บทที4่
ผลปฏิบัติการทางานตามโครงงาน
จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับบริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด ในงานการ
จัดประชาสัมพันธ์ งานอีเว้นท์ของ ”นมโฟร์ โมสต์โอเมก้า 369 และโอเมก้าโกลด์ในงานวัน World
Milk Day” เพื่อเป็ นการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มด้านการขาย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและให้เป็ นที่รู้จกั
และมียอดขายเพิ่มขึ้ น โดยมีระยะเวลาในการจัดงานอีเว้นท์วนั ที่ 26 มิถุนายน 2561 ถึง วันที่ 4
กรกฏาคม 2561 สถานที่ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวสเกต โดยคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาขั้นตอนการ
จัดการจัดประชาสัม พันธ์ งานอีเว้นท์“นมโฟร์ โมสต์โอเมก้า 369 และโอเมก้าโกลด์ในงานวัน
World Milk Day” ครั้งนี้ของบริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด ได้จดั ขึ้น โดยจะขอนาเสนอผลการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
4.1 ขั้นตอนการจัดงานประชาสัมพันธ์
4.2 การจัดงานอีเว้นท์ (Event)
4.3 คาศัพท์ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ในงานอีเว้นท์ (Event)
4.1 ขั้นตอนการจัดงานประชาสั มพันธ์ มีดงั ต่อไปนี้
4.1.1 วิธีการเตรียมงานภายในองค์ กร
 บริ ษทั ช็อปเพลิน จากัด จะมีการเรี ยกเข้าประชุมวางแผนเพื่อ
เตรี ยมงาน
 ฝ่ าย Creative เสนอรู ปแบบงาน รู ปบู ธ โปสการ์ ด เต้นท์การ์ ด
จาลองเสนอให้กบั ลูกค้า
 จัดทาเอกสารขอใช้พ้นื ที่ และใบแจ้งนาสิ นค้าเข้าไปใน
ห้างสรรพสิ นค้าสถานที่จดั กิจกรรมงานประชาสัมพันธ์และงานอี
เว้นท์
 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์จดั หาพนักงานในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบตั ิงาน
และอบรมงานโดยใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ท่าน มี
ดังต่อไปนี้
o Supervisor 1 ท่ า น เป็ นผูด้ ู แ ลควบคุ ม งานในงาน เป็ น
ผูร้ ายงานความคืบหน้าของงาน
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o MC Master of Ceremonies 1 ท่าน เป็ นพิธีกรดาเนิ นงาน
เป็ นผูพ้ ดู ประชาสัมพันธ์ให้กบั สิ นค้า
o PG Promotion Girl 2 ท่าน เป็ นพนักงานโปรโมท
สิ นค้า ตอบคาถามเมื่อมีลูกค้าสนใจสิ นค้า เน้นการขาย
สิ นค้าที่มีการจัดโปรโมชัน่ อยูใ่ นบูธ
o Staff 2 ท่าน เป็ นผูช้ ่วยในงานอีเว้นท์ จัดเตรี ยมของและ
อุปกรณ์ต่างๆ ในงานให้เรี ยบร้อย
 Manager ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

รูปภาพที่ 4.1 บูธจาลอง

4.1.2 วิธีการเตรียมงานภายนอกองค์ กร
หลังจากมีการประชุม และจัดทาเอกสารภายในองค์กรเรี ยบร้อย
แล้ว จะเป็ นขั้นตอนของการไปเตรี ยมงานกับห้างสรรพสิ นค้า CentralPlaza
WestGate โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
 ตรวจความเรี ยบร้อยของพื้นที่ที่จดั กิจกรรม
 ยืน่ เอกสารขออนุญาตเพื่อนาสิ นค้าของพรี เมี่ยมและลงสิ นค้า
โปรโมชัน่ ที่จดั กิจกรรม พร้อมทั้งพนักงานที่ปฎิบตั ิงานเพื่อขอ
เข้าพื้นที่
 ติดตั้งบูธ จัดของ เตรี ยมเช็คบาร์ โค้ดสิ นค้าให้ตรงกับโปรโมชัน่ ที่
จัด
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 เช็คความเรี ยบร้อยทั้งหมดอีกครั้งและเตรี ยมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานในวันจริ ง

