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บทที่ 4
ผลการปฏิบัตงิ าน
ในการเข้าปฎิบตั ิงานสหกิจกับทาง บริ ษทั เซนทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ฝ่ ายประสานงานการจัด
กิจกรรมพิเศษเป็ นการจัดกิจกรรมเพื่อจัดงานนิทรรศการและพระราชกรณี ยกิจในต่างๆของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ศูนย์การค้า เซนทรัลปิ่ นเกล้า
พลาซา ดังนั้นการที่จะจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้น ต้องมีการจัดการประชุมของผูร้ ับจ้างและผูว้ า่ จ้างเพื่อให้
รับทราบข้อมูลและ เข้าใจตรงกัน อีกทั้ง ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรู ปแบบงาน วางแผนการ
ดาเนินงาน วางแผนกิจกรรม เพื่อให้องค์กรและฝ่ ายลูกค้าเกิดความประทับใจ
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre Production)
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขา ปิ่ นเกล้า ในเดือนธันวาคม 2015ได้มีการประชุมวางแผนงานและ
ตั้งงบประมาณ งานประจาปี ของทางเซนทรัล ปิ่ นเกล้า ที่ตอ้ งจัดขึ้นทุกๆปี ในเดือนพฤศจิกายนของปี 2016 โดยมี
คอนเซปที่แตกต่างกันในทุกๆปี มีแผนกศิลป์ แผนกการตลาด เข้าประชุมเพื่อกาหนดงบประมาณของงาน
4.1.1 ขั้นตอนการประชุมวางแผนงาน
ในเดือน มีนาคม 2016 มีการประชุมภายใน เรื่ องธีมและงานเบื้องต้น ของงานปี 2016
ในเดือน กันยายน 2016 ได้คอนเซปที่ชดั เจนและได้ส่งให้ทางบริ ษทั Good Happening ออกแบบและเสนอ
ราคามาในการจัดงานครั้งนี้ ส่ วนสื่ อในการโปรโมท ได้ส่งให้ทางสานักงานใหญ่จดั ทาขึ้น
ในเดือน ตุลาคม 2016 ได้นดั บริ ษทั Good Happening มาประชุมสรุ ปแบบล่าสุ ด พร้อมสรุ ปราคาและสรุ ปแบบ
ล่าสุ ด เพื่อให้ทาง บริ ษทั Good Happening ผลิตในส่ วนป็ อบอัพงาน ส่ วนสื่ อได้คียง์ านจากสานักงานใหญ่มา
และได้ปรับแบบ ให้เข้ากับไซด์ที่สาขามี
ในเดือน พฤศจิกายน 2016 ซึ่งปี นี้ได้มีการเลื้อน เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่9ได้สวรรค์คต และได้เลื้อนมาจัดงานเดือนธันวาคม
ในเดือน ธันวาคม 2016 ได้มีการผลิตสื่ อ ติดตั้งสื่ อ กระจายภายในศูนย์ และภายนอกก่อนงาน 15วัน
โดยการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องาน Flora in the city 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7ธันวาคม – 13 ธันวาคม
2559 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานจะมีการนาดอกไม้จากโครงการหลวงมาจัดแสดง ภายในงาน มีการ
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แจกการ์ด มีการแสดง การบรรเลง เพลงพระราชนิพนธ์ และเปิ ดวีทีทศั น์ที่เกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจ ตลอดทั้ง
งาน
4.1.2 มอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายการทางาน
แผนกการตลาดสาขา
ดูแลและควบคุมรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดภายในขั้นตอนการจัดกิจกรรม

รู ป 4.1 รู ปภาพแบบการพรี เซ็นแผนการดาเนินงาน รู ปแบบ Floor Plan กิจกรรมพิเศษ
Flora in the city 2016 ชั้น1
ติดต่อประสานงานกับทางบริ ษทั Good Happening จากัด เพื่อแจ้งรายละเอียดและพิธีเปิ ดงานให้กบั ทาง
ออแกไนซ์ให้ได้ดูภาพรวมภายในงานเพื่อทางออแกไนซ์จะได้ครี เอทงานออกมาได้ถูกต้องตามที่ตอ้ งการ
ติดต่อประสานงานกับทางร้านนายอินทร์ ร้านมุมแมลง ร้านเวอร์คาเมล่า ขอไฟล์ตราสัญลักษณ์ของแต่
ล่ะสถาบันเพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
จัดเตรี ยมแคมเปญส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) โปรโมชัน่ จากทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ น
เกล้า จัดขึ้นเพือ่ กระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางทางร้านค้าที่มาร่ วมงาน และร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซนทรัล ปิ่ น
เกล้า ดึงให้กลุ่มลูกค้าให้เข้ามาซื้อหนังสื อภายในงาน มีดงั นี้ เมื่อลูกค้าเข้าร่ วมงาน จะได้รับการ์ด9คาสอนของ
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พ่อ และรับบัตรสมนาคุณ จากร้านThe Pizza Company 100 บาท 1ใบและร้านสปา Clarins Skin Spa 1500
บาท 1ใบ หรื อช็อปร้านโซนพลาซา ครบ5000 บาท *และร้านค้ากลุ่มแฟชัน่ เพียง2000 บาท** สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ * 5ใบเสร็ จ/1สิ ทธิ์/วัน ** 1ใบเสร็ จ/1สิ ทธิ์/วัน

