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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ในการเข้า ปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษากับทาง บริ ษทั เซ็ นทรั ลพัฒนา จากัด(มหาชน) สาขา ปิ่ นเกล้า
แผนกการตลาดสาขา การจัดกิ จกรรมพิเศษเป็ นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็ นการสร้ าง Thematic
Event ให้กบั ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้าและวัตถุ ประสงค์ที่คาดหวังจากการจัดกิจกรรมพิเศษใน
ครั้ งนี้ คื อ เพื่ อ สร้ า งสี สั น ให้ ก ับ ศู น ย์ก ารค้า และเป็ นการช่ ว ยกระตุ ้น ยอดขายให้ ก ับ ร้ า นอาหารภายใน
ศูนย์การค้า
4.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน (Pre Production) บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขา ปิ่ น
เกล้า การจัดกิจกรรมพิเศษงาน “Ice Village”

ภาพที่ 4.1 ภาพการประชุ มวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษงาน “Ice Village”
4.1.2 ประชุมวางแผนงาน
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ “Ice Village” ในครั้งนี้ ข้ ึนและกิจกรรมนี้
จัดขึ้นวันที่ 11 ก.ค.60 ถึง 17 ก.ค. 60 และกาหนดพื้นที่ในการจัดงานโดยอยูภ่ ายใต้คอนเซ็ป “Icecream ซึ่ งมี
ความหวาน อยากได้ตรี มงานเป็ นสี พาสเทล” โดย Hi-Iight ภายในงานนี้ ประกอบด้วยร้านไอศครี ม สมูธตี้
จากร้ า นดังยอดฮิ ต อาทิ เช่ น ร้ า น KANE MOCHI เป็ นร้ านไอศครี มสอดใส้ โมจิ นุ่ มอร่ อยมี ใ ห้เลื อก
หลากหลายรสชาติ , ร้าน Bake Bar เป็ นร้านขนมเค้กพร้อมเครื่ องเคียงมากมาย , ร้าน Deerato เป็ นร้าน
ไอศครี มหลากหลายรสชาติ พร้อมมี Toppings ให้เลือกมากมาย , ร้าน Lamoon เป็ นร้านไอศครี มละมุน
สาหรับลูกค้าที่ชอบรสชาติไอศครี มแบบไทยดั้งเดิม , ร้าน Yogurt land เป็ นร้านไอศครี มโยเกิร์ตมีรสชาติให้
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เลือกหลากหลายรสชาติ พร้อม Toppings หลากหลาย , ร้าน Just Jela เป็ นร้านไอศครี มแท่งที่ทาเป็ นรู ปสัตว์
น่ารักๆ และร้านอื่นๆอีกกว่า 20 ร้าน
4.1.2 มอบหมายงานตามตาแหน่ งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายการทางาน โดยแจ้งรายละเอีย ดกิ จกรรมให้แต่ละ
แผนกมี ความเข้าใจในความรับผิดชอบหน้าที่การทางานต่างๆโดยแบ่งหน้าที่การทางานออกเป็ นแผนกๆ
ดังนี้
1.แผนกการตลาดสาขา
ดูแลควบคุมรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดภายในขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ภาพที่ 4.2 โลโก้ บริษัท CHIC IDEA จากัด ออร์ กาไนเซอร์

ภาพที่ 4.3 ภาพรู ปแบบแผนการดาเนินงานกิจกรรมพิเศษ Ice Village ชั้น G จากทางออร์ กาไนเซอร์