รู ปภาพที่ 4.2 พื้นที่จดั บูธกิจกรรม ณ ห้างสรรพสิ นค้า CentralPlaza WestGate

รู ปภาพที่ 4.3 บูธกิจกรรมจริ ง
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4.2 การจัดงานอีเว้นท์ (Event)
เป็ นการจัดกิ จกรรมพิเศษสาหรับสิ นค้า นมโฟร์ โมสต์โอเมก้า 369 และโอเมก้า
โกลด์ ที่ จาหน่ ายในงานอี เว้นท์น้ ี ซึ่ งจะมีท้ งั ราคาพิเศษของสิ นค้า เล่ นเกมส์ ในบูท และแจกของ
สมนาคุณเมื่อได้ทาตามเงื่อนไขของกิจกรรมที่จดั ขึ้น
4.2.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ (Events) มีดังนี้
 หน้าที่ของพนักงานภายในบูธกิจกรรม
o Supervisor ดูแลทีมงาน รายงานความคืบหน้าของ
กิจกรรมให้บริ ษทั รับทราบ ถ่ายภาพการทากิจกรรม
และ แก้ไขสถานการณ์ ต่างๆภายในกิ จกรรมตลอด
การจัดงาน
o MC Master of Ceremonies ประชาสัมพัน ธ์
รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นค้าและโปรโมชัน่ พิเศษผ่าน
ทาง ไมโครโฟน (Microphone)
o PG Promotion Girl เชี ยร์ ขายสิ นค้า ถาม – ตอบ
รายละเอียดกับลูกค้า เกี่ ยวกับโปรโมชัน่ และข้อมูล
อื่นๆ
o Staff ดูแลเรื่ องการจัดสิ นค้าเพื่อความสะดวกในการ
ขาย และภาพรวมของบู ธกิ จกรรมให้เรี ยบร้ อยอยู่
เสมอ
 โปรโมชัน่ และ กิจกรรมภายในบูธกิจกรรม
o ลูก ค้า ซื้ อนมโฟร์ โมสต์โอเมก้า 369 และโอเมก้า
โกลด์ ในบูธขนาดใด รสชาติใดก็ได้ครบ 399 บาท
ชาระเงิน และนาใบเสร็ จ มารับของสมนาคุณเป็ น
กระเป๋ ารู ปสัตว์ได้จานวน 1 ใบ
o ได้สิ ท ธิ์ เล่น เกมส์ ห มุน วงล้อ ให้ล ูก ศรลงภาพที่
ทางบูธกิจกรรมกาหนด จะได้รับแก้วพี่ววั จานวน 1
ใบ
o ถ้า ลูก ค้า หมุน วงล้อ ลูก ศรไม่ไ ด้ล งภาพตามที ่บ ูธ
กาหนดไว้ จะได้รับกล่องระบายสี จานวน 1 กล่อง

22

o พนักงาน MC จะเชิญชวนให้นอ้ งๆเด็กๆทุกคน
สามารถเข้ามาแข่งขันต่อเลโก้ กิจกรรมภายในบูท
เพื่อลุน้ ของรางวัล

รู ปภาพที่ 4.4 มอบของ พรี เมี่ยม

รู ปภาพที่ 4.5 กิจกรรมภายในบูธ

23

รู ปภาพที่ 4.6 กิจกรรมภายในบูธ

รู ปภาพที่ 4.7 มอบของพรี เมี่ยม(กล่องสี )
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4.3 คาศัพท์ทใี่ ช้ ประชาสั มพันธ์ ในงานอีเว้นท์ (Event)
ตารางคาศัพท์ ที่ 4.1 การประชาสั มพันธ์ ในงานอีเว้นท์
คาศัพท์

ความหมาย

1. Ambience

โครงสร้างหรื อสื่ อประชาสัมพันธ์ในงานอีเว้นท์ของแบรนด์สินค้า

2. BA (Beauty
Advisor)

ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความงาม แนะนาให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับ
เครื่ องสาอางค์ และ ความสวยงาม

3. Back Stage

อาชีพของผูท้ ี่อยูเ่ บื้องหลังอีเว้นท์บนเวที มักจะเเต่งกายชุดดาคอย
ปล่อยคิวนักเเสดง พิธีกร หรื อโชว์ต่างๆหลังเวที

4. Budjet

ค่าตอบแทนหรื อเงินค่าตัว นัน่ เอง ซึ่ งจริ งๆแปลตรงตัวแปลว่า
งบประมาณ หรื องบที่ต้ งั ไว้ งานส่ งเสริ มการขาย

5.

