บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เดอะมอลล์เป็ นศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าในประเทศไทย โดยมีเจ้าของคือกลุ่มเดอะ
มอลล์ หรื อบริ ษทั เดอะมอลล์กรุ๊ ป จากัดมีสาขา ได้แก่ รามคาแหง ท่าพระ งามวงศ์วาน บางแค บาง
กะปิ และนครราชสี มา นอกจากนี้ บางสาขายังมีสวนน้ าและสวนสนุ กด้วย เดอะมอลล์สาขาแรก เปิ ด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2524 บริ หารงานโดยศุภชัย อัมพุช เจ้าของธุ รกิจอาบอบนวดหลายแห่งบน
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ปัจจุบนั เดอะมอลล์บริ หารงานโดยสุ รัตน์ อัมพุช และ ศุภลักษณ์ อัมพุช บุตรสาว
ของศุภชัยนอกจากนี้ เอ็มโพเรี ยม เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน และบลูพอร์ ต ก็เป็ นธุ รกิ จในเครื อ
เดอะมอลล์ดว้ ย
เนื่องจากเหตุการณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
ได้เสร็ จสวรรคต นาความโศกเศร้าเสี ยใจมาสู่ ประชาชาคนไทยทัว่ ประเทศ รัฐบาลจึงได้จดั งานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นพระราช
พิธีที่รัฐบาลไทยจัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ
ดุลยเดชเป็ นครั้งสุ ดท้าย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ นทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าโปรดจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมครั้งนี้
นอกจากเป็ นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช และแสดงให้เห็นถึงความรู้รักสามัคคีของคนในชาติแล้ว ยังเป็ นการให้ความรู้และฝึ กทักษะใน
การทาดอกไม้จนั ทน์ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนากลับไปต่อยอดสร้างอาชีพ
ตามคติความเชื่ อของชาวพุทธไทยแต่โบราณ ถือเป็ นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยเป็ น
ครั้งสุ ดท้าย และด้วยความเชื่ อว่าจะพบแต่สิ่งดี งามในภพหน้า สิ่ งหนึ่ งที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้จนั ทน์
และธู ปทอง เที ยนทอง เพราะเชื่ อว่ากลิ่ นหอมของดอกไม้จนั ทน์จะนาดวงวิญญาณของผูท้ ี่ ล่วงลับ
ไปสู่ สรวงสวรรค์
ดังนั้นบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด ร่ วมกับ กรุ งเทพมหานคร ร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสานึกใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการมอบดอกไม้จนั ทน์ให้กบั กรุ งเทพมหานคร
จานวน 1,000,000ดอก ทางบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด จึงได้กระจายการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ไป
แต่ละสาขา สาหรับห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค ได้ร่วมประดิษฐ์จานวน 150,000 ดอก
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เพื่อนาไปในงานพระราชพิธีฯ ในครั้งนี้ โดยการเชิญชวนลูกค้า ประชาชนทัว่ ไป และพนักงาน ร่ วม
ประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ ภายในห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์
ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะจัดท ารายงานโครงงานการปฏิ บ ัติง านสหกิ จ ศึ ก ษาการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กระบวนการการจัดกิ จกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่ อง ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อ
หลวงของบริ ษ ัท เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จ ากัด สาขาบางแค เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภัก ดี แ ละอาลัย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็ นครั้งสุ ดท้าย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่ อ บู ร ณาการการเรี ย นการสอนของวิ ช าการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ คณะนิ เ ทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย สยาม สู่ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรมพิเศษ โครงงานดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อ
หลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ประจาปี 2560
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
การศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรม เรื่ องโครงงานสหกิจกระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษงาน
ดอกไม้จนั ทน์ ทาจากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ประจาปี 2560
เพื่อศึ กษาขั้นตอนกระบวนการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยขอบเขตการศึกษาอยู่
ระหว่า ง วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึ งวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้างสรรพสิ นค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางแค
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ผูศ้ ึกษาสามารถบูรณาการการเรี ยนการสอนของภาควิชาการจัดกิ จกรรมพิเศษ คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สู่ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1.4.2 ผูศ้ ึกษาสามมารถศึกษากระบวนการการจัดกิ จกรรมพิเศษโครงงานดอกไม้จนั ทน์ ทา
จากใจถวายพ่อหลวงของบริ ษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ ป จากัด สาขาบางแค ประจาปี 2560 เพื่อจัดกิจกรรม
พิเศษ ณ ห้างสรรพสิ นค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค

