนอไปยังกลุ่มเป้ าหมายว่ามีความพร้อมไหม จากนั้นทาการเตรี ยมป้ าย
ไวนิ ล เคาร์ เตอร์ สาหรับวางของ และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่ อทาการขนย้ายและติดตั้งก่อนที่เราจะเริ่ มการจัด
กิจกรรมต่อไป

รู ปที่ 4.2 ดาเนินการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรม
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รู ปที่ 4.3 ดาเนินการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรม

รู ปที่ 4.4 ดาเนินการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรม
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รู ปที่ 4.5 ดาเนินการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ก่อนเริ่ มจัดกิจกรรม

รู ปที่ 4.6 ติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จสิ้ น

39
4.3.3 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษในวันและเวลาตามปฎิทินที่ได้ทาการวางแผนไว้ ณ โรงพยาบาลทั้ง
3 แห่ง คือ
 โรงพยาบาลเลิดสิ น วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น
 โรงพยาบาลกลาง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น.
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-16.00น.
โดยภายในงานจะมี วิทยากรมาทาการโชว์สาธิ ตการเปลี่ ยนผ้าอ้อม วิธีการให้นมบุ ตร วิธีการเก็บ
น้ านม วิธีการนวดเต้านม และการดูแลบุตรในเรื่ องต่างๆ โดยภายในงานเปื ดโอกาสให้คุณแม่ได้ซ้ื อ
สิ นค้าของทางมามี่โป๊ ะโกะและทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการร่ วมกิจกรรม

รู ปที่ 4.7 ดาเนินการจัดกิจกรรม
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รู ปที่ 4.8 ดาเนินการจัดกิจกรรม

รู ปที่ 4.9 ดาเนินการจัดกิจกรรม
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รู ปที่ 4.10 ดาเนินการจัดกิจกรรม

รู ปที 4.11 ขณะดาเนินการสาธิตการใช้สินค้า
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รู ปที่ 4.12 จาหน่ายสิ นค้ามามี่โป๊ ะโกะ ให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม

รู ปที่ 4.13 จาหน่ายสิ นค้ามามี่โป๊ ะโกะ ให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่ วมกิจกรรม
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4.3.4 ทาการแจกแบบสอบถาม
ในการทากิจกรรมทุกครั้ง เราจะมีแบบสอบถามให้คุณแม่กรอก โดยมีชื่อ อายุ อายุครรภ์ เบอร์
โทร ที่อยู่ เพื่อทาการติดต่อไปสอบถามผลหลังการจัดกิจกรรมและการใช้สินค้าของทางบริ ษทั เพื่อนา
ผลที่ได้มาปรับปรุ งแผนการจัดกิจกรรมต่อไป รวมถึงทาให้เราได้ทราบถึงจานวนของกลุ่มเป้ าหมายที่มา
เข้าร่ วมการจัดกิจกรรมดังกล่าวของทางบริ ษทั อีกด้วย

รู ปที่ 4.14 ทาการแจกแบบสอบถาม
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รู ปที่ 4.15 ทาการแจกแบบสอบถาม

4.3.5 ทาการถ่ ายรู ปการจัดกิจกรรม
ผูจ้ ดั ทาได้ทาหน้าที่ในการถ่ายภาพระหว่างการจัดกิจกรรมของทางบริ ษทั ตามขั้นตอนการสาธิ ต
การใช้สินค้าให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นคุณแม่หลังคลอด รวมถึงเก็บภาพบรรยากาศการทากิจกรรมของ
ทางบริ ษทั เพื่อนาไปใช้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางสื่ อออนไลน์ต่อไป

4.4 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)
4.4.1 ทารายงานส่ งลูกค้ า
ในทุกๆ เดือนของการเริ่ มดาเนิ นงาน เราจะทาการจัดทารายงานเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงาน
ในแต่ละขั้นตอน ให้กบั ลูกค้า คือแบรนด์ มามี่โป๊ ะโกะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบถึงกระบวนการทางาน
ตั้งแต่ข้ นั ตอนแรกจนไปถึงขั้นกระบวนการดาเนินการจัดกิจกรรมของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี
โปรดักชัน่
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4.4.2 เช็คยอดกลุ่มเป้าหมาย
ทาการเช็คยอดของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นระยะว่าเป็ นไปตามที่แผนที่วางไว้หรื อไม่ โดยทาการเช็ค
ยอดกลุ่ มเป้ าหมายจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มคุ ณแม่ที่ต้ งั ครรภ์ท้ งั ก่อนคลอดและหลังคลอด
จากทั้ง 3 โรงพยาบาที่ เราได้เข้าไปทากิ จกรรม ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเลิ ดสิ น และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้า โดยกลุ่มเป้ าหมายที่เราทาการสารวจถึงว่าอยูใ่ นระดับที่ดี คือมีจานวน
ตั้งแต่ 150 คน ขึ้นไป
4.4.3 โทรศัพท์เพือ่ สอบถามผลตอบรับ
เมื่อครบระยะเวลาที่กาหนดไว้ ผูจ้ ดั ทาได้รับหน้าที่ในการเอารายชื่อของคุณแม่ที่พ่ ึงคลอดมาทา
การโทรศัพท์ติดต่อไปยังกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง เพื่อสอบถามผลตอบรับการใช้สินค้า รวมถึ งสอบถาม
ปั ญหาหลังการซื้ อและการใช้สินค้า เพื่อนาผลที่ได้จากการสอบถามมาทาการปรับปรุ งการจัดกิ จกรรม
และการให้บริ การต่อไป
4.4.4 บันทึกข้ อมูลแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ ง สาเร็ จ จึ ง ทาการนาเอกสารที่
รวบรวมมาทาการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์เพื่อส่ ง
มอบให้กบั บริ ษทั ต่อไป
4.4.5 ทาการสรุ ปข้ อมูล
หลังจากที่ทาการเก็บแบบสอบถามและกรอกข้อมูลของแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มเป้ าหมาย
ลงโปรแกรม Excel สาเร็ จ ผูจ้ ดั ทาจึงทาการคิดหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ของการใช้และการซื้ อสิ นค้า
ของกลุ่มเป้ าหมายที่ทาแบบสอบถามมาเพื่อขายงานต่อไป