จุลสาร,แผ่นโปรโมชัน่ หรื อ แผ่นแนะนาข้อมูล

Brochure

6. Backdrop

เป็ นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมในอาคารใช้ติดตั้งเป็ น
ฉากหลังในการแถลงข่าว นาเสนอในงานเปิ ดตัว งานมงคล งาน
แต่งงานหรื อ พิธีต่างๆ

7. Beach Flag

เป็ นธงขนาดใหญ่ นาไปใช้ภายนอกได้ดีมีชื่อแบนด์หรื อโลโก้
แบนด์น้ นั ๆติดอยู่

8. Brand

ยีห่ อ้

9. cheap

ถูก

10. Customer

ลูกค้า

11. Discount

ส่ วนลด

12. Evaluate

หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า Eva (อีวา) คือ การประเมินผลการทางาน
หลังจากจบงานอีเว้นท์น้ นั ๆ

13. Expensive

แพง
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14. Guest Speaker

วิทยากรรับเชิ ญที่มาร่ วมงาน หรื อผูท้ ี่ได้รับเชิญมาเป็ นแขกบนเวที

15. Hang

การนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเว้นท์ไปแขวนไว้บนเพดานของ
สถานที่จดั งานนั้น ๆ เช่น การ Hang ไฟ, Hang เครื่ องโปรเจคเตอร์

16. Inspiration

เป็ นส่ วนหนึ่งของการนาเสนองานอีเว้นท์ ที่ควรจะต้องบอกที่มา
ของอีเว้นท์ที่เราจะนาเสนอ

17. in stock

มีสินค้า

18. Inventory

สิ นค้าคงเหลือ

19. Japan flag

ธงที่เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมพร้อมขาตั้งที่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและ
ผลิตภัณฑ์

20. 21. Job

ใช้เรี ยกการทางานอีเว้นท์แต่ละงาน เช่น เดือนนี้มีอีเว้นท์กี่ Job

21. Light & Sound

ระบบของแสง-เสี ยง ที่มีอยูใ่ นงานอีเว้นท์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ใช้สร้าง
บรรยากาศของงาน ที่จะทาให้ผชู้ มสร้างสรรค์ จินตนาการและการ
รับรู ้ร่วมกันไปกับงานนั้น ๆ

22. Mapping

เทคนิคของการฉายภาพที่นบั ว่าทันสมัยที่สุดในยุคนี้ เป็ นการฉาย
ภาพลงบนพื้นผิวของฉากที่มีรูปทรงเรขาคณิ ต หรื อฉายภาพไปบน
อาคารที่มีพ้นื ขาว

23. MC ( Master of
Ceremonies)

พิธีกร ผูด้ าเนินรายการ มีความสามารถทางด้านวาทศิลป์ บางครั้ง
ต้องหน้าที่เพียงลาพัง จึงควรมีไหวพริ บความฉลาดทางด้าน
ความคิด และ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

24. Need

บูธเล็ก ๆ ที่นาเสนอหรื อขายผลิตภัณฑ์ในงานอีเว้นท์น้ นั ๆ

25. Organizer

เป็ นชื่อเรี ยกบริ ษทั จัดอีเว้นท์ในเมืองไทย ไม่วา่ จะเป็ นผูจ้ ดั
กิจกรรมหรื องานพิธีต่างๆรวมถึงงานสังสรรค์ , เผยแพร่ ขอ้ มูล ซึ่ ง
จะทาตามความต้องการของเจ้าของงาน
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26. out of stock

ไม่มีของ

27. PC (Product
Consultant)

ผูเ้ ชี่ยวชาญแบบเจาะลึก มีหน้าที่ให้คาปรึ กษาทางด้านผลิตภัณฑ์
เชียร์ สินค้า แนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า

28. PG ( Promotion
Girl )

พนักงานที่คอยแนะนาสิ นค้า ส่ งเสริ มการขายคอยกระตุน้ ให้ผคู ้ น
เกิดความสนใจและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า

