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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การเข้าปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษาในครั้งนี้ กับทาง บริ ษทั เซ็ นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน)
สาขา เวสต์เกต แผนกการส่ งเสริ มการตลาด ในการจัด กิ จกรรมพิเศษนี้ เป็ นการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อเป็ นการสร้าง Concept ของการจัดงาน Event ให้กับศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา
เวสต์เกตโดยมี วตั ถุประสงค์ที่คาดหวังจากในการจัดกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ เพื่อ เป็ นการสร้างสี สัน
ให้กบั ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมงาน บริ ษทั เซ็ นทรัล พัฒนา จากัด (มหาชน) สาขา เวสต์เกต ในการจัด
กิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland
4.1.1 รับบรีฟและการประชุมวางแผนงาน
เพื่ อ เป็ นการชี้ แจงให้ ท ราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษในงาน Giant
Wonderland ที่กาลังจะจัดขึ้นมาในวันที่ 2 สิ งหาคม 2561 ถึง 7 สิ งหาคม 2561 โดยครั้งนี้ จะมีการ
กาหนดพื้นที่การจัดกิจกรรมภายใต้ Concept ของงานคือ CHOCOLATE WONDERLAND “ THE
BEST OF CHOCOLATE ” โดยมี Hi-light ของงานคือ เจ้าหญิงในเทพนิ ยาย ที่ทาจาก Chocolate ที่
มีความสูงกว่า 4 เมตร ภายในงานก็จะประกอบไปด้วยเหล่าร้านช็อกโกแลตมากมาย อาทิเช่น ร้าน
ขนมเปี๊ ยะคุณฉุ ย , ร้าน BBB Coffee House , ร้าน Christoph , ร้าน CoCoCha , ร้าน Umm Milk ,
ร้าน Mami House , ร้าน Melt Me , ร้าน First Snow , ร้าน Super Milk , ร้านฟองดูวอ์ ินดี้ และร้าน
Butter Brownies ภายในงานก็ ยงั มี บูธ Partner อี ก 6 บูธ ที่ทางศูน ย์ไ ด้เชิ ญมาร่ ว มงาน Giant
Wonderland
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ภาพประกอบที่ 4.1 ภาพ Hi-light ของงานคือ เจ้ าหญิงในเทพนิยาย ที่ทาจาก Chocolate
4.1.2 การมอบหมายงานและตาแหน่ งหน้ าที่การทางานของแต่ ละฝ่ าย
โดยจะทาการแจ้งรายละเอียดของการจัดกิจกรรมให้แต่ละฝ่ ายรับรู ้ถึงความเข้าใจของการ
จัดกิจกรรมและรับผิดชอบในส่วนงานของฝ่ ายนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็ นดังนี้
1. แผนกการส่งเสริ มการตลาด
การดูแลควบคุมการทางานและรายละเอียดของงานโดยรวมทั้งหมด

ภาพประกอบที่ 4.2 รู ปแบบแผนการดาเนินงานการจัดกิจกรรมพิเศษ
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ภาพประกอบที่ 4.3 ภาพรูปแบบ Floor Plan การจัดกิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland
1.1 ติดต่อประสานงานกับร้านค้าที่อยูภ่ ายนอกและภายในของศูนย์การค้า
เป็ นการติ ด ต่ อ ประสานงานโดยการโทรศัพ ท์เ ชิ ญ ชวนให้ร้ า ค้ามาร่ ว มออกบู ธ การจัด
กิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ซึ่งสินค้าที่นามาออกบูธส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับช็อกโกแลต
ประกอบไปด้วยร้านค้าดังนี้ ร้าน ขนมเปี๊ ยะคุณฉุ ย , ร้าน BBB Coffee House , ร้าน Christoph , ร้าน
CoCoCha , ร้าน Umm Milk , ร้าน Mami House , ร้าน Melt Me , ร้าน First Snow , ร้าน Super Milk
, ร้านฟองดูวอ์ ินดี้ , ร้าน Butter Brownies และร้านค้าภายในศูนย์การค้า ประกอบไปร้านค้าดังนี้
ร้านเครปป้ าเฉื่อย , ร้าน Kanom , ร้าน Krispy Kreme , ร้าน Coffeelism และร้าน Bake A Wish
1.2 ขั้นตอนส่งใบเสนอราคา ,การออก BP , หนังสือสัญญาการเช่าพื้นที่ และการแจ้งงาน
หลังจากโทรเชิญร้านค้ามาร่ วมออกบูธแล้ว ทางศูนย์การค้าก็จะต้องทาการส่ งใบเสนอราคา
ให้ลูกค้ารับทราบเรื่ องราคาการเช่าออกบูธแล้วหลังจากนั้นจึงทาการออก BP ให้ลูกค้ารายใหม่เมื่อ
ได้เลข BP แล้วจึงทาการออกหนังสื อ สัญญาการเช่ าพื้นที่ให้กับลู กค้า เพื่อ ให้ลู กค้าเซ็ นหนังสื อ
สัญญาแล้วส่งกลับมา เมื่อเอกสารทุกอย่างครบและถูกต้องแล้วทางศูนย์การค้าจึงทาการแจ้งงานไป
ยังแผนกต่าง ๆ ให้รับทราบพร้อมทั้งคอยประสานงานในการจัดงานและแจ้งรายละเอียดของการเข้า
Sep Up งานตามระเบียบและกฎของศูนย์การค้า
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ภาพประกอบที่ 4.4 ตัวอย่ างการออกใบเสนอราคาการจัดกิจกรรม