18

1.1 ติดต่อประสานงานกับบริ ษทั CHIC IDEAจากัด ออร์ กาไนเซอร์ เพื่อแจ้งจุดประสงค์ของการจัด
กิ จกรรม เพื่ อให้รูป แบบของการจัดกิ จกรรม Ice Village เป็ นไปตามจุ ดประสงค์และคอนเซ็ ปต์ งาน
“Icecream” โดย Hi-Iight ภายในงานนี้ ประกอบด้วยร้านไอศครี ม สมูธตี้ จากร้ านดังยอดฮิตทั้งจากทางที่
บริ ษทั ออร์ กาไนเซอร์ ได้จดั หามาให้ จานวน 24 บูธ (บูธที่ 1-24 จากภาพที่ 4.3) และประกอบกับร้ านของ
หวานภายในศูนย์การค้าที่ทางฝ่ ายการตลาดสาขา ได้เชิ ญมาร่ วมออกบูธจานวน 6 บูธ (บูธ A,B,C,D,E,F จาก
ภาพที่ 4.3) ซึ่ งรู ปแบบภาพรวมการจัดกิจกรรมงาน Ice village สามารถดูตวั อย่างได้จาก Story Board ของ
ทีมงานบริ ษทั CHIC IDEA จากัด สุ ดท้ายเป็ นการตรวจเช็คความเรี ยบร้ อยและสรุ ปผลการจัดงานกับทาง
ทีมงานบริ ษทั CHIC IDEA จากัด เพื่อเริ่ มดาเนินการเตรี ยมงานกิจกรรม Ice Village
1.2 ติดต่อประสานงานกับร้านของหวานภายในศูนย์การค้า
1.2.1 ติ ดต่อประสานงานกับร้ านของหวานภายในศูนย์การค้าทั้งหมดทุ กร้ านเพื่อเชิ ญมาเข้าร่ วม
ออกบูธงาน Ice Village ประกอบด้วยรายชื่อร้านดังนี้ ร้าน Kane Mochi , ร้าน Yogurt land , ร้าน Deerato ,
ร้าน Bake Bar , ร้าน Lamoon และ ร้าน Just Jela
1.2.2 ติดต่อ confirm รายละเอียดกาหนดการกับร้านค้าที่มาร่ วมออกบูธในงาน Ice Village และคอย
ประสานงานในวันงาน และติดต่อแจ้งรายละเอียด การเข้า Set Up งานของร้านค้าภายในศูนย์การค้า
1.3 จัดเตรี ยมแคมเปญส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เพื่อกระตุน้ ยอดขายให้ทางร้านอาหาร
ภายในศูนย์การค้าโดยมีรายละเอียดรายการส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) ดังนี้ กิ จกรรมแลกรับฟรี
ไอศครี มภายในงาน Ice Village โดยเมื่อรับประทานอาหารครบทุก 1,000 บาท สามารถนาใบเสร็ จไปแลก
รับ Vouchers ได้ที่จุด Redemption ชั้น 1 และภายในงานยังมีโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมมากมายจากร้านค้า
ที่เข้าร่ วมออกบูธภายในงาน

ภาพที่ 4.4 ภาพ จุด Redemption เป็ นจุดแลกของสมนาคุณต่ างๆ ของกิจกรรมภายในศู นย์ การค้ า
เซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
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ภาพที่ 4.5 ภาพ Vouchers แลกรับไอศกรีมฟรีภายในงาน Ice village
2. แผนกงานศิลป์
ออกแบบสื่ อโฆษณา Copy Writer และจัดทาสื่ อโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Ice
Village ทั้ง ภายในและภายนอกศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้า โดย จัดท าสื่ อโฆษณาที่ ใ ช้ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ในขนาดต่างๆดังนี้

ภาพที่ 4.6 รวมภาพออกแบบสื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของกิจกรรม Ice Village
ภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
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ภาพที่ 4.7 สื่ อโฆษณาประชาสั มพันธ์ ภายในศูนย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้าติดตั้งบริเวณ Back Drop
(เวที)

ภาพที่ 4.8 สื่ อโฆษณาประชาสั มพันธ์ ภายในศูนย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้ าติดตั้งบริเวณกระจก
operation ชั้น 5 Tower B

ภาพที่ 4.9 สื่ อโฆษณาประชาสั มพันธ์ ภายในศูนย์ การค้ าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้าติดตั้งบริเวณเสาหน้ า Tops
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ภาพที่ 4.10 สื่ อ Cut act สาหรับโฆษณาประชาสั มพันธ์ ภายในศู นย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า

