บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ในการเข้าปฎิบตั ิงานสหกิจกับทาง บริ ษทั ห้างหุน้ ส่ วนจากัด CH&P Production ฝ่ ายประสานงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษของ LEGO และเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั บริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนจากัด CH&P
Production ดังนั้นการที่จะจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งนั้น ต้องมีการจัดการประชุมของผูร้ ับจ้างและผูว้ ่าจ้าง
เพื่ อให้รับทราบข้อมู ลและ เข้าใจตรงกัน รวมไปถึ งต้องรู ้ จกั ใช้ความคิ ด ให้สร้ างสรรค์ในการออกแบบ
รู ปแบบงาน วางแผนการดาเนิ นงาน วางแผนกิจกรรม เพื่อให้องค์กร และฝ่ ายลูกค้าเกิดความประทับใจใน
ผลงานที่ออกมา
4.1 ขั้นตอนการติดต่ อประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษของ LEGO

รูปที่ 4.1 ประชุ มวางแผนงาน การจัดกิจกรรมพิเศษของ LEGO โดยหัวหน้ าเป็ นผู้วางแผนการจัด
กิจกรรมทั้งหมดและมีการพูดคุยกับลูกทีมเพื่อแจกแจงหน้ าทีท่ รี่ ับผิดชอบว่ าฝ่ ายไหนทาอะไรส่ วนไหนบ้ าง
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4.1.1 ขั้นตอนการประชุ มวางแผนงาน
ได้รับการบรี ฟงานจากลูกค้าซึ่งก็คือ LEGO โดยแจ้งจุดประสงค์เพื่อโปรโมทสิ นค้าให้เป็ น
ที่รู้จกั ซึ่งในครั้งนี้เป็ นการจัดโปรโมชัน่ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั สิ นค้า รวมไปถึงการดูแลความเรี ยบร้อยของ
งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ LEGO และเพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สิ นค้าและตัวของบริ ษทั อีกด้วย
โดยการจัดกิ จกรรมพิเศษของ LEGO เพื่อโปรโมทสิ นค้า LEGO จัดขึ้น ระหว่างวัน ที่
1 - 12 ตุลาคม 2559 โดยจะจัดขึ้นทุกวันตลอดระยะเวลาที่จดั งาน ซึ่ งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงาน
จะมี การแบ่งเป็ น 2 บูธ ได้แก่ บูท Friends LEGO ซึ่ งเป็ นบู ธเกี่ ยวกับ LEGO สาหรับเด็กผูห้ ญิ ง และ
Nexo knights เป็ นบูธสาหรับเด็กผูช้ าย
4.1.2 ขั้นตอนการประสานงานตามงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากทางความต้ องการ
- ติดต่อหา MC ที่มีความเหมาะสมกับสิ นค้าของ LEGO
- ติดต่อเรื่ องชุดการแต่งกายของ MC ที่จะทาหน้าที่โปรโมทสิ นค้าของ LEGO
- เขียนสคริ ปต์เกี่ยวกับข้อมูลการโปรโมทสิ นค้าให้กบั MC ที่จะทาหน้าที่โปรโมทสิ นค้า

รูปที่ 4.2 ตัวอย่ างสคริปต์ ที่ใช้ ในงานสาหรับโปรโมท LEGO
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4.2 ขั้นตอนแต่ งกายตามความต้ องการของลูกค้ า
- ลูกค้าเลือกเป็ นผูเ้ ลือกและจัดหามาให้ โดย Concept ที่ทาง LEGO ต้องการคือให้ MC ใส่ เสื้ อ
ยืดสี ดามีลายสกรี นเขียนว่า “LEGO” ส่ วนกระโปรงทาง MC เป็ นผูจ้ ดั หามาเอง

รูปที่ 4.3 ตัวอย่ างชุ ดที่ MC ใส่ ในการทางาน
- MC ทั้งหมดที่ลูกค้าเลือกมีท้ งั หมด 2 คน โดยจะถูกแบ่งไปทาหน้าที่ของตนเอง ซึ่งใช้ MC บูธ
ละ 1 คน

