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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
จากการที่ ไ ด้ เข้า ปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จกับ บริ ษ ทั กฤษฎากู๊ดคาร์ จ ากัด ได้ศึ ก ษา และลงมื อ
ปฏิบตั ิงานจริ งการจัดกิจกรรมพิเศษหลากหลายรู ปแบบ โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้เกิดความสนใจขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ผูจ้ ดั ทาได้มีความประสงค์จะศึกษาขั้นตอน ดังนี้
4.1 ขั้นก่อนการจัดงาน
4.1.1 ประชุ มวางแผนการจัดงานโดยคณะผูจ้ ดั ทามีการเสนอกิ จกรรมพิเศษกับทางบริ ษทั
กฤษฎากู๊ดคาร์ จากัด ซึ่ งสอดคล้องกับในหัวข้อการจัดกิจกรรมพิเศษ “ต้อนรับหน้าฝน” เพื่อกระตุน้
ยอดขายเนื่องจากฤดูฝนเป็ นฤดูที่ตอ้ งใช้รถยนต์ ผูข้ บั ขี่ตอ้ งเผชิ ญกับฝนเพราะฉะนั้นรถยนต์เป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ใช้ในการเดิ นทางเพื่อความสะดวก และเพิ่มยอดติดตามทางเพจFacebook และได้มีการ
พูดคุ ยในส่ วนรายละเอี ยดของงานในการประชุ มครั้ งนี้ มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้แก่ คุ ณกฤษฎา บุ ญ
รักษ์วนิ ช(เจ้าของบริ ษทั ) คุณสัจจวัฒน์ ธรรมรัตน์พร (หัวหน้าฝ่ ายmarketing online)และคุณปาริ
ชาติ ศรี แก้ว (หัวหน้าจัดซื้ อ) ผลจากการประชุมในครั้งนี้ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
- ด้านสถานที่ ได้ขอ้ สรุ ปจากการประชุมคือสถานที่จดั งานบริ เวณข้างofficeด้านหน้าเป็ น
พื้นที่โล่งกลางแจ้งมีเนื้ อที่ขนาดกว้าง 2เมตรยาว 8เมตร การจัดงานเป็ นรู ปแบบกลางแจ้ง (outdoor)

รู ปที่ 4.1 สถานที่จดั งาน
- ด้านผูด้ าเนินรายการ ได้ขอ้ สรุ ปคือจ้างพริ ตตี้จานวน 2 คน ซึ่ งพิจารณาจากประสบการณ์
การทางานด้านมอเตอร์โชว์
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-ด้า นการแบ่ งภาระหน้า ที่ ในการรั บ ผิดชอบ แบ่ง หน้าที่ ดัง นี้ คุ ณ สัจจวัฒน์ ธรรมรั ตน์พ ร
หัวหน้าฝ่ ายโฆษณาได้แบ่งหน้าที่ ให้คุณนัฐพงศ์ แก้วประเสริ ฐ เป็ นผูช้ ่ วยฝ่ ายโฆษณา มี หน้าที่
ประสานติดต่องานกับทางพริ ตตี้
คุ ณสุ ริวุฒิ วัจนะ เป็ นผูช้ ่ วยฝ่ ายการจัดสถานที่ และคณะผูจ้ ดั ทาได้แก่ นางสาวอังศุ มาลี
ชาตะวนิ ช และนางสาววันวิสา เครื่ องนาริ นทร์ ทาหน้าที่ออกแบบbackdrop adโฆษณา และดูแล
เพจ facebook กฤษฎากู๊ดคาร์ โชว์รูมรถมือสอง
4.1.2 ออกแบบสื่ อโฆษณาประเภท backdrop
เริ่ มตั้งแต่การออกแบบพื้นหลังหรื อฉากหลัง backdropเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ภายในงาน
แรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นหลังครั้งนี้คือ ต้องการที่จะตอกย้ าให้เห็นโลโก้หรื อชื่ อของร้านจึง
ใช้ชื่อและโลโก้บริ ษทั กฤษฎาใส่ ลงในพื้นหลัง backdrop โดยการร่ างแบบจากการวาดลงกระดาษ
ก่อน ใช้สี backdrop พื้นหลังสี ดาแดงซึ่ งเป็ นสี ประจาของบริ ษทั และใช้ขอ้ ความเป็ นชื่อของบริ ษทั
kitsadagoodcar ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีโลโก้คือตัว K คืออักษรย่อของบริ ษทั จากนั้น
ใช้โปรแกรม adobeIllustor เวอร์ ชนั่ cs6 กาหนดขนาดของตัว backdrop กว้าง5.09สู ง2.3เมตร

รู ปที่ 4.2 การร่ างแบบ
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4.1.3 การออกแบบสื่ อโฆษณาออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpageของบริษัทฯ
ได้รับการบรี ฟงานและพูดคุยจากที่ประชุ มว่าจะต้องใช้ขอ้ ความ เชิ ญชวนหรื อติดตาม ให้
ผูส้ นใจเข้ามาร่ วมกิจกรรม เช่น ใส่ โลโก้facebook live โดยเขียนว่า กดติดตามไว้เรย!!! แจกเงินสด
10,000บาท และมาใส่ วนั เวลาที่จดั กิจกรรมเพิ่ม ส่ วนรู ปภาพพริ ตตี้ ก็ใช้รูปพริ ตตี้ที่จะมาเป็ นพิธีกร
ในงานเพื่อดึงดูดความสนใจ สี พ้นื หลังยังคงใช้สีแดงและมีโลโก้ร้านเพื่อตอกย้ากลุ่มเป้ าหมาย