รู ป 4.2 บัตรโปรโมชัน่ ในการเข้าร่ วมงานในครั้งนี้
ติดต่อประสานงานกับทางร้านค้าที่เข้าร่ วมภายในงานให้เข้าร่ วมประชุมเพื่อบอกรายละเอียดที่ต้ งั ร้าน
ของแต่ละร้าน
แผนกงานศิลป์
ออกแบบสื่ อต่างๆในการโฆษณา Copy Writer และจัดทาสื่ อในการประชาสัมพันธ์ของ set upงาน กิจกรรม งาน
Flora in the city 2016 ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า จัดทาสื่ อโฆษณาในขนาด
ต่างๆดังนี้
Cut Act ขนาด1.80 x 2.40 m.

ชิ้น

5

Standee ขนาด0.57 x 1.65 m.

ชิ้น

10

ป้ ายเสาขึ้นลาดจอด ขนาด1.20 x 2.20 m

ชิ้น

4

ป้ ายเสาหน้าTops ขนาด1.93 x 2.25m.

ชิ้น

1

ป้ ายผนังกระจก Op ขนาด1 .70 x 4.05 m.

ชิ้น

1

ผนังโค้งเข้าลานจอด ขนาด 1.20 x 4.00 m.

ชิ้น

1

ป้ ายข้างกระจกลิฟต์ ขนาด 1. 0.82 x 2.00

ชิ้น

1
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ป้ ายข้างกระจกลิฟต์ ขนาด 1.48 x2.00

ชิ้น

1

Poster ขนาด0.50 x 0.70 m.

ชิ้น

10

Cut Act ขนาด1.80 x 2.40 m.

ป้ ายผนังกระจก Op ขนาด1 .70 x 4.05 m.

Standee ขนาด0.57 x 1.65 m.

ผนังโค้งเข้าลานจอด ขนาด 1.20 x 4.00 m.

รู ป 4.3 สื่ อโฆษณาที่ใช้ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
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รู ป 4.4 สื่ อโฆษณาที่ใช้ภายนอกศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
แผนกบริการสื่ อ (Onside Media)
ถ่ายภาพและวิดีโอในช่วงของการเปิ ดงานบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน Flora in the city 2016 ทั้งหมดเพื่อทา
สรุ ปผลการทางานและกระแสตอบรับของผูม้ าร่ วมงานในครั้งนี้ลานาเสนอคณะผูบ้ ริ หาร
แผนกประชาสั มพันธ์ CS
สื่ อสารรายละเอียดกิจกรรม งาน Flora in the city 2016 และรายระเอียดกิจกรรมภายในงานว่ามีกิจกรรม
อะไรบ้าง ทั้งการให้บริ การด้านการสอบถาม และการบริ การด้านเสี ยงตามสาย
แผนกงานแม่ บ้าน
ดูแลเรื่ องความสะอาดตั้งแต่การติดตั้งงาน (Set Up) ดูแลความสะอาดพื้นที่บริ เวณที่ติดตั้งงาน (Set Up) พื้นที่
บริ เวณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งหมด ตลอดทั้งงานจนงานเสร็ จสิ้ น
แผนกอาคาร
ดูแลการติดตั้งโครงบูธ โดยติดตั้งบูธบริ เวณพื้นที่ช้ นั 1โดยติดตั้งบูธที่งหมด และเวทีในการทา Workshop
แผนกงานระบบ
ดูแลติดตั้งระบบไฟฟ้ าในแต่ละโครงบูท เวทีในการทา workshop เวทีปลั้กไฟสาหรับใช้ในงานต่างๆ ปลั้กไฟ
สาหรับเวที ไฟบริ เวณพื้นที่ หน้าเวที และเครื่ องเสี ยงตามจุดต่างๆของกิจกรรมภายในงาน Flora in the city 2016
แผนกงานรักษาความปลอดภัยLP
ดูแลเรื่ องการรักษาความปลอดภัยและตรวจเช็คความเรี ยบร้อยตั้งแต่ข้นั ตอนการติดตั้งงาน (Set Up)เข้าติดตั้งงาน
(Set Up) ตลอดจนความเรี ยบร้อยภายในช่วงเวลาเปิ ด และตลอดทั้งงาน
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เตรียมงานก่อนเริ่มกิจกรรม
จัดเตรี ยมงานก่อนเริ่ มงาน Flora in the city 2016 ดูความเรี ยนร้อยภายในสถานที่จดั งาน จุดที่จะแจกบัตร
สมนาคุณ และการ์ด9คาสอนของพ่อ
4.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (Production and Performance)
4.2.1 ขั้นตอนการจัดงาน Flora in the city 2016 จัดตั้งแต่ที่ 7 ธันวาคม ถึง 13 ธันวาคม 2559 ภายใต้
คอนเซป พระบรมราโชวาท ที่ผลิบานกลางใจปวงประชา เพื่อให้เข้ากับช่วงถวายความอาลัย