ภาพที่ 4.11 Standee สาหรับโฆษณาประชาสั มพันธ์ ภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า ติดตั้ง
บริเวณบันไดเลือ่ นของแต่ ละชั้ นภายในศูนย์
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ภาพที่ 4.12 สื่ อ Tent Card ติดตั้งบริเวณร้ านอาหารภายในศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้ า
สื่ อโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม Ice Village ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
(1) Back Drop (เวที) ขนาด 4.88x2.44 m
(2) กระจก operation ขนาด 4x1.7 m
(3) เสาหน้า Tops 1.93x2.25 m
(4) Cut act ขนาด 2.4x1.8 m
(5) Standee ขนาด 1.65x0.58 m (3 ชิ้น)
(6) Tent Card ขนาด A4

ภาพที่ 4.13 Banner (รั้วขาว) ติดตั้งเพือ่ ใช้ ประชาสั มพันธ์ ในบริเวณภายนอก
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
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ภาพที่ 4.14 Standee ติดตั้งบริเวณทางออกชั้น 2 สะพานเชื่อมกับเมเจอร์ ปิ่นเกล้า
สื่ อโฆษณาที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม Ice Village ภายนอก ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
(1) Banner รั้วขาว ขนาด 4.5x2.5 m
(2) Standee ขนาด 1.65x0.58 m (บริ เวณทางออกชั้น 2 สะพานเชื่อมกับเมเจอร์ ปิ่นเกล้า)

รู ปที่ 4.15 สื่ อโฆษณาออนไลน์ ทาง Facebook ทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ ของกิจกรรม Ice Village
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

24

3. แผนกงานบริ หารสื่ อ ( Onside Media )
ถ่ายภาพบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน Ice Village ทั้งหมด เพื่อทาสรุ ปผลการทางานและกระแส
ตอบรับของกลุ่มเป้ าหมายนาเสนอคณะผูบ้ ริ หารงาน
4. แผนกประชาสัมพันธ์ CS
สื่ อสารรายละเอียดกิจกรรม Ice Village และรายระเอียดรายการส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion)
ทั้งการให้บริ การด้านการสอบถาม และการบริ การด้านเสี ยงตามสาย
5. แผนกงานแม่บา้ น
ดูแลเรื่ องความสะอาดตั้งแต่ผปู ้ ระกอบการร้านค้าเข้าติดตั้งงาน (Set Up) ดูแลความสะอาดพื้นที่
บริ เวณที่ติดตั้งงาน (Set Up) พื้นที่บริ เวณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งหมด
6. แผนกอาคาร
ติดตั้งเวทีในการทากิจกรรม
7. แผนกงานระบบ
ดูแลติดตั้งระบบไฟฟ้ าในแต่ละโครงบูททั้งหมด ปลัก๊ ไฟสาหรับใช้ในบูธต่างๆ ปลัก๊ ไฟสาหรับเวที
ไฟบริ เวณพื้นที่ภายในงาน Ice Village
8. แผนกงานรักษาความปลอดภัย LP
ดูแลเรื่ องการรักษาความปลอดภัยและตรวจเช็คความเรี ยบร้อยตั้งแต่ข้ นั ตอนการติดตั้งงานตลอดจน
ดูแลรักษาความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการร้านค้าและลูกค้า
4.1.3 เข้าประชุมแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม Ice Village โดยวันที่กาหนดจัดกิจกรรมพิเศษคือ
วันที่ 11 ก.ค. 60 ถึง 17 ก.ค. 60 กับทาง คณะกรรมการและคณะผูบ้ ริ หาร ณ ห้องประชุม อาคารสานักงาน
ชั้น 15 บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้เพื่อนากลับไปพัฒนากิจกรรมพิเศษให้เป็ นที่รับรู ้และเกิดความสนใจให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
4.1.4 การจัดเตรี ยมงาน (Set up ) ก่อนเริ่ มกิจกรรมงาน Ice Village
ก่อนเริ่ มกิจกรรม งาน Ice Village ในคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั Chic Event จากัด ออร์ กา
ไนเซอร์ ได้เข้ามาจัดเตรี ยมพื้นที่บริ เวณที่ใช้ในการจัดกิ จกรรมก่ อนวันที่งานเริ่ ม 1 วัน โดยมีการจัดพื้นที่
บริ เวณ จัดบูธสาหรับร้ านค้า และการติ ดตั้งโครงบูทร้ านค้าทั้งหมด ในส่ วนของเวทีสาหรั บทากิ จกรรม ,
ระบบไฟฟ้ า เครื่ องเสี ยงในจุดต่างๆภายในบริ เวณพื้นที่กิจกรรมจัดทาขึ้นจากแผนกงานอาคารและแผนกงาน
ระบบของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
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ภาพที่ 4.16 ภาพการเริ่ม Set Up งานในคืนวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ก่อนเริ่มงาน 1 วัน

