บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการศึ ก ษาหัวข้อ แผนงานการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ กิ จ กรรม “ลอง
เซอร์ วิส อวอร์ ด ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยาประจาปี 2560” โดย บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ผูศ้ ึกษามี
วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร โดยผลการปฏิบตั ิงานมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขั้นที1่ การแสวงหาข้ อมูล (Research-Listening)
4.1.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล
- รวบรวมข้อมูลจากบุคคล
(1)โดยได้เข้ารับฟั งการบรี ฟงานในห้องประชุ มว่าลูกค้าต้องการจัดงานแบบไหน
กลุ่ ม เป้ าคื อใคร สถานที่จดั วัน -เวลาระยะของงานมี กี่วนั กี่ ชั่วโมง อยากเน้นให้มีอะไร
ภายในงานบ้าง ข้อมูลที่ได้จากลูกค้าก็มีแค่ ชื่องาน สถานที่ วัน-เวลา และความต้องการของ
ลูกค้านิดหน่อย
(2) นางสาว อรุ โณทัย ทองใบใหญ่ ตาแหน่ง ประสานงานลูกค้า(AE) /พี่ที่ปรึ กษา
วัตถุประสงค์ในการรับฟังบรี ฟงานเพื่อทราบข้อมูลต่างๆ คือ
- ที่มาของงาน ลองเซอร์วสิ อวอร์ด
เป็ นการให้ความสาคัญของบริ ษทั ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ที่ให้การยอมรับกับพนักงานที่มี
อายุการทางานยาวนานถึง 10ปี 15ปี 20ปี 25ปี 30ปี และ 35ปี จึงทาให้มีการจัดงานลองเซอร์ วิสอ
วอร์ ดนี้ เกิ ดขึ้นมาเพื่อสร้ างแรงและขวัญกาลังใจในการทางานต่อไป และทาให้พนักงานรุ่ นใหม่มี
ความอยากที่จะประสบความสาเร็ จ มีกาลังจะในการทางานอย่างยาวนานตามพนักงานรุ่ นพี่ต่อไป
ในอนาคต หนึ่งปี จะมีพนักงานใหม่ๆเข้ามาตลอด จึงทาให้มีส่วนของความคิดของพนักงานเก่าบาง
คนอาจจะมี ความกังวนในเรื่ องของการทางานกลัวที่ จะสู ้หรื อแข่งขันกับพนักงานรุ่ นใหม่ๆไม่ได้
บางคนส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจลาออกเพราะทนแรงกดดันไม่ไหว หรื อพนักงานบางกลุ่มที่มีความฝั น
อยากเป็ นเจ้าของธุ รกิจส่ วนตัวเริ่ มที่พอมีเงินทุนก็ออกไปทาตามความฝัน แต่จริ งๆแล้วธนาคารกรุ ง
ศรี อยุธยาให้ความสาคัญกับทุกๆคนที่มาร่ วมเป็ นครอบครัวเดียวกันดูแลกันแบบครอบครับ บริ ษทั
และองค์กรจึงอยากมอบรางวัลให้กบั พนักงานที่มีความอดทน และอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานจัด
งานนี้ ให้โดยเฉพาะให้รู้สึกว่าเป็ นคนพิเศษสาหรับองค์กร และมอบแรงบันดาลใจแชร์ ความรู้สึก
ให้กบั คนรุ่ นใหม่ๆอีกด้วย
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- เป้ าหมายของการจัดงาน
การจัดงานนี้ เป้ าหมายคือการสร้ างแรงบันดาลใจมอบรางวัลเชิ ญชู และ ชื่ นชมการทางาน
ของพนักงาน รางวัลนี้ เป็ นของคนที่มีความอดทน ความจงรักภักดี ต่อองค์กรมาอย่างยาวนานเป็ น
เกียรติอย่างยิง่ แก่บริ ษทั และองค์กรต่อไป
- ความสาคัญพิเศษภายในงาน
ทุกคนที่มาร่ วมงานจะให้รับความอบอุ่นแบบครอบครัวร่ วมพูดคุยกับผูบ้ ริ หารอย่างใกล้ชิด
และเป็ นกัน เอง มี ก ารแสดงการต้อ นรั บ อย่ า งสมเกี ย รติ มี รั บ ฟั ง การบรรยายจากแขกรั บ เชิ ญ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการบรรยาย ที่ได้การยอมรับจากสื่ อต่างๆมากมายมาพูดให้ฟังสร้ างแรงบันดาลใจ
ใหม่ๆในงานทางานต่อไปในอนาคต พนักงานที่มาร่ วมงานจะได้รับความสุ ข สนุ ก และชื่ น ชมมี
กาลังกับงานทางานของตนเอง
- งบประมาณ
*** ในส่ วนของงบประมาณนั้นผูศ้ ึกษาไม่สามารถชี้แจงเป็ นตัวเลขได้ เนื่ องจากเป็ น
ความลับขององค์กร
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รู ปที่ 4.1 การเข้าประชุมประสานงานกับลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อมูล
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รู ปที่ 4.2 รับฟังรายละเอียดสาคัญขั้นตอนการวางแผนจากที่ปรึ กษา

