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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ ดใน
งานแกรนด์โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้ในการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยผลการปฏิบตั ิงานทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานด้านการ
จัดกิจกรรมพิเศษ อีเว้นท์
4.1 ขั้นที่ 1 การแสวงหาข้ อมูล
4.1.1 วิธีการรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการแบบเป็ นทางการโดยการรวบรวมข้อมูล จาก
เอกสาร ในส่ วนของการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผูศ้ ึกษาได้รวบรวมข้อมูลทัว่ ไป เช่น ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อ แนวคิด ทฤษฎีงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆและปั ญหา
อุปสรรคของงานประชาสัมพันธ์และผูจ้ ดั ทายังได้หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
และ บริ ษทั โรบินสัน จากัดมหาชน ในเรื่ อง หน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดการองค์กร เป็ นต้น
4.1.2 ศึกษารวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ลูกค้าต้องการและรู ปแบบ
งานเพื่อออกแบบงานไม่ว่าจะเป็ น สื่ อที่ใช้ในงาน พิธีกรในงานบุคลากรที่ใช้เดินขบวนภายในงาน
ให้เป็ นในแบบที่ลูกค้าต้องการ
4.1.3

การสารวจพื้นที่จดั กิจกรรม ผูศ้ ึกษาได้ทาการสารวจพื้นที่ก่อนจัดงานเพื่อไม่ให้เกิด

ความผิดพลาดเรื่ องการสัง่ ทาป้ ายอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ
4.1.4

ติดต่อหาบุคลากร ผูศ้ ึกษาได้หาบุคลากรภายในงานในทางเฟซบุ๊กที่ ติดต่อหางาน

เพื่อที่จะมาเป็ นบุคลากรถือป้ ายภายในงานและพิธีกรที่จะใช้สื่อสารภายในงานและเล่นเกมส์ให้
สอดคล้องกับรู ปแบบงาน
4.2 ขั้นที่ 2 การวางแผนกาหนดกิจกรรม
4.2.1 การวางแผนการประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ดใน งานแกรนโอเพนนิ่ง โรบินสัน
สาขาเพชรบุรี
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1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู ้ถึงการประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ด
2. กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนทัว่ ไปที่มาใช้บริ การที่หา้ งสรรพสิ นโรบินสัน เพชรบุรี
3. เนื้อหาและกิจกรรม
โดยงานนี้ จะมีคอนเซปงานเป็ น สี ฟ้าสี แดงและสี เท่า เป็ นหลักเพราะว่าเป็ นสี ของบัตร
เครดิตงานนี้ เราจะต้องเปิ ดตัวบัตรเครดิตเดอะวันการ์ ดที่ทาร่ วมกับธนาคารกรุ งศรี เพื่อเวลาใช้ซ้ื อ
สิ นค้าที่โรบินสันจะได้มีคะแนนสะสมเพื่อใช้แทนเงินสดหรื อแลกของรางวัลได้ ภายในบูทจะเน้น
การประชาสัมพันธ์ชกั ชวนให้ลูกค้าทาบัตรเพื่อสะสมคะแนนและจะมีพิธีกรพูดเชิ ญชวนและให้
ข้อมูลกับลูกค้าและเล่นเกมส์ ทากิ จกรรมเพื่อรั บของรางวัลและมีการเดิ นประชาสัม พันธ์ภายใน
ห้างสรรพสิ นค้าและเชิ ญชวนลูกค้าเล่นเกมส์แจกของรางวัลโดยเกมส์ที่เล่นก็จะมี 1.ตอบคาถาม
เกี่ยวกับบัตรว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 2.เกมส์เปิ ดแผ่นป้ ายให้เป็ นรู ปเหมือนกัน โดยเกมส์น้ ีจะ
เล่นสองคนแล้วจับแผ่นป้ ายที่มีอยูส่ ี่ แผ่นจับออกมาได้รูปเหมือนกันรับไปเลยของรางวัล
4. ระยะเวลา
กิจกรรมมีเพียง 1 วัน วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เพราะเป็ นวันอาทิตย์ลูกค้าจะเยอะโดยจะ
แบ่งเป็ นสามช่วงได้แก่ เช้า 10:30-11:30 บ่าย 14:00-15:00 เย็น 17:30-19:00 เพราะแต่ละช่วงเวลา
จะเป็ นช่วงที่ลกู ค้าเยอะจะเหมาะกับการจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้ามาเล่นเกมส์
5. สถานที่
จัดบริ เวณในห้างสรรพสิ นค้าโรบินสันลานทางเข้าส่ วนขายสิ นค้าของโรบินสันเพื่อที่จะ
ไม่ให้เสี ยงไปรบกวนการประชาสัมพันธ์ของสิ นค้าแบรนด์อื่นที่อยูภ่ ายในห้างสรรพสิ นค้า
6. งบประมาณ
ค่าเสื้ อสกรี นลายบัตร
ค่าป้ ายเดินประชาสัมพันธ์
ค่าของรางวัล
ค่าบูท
ค่าตัวพิธีกร
ค่าตัวบุคลากร
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ค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
*** ในส่ วนของงบประมาณนั้นผูศ้ ึกษาไม่สามารถชี้แจงเป็ นตัวเลขได้เนื่องจากเป็ นความลับของ
บริ ษทั
4.3 ขั้นที่ 3 การดาเนินกิจกรรม
4.3.1

การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จัดตั้งบูทภายในงานแกรนด์

โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี การออกแบบเรี ยบง่ายและโดดเด่นมีการจัดสถานที่ไว้เล่นเกมส์
และถ่ายรู ปและสถานที่ไว้สมัค บัตรเดอะวันการ์ด เพื่อใช้สะสมแต้มกับโรบินสันทุกสาขา
4.3.2 ประชุมแผนอีกครั้งก่อนเริ่ มงานเพื่อทบทวนแผนงานและแบ่งหน้าที่ว่าใครควรจะอยู่
ส่ วนไหนและทาหน้าที่อะไรภายในงาน
4.4.3 ดูแลความเรี ยบร้อยภายในงาน เช่น ดูคิวพิธีกรประชาสัมพันธ์ในแต่ละรอบว่าเริ่ มกี่โมง
จบกี่โมง ของรางวัลต้องแจกรอบละกี่รางวัล
ภาพบรรยากาศในวันงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี

รู ปที่ 4.1 เป็ นการจัดสถานที่สมัคบัตรเดอะวันการ์ด
เป็ นสถานที่ให้ลูกค้าสอบถามข้อมูลและสมัคบัตรได้ที่น้ ีเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกต่อการใช้งาน
ได้ทนั ที
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รู ปที่ 4.2 เป็ นการจัดสถานที่เล่นเกมส์ทากิจกรรม
เป็ นสถานที่ให้ลูกค้าเล่นเกมส์และแจกของรางวัลภายในบูทของบัตรเดอะวันการ์ดและจะมีพิธีกร
พูดประชาสัมพันธ์เชิญชวนเล่นเกมส์และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบัตรเดอะวันการ์ด

รู ปที่ 4.3 เป็ นรู ปเดินประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ด
เป็ นการเดินถือป้ ายประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสิ นค้าโรบินสันในส่ วนของโรบินสันเช่นพาว
เวอร์บาย ซุปเปอร์สปอตร์ และพื้นที่ขายเสื้ อผ้าของโรบินสัน
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รู ปที่ 4.4 เล่นเกมส์ตอนเดินประชาสัมพันธ์กบั ลูกค้าแจกของรางวัล
เป็ นการเชิญชวนลูกค้าให้ร่วมเล่นเกมส์ภายในการเดินประชาสัมพันธ์กจ็ ะมีการหยุดเล่นเกมส์ในแต่
ละจุด เช่น พาวเวอร์บาย ซุปเปอร์สปอตร์ และพื้นที่ขายเสื้ อผ้าของโรบินสัน เพือ่ ให้ลูกค้าประทับใจ

รู ปที่ 4.5 เป็ นภาพขณะเดินประชาสัมพันธ์งาน
เป็ นรู ปภาพขณะเดินประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลกับลูกค้าเพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพและให้
ลูกค้าได้รับรู ้ถึงสิ ทธิประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
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รู ปที่ 4.6 เป็ นภาพขณะเดินประชาสัมพันธ์งาน
เป็ นการประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสิ นค้าโดยเชิญชวนลูกค้ามาเล่นเกมส์จบั คู่บตั รให้เป็ นสี
เดียวกันและจะได้รับของรางวัลต่างๆมากมายเช่น กระเป๋ า ปากกา ร่ มกันฝน และลาโพงมินิ
4.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผล
4.4.1 การประเมินผล
การประเมินผลโดยกลุ่มผูช้ มหรื อกลุ่มเป้ าหมายที่มาใช้บริ การที่ห้างสรรพสิ นค้าโรบินสัน
สาขาเพชรบุรี โดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนให้เห็ นถึงความสาเร็ จของการจัดกิ จกรรม
พิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์วา่ ประสบผลสาเร็ จมากน้อยเพียงใดตามวัตถุประสงค์ โดยรายละเอียด
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ระบุ เพศ อายุ
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์บตั รเดอะวันการ์ด
ใน งานแกรนด์โอเพนนิ่ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริ ษทั ลักษณ์ดี จากัด โดยมีการแบ่งเป็ น
ระดับดังนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อที่สอบถามมี ดังนี้
1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
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2.สถานที่ ที่จดั กิจกรรม
3.รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน
4.การนาเสนอข้อความและรู ปภาพ
5.ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม

รู ปที่ 4.7 แบบประเมินความพึงพอใจ
สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่ วมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การประชาสัมพันบัตรเดอะวันการ์ ดในงาน แกรนด์โอเพนนิ่ ง โรบินสัน สาขาเพชรบุรี ของบริ ษทั
ลักษ์ดี จากัด
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โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
การประเมินที่ได้จากแบบสอบถามมี ดังนี้
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
46
54
100

ร้อยละ
46
54
100

ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามเพศ
จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเพศชาย มีจานวน 46 คน คิดเป็ นร้อยละ 46 และ
เพศหญิง มีจานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 54
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 -40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
10
33
37
20
100

ร้อยละ
10
33
37
20
100

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 ผูท้ ี่มีอายุ 2130 ปี มีจานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33 ผูท้ ี่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 37 ผู ้ ที่มี
อายุ 41ปี ขึ้นไป มีจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
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ประเด็นความพึงพอใจ
1.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2.สถานที่ ที่จดั กิจกรรม
3.รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน
4.การนาเสนอข้อความและรู ปภาพ
5.ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
22 45 30
3
0
3.86
30 52 13
5
0
4.07
42 25 22 11
0
3.98
35 27 30
8
0
3.89
30 29 34
7
0
3.82
3.92

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ตางารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม พบว่า 1).ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยูใ่ นระดับมาก 2). สถานที่ ที่จดั กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่
ในระดับมาก 3). รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยูใ่ นระดับ 4). การ
นาเสนอข้อความและรู ปภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยูใ่ นระดับมาก 5) .ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วม
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 อยูใ่ นระดับมาก

