บทที4่
ผลการปฎิบัติงาน
ในการเข้า ปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ ก ษากับ ทาง บริ ษทั เซ็ นทรั ล พัฒนา จากัด(มหาชน) สาขา ปิ่ นเกล้า
แผนกการตลาดสาขา การจัดกิ จกรรมพิเศษเป็ นการใช้กลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์
กระตุน้ ยอดขายและสร้างการรับรู้ให้กบั ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า โดยเฉพาะ Education Zone

4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre Production)
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) การจัดกิจกรรมพิเศษงานEducation Festival

รู ป 4.1 ภาพการประชุ มการวางแผนกิจกรรมพิเศษงาน Education Festival
แผนกศิลป์ แผนกการตลาด แผนกงานบริหารสื่ อ(onside media) แผนกอาคาร แผนกระบบ แผนกแม่ บ้าน
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4.1.1 ประชุมวางแผนงาน
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Education Festival ในครั้งนี้ข้ ึนมา คือ
มหกรรมส่ งเสริ มลูกรักให้สนุกทุกการเรี ยนรู ้
กิ จ กรรมนี้ จัด ตั้ง แต่ ว นั ที่ 29 สิ ง หาคม ถึ ง 2 ตุ ล าคม 2559 คอนเซปของงานคื อ มหกรรม
ส่ งเสริ มลูกรักให้สนุกทุกการเรี ยนรู ้ เพื่อต้องการให้กลุ่มลูกค้าที่เป็ นครอบครัวหรื อกลุ่มลูกค้าทัว่ ไป
พาเด็กๆมาเปิ ดโลกใหม่ที่จะทาให้เด็กๆได้คน้ พบว่าตัวเองนั้นชอบอะไรอยากเรี ยนอะไร โดยทาง
เซ็ นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า และทางสถาบันการเรี ยน ได้จดั บูธขึ้นให้เลือกสรรคจากสถาบันชั้นนา
มากมายกว่า47สถาบัน เช่น แฮนด์ ออน เอดูเคชัน่ คอลซัลแตนท์,Whiz kidz , ECC ,Bangkok dance
,Inlingua school of languages ,Tutor house ,Baanvichakorn school ,English park ,Ict school ,Kpn
Chinese ,British council ,Shichida ,Sip academy ,Okls ,Phonic first ,1st science ,Brick4 kids ,Edu
first language school ,สมาคมนัก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ่ น ,City of art school ,Melody plus school of dance
,Eduword ,Pro academy ,นาฏก ,เคมบริ คจ์ ,Kids plus ,คลอลอตี้ คิ อส์ ,Kpn music ,สยามกลการ
,Star marker ,A little something ,Mathnisium ,Clay works ,Math fighter , Chaina talk ,Scholastic
ealy English ,รร. ศิลปะทอศิ ลป์ ,เบบี้ส์ จีเนี ยส ,I can lead ,เทควันโด คิกส์ ,Brain school ,Scientia
,Math corner ,Kolor me art school ,Planet English ,Global art & king math ,PMS ภายในงานยัง มี
การแสดงจากสถาบันต่างๆ โชว์มายากล กิจกรรมเล่านิ ทาน มีการจัดโปรโมชัน่ ในงาน สมัครคอร์ ส
จากสถาบันครบ 10,000 บาท คุ ณแม่และคุ ณลู ก รั บ ฟรี Gift Voucher Clarins และตุ๊กตา Mickey
Mouse หรื อ Minnie Mouse 1 ตัว พิ เศษสุ ดลู ก ค้า ไทยประกันชี วิต แค่ แ สดงบัตรไทยไลฟ์ รั บ ฟรี
Junior Lunch Box 1ใบ โดยกิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางศูนย์การค้าเพื่อสร้างการ
รับรู ้ให้กบั สถาบัน Education Zone ในกลุ่มลูกค้าเดิมและฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็ นการสร้าง
Traffic ภายใศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้า
4.1.2 มอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายการทางาน
แผนกการตลาดสาขา
ดูแลและควบคุมรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดภายในขั้นตอนการจัดกิจกรรม
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รู ป 4.2 โลโก้ บริษัท หลายสิ่ ง ครีเอชั่น จากัด