รู ปที่ 4.3 รู ปภาพการวางแผนงานที่ส่งให้พี่ที่ปรึ กษา
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4.2 ขั้นที่2 การกาหนดนโยบายการวางแผน กาหนดโครงการ (Action Planning – Decision
Making)
จากการรวบรวมข้อมูลในขั้นที่1 ผูศ้ ึ กษาสามารถนาข้อมูลมาใช้เพื่อกาหนดและวางแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรม “ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ประจาปี 2560” ทั้งนี้
ขั้นตอนในการวางแผนประชาสัมพันธ์มีท้ งั หมด 6 ขั้นตอน
4.2.1 วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ขององค์ กร (SWOT)
(1) จุดแข็ง (Strengths)
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่มีไลฟ์ สไตล์ที่แตกต่างกัน
- ธนาคารกรุ ง ศรี อยุธ ยา จากัด (มหาชน) มี เงิ นทุ นจานวนมาก บริ ษ ทั จี อี มันนี่
ประเทศไทย เป็ นบริ ษทั แรกที่นาเสนอสิ นเชื่ อเพื่อการซื้ อสิ นค้าแบบเงิ นผ่อนเป็ นรายแรก
ในประเทศไทย ทาให้มีความได้เปรี ยบจากประสบการณ์ ที่มากกว่าบริ ษทั อื่นเป็ นกลยุทธ์
ทางธุ รกิจ
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) มีการสร้างศูนย์ขอ้ มูล (Data Center) เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสร้ าง และจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
ลูกค้าที่มีความซับซ้อนสามารถทาได้รวดเร็ วและละเอียดขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้อย่างทันท่วงที เป็ นการ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การ
(2) จุดอ่อน (Weaknesses)
- ลักษณะของผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก –
เงินกู้ และค่าธรรมเนียม เป็ นต้น
- ธนาคารกรุ งศรี อยุธยามีพนั ธมิตรทางธุ รกิจจานวนมาก แต่การติดต่อประสานงาน
ยังทาการตืดต่อได้ชา้ และไม่ต่อเนื่อง
- พนักงานแต่ละสาขามีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการบริ การทาให้ลูกค้าร้องเรี ยน
มาเป็ นจานวนมาก
(3) โอกาส (Opportunities)
- ดอกเบี้ ยเงิ นฝากมีแนวโน้มปรั บตัวสู งขึ้นทาให้ธนาคารมี เงิ นทุนสู งขึ้นเพราะ
ลูกค้านาเงินมาฝากเพิ่มมากขึ้น ธนาคารจึงมีเงินทุนหมุนเวียนในการปล่อยสิ นเชื่ อเพิ่มมาก
ขึ้น
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- ธนาคารเป็ นสิ่ งที่ทุกธุ รกิจต้องใช้เพื่ออานวยความสะดวกด้านการเงิ นในการทา
ธุ รกิจ
- ภาพลักษณ์ธนาคารกรุ งศรี อยุธยามีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้ GE เข้า
มาถือหุน้
(4) อุปสรรค (Threats)
- การทาธุ รกิจของสถาบันการเงินมีการควบคุมมีขอ้ จากัดเพราะการดาเนินธุ รกิจ
ต้องอยูภ่ ายในกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
- สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงของธุ รกิจธนาคาร
- อานาจต่อรองของลูกค้ามีมากขึ้น
- มีคู่แข่งจานวนมากจึงทาให้มีทางเลือกในการใช้บริ การมาก
4.2.2 วัตถุประสงค์
