บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
4.1 ผลการปฏิบตั ิงานและรายละเอียดของโครงงาน
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับบริ ษทั GMM GRAMMY จากัด ที่
เป็ นบริ ษทั จัดทาแผนก IMAGINE DIRECT ซึ่งเป็ น MARKETING คณะผูจ้ ดั ทาได้ฝึกปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งของการดูแล fanpage facebook โดยความรับผิดชอบจะอยูท่ ี่การทางานในส่ วนของการ
โปรโมทสิ นค้า อัพเดทสิ นค้าทางเว๊ป และออกกิจกรรมบูธกระจายสิ นค้าออกขาย
4.1.1 ในการดูแลFAN PAGEนัน่ ส่ วนใหญ่จะเป็ นการโปรโมทสิ นค้าให้เป็ นที่
รู้จกั โดยหลักแล้วจะทาการประกาศสิ นค้าที่จะตีออกขายทาการแสด งท่าทางโดยมีการพรี เซนสิ นค้า
ไปในตัวด้วย สิ นค้าที่นามาขายนั้นจะได้มาจากกลุ่มเป้ ายหมายลูกค้าที่ตอ้ งการนาสิ นค้าของร้านตน
มาทาการโฆษณาเพิ่มเติมใน FAN PAGE GMM STUFF โดยใช้การดึงดูดจากดาราและศิลปิ นเข้ามา
ช่วย
4.1.2 การทางานของคณะผูจ้ ดั ทาจะมีการสอบถาม ลูกค้าจะนาสิ นค้ามาถ่ายคู่
กับดาราศิลปิ นว่า ลูกค้าส่ วนใหญ่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีรูปและของที่ดาราชอบใช้เพื่อซื้ อมาเก็บไว้
ครอบครอง ในเว๊ปไซด์ IMAGINE DIRECT ก็จะอัพเดทเกี่ยวกับข้อมูลดาราเพื่อให้ลูกค้านั้นเกิด
ความสนใจ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้คิดขายสิ นค้าพวกรับจองDVDตามงานที่มีคอนเสิ ร์ตบริ ษทั เราไป
4.1.3 การทางานของคณะผูจ้ ดั ทาจะทาการโปรโมทสิ นค้านั้นเพื่อจะให้โฟกัส
ไปที่สินค้าที่จะมาจัดจาหน่าย และเปิ ดรับจองสิ นค้าดู มีความสาคัญไปพร้อมๆ กับดาราและศิลปิ น
เมื่อโปรโมทเสร็ จ คณะผูจ้ ดั ทาก็นาถ่ายรู ปสิ นค้าเพื่อไปโปรโมทใน FAN PAGEต่อให้คนมาจับจอง
เพื่อร้านลูกค้าเกิดความสนใจและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ผลงานของทางคณะผูจ้ ดั ทาได้รับการยอมรับ
และควาพึงพอใจจากลูกค้าและจากสถานที่ฝึกปฏิบตั ิงานสหกิจเป็ นอย่างดี
4.1.4 ในส่ วนของการอัพเดทสิ นค้านั้นลง FAN PAGE แตกต่างจากการการ
โปรโมทสิ นค้โดยการตั้งบูธ เพราะอัพเดทสิ นค้าลงFAN PAGEนั้นจะกระจายความเข้าถึงลูกค้าได้
มากกว่า ภาพของสิ นค้าต้องมีความคมชัดไม่เบลออย่างเด็ดขาด ทางร้านลูกค้าจะได้เกิดความสนใจ
ในสิ นค้าที่จะเลือกซื้ อ เพื่อนาไปจัดทาหน้าโฆษณาให้แก่ร้านลูกค้าในกลุ่มเป้ ายหมาย แต่การ
ออกบูธจะเป็ นจุดๆหนึ่งซึ่งกระจายได้ไม่ทวั่ ถึง ต่อไป โดยทางเราจะให้เปิ ดจับจอง DVD เพื่อที่จะ
นาเอาภาพสิ นค้านั้นมาจัดทาหน้าโฆษณาและลงFAN PAGE โดยการทางานคณะผูจ้ ดั ทาจะสร้าง
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ฉากซึ่ งเป็ นพื้นหลังให้สวยงามพร้อมกับโปรเตอร์ และตัวอย่างหน้าปกแผ่น DVD และทาการจัดไฟ
วางที่ดา้ นซ้ายและด้านขวา มาวางเพื่อทาการถ่ายภาพทีละวงจนหมดเพื่อนารู ปที่ได้ไปอัพเดทใน
FAN PAGEให้เกิดการดึงดูดให้ลูกค้านั้นเกิดการสนใจ หลักๆ แล้วคณะผูจ้ ดั ทาจะโปรโมทสิ นค้าให้
ชัดทุกรายละเอียดเป็ นส่ วนใหญ่ เพราะ DVD บางแผ่นอาจจะมีการสะดุดหรื อดูไม่ได้โดยนามา
เปลี่ยนคืนได้ ฉะนั้นความชัดเจนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการโปรโมทภาพสิ นค้า ผลงานของคณะผูจ้ ดั ทา
ในการโปรโมทภาพสิ นค้านั้น เมื่อผ่านการออกแบบหน้าปกจัดหน้าจากฝ่ ายกราฟฟิ กทาเป็ นหน้า
โฆษณาเรี ยบร้อย
4.1.5 การโปรโมทสิ นค้าเป็ นการโปรโมทแบบให้ลูกค้านั้นรู ้จกั เป็ นการโป
รโมททางFAN PAGEออกมาเป็ นสัดส่ วนที่ชดั เจน ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายให้ไปโปรโมท
ในการทางานนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจะทาการโปรโมทสิ นค้ากระจายความเข้าใจให้ลูกค้าที่มารับชมใน
FAN PAGE ของเรา ได้เกิดความสนใจในตัวสิ นค้าที่นามาโปรโมท โดยจะมีหน่วยงานจะเดิน
กระจายแจกใบปลิวสิ นค้าให้ลูกค้าได้เกิดการสนใจและรับรู ้ได้อีกลูกค้าจะรู ้จกั มากขึ้นจะเป็ นการ
โป-รโมทโดยใช้กิจกรรมเพื่อให้เกิดจุดเด่น จากนั้นการเปิ ดรับจอง

