บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ในการเข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับทาง บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน) สาขา ปิ่ น
เกล้า แผนกงานศิ ล ป์ การจัดกิ จกรรมพิ เศษเป็ นการใช้ก ลยุท ธ์ ท างการตลาดเพื่ อเป็ นการสร้ า ง
ภาพลกัษณ์ กระตุน้ ยอดขายและสร้างการรับรู ้ให้กบั ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า
4.1 ขั้นตอนการเตรี ยมงาน (Pre Production) บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) สาขา ปิ่ นเกล้า การจัด
กิจกรรมพิเศษงาน “สติว เด้ น มาร์ เก็ต”

รู ป 4.1 ภาพการประชุ มวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษงาน “สติว เด้ น มาร์ เก็ต”
แผนกศิลป์ แผนกการตลาด แผนกงานบริหารสื่ อ(onside media) แผนกอาคาร แผนกระบบ แผนกแม่ บ้าน

4.1.1 ประชุมวางแผนงาน แผนกการตลาดสาขา แผนกศิลป์ แผนกบริ หารสื่ อ (Onsid Media)
เพื่อแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษ “สติว เด้ น มาร์ เก็ต” ในครั้งนี้ข้ ึนและคิด
สร้างสรรค์งานที่สร้างจุดหมายปลายทางแห่งการช้อปปิ้ งและไลฟ์ สไตล์ที่ดีที่สุดแห่งย่านกรุ งเทพตะวันตก
กิ จกรรมนี้ จดั วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560 และกาหนดพื้นที่ในการจัดงานโดยอยู่ภายใต้คอนเซ็ ป
โดยจัดขึ้นมาเพื่อให้นกั ศึกษาย่านฝั่งธนได้มีโอกาศจัดบูทร้านค้าเสมือนตลาดทดลองให้จดั บูทจาหน่ายสิ นค้า
ภายใต้คอนเซป Student Marketโดยกิ จ กรรมนี้ จ ดั ขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง Traffic และกระตุ น้ ยอดขายให้กบั บู ท
ร้ า น ค้ า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า โ ด ย มี นั ก ศึ ก ษ า ขอ ง แ ต่ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ได้ ม า จั ด บู ท ข าย สิ น ค้ า อ า ทิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิ ดล ,โรงเรี ยนเซนต์ฟรัง ซี สซาเวียร์ คอนแวนด์ , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนื อ , มหาวิท ยาลัย เอเชี ย อาคเนย์ , มหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา โดยมี ร้านค้าภายในงานทั้งหมด 12 ร้ านและยังมีดนตรี สดมาแสดงเพื่อ
ความบันเทิงและเป็ นการดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายเพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร
4.1.2 มอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละฝ่ ายการทางาน
แผนกการตลาดสาขา
ดูแลและควบคุมรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดภายในขั้นตอนการจัดกิจกรรม

รู ป 4.2 โลโก้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด(มหาชน)

รู ป 4.3 ภาพรู ปแบบการพรีเซ็นต์ แผนการดาเนินงาน รู ปแบบ Floor plan กิจกรรมพิเศษ
สติว เด้ น มาร์ เก็ต
หน้ าMK ช้ั น G
- ติดต่อประสานงานกับทางบริ ษทั เซนทรัลพัฒนา (จากัด) มหาชน เพื่อแจ้งรายละเอียดและเปิ ดงานให้กบั
ทางบริ ษทั และให้ได้ดูภาพรวมภายในงานเพื่อจะได้ครี เอทงานออกมาได้ถูกต้องตามที่ตอ้ งการ
- ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยที่ขอเข้าร่ วมกิจกรรมจัดบูทขายสิ นค้างาน Student Market และขอ
ไฟล์ตราสัญลักษณ์ของแต่ล่ะสถาบันเพื่อนามาใช้ในการประชาสัมพันธ์
แผนกงานศิลป์
ออกแบบสื่ อต่างๆในการโฆษณา Copy Writer และจัดทาสื่ อในการประชาสัมพันธ์ของ set upงานกิจกรรม
Student Market ทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า จัดทาสื่ อโฆษณาในขนาด ต่างๆ
โดยสื่ อทั้งหมดจะถูกส่ งให้ บริ ษทั โฟนโฆษณา ดังนี้
- ป้ายไวนิล หลังคาบูธ 22 ชิ้น
- BoderBooth 34ชิ้น

-

ป้าย Mock up . 1 แผ่น
Backdrop หน้า. 1 ชิ้น
Backdrop หลังเวที 1 ชิ้น
สติ๊กเกอร์ รีมูฟ 1ชิ้น
Poster 10 แผ่น
สติ๊กเกอร์ บน Foamboard 5 mm. 8 ชิ้น
ป้าย Big Cutout 1 ชิ้น

รู ป 4.4 สื่ อโฆษณาทีใ่ ช้ ภายในศูนย์ การค้ า เซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