รู ป 4.3 รู ปภาพแบบการพรีเซ็นแผนการดาเนินงาน รู ปแบบ Floor Plan กิจกรรมพิเศษ
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Education Festival ชั้น G
- ติดต่อประสานงานกับทางบริ ษทั หลายสิ่ ง ครี เอชัน่ จากัด เพื่อแจ้งรายละเอียดและพิธีเปิ ดงานให้กบั
ทางออแกไนซ์ให้ได้ดูภาพรวมภายในงานเพื่อทางออแกไนซ์จะได้ครี เอทงานออกมาได้ถูกต้อง
ตามที่ตอ้ งการ
- ติ ด ต่ อ ประสานงานกับ ทางสถาบัน ต่ า งๆZone Tower A - Bจัด เตรี ย มส่ ง เอกสารการขอเข้า ร่ ว ม
แคมเปญ Education Festival และขอไฟล์ ต ราสั ญ ลัก ษณ์ ข องแต่ ล่ ะ สถาบัน เพื่ อ น ามาใช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์
- จัดเตรี ยมแคมเปญส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) โปรโมชัน่ จากทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ปิ่ นเกล้า จัดขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางสถาบันต่างๆ ดึงให้กลุ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้ อคอร์ สเรี ยน
ภายในงาน มีดงั นี้ เมื่อลูกค้าสมัครคอร์ส จากสถาบันครบ 10,000 บาท คุณแม่และคุณลูก รับฟรี Gift
Voucher Clarins และตุ๊กตา Mickey Mouse หรื อ Minnie Mouse 1 ตัว พิ เศษสุ ดลู ก ค้า ไทยประกัน
ชีวติ แค่แสดงบัตรไทยไลฟ์ รับฟรี Junior Lunch Box 1ใบ

รู ป 4.4 ตารางรายชื่อสถาบันต่ างๆในการจับฉลาก
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- ติดต่อประสานงานกับทางสถาบันต่างๆZone Tower A – B ที่ เข้าร่ วมให้เข้าร่ วมประชุ มเพื่อบอก
รายละเอียดของแคมเปญและโปรโมชัน่ จับฉลากเลือกบูธปูพรมตั้งโครงและรอบการแสดงของแต่
ละสถาบัน

รู ป 4.5 ตารางCPD From
- จัดเตรี ยมเอกสารต่างๆ CPD from ในการกรอกข้อมูลสาหรับลูกค้าที่มาใช้บริ การ
แผนกงานศิลป์
ออกแบบสื่ อต่างๆในการโฆษณา Copy Writer และจัดทาสื่ อในการประชาสัมพันธ์ของ set upงาน กิจกรรม
Education Festival ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า จัดทาสื่ อโฆษณาในขนาด
ต่างๆโดยสื่ อทั้งหมดจะถูกส่ งให้ บริษัทโฟนโฆษณา ดังนี้
- ป้ ายไวนิล หลังคาบูธ 5.05x1.00 m. 22 ชิ้น
- BoderBooth 0.30x2.5m. 48ชิ้น 0.30x2.0m. 34ชิ้น
- ป้ าย Mock up 1.00x1.00 m. 1 แผ่น
- Backdrop หน้า 7.35 x 2.47m. 1 ชิ้น
- Backdrop หลังเวที 7.35 x 3.07 m. 1 ชิ้น
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- สติ๊กเกอร์ รีมูฟ 0.105 x 1.02m. 1ชิ้น
- สติ๊กเกอร์ ลิฟท์ 0.80 x 0.80 m. 2 ชิ้น
- Standee 0.58x1.65 m. 8 ชิ้น
- ป้ ายลิฟท์ Tower B 0.82x2.00 m. 1.48x2.00 m.
- Poster 0.50 x0.69 m. 10 แผ่น
- สติ๊กเกอร์ บน Foamboard 5 mm. 0.30x0.38 m. 8 ชิ้น
- ป้ าย Big Cutout 3.00x 6.00 m. 1 ชิ้น
บริษัท ซี แอนด์ พี แอดเวอร์ ไทซิ่ง จากัด
- Cut Act 1.80 x 2.40 m. 6ชิ้น

รู ป 4.6 สื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ภายในศูนย์ การค้ า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
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รู ป 4.7 สื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ภายนอกศูนย์ การค้ า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

รู ป 4.8 สื่ อออนไลน์ ทใี่ ช้ ในการโฆษณา
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แผนกการบริหารสื่ อ(onside media)
ถ่ายภาพและวิดีโอพิธีการเปิ ดงานและภาพกิจกรรมบรรยากาศภายในงาน Education Festival เพื่อทาสรุ ปผล
การทางานและกระแสตอบรับของกลุ่มเป้ าหมาย นาเสนอคณะผูบ้ ริ หาร
แผนกอาคาร
ดูแลสถานที่อาคารในระหว่างการ(Set Up) ติดตั้งโครงบูธ47โครง และเวที workshop ณ บริ เวณชั้น G
ภายในงานEducation Festival ทั้งหมด
แผนกงานระบบ
ดูแลเรื่ องระบบไปฟ้ าหลังการ(Set Up) ติดตั้งโครงบูธ47โครง และเวที workshop 1 เวที ภายในงาน
Education Festival ทั้งหมด
แผนกแม่ บ้าน
ดูแลเรื่ องความสะอาดก่อนและหลัง(Set Up) งาน การจัดเตรี ยมเก้าอี้ลูกเต๋ าสลับดาแดง โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ
แผนกรักษาความปลอดภัยLP
ดูแลเรื่ องความปลอดภัยและตรวจเช็คความเรี ยบร้อยตั้งแต่ก่อนติดตั้งงาน(Set Up)จนเสร็ จงาน