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด
นี้ เพื่อจะกาหนดงานและสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวไว้ โดยสามารถ
กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดงั นี้
1) เพื่อเป็ นการรวมกลุ่มพบปะกันสาหรับหัวหน้างานและพนักงานทุกคน
2) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทางานในการทางานกับ
องค์กรอย่างต่อเนื่ อง
3)เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศแก่ผทู ้ ี่ร่วมทางานกับองค์กรมาอย่างยาวนานตั้งแต่ 10ปี
15ปี 20ปี 25ปี 30ปี และ 35ปี เป็ นต้น
4.2.3 กลุ่มเป้าหมาย
จากการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายคือ
1) กลุ่มเป้ าหมายภายในองค์กร เป็ นกลุ่มทีมหัวหน้า – พนักงานที่ได้ร่วมทางานกับ
ทางองค์กรเป็ นเวลายาวนานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
2) กลุ่มเป้ าหมายภายในองค์กร คือ กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรและพนักงานที่พ่ งึ เข้ามาทางานใหม่ทางานไม่ถึง 10 ปี
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4.2.4 การดาเนินงาน (กาหนดกิจกรรมและสื่ อ)
ในการดาเนินงาน จะแบ่งการทางานออกเป็ น 2 ช่วง คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญ
ชวนให้เข้าร่ วมและรู ้จกั กิจกรรม และการดาเนินกิจกรรม
 การประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่ วมและรู ้จกั กิจกรรม
กลุ่มเป้ าหมายภายในองค์กร ดังนี้
1. การประชุม
สื่ อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
(1) การประชุ มหัวหน้าสายงานต่างๆขององค์กร (ขั้นตอนนี้ ทางลูกค้าจะนัดวัน
เวลาประชุมกันเอง)
 กิจกรรม
(1)งานกิจกรรม ลองเซอร์ วสิ เป็ นงานใหญ่ของธนาคารกรุ งศรี จดั ขึ้นทุกปี
- กาหนดวันจัดงาน: วันพุธที่ 9 สิ งหาคม 2560
- กาหนดสถานที่จดั งาน : โรงแรม คอนราด ถนน วิทยุ
- ประเภทของกิจกรรม: งานประกาศมอบรางวัล
- กาหนดการโครงการ
06.00 - 07.00 น.
ประชุมทีมงาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายเตรี ยมพร้อม
07.10 – 07.45น.
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ภายในงานให้ครบถ้วน
08.00 – 08.50น.
เปิ ดลงทะเบียน แยกปี ตามอายุการทางาน
08.55 – 09.00น.
การแสดงโชว์
09.00 - 09.30น.
พิธีกรกล่าวตอนรับ และ เชิญผูบ้ ริ หารขึ้นเวที
09.30 - 09.45 น.
ผูบ้ ริ หารกล่าวเปิ ดงาน
09.50 – 11.00 น.
พิธีกรเริ่ มพิธีการมอบรางวัล
11.00 – 12.00 น.
รับฟังการบรรยายจาก Guess speaker
ร.ต.อ.สี่ ทิศ อ่าถนอม (ผูก้ องเบนซ์)
นักออกแบบ Line Sticker มืออาชีพ
12.00 – 13.00 น.
พิธีกรกล่าวขอบคุณผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เสร็ จพิธีงานมอบรางวัล
*** ซึ่ งกาหนดการโครงการดังกล่าวเป็ นเพียงฉบับร่ างของวันที่ 28 มิถุนายา 2560 อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