DVD บันทึกการแสดงสด

ย้อนหลัง โดยในการโปรโมทแผ่น DVD ครั้งนี้ของคณะผูจ้ ดั ทาเป็ นการกระจายสิ นค้าสิ นค้าจาก
IMAGINE DIRECT ให้ลูกค้าเป็ นที่รู้จกั และเรี ยกติดปาก โดยการโปรโ มทแผ่น DVD มีจะราคา
พิเศษอยูท่ ี่ 290 บาท [ ค่าจัดส่ งฟรี ] เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายนั้นเกิดการสนใจมากยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
ทีมงาน IMAGINE DIRECT ต้องการให้ลูกค้านั้นเกิดความสนใจ ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เน้นการโป
รโมทสิ นค้าเป็ นที่สาคัญ ผลงานการโปรโมทสิ นค้าเปิ ดรับจอง DVD บันทึกการแสดงสดย้อนหลัง
ได้ผา่ นการพิจารณาจากหัวหน้าฝ่ าย Merchandai ให้สามารถนาไปจัดทาป้ ายโปรเตอร์กระจายสิ นค้า
ให้เป็ นที่รู้จกั ได้
4.2 ผลการตอบรับของการโปรโมท
แฟนเพจให้ความสนใจเป็ นอย่างมากได้ท้ งั ความคิดเห็นจากแฟนเพจและแถมยังได้ขอ้ มูล
เป็ นประโยชน์ต่อทางเรา พองานเสร็ จออกมาสมบูรณ์พี่จากฝ่ าย Merchandise
Marketing ต่างรู ้สึกดีที่ผลงานเป็ นอย่างที่ คาดหวัง

และ ฝ่ าย

39
4.3 ภาพกิจกรรมโปรโมทศิลปิ น
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4.4 ช่ องทางการอัพเดท
FAN PAGE ( GMM STUFF )
https://www.facebook.com/gmmstuff?ref=hl

4.5 ผลประโชยน์ ทเี่ กิดจากบูธ
1. ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลให้เป็ นที่รู้จกั
2. มีผสู้ นใจและอยากติดตาม
3. เป็ นสื่ อที่เข้าถึงได้ง่าย
4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า