ภาพประกอบที่ 4.5 ตัวอย่ างการออก BP ให้ กับลูกค้าในการจัดกิจกรรม
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ภาพประกอบที่ 4.6 ตัวอย่ างการออกหนังสือสั ญญา
1.3 การจัดเตรี ยมแคมเปญส่งเสริ มการขาย ( Sale Promotion )
เพื่อ เป็ นการกระตุน้ ยอดขายให้กับทางร้านค้าภายในศูนย์การค้า โดยมี รายละเอี ยดการ
ส่งเสริ มการขาย ดังต่อไปนี้ ช้อปครบ 5,000 บาท สามารถลงทะเบียนเวิร์คช้อปเมนู ชิอกโกแลตได้
ทันที และ ช้อปครบ 1,000 บาทสามารถแลกรับเมนู ช็อกโกแลตฟรี จากร้าน ร้าน Krispy Kreme
และร้า น Kanomได้ ณ จุ ดแลกรั บ บัต ร Redemption ชั้น 1 หน้า ร้ าน AIIZ แล้ว ภายในงานยัง มี
โปรโมชัน่ และกิจกรรมมากมายจากร้านค้าที่มาร่ วมออกบูธ
2. แผนกศิลป์
จัดทาและออกแบบสื่ อโฆษณา เพื่อ ใช้โปรโมทและทาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ
ภายในงาน Giant Wonderland ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
3. แผนก CS
เพื่อเป็ นการสื่ อสารรายละเอียดของการจัดกิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland และ
รายละเอียดการส่งเสริ มการขายทั้งในด้านของการให้บริ การ การสอบถามข้อมูลและรวมไปถึงการ
บริ การเสียงตามสาย
4. แผนกระบบ
ดูแลและติดตั้งระบบไฟฟ้ าตามโครงบูธของการจัดงานทั้งหมด
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5. แผนกอาคาร
ดูแลในด้านของการจัดตั้งเวทีในการทากิจกรรมเวิร์คช้อป
6. แผนกแม่บา้ น
ดูแลในเรื่ องของความสะอาดตั้งแต่ผปู ้ ระกอบการร้านค้าเข้า Set Up งานและดูแลพืน้ การทา
ความสะอาดในบริ เวณการจัดกิจกรรมพิเศษ
7. แผนกรักษาความปลอดภัย LP
ดูแลเรื่ องของการรักษาความปลอดภัยและตรวจเช็คความเรี ยบร้อยภายในงานตั้งแต่ข้นั ตอน
ของการ Set Up ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการร้านค้าและลูกค้าภายใน
ศูนย์การค้า
4.1.3 การจัดเตรียมงาน ( Set Up ) ก่ อนคืนเริ่มการจัดกิจกรรมพิเศษ Giant Wonderland
ก่อนคืนเริ่ มการจัดกิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ในคืนวันที่ 1 สิ งหาคม 2561
ทางทีมงาน Support และแผนกต่าง ๆ ได้เข้ามาทาการจัดเตรี ยมงานบริ เวณพื้นที่การจัดกิจกรรม
พิเศษก่อนวันเริ่ มงาน 1 วัน โดยมีการจัดพืน้ ที่บริ เวณที่ใช้จดั งานและติดตั้งโครงบูธของงานทั้งหมด
พร้อมยังติดต่อระบบไฟฟ้ า เวทีของการทากิจกรรมและเครื่ องเสี ยงในจัดต่าง ๆ บริ เวณพื้นที่ในการ
จัดกิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
4.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
เป็ นการจัดเรี ยงลาดับก่อน – หลังของการจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน Giant Wonderland
และเพือ่ เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษในการสร้าง Thematic Event
4.2.1 ในวันที่เริ่ มการจัดงานคือวันที่ 2 สิ งหาคม 2561 ทางด้านฝ่ ายการส่ งเสริ มการตลาดก็
ได้เข้ามาตรวจพื้นที่พร้อมตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของโครงบูธและร้านค้าภายในงานว่าต้องเป็ นไป
ตาม Concept และรู ปแบบที่ได้วางไว้
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4.2.2 การประชาสั มพันธ์ ( Sale Promotion )
ภายในงานร้านค้าที่เข้าร่ วมกิจกรรมทุกร้านจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ Concept ของ
การจัดงานพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กบั ลูกค้ารับรู ้อย่างถูกต้อง