35
4.2.5 กาหนดงบประมาณ
การกาหนดงบประมาณผูศ้ ึ กษาได้คานวณค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการไว้ล่วงหน้า
เพื่อเป็ นการกาหนดล่วงหน้าว่าจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้าง คุณภาพปริ มาณเท่าไร
1) ของใช้ภายในงาน
- ค่าอาหาร + น้ า
-ค่าสถานที่
-ค่าโต๊ะ-เก้าอี้
-ค่าผ้าม่านเวที
-พรมแดง
-เสากั้นทางเดิน
-ค่าของที่ระลึก
-ค่าสายคล้อยคอพนักงานที่มาร่ วมงาน
-ค่าสตาฟทีมงาน
-ค่านักแสดง
-ค่านักบรรยาย Guess speaker
-ค่าอุปกรณ์จุดลงทะเบียน
-ค่าแบ็คดรอป
*** ในส่ วนของงบประมาณนั้นผูศ้ ึ กษาไม่ สามารถชี้ แจงเป็ นตัวเลขได้ เนื่ องจากเป็ น
ความลับขององค์กร
4.2.6 การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
(1) สัมภาษณ์สอบถามถึงความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากยอดการลงทะเบียนผูม้ าร่ วมงาน

36
4.3 ขั้นที่ 3 การสื่ อสาร (Communication - Action)
สื่ อและกิจกรรม

รายละเอียด

วัน/สถานที่

ศึกษารวบรวม
ข้อมูล

เป็ นการรับคา
รายละเอียดของการ
จัดงานว่าภายใน
ต้องการเน้นอะไรบ้าง

26มิถุนายน-18
กรกฏาคม2560
โรงแรม คอนราด
ถนน วิทยุ

ติดต่อประสานงาน ติดต่อประสานงาน
เช่าสถานที่
จองห้องจัดงาน

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ประสานงานลูกค้า

3 กรกฎาคม 2560 ประสานงานลูกค้า
โรงแรมคอนราด
ถนนวิทยุ

อรุ โรทัย ทองใบใหญ่

สุ รีพร

ซื้ อวัสดุอุปกรณ์

จัด เตรี ย มของเพื่ อ ลง 20 กรกฏาคม2560
ไปปฏิบตั ิพ้นื ที่
-พรมแดง
-หญ้าเทียม
-สายคล้องคอ
-ของที่ระลึก

จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ

จัดทาสื่ อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ ป้ ายไวนิล
บอกสถานที่จดั งาน

30 กรกฏาคม2560 โปรดิวเซอร์
กราฟิ ก

สุ รีพร
พี่บูม
พี่ตอ้ ม

ทีมช่างถ่ายภาพ

ติดต่อช่างภาพ

6 สิ งหาคม2560

ณัฐกฤตา
พี่บูม

ติดต่อทีมช่างติดตั้ง ติดตั้งเวทีภายในงาน
เวที
7-8 สิ งหาคม2560

ประสานงาน

ผู้รับผิดชอบ

ประสานงาน

30 กรกฏาคม2560 ประสานงาน

ณัฐกฤตา
สุ พรม
เกษดาวรณ์

เกษดาวรณ์

37
4.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผล (Evaluation)
ในส่ วนของการประเมินงานกิ จกรรม ลองเซอร์ วิสอวอร์ ด ผูศ้ ึกษาได้กล่าวไว้แล้วในข้อ
4.2.6 ทั้งนี้ การประเมินโดยกลุ่ มเป้ าหมาย โดยจากการสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของกลุ่ มลูกค้า
พนักงานผูท้ ี่มาร่ วมงานและพี่ที่ปรึ กษา และจากการสังเกตเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็ จของ
การจัดกิจกรรมพิเศษว่าประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใดตามวัตถุประสงค์ โดยรายละเอียดความ
พึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะประกอบด้วยรู ปภาพการสัมภาษณ์ลูกค้าและพี่ที่ปรึ กษา

4.4 รู ปภาพของลูกค้าและพนักงานที่มาร่ วมงานและได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัด
งานครั้งนี้ วา่ ประสบความสาเร็ จมากน้อยแค่ไหน
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รู ปที่ 4.5 ประชุมสัมภาษณ์ผลประเมินงานหลังเลิกงานจากพี่ที่ปรึ กษาผลประเมินออกมาเป็ นที่น่า
พอใจสาหรับลูกค้า
จากการจัดทารายงานโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อง “การวางแผนประชาสัมพันธ์ โครงการ
งาน ลองเซอร์ วิส ประจาปี 2560 ของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา” มีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแผนงานการ
ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้จดั ทารายงานโครงงาน
สหกิ จศึ กษาตามหลักกระบวนการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และในขณะเดียวกันผูศ้ ึกษาต้องนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากขั้นที่1คือการแสวงหาข้อมูล มา
เป็ นแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อประกอบการตัดสิ น รวมไปถึงการกาหนดสื่ อเพื่อใช้
ในการประชาสัมพันธ์โครงการภายในนอกองค์กร