รู ป 4.5 สื่ อออนไลน์ ทใี่ ช้ ในการโฆษณา
แผนกการบริหารสื่ อ(onside media)
ถ่ายภาพและวิดีโอพิธีการเปิ ดงานและภาพกิจกรรมบรรยากาศภายในงาน Education Festival เพื่อทาสรุ ปผล
การทางานและกระแสตอบรับของกลุ่มเป้ าหมายนาเสนอคณะผูบ้ ริ หาร
แผนกอาคาร
ดูแลสถานที่อาคารในระหว่างการ(Set Up) ติดตั้งโครงบูธ12โครง และเวที workshop ณ บริ เวณชั้น G หน้า
MK
แผนกงานระบบ
ดูแลเรื่ องระบบไฟฟ้าหลังการ(Set Up) ติดตั้งโครงบูท12โครง
แผนกแม่ บ้าน
ดูแลเรื่ องความสะอาดก่อนและหลัง(Set Up) งาน การจัดเตรี ยมเก้าอี้ โต๊ะ ผ้าปูโต๊ะ
แผนกรักษาความปลอดภัยLP
ดูแลเรื่ องความปลอดภัยและตรวจเช็คความเรี ยบร้อยตั้งแต่ก่อนติดตั้งงาน(Set Up)จนเสร็ จงาน

4.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (Production and Performance)
4.2.1 ขั้นตอนการแคมเปญ สติว เด้ น มาร์ เก็ต จัดตั้งแต่ที่ 23 – 25 มิถุนายน 2560 คอนเซปของงาน คือ จัด
ขึ้นมาเพื่อให้นกั ศึกษาย่านฝั่งธนได้มีโอกาศจัดบูทร้านค้าเสมือนตลาดทดลองให้จดั บูทจาหน่ายสิ นค้าภายใต้
คอนเซป Student Marketโดยกิ จกรรมนี้ จดั ขึ้ นเพื่ อสร้ า ง Traffic และกระตุ น้ ยอดขายให้กบั บูทร้านค้าของ
นักศึกษาโดยมีนกั ศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย

รู ป 4.6 ติดตั้งโครงบูท,ป้ ายชื่ อร้ าน,ระบบไฟ

รู ป 4.7 พิธีกรMC กล่าวเปิ ดงานต้ อนรับกิจกรรม Student Market

รู ป 4.8 ภายในงานยังมีการละเล่ นดนตรีสด เพื่อความบันเทิงแก่ ผ้ ูคนภายในงานกิจกรรม

รู ป 4.9 มีการละเล่ นดนตรีสด สร้ างความเพลิดเพลินให้ แก่ ผ้ ชู มและผู้ซื้อสิ นค้ าภายในงาน

รู ป 5.0 บรรดาลูกค้ าสตรีเลือกหยิบสิ นค้ ากันอย่างเพลิดเพลิน

รู ป 5.1 นักเรียนและนักศึกษาร่ วมถ่ ายภาพกับกิจกรรม Student Market

รู ป 5.2 บรรยากาศโดยรอบๆงานกิจกรรมทีเ่ ต็มไปด้ วยความครื้นเครง

รู ป 5.3 นิสิตนักศึกษาต่ างพากันให้ ความสนใจกับกิจกรรมStudent Market

4.2.2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สติว เด้ น มาร์ เก็ต จัดขึ้นในวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ มี MCโฟ
นพร้อมทั้งเชิ ญชวนให้ผทู ้ ี่เดินผ่านไปผ่านมาที่ ณ บริ เวณชั้น 1 หน้าร้านMK ได้เข้าร่ วมรับชมและซื้ อสิ นค้า
ภายในงานที่นกั ศึกษาได้นามาจัดบูทจาหน่ายสิ นค้าต่างๆ
4.2.3 คอยดูความเรี ยบร้อยภายในงานกิจกรรมว่ามีความราบรื่ น เป็ นไปตามที่กาหนดหรื อไม่

4.3 ขั้นตอนสรุ ปผลการทางาน (Post-Production)
ลาดับ

ร้ านค้ า

รายรับ

1.

หมีน่ ุมนิ่ม by เอ๋ยนก

14,850 บาท

2.

Fifteen Dogs House

14,000 บาท

3.

DADA CASE

14,000บาท

4.

EED LID MATT

13,500 บาท

5.

EIMPVERYSHOP

12,500 บาท

6.

MOODAM STYLE

12,000บาท

7.

ปังคัพ

12,000 บาท

8.

Noonitshop’z

8,500 บาท

9.

SongBaccessories

6,800 บาท

10.

สถานีชื่นใจ

4,758 บาท

11.

ชาปักษ์ ใต้

4,000 บาท

12.

Ribs&Bones

3,135 บาท

รู ปภาพ 4.8 ตารางสรุ ปจานวนยอดรายรับของร้ านค้ าภายในงาน
4.3.1 เมื่อกิจกรรมสิ้ นสุ ดจะมีการรวบรวมจานวนเงินของแต่ละร้านว่าได้รายรับจานวนเท่าไหร่ และจัด
อันดับรายรับของแต่ละร้านว่าร้านใดมียอดขายมากที่สุด
4.3.2 แจ้งงานกับแผนกที่ตอ้ งรับผิดชอบอีกครั้งเพื่อรื้ อถอนอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆหลังเสร็ จกิจกรรม