รู ป 4.5 GM ของศูนย์การค้า เซนทรัล ปิ่ นเกล้า กล่าวเปิ ดงาน
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รู ป 4.6 การจาหน่ายหนังสื อร้าน นายอินทร์ และการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์

รู ป 4.7 บรรยากาศในงาน
4.2.2 ขั้นตอนการจัดงาน Flora in the city 2016 ทุกๆวัน ตลอดแคมเปญ มีการแจกบัตรสมนาคุณและการ์ด9คา
สอนของพ่อบริ เวณในงานจัดแสดงและจบแคมเปญแล้วการ์ด9คาสอนของพ่อจะมีแจกอยูท่ ี่ จุดRedemption ณ
บริ เวณชั้น 1ข้างลิฟท์แก้ว
4.2.3 คอยตรวจดูความเรี ยบร้อยในงานจัดแสดงว่ามีความราบรื่ นเป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่
4.2.4 เช็คบัตรสมนาคุณและของแจกสาหรับทากิจกรรม เพื่อนาไปเพิ่มที่จุดแลกของให้เพียงพอต่อการมาแลก
ของลูกค้าแต่ละวัน
4.3 ขั้นตอนสรุปผลการทางาน (Post-Production)
ในการดาเนินกิจกรรมพิเศษงาน Flora in the city 2016 ได้มีการออกแบบ สอบถามเพื่อวัดความพึง
พอใจสาหรับการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้โดยทาการสอบถามประเด็น ต่างๆ ดังนี้
4.3.1รายละเอียดปริ มาณลูกค้าที่เขาใช้บริ การโดยมีการวัดในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมและช่วงที่ไม่ได้จดั กิจกรรม
เพื่อประเมินผลตอบรับของการจัดกิจกรรมว่ามีแนวโน้มดึงดูดลูกค้าสูงขึ้นหรื อไม่รวมถึงยอดขายของแต่ละ
ร้านค้าเมื่อเปรี ยบเทียบในช่วงเวลาการจัดกิจกรรมและช่วงที่ ไม่ได้จดั กิจกรรมเช่นเดียวกัน

24

4.3.2 แจ้งงานกับบริ ษทั Good Happening ที่รับผิดชอบอีกครั้งเพื่อรื้ อถอนอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ
4.4 ขั้นตอนสรุปผลการทางาน (Post –production)
จากการดาเนินงานการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Flora in the city 2016 ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วัดผลและประเมินผลโดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของร้านค้าภายในศูนยก์าร
ค้าเซ็นทรัลพลาซาปิ่ นเกล้าและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมพิเศษงาน Flora in the city 2016 ในช่วงระยะเวลาการจัด
กิจกรรม เพือ่ เปรี ยบเทียบถึงจานวนลูกค้าภายในงานและลูกค้าบริ เวณรอบๆงานมากขึ้นเพียงใด เมื่อเทียบกับ
ช่วงที่ไม่ได้จดั กิจกรรมและตรงตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง Traffic และกระตุน้ ยอดขายให้
ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
4.5ปัญหาและอุปสรรค์ ในการทางาน Flora in the city 2016
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของงานนี้กค็ ือดอกไม้ ทางเซนทรัลได้ใช้ดอกไม่จริ ง และมีการอายุในการใช้งาน
ทางบริ ษทั ออกาไนซ์เลยจัดดอกไม้ให้เสร็จใกล้กบั เวลางานมากที่สุด บางทีอาจจะทาให้งานส่วนอื่นๆล่าช้าไป
ด้วย และมีการแก้สถานนะการได้เป็ นอย่างดี จึงทาให้ผา่ นพ้นไปได้ดว้ ยดี