รู ปที่ 4.3 สื่ อโฆษณาออนไลน์

รู ปที่ 4.4 สื่ อโฆษณาออนไลน์
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4.1.4 การติดตั้งอุปกรณ์ ภายในงาน
ได้มีการเตรี ยมจัดอุปกรณ์ก่อนวันงานตั้งแต่วนั ที่16 มิ.ย. 2560 เพื่อเตรี ยมความเรี ยบร้อย
ของงาน ภายในวันที่17 มิ.ย.2560 โดยติดตั้งbackdrop เครื่ องเสี ยง หญ้าปูพ้นื และของรางวัล

รู ปที่ 4.5 ติดตั้งโครงสร้างbackdrop

รู ปที่ 4.6 ปูหญ้าเทียม
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รู ปที่ 4.7 ติดตั้งเครื่ องเสี ยง

รู ปที่ 4.8 ติดตั้งฉากหลัง

รู ปที่ 4.9 พื้นที่จดั งานจริ ง
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4.2 ขั้นการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมต้อนรับหน้าฝนจัดตั้งแต่ 17-22 มิถุนายน 2560 คอนเซ็ปของงานคือ
สร้ างสี สรรค์ให้กบั เต้นท์รถในฤดูฝนที่กาลังเข้ามาถึ งนี้ โดยใช้พริ ตตี้นาเสนอรถที่อยู่ภายในเต้นท์
พร้ อมร่ วมเล่ นเกมส์ และแจกของรางวัล และต้องการให้คนเข้ามาติ ดตามทางหน้าเพจfacebook
kitsadagoodcar
4.2.1 ขั้นตอนการเปิ ดงาน “กิจกรรมต้อนรับหน้าฝน” เริ่ มกล่าวเปิ ดงานตั้งแต่ช่วง 11.00น.
โดยพิธีกร(พริ ตตี้)พูดประวัติความเป็ นมาของเต้นท์และให้ความรู ้ เกี่ ยวกับรถโดยผ่านการไลฟ์ สด
ทางfacebook

รู ปที่ 4.2.1 การเปิ ดงาน

รู ปที่ 4.2.2 การเปิ ดงาน
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รู ปที่ 4.2.3 การไลฟ์ สดทางfacebook
4.2.2 ขั้นตอนการตอบแทนผลกาไรแก่ลูกค้ า
เชิญชวนลูกค้าที่มาเข้ามาเยี่ยมชมภายในเต้นท์จะได้รับสิ ทธิ พิเศษ ถ้าออกรถกับทางบริ ษทั
ภายในวันงานตั้งแต่วนั ที่ 17-22 มิ .ย. จะได้รับ ผลกาไรตอบแทนเช่ น ส่ วนลดมู ลค่า 10,000บาท
บริ การล้างรถฟรี หรื อบัตรเติมน้ ามันฟรี มูลค่า1000บาท

รู ปที่ 4.2.2 ลูกค้าจองรถภายในงาน
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รู ปที่ 4.2.2 ออกรถวันงานรับส่ วนลด

รู ปที่ 4.2.2 ลูกค้ารับรถภายในวันงาน

รู ปที่ 4.2.2 แจกของรางวัลสาหรับคนออกรถภายในวันงาน
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4.2.3 ขั้นตอนการเล่นเกมส์ และแจกของรางวัล
ภายในงานมีการเล่นเกมส์ ตอบปั ญหา แบ่งเป็ น 2ช่ วงคือช่ วงแรกเวลา 11.00-12.00น และ
ช่วงที่2 คือช่วง16.00-17.00น โดยพิธีกรจะถามปั ญหาเกี่ยวกับรถ และแจกของรางวัลได้แก่ หมวกที่
มีโลโก้ของบริ ษทั กระบอกน้ า ถุ งเท้า หมอนรองคอ บรรยากาศโดยรอบๆงานกิจกรรมเต็มไปด้วย
ความครื้ นเครง สนุกสนาน

รู ปที่ 4.2.3 ภาพการเล่นเกมส์ แจกของรางวัล
4.3 ขั้นสรุ ปผลการจัดงาน
หลังจากการจัดงานเสร็ จมีการเรี ยกประชุมพนักงาน เพื่อหาข้อสรุ ปผลการจัดงาน มีข้ นั ตอน
การเช็คยอดการติดตามทางหน้าเพจfacebook ก่อนที่จะจัดกิ จกรรมว่ามียอดติดตามอยู่ที่11,359คน
หลังจากที่ จดั กิ จกรรมมี ยอดการติ ดตามเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่13,020คน ได้ผลสรุ ปดังนี้ มียอดไลท์และ
ติดตามเพิ่มขึ้ น จานวน1661คน ซึ่ งเป็ นที่น่าพอใจของทางบริ ษทั และคิ ดว่าจะจัดกิ จกรรมนี้ อย่าง
ต่อเนื่องในเดือนต่อๆไป

รู ปที่ 4.3 รู ปกราฟเส้นแสดงผลยอดการติดตามผ่าน page Facebook
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จากกราฟเส้นจะเห็นได้วา่ วันที่ 17-18 มิ.ย. 2560 มีคนเข้ามาติดตามเพจยังน้อยอยูเ่ นื่ องจาก
เป็ นเพียงการโชว์รถและให้ความรู้ เรื่ องรถยนต์และวันที่ 19-20 มิ.ย. 2560 มี ยอดผูต้ ิ ดตามเพิ่มขึ้ น
เนื่ องจากมีพริ๊ ตตี้มาไลท์สดผ่านface book fan page ส่ วน วันที่ 21-22 มิ.ย. 2560 กราฟลดลงเพราะ
เป็ นเพียงการโชว์รถและให้ความรู้เรื่ องรถยนต์มือสอง

รู ปที่ 4.3 รู ปสรุ ปผลการแชร์ ทาง facebook