รูปที่ 4.4 MC ทีร่ ับผิดชอบบูธ Friends LEGO และ Nexo knights
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4.3 ขั้นตอนการจัดบูธกิจกรรม
บูธกิจกรรมทั้ง 2 บูธจะจัดขึ้นที่เดอะมอลล์โคราช โดยแยกออกเป็ นบูธ ของ Friends LEGO จะ
จัดอยูบ่ ริ เวณลานหน้าประตูทางเข้าของห้างตึกใหม่ และบูธของ Nexo knights จะอยูต่ ึกเก่าชั้น 2 ในโซน
ของเล่นเด็ก
ลักษณะภายในบูธจะมี LEGO ตัวอย่างที่ต่อเสร็ จสมบูรณ์แล้ว สิ นค้าที่วางจาหน่ายพร้อมทั้งมีของ
สมนาคุณเมื่อซื้อสิ นค้าครบตามเงื่อนไขที่กาหนด และพื้นที่สาหรับเล่นกิจกรรมการแข่งขันต่อ LEGO ของ
เด็ก ๆ ที่สนใจ ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะดวก ให้คาแนะนากับเด็ก ๆ และผูป้ กครองที่สนใจ

รูปที่ 4.5 ลักษณะบูธทีจ่ ัดกิจกรรม โดยลักษณะจะเป็ นชั้นวางของสี เหลืองเอาไว้ สาหรับวางเลโก้ ตกแต่ ง
ด้ วยโปสเตอร์ การ์ ตูนเลโก้ลวดลายต่ าง ๆ ทั้งบริเวณรอบบูธ

รูปที่ 4.6 พืน้ ที่สาหรับต่ อ LEGO ภายในบูธกิจกรรมซึ่งจะมีโต๊ ะที่มีช่องไว้ สาหรับวาง
ส่ วนประกอบของเลโก้และมีเก้าอีเ้ อาไว้ ให้ เด็กนั่งได้ สะดวกสบาย
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4.4 ขั้นตอนการติดต่ อกับทางห้ างเดอะมอลล์ โคราช
สาหรับการติดต่อสถานที่ทาง LEGO เป็ นผูต้ ิดต่อกับ PC ของทางห้างของบูธเลโก้ไว้อยู่
แล้ว ซึ่ งสถานที่ ที่ ใช้ในการจัด บู ธของ Nexo knights จะอยู่ตึก เก่ าชั้น 2 ในโซนของเล่ น เด็ก และบู ธ
Friends LEGO จะจัดอยูบ่ ริ เวณลานหน้าประตูทางเข้าของห้างตึกใหม่

รูปที่ 4.7 บูธ Nexo knights ชั้น 2 โซนของเล่นเด็ก

รูปที่ 4.8 บูธ Friends LEGO บริเวณลานหน้ าประตูทางเข้ าของห้ างตึก
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4.5 ขั้นตอนการติดต่ อ MC ทีไ่ ด้ รับคัดเลือกจากลูกค้ า เพื่อบรีฟข้ อมูลภายในงาน

รูปที่ 4.9 หัวหน้ าได้ ทาการชี้แจงข้ อมูลให้ แก่ Supervisor เพื่อนาไปอธิบายแก่ Staff และ MC
โดยแบ่ งออกเป็ นส่ วน ๆ อย่างละเอียด
4.6 ขั้นตอนการเก็บภาพบรรยากาศภายในการจัดกิจกรรม
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต้องมีการเก็บภาพบรรยากาศภายในงานทุกครั้ง เพื่อส่ งงานให้ลูกค้าดูเป็ น
การเช็คว่า เราได้ปฎิบตั ิงานจริ งในทุก ๆ ขั้นตอน และรวมไปถึงบรรยากาศของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การ

รูปที่ 4.10 ภาพบรรยากาศภายในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็ นไปได้ ด้วยความราบรื่ น
สนุกสนานและได้ ผลตอบรับทีด่ ีกลับมา