ภาพประกอบที่ 4.7 ภาพบรรยากาศภายในงาน Giant Wonderland
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ภาพประกอบที่ 4.8 ภาพ Booth ร้ านค้าภายในงาน Giant Wonderland
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ภาพประกอบที่ 4.9 ภาพสื่อโฆษณาออนไลน์ ที่ใช้ ในการประชาสัมพันธ์ ของกิจกรรม
Giant Wonderland ภายในศูนย์ การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์ เกต
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ภาพประกอบที่ 4.10 ภาพสื่ อโฆษณาที่ใช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของกิจกรรม Giant Wonderland
ภายในศูนย์ การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์ เกต
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ภาพประกอบที่ 4.11 ภาพสื่ อโฆษณาที่ใช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของกิจกรรม Giant Wonderland
ภายในศูนย์ การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์ เกต

ภาพประกอบที่ 4.12 ภาพภาพเวทีในการทากิจกรรมเวิร์คช้ อปในงาน Giant Wonderland
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4.3 ขั้นตอนการสรุปผลและการทางาน
จากการที่ ไ ด้ดาเนิ น งานการจัดกิ จกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland ทางศู นย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ ทาการประเมินผล โดยการใช้รูปแบบของ
การประเมินผลสแกน QR Code เพือ่ ทาการประเมินผล ซึ่ งตั้งอยู่ ณ จุด Redemption ชั้น 1 หน้าร้าน
AIIZ เป็ นจุดสาหรับการเก็บข้อมูลการประเมินผลในแต่ละวัน

ภาพประกอบที่ 4.13 ภาพ QR Code การทาแบบประเมินความพึงพอใจ
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4.3.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในการดาเนินการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland โดยใช้การประเมินผลในการจัด
กิจกรรมพิเศษผ่านการสแกน QR Code โดยดู จากยอดในการสแกนผล เพื่อ นามาประเมิ นและ
วิเคราะห์ผ ลว่า ลู กค้า ให้ความสนใจและมี ส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมท ากิ จกรรมที่ ทางศูนย์ก ารค้า
เซ็ นทรัลพลาซา เวสต์เกต จัดขึ้นมากน้อ ยเพียงใดและทาการรวบรวมข้อ มู ลไว้สาหรับในการใช้
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษในครั้งต่อไป
เมื่ อทางศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา เวสต์เกต ทาการรวบรวมข้อ มูลและผลการประเมิ น
เสร็ จแล้วจึงนามาวิเคราะห์ พบว่าการจัดกิ จกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland นั้นมี ขอ้ สรุ ปว่า
ลูกค้าให้ความสนใจและมีส่วนเข้าร่ วมในการทากิจกรรม Sale Promotion ที่ทางศูนย์จดั ขึ้นเป็ น
จานวนมาก ในขณะเดียวกันจึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland มีจานวนลูกค้า
ให้ความสนใจในระดับดี มากและยังสามารถช่ ว ยเพิ่มยอดการขายให้กับทางร้านอาหารภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตได้ดีข้ นึ ในระดับปานกลาง
จากข้อ มูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Giant
Wonderland ครั้งนี้ได้มีการสร้างสีสนั และความน่าสนใจให้กบั ลูกค้าจึงทาให้ลูกค้าเกิดความอยากมี
ส่วนเข้าร่ วมในการทากิจกรรมในระดับที่ดีมากและยังมีการกระตุน้ ยอดขายให้กบั ทางร้านอาหาร
ภายในศูน ย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา เวสต์เกตเมื่ อ มี การเปรี ยบเทีย บกับช่ วงเวลาที่ไ ม่ ไ ด้มี การจัด
กิจกรรมพิเศษภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