ภาพที่ 4.17 ภาพการดูแลติดตั้งระบบไฟฟ้าในแต่ ละโครงบูธทั้งหมด ปลัก๊ ไฟสาหรับใช้ ในบูธต่ างๆ ปลัก๊ ไฟ
สาหรับเวที ไฟบริเวณพืน้ ทีภ่ ายในงาน Ice Village โดยแผนกระบบและแผนกอาคารจากทาง
ศูนย์ การค้ าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
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ภาพที่ 4.18 ภาพ Floor Plan จุดติดตั้งโครงบูทร้ านค้ าบริ เวณพืน้ ทีช่ ้ ั น G โซน PGE,PGF
4.2 ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรม ( Production )
ลาดับขั้นเรี ยงตามลาดับก่อน – หลังของกิจกรรมพิเศษภายในงาน Ice Village เป็ นการจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อเป็ นการสร้ าง Thematic Event และเพื่อสร้ างสี สันและกระตุน้ ยอดขายให้ร้านอาหารภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า
4.2.1 ในวันเริ่ มงานคือวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ทางฝ่ ายการตลาดสาขาได้ตรวจความเรี ยบร้อย
โครงสร้างบูธและร้านค้าภายในงานว่าต้องเป็ นไปตามคอนเซปต์และรู ปแบบที่ได้แจ้งไว้กบั ทางออร์กาไน
เซอร์
4.2.2 ประชาสัมพันธ์ Sale Promotion ภายในงานให้กบั ร้านอาหารที่เข้าร่ วมกิจกรรมทุกร้านภายใน
ศูนย์การค้าได้เข้าใจและถ่ายทอดให้กบั ลูกค้าอย่างถูกต้องพร้อมกับวางสื่ อประชาสัมพันธ์ Tent Card

ภาพที่ 4.19 ภาพถ่ าย Overview งาน Ice Village
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ภาพที่ 4.20 ภาพรวมภายในงาน Ice Village

ภาพที่ 4.21 ภาพ Booth ร้ านค้ าภายใน งาน Ice Village ชื่อร้ านว่า Just Jela

ภาพที่ 4.22 คุณเอมี่ กลิน่ ประทุม และ MC โปรโมทร้ านค้ าภายในงาน ซึ่งร้ านของคุณเอมมี่ กลิน่ ประทุมได้
เข้ าร่ วมออกบูธภายในงาน
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ภาพที่ 4.23 ภาพบรรยากาศภายในงาน Ice Village มีลูกค้ าให้ ความสนใจกับกิจกรรมพิเศษในงานเป็ น
จานวนมาก ลูกค้ าแน่ นงานทุกวัน ตั้งแต่ วนั ที่ 11-17 กรกฎาคม 2560

ภาพที่ 4.24 การทาหน้ าที่ประชาสั มพันธ์ Sale promotion งาน Ice Village

ภาพที่ 4.25 การติดตั้งสื่ อ Tent Card ร้ านอาหารทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรมภายในศูนย์ การค้ า
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ภาพที่ 4.26 สื่ อ Tent Card ทีไ่ ด้ ทาการติดตั้งในร้ านอาหารทีเ่ ข้ าร่ วมกิจกรรมภายในศู นย์ การค้ า