25

4.7 รายละเอียดการจัดกิจกรรม
ในเวลา 10.00 น. ของทุกวันเป็ นช่วงเริ่ มต้นกิจกรรม โดยจะมีพิธีกรกล่าวเปิ ดงาน และใช้สคริ ปต์
ที่กาหนดมาในการดาเนิ นงานตั้งแต่แนะนาสิ นค้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์โปรโมชัน่ สาหรับลูกค้าที่
สนใจ ซึ่งตารางเวลาในการประชาสัมพันธ์ที่ MC รับผิดชอบในแต่ละวันจะมีดงั นี้
วันจันทร์ - วันศุกร์
รอบที่ 1 เวลา 15.00 – 15.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 16.00 – 16.30 น.
รอบที่ 3 เวลา 17.00 – 17.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 18.00 – 18.30 น.
รอบที่ 5 เวลา 19.00 – 19.30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์
รอบที่ 1 เวลา 12.30 – 13.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 14.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 15.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.30 – 16.00 น.
รอบที่ 5 เวลา 16.30 – 17.00 น.
รอบที่ 6 เวลา 17.30 – 18.00 น.

ตารางที่ 4.1 ตารางเวลาการประชาสั มพันธ์ ของ MC
และในส่ วนของการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ สามารถแยกการจัดกิจกรรมได้ดงั นี้
- บูธ Friends Lego โดยทุก ๆ รอบที่ MC โฟนจะเริ่ มมีการจัดกิ จกรรมแข่งขันการต่อ
Friends LEGO โดยผูท้ ี่เข้าร่ วมกิ จกรรมจะต้องแข่งขันต่อ LEGO ที่มีไว้ให้โดยผูเ้ ข้าแข่งขันท่านใดที่ต่อ
LEGO เสร็ จไวที่สุดก็จะได้เป็ นผูช้ นะและได้ของรางวัลเป็ นการตอบแทน

รูปที่ 4.11 LEGO ที่ใช้ ในการแข่ งขัน ซึ่งเป็ น LEGO ทีถ่ ูกแยกส่ วนประกอบกันเอาไว้ เป็ นชิ้น ๆ
เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ ฝึกทักษะและสนุกไปกับการต่ อ
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รูปที่ 4.12 บรรยากาศในการจัดแข่ งขันและการแจกรางวัลของบูธ Friends LEGO
- บูธ Nexo knights ภายในบูธจะมีแท็บเล็ตที่ลงเกม LEGO Nexo knights ให้ทดลอง
เล่นรวมไปถึงแนะนาวิธีการดาวน์โหลด และภายในบูธก็ยงั มี LEGO Nexo knights วางจาหน่าย ซึ่งถ้า
ลูกค้าที่ซ้ือสิ นค้าครบทุก 2,000 บาท จะมีสิทธิ์ได้รับของสมนาคุณเป็ นชุด LEGO เสื อจ้อจี้

รูปที่ 4.13 บรรยากาศภายในบูธ Nexo knights ซึ่งมีลูกค้ าให้ ความสนใจ
และร่ วมสนุกกับกิจกรรมกันเป็ นจานวนมาก
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4.8 ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมพิเศษของ LEGO
- เจ้าหน้าที่ของทางห้างเดอะมอลล์โคราชมีการมายกแผงกั้นบริ เวณพื้นที่ของบูธไปแล้วให้บูธอื่น
แล้วมาอ้างกับทางบูธของเราว่า “บูธไม่สวย” จึงแจ้งปัญหากับทางห้างและต้องทาเรื่ องขอแผงกั้นใหม่อีก
ครั้ง
- ลูกค้าไม่ค่อยให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการถ่ายภาพร่ วมกับเสื อน้อยจ้อจี้แชร์ลง Facebook
- เวลาในการประชาสัมพันธ์ที่ให้ MC โฟนชนกับรอบของบูธอื่น ๆ ทาให้เกิดเสี ยงที่ดงั เหมือน
แข่งกันพูด จึงต้องจัดสรรในเรื่ องของรอบการประชาสัมพันธ์ใหม่
- เกิดความผิดพลาดในการจัดสิ นค้าเพราะสิ นค้าบางตัวไม่ได้ติดราคาให้ลูกค้าได้รับทราบ ทาให้
ลูกค้าเกิดความสงสัยเป็ นจานวนมาก

