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บทคัดย่ อ
รายงานนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ มีวถั ตุประสงค์เพื่อศึกษา
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ Daradaily rally party “Night.Sport.Party” ซึ่งวิธีการศึกษาในครั้ง
นี้ได้ศึกษาโดยการเรี ยนรู ้วธิ ี การจัดกิจกรรมพิเศษจากการสังเกต สอบถาม ร่ วมคิดคอนเซ็ป จนถึง
เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนจากการทางานจริ ง
ผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งผูช้ ่วยฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ มีวธิ ี การศึกษา
ต่อไปนี้ เริ่ มศึกษาเรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยการซักถามพูดคุยถึงขั้นตอนของ
การจัดกิจกรรมพิเศษ และได้ฝึกจัดกิจกรรมพิเศษในสถานที่จริ ง ภายใต้การดูแลของพนักงานที่
ปรึ กษา
จากการศึกษาพบว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษมีท้ งั หมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)ขั้นตอนการ
วางแผน 2)ขั้นตอนการเตรี ยมการ 3)ขั้นตอนจัด Rally และ 4)ขั้นตอนการประเมินผล โดยขั้นตอนที่
3 การจัด Rally มีท้ งั หมด 6 ข้อย่อยดังนี้ 3.1)ลงทะเบียนและรับอาหารเช้า 3.2)การติดสติ๊กเกอร์ ขา้ ง
รถยนต์ 3.3)พิธีเปิ ดงาน 3.4)รับคูปองทานอารกลางวันที่ร้านไก่ยา่ งน้องเล็ก 3.5)เช็คอินเข้าพักที่
โรงแรมทวาราวดี 3.6)รับประทานอาหารเย็นแจกของรางวัลและ Mini concert
ซึ่ งมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ กิจกรรม Daradaily rally party “Night.Sport.Party” เป็ นกิจกรรม
กลางแจ้ง ซึ่งทางบริ ษทั ควรจัดเตรี ยมยางอะไหล่อุปกรณ์สาหรับซ่อมรถยนต์และจัดเตรี ยมทีมช่าง
ซ่อมบารุ งสาหรับซ่ อมรถยนต์ของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมได้ดาเนินไปอย่างราบรื่ นมาก
ที่สุด
คำสำคัญ ; การจัดกิจกรรมพิเศษ / Daradaily / Night.Sport.Party
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Abstract
This report is the study related to the procedure in setting the special activity that has the
objective in order to study the procedure of setting the special activity, the Daradaily rally party,
“Night.Sports.Party”, that this study method has studied by learning the method of setting the
special activity from the observation, the inquiry including the concept until to the learning of the
procedure from the real working.
The organizer has been assigned to work in the position of the assistant of the special
activity that has the study method as follows; this has to start from learning about the procedure of
setting the special activity by inquiring and talking about the procedure of setting the special
activity and has trained to set the special activity in the real place under the supervision of the
consultant staff.
It is found from the study that there are 4 procedures in setting the special activity such
as 1) The procedure in planning, 2) The procedure in preparing, 3) The procedure in setting the
rally and 4) The procedure in evaluating by the 3rd procedure, the setting of the rally has all 6
subtopics as follows; 3.1) Registers and have the breakfast, 3.2) Places the sticker on the car side,
3.3) The opening ceremony, 3.4) Receives the coupon to eat the lunch at the Nong Lek roasting
chicken shop, 3.5) Checks in at the Dvaravati hotel, 3.6) Eats the dinner and distributes prizes and
having the mini concert.
There is the proposal as follows; the actiity of the Daradaily rally party,
“Night.Sport.Party”, is the outdoor activity that the company shall prepare spare tires for repairing
cars and this has to prepare the maintenance team for repairing cars of the people who have
entered in the activity in order to let the activity to operate smoothly most.
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