ภาพที่ 4.27 ภาพกิจกรรมบนเวทีภายใน งาน Ice Village
โดยกิจกรรมภายในงาน Ice Village ตั้งแต่วนั ที่ 11 ก.ค. 2560 ถึ งวันที่ 17 ก.ค. 2560 นั้นภายใน
งานมีบูธร้านค้าให้ลูกค้าได้เลือกชมเลือกซื้ อหลากหลายและยังพบกับโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถมจากร้านค้า
และในส่ วนของกิจกรรมบทเวที มีนกั ร้องนักดนตรี บรรเลงเพลงตลอดงาน, มี MC ประชาสัมพันธ์โปรโมท
ร้ านค้าตลอดงาน , มี การเล่ มเกมส์ บทเวที เพื่อแลกรั บของรางวัลต่างๆ และมีการร่ วมสนุ ก กับกิ จกรรม
รับประทานอาหารครบทุก 1,000 บาทขึ้นไปแลก Vouchers รับไอศครี มฟรี ภายในงาน Ice Village ซึ่ งเป็ น
Sale Promotion จากทางฝ่ ายการตลาดสาขา ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
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4.3 ขั้นตอนสรุ ปผลการทางาน (Post – production)
จากการดาเนิ นงานการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Ice Villageได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผล
โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ CPD form ซึ่ งจุด Redemption ชั้น 1 เป็ นจุดสาหรับทาหน้าที่ เก็บ
รวบรวมข้อมูลของลูกค้าในแต่ละวันจนจบงาน

ภาพที่ 4.28 ภาพตัวอย่าง CPD form สาหรับประเมินผลการจัดกิจกรรม
4.3.1 การประเมินผลการจัดกิจกรรม
ในการดาเนินกิจกรรมพิเศษงาน Ice Village ใช้การประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยใช้ CPD form ใน
การประเมินผล โดยดูจากยอดชาระบนใบเสร็ จที่ลูกค้าได้ใช้บริ ก ารจากร้ านอาหารภายในศูนย์การค้า เพื่อ
นามาทาการประเมินผลกิจกรรมและการกระตุน้ ยอดขายของร้านอาหาร สาหรับจานวน Vouchers ทั้งหมดที่
จัดทาขึ้นสาหรับให้ลูกค้านาใบเสร็ จที่รับประทานอาหารครบทุก 1,000 บาทขึ้นไปนามาแลก Vouchers รับ
ไอศครี มฟรี ได้น้ นั สามารถแสดงให้เห็นถึงว่าลูกค้ารับรู้ , สนใจและมีส่วนร่ วมในการเข้าร่ วมกิจกรรมที่ทาง
เราจัดขึ้นมากน้อยเพียงใด จากนั้นจุด Redemption จะเป็ นฝ่ ายที่ทาหน้าที่นาข้อมูลลูกค้าในแต่ละวันมากรอก
ใส่ CPD form เพื่อรวบรวมไว้เป็ นข้อมูลสาหรับใช้ประเมินผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เมื่อรวบรวมผลการประเมินแล้วมาวิเคราะห์ พบว่าจากการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Ice Village นั้น มี
ข้อสรุ ปว่ามีลูกค้าให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม Sale Promotion ที่ทางเราจัดขึ้นเป็ นจานวน
มาก Vouchers ต้องผลิตออกมาในจานวนที่มากขึ้นกว่าเดิมเนื่ องจากไม่พอกับจานวนลูกค้า ในขณะเดียวกัน
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ร้านอาหารส่ วนใหญ่ให้ขอ้ สรุ ปว่ายอดขายของร้านเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่ได้จดั กิจกรรม
พิเศษ จึงส่ งผลให้กิจกรรมพิเศษงาน Ice Village ที่จดั ขึ้นมีจานวนลูกค้าให้ความสนใจระดับดีมากและ
สามารถช่วยเพิ่มยอดขายของร้านอาหารภายในศูนย์การค้าได้ในระดับปานกลาง
จากข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า กิจกรรมพิเศษงาน Ice Village ครั้งนี้ ได้
สร้ า งสี สันให้ลูกค้าเกิ ดความสนใจเข้า ร่ วมกิ จกรรมในระดับ ที่ ดีม าก และกระตุน้ ยอดขายให้ร้านอาหาร
ภายในศูนย์การค้าได้อยูใ่ นระดับปานกลางเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลาที่ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษภายใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