เตรียมงานก่อนเริ่มกิจกรรม
จัดเตรี ยมงานก่อนเริ่ มกิจกรรม Education Festival จัดเตรี ยมพื้นที่ในงาน ณ บริ เวณที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
ให้ทางจุดRedemptionเช็คเอกสารCPD From ของแลกในงานเช่นตุก๊ ตา กิ๊ฟวอเชอร์ ต่างๆ
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4.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (Production and Performance)
4.2.1 ขั้นตอนการแคมเปญ Education Festival จัดตั้งแต่ที่ 29 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2559 คอนเซ
ปของงานคือมหกรรมส่ งเสริ มลูกรักให้สนุ กทุกการเรี ยนรู ้ โดยกิ จกรรมนี้ จดั ขึ้นเพื่อกระตุน้ ยอดขายให้กบั
ทางศูนย์การค้าเพื่อสร้างการรับรู ้ให้กบั สถาบัน Education Zone ในกลุ่มลูกค้าเดิมและฐานกลุ่มลูกค้ารายใหม่
เพื่อเป็ นการสร้าง Traffic ภายใศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้า

รู ป 4.9 พิธีกรMC กล่าวเปิ ดงาน

รู ป 4.10 การแสดงโชว์ต่างๆ เช่ น มายากล พีโ่ มโซ่ เล่านิท่าน และจากทางสถาบัน
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รู ป 4.11 จุดแลกของสั มมนาคุณและบรรยากาศในงาน

4.2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Education Festival ทุกวันพฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ
มี MC โฟนพร้ อมทั้ง เชิ ญชวนให้ผูท้ ี่ เดิ นผ่า นไปผ่านมาที่ ณ บริ เวณชั้น G สมัครคอร์ ส จากสถาบัน ครบ
10,000 บาท คุณแม่และคุณลูก รับฟรี Gift Voucher Clarins และตุก๊ ตา Mickey Mouse หรื อ Minnie Mouse 1
ตัว พิเศษสุ ดลูกค้าไทยประกันชีวติ แค่แสดงบัตรไทยไลฟ์ รับฟรี Junior Lunch Box 1ใบ
4.2.3 คอยตรวจดู ความเรี ยบร้ อยของจุ ดแลกของสมนาคุ ณและการทากิ จกรรมว่ามี ความราบรื่ น
เป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่
4.2.4 เช็คของสมนาคุณและของแจกสาหรับทากิจกรรม เพื่อนาไปเพิ่มที่จุดแลกของให้เพียงพอต่อ
การมาแลกของลูกค้าแต่ละวัน
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4.3 ขั้นตอนสรุ ปผลการทางาน (Post-Production)

รู ป 4.12 เอกสารสรุ ปจานวนยอดคนแลกของสมนาคุณ
4.3.1 เมื่ อกิ จกรรมสิ้ นสุ ดในแต่ละวัน จะมีการรวบรวมจานวนลู กค้าที่ มาแลกของสมนาคุ ณว่ามี
จานวนเท่าไหร่ และนับยอดตุ๊กตา Gift Voucher ว่าเหลื อเท่าไหร่ ร้ านค้าใดที่ มีจานวนลูกค้ามาสมัครคอร์
สเรี ยนมากที่สุด
4.3.2 แจ้งงานกับแผนกที่ตอ้ งรับผิดชอบอีกครั้งเพื่อรื้ อถอนอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ

รู ป 4.13แบบสอบถามร้ านค้ าและลูกค้ างาน Education Festival
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4.3.3 แจกเอกสารแบบสอบถาม สรุ ปผลการการจัดกิจกรรม Education Festivalโดยส่ วนใหญ่ลูกค้า
จะรับรู ้ได้วา่ จะมีกิจกรรมนี้จากการที่มาเดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า แล้วเห็นสื่ อในจุดต่างๆจึงมา
ร่ วมงานและให้ความสนใจส่ วนทางสถาบันที่เกี่ยวกับการเรี ยนภาษาและดนตรี จะมีการให้ความสนใจเป็ น
อย่างมากคนจะมาสมัครคอร์ สเรี ยนเยอะ สถาบันอื่นๆก็จะมีมาสมัครคอร์ สเรี ยนบ้างแต่สวนใหญ่จะมาต่อ
คอร์ สมากกว่า ของสมนาคุณจากทางร้านมีการปรับเปลี่ยนการแจกของกระทันหันทาให้เกิดความสับสนเกิด
ความเข้าใจให้กบั ลูกค้าที่มาแลกของ เจ้าของบูธบางสถาบันไม่ยอมมาเฝ้ าบูธจึงเสี ยโอกาสที่ลูกค้าจะมาสมัคร
คอร์ สเรี ยน เมื่อได้ผลตอบกลับทั้งหมดจึงจัดทาสรุ ปในรู ปแบบของกราฟ ส่ วนรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะ
เป็ นสรุ ปสื่ อต่างๆ ข้อควรปรับปรุ งข้อดีก็จดั สรุ ปผลใส่ ในโปรแกรม PowerPoint ส่ งและพรี เซ็นให้ผบู้ ริ หาร
เพื่อสิ้ นสุ ดกิจกรรมโดยสมบูรณ์แบบ