29. PT (Pretty)

เน้นการดึงดูดลูกค้าด้วยความงาม น่ารัก เชียร์ ขายสิ นค้า

30. Premium Products

สิ นค้าพิเศษ

31. Price tag

ป้ ายราคา

32. Product

สิ นค้า

33. Questionnaire

แบบสอบถามที่มกั ใช้เป็ นเอกสารประเมินการจัดงาน ส่ วนใหญ่ใช้
กับงานสัมมนาหรื องานเทรนนิ่ง

34. Rehearsal

การแจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ โดยบางผลิตภัณฑ์อาจคิดกิจกรรมอี
เว้นท์มาเพื่อการแจก Sampling โดยเฉพาะ โดยส่ วนใหญ่แล้ว การ
แจก Sampling มักจะต้อง สร้างให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่
การซื้ อสิ นค้า ถึงจะเรี ยกได้วา่ ประสบความสาเร็ จ

35. Receipt

ใบเสร็ จ

36. Roll Up

อุปกรณ์แสดงภาพสิ นค้า อุปกรณ์ออกบูท ป้ ายโฆษณาสิ นค้า
สามารถม้วนเก็บได้ น้ าหนักเบาขนย้ายสะดวก สามารถติดตั้ง(ต่อ)
และเคลื่อนย้ายสะดวก สบายในการติดตั้ง ประหยัดพื้นที่ ค่าขนส่ ง
และเวลา ได้ประโยชน์สูงสุ ด วัสดุช้ นั ดีแข็งแรงและทนทาน มี
หลากหลายขนาด

37. Sampling

การสุ่ มตัวอย่างสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

38. Shop

ร้านค้า

39. Special

ข้อเสนอพิเศษ

27

40. Staff

พนักงานที่ทาหน้าที่ทวั่ ไปใน งานEvent นั้นๆซึ่ งนอกเหนื อไปจาก
หน้าที่ของ ตาแหน่งข้างต้นซึ่ งสามารถแยกออกได้เป็ นหลาย ทา
หน้าที่ดูแลความเรี ยบร้อยบนเวที

41. Standee

เป็ นป้ ายที่เอาไว้ใช้ ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริ การของร้านค้า
เหมาะสาหรับวางหน้างาน event ต่างๆ สามารถทาเป็ นของขวัญ
หรื อเอาไว้ใช้ถ่ายรู ปในโอกาสพิเศษต่างๆ

42. Supervisor

ผูด้ ูแล ผูค้ วบคุมงาน

43.

ป้ ายโชว์ขอ้ มูลตั้งโต๊ะ

Tent Card

44. Timetable

เป็ นตารางของฝ่ ายผลิตงานอีเว้นท์ที่ทาขึ้นเพื่อการนัดหมายและ
ความเข้าใจที่ตรงกันของการซ้อมคิว หรื อการติดตั้งโครงสร้างงาน
ต่างๆ และเป็ นเอกสารที่ใช้ในการควบคุมเวลาในการจัดอีเว้นท์น้ นั
อีกด้วย

45. Trolley

รถเข็น

46. Utilize

การนาโครงสร้างหรื ออุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ในงาน อีเว้นท์
มาใช้ใหม่ โดยการลอกวัสดุปิดผิวเดิมออก และนาวัสดุปิดผิวชุด
ใหม่มาปิ ดทับ ทาให้สามารถนาโครงสร้างนั้น ๆ ไปใช้ได้หลาย
ครั้งเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดอีเว้นท์

47. Visualize

เป็ นกลุ่มคนอีเว้นท์ที่อยูใ่ นส่ วนของการสร้างสรรค์ ที่สร้างภาพ
จากจินตนาการ และความคิดของครี เอทีฟที่นาเสนองาน ให้
ออกมาเป็ นภาพเสมือนจริ ง เพื่อให้ผจู้ า้ งงานและคนจัดอีเว้นท์

48. Window Dispay

อีเว้นท์ที่ลกั ษณะการจัดวางผลิตภัณฑ์ต่างๆเหมือนการจัดวางใน
ห้างสรรพสิ นค้า มาเป็ นรู ปแบบในการนาเสนอ

49. X-Stand

เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยในการนาเสนอสื่ อต่างๆ ในรู ปแบบของแบน
เนอร์ โดยโครงสร้างจะเหมือนรู ปตัวเอ็กซ์ (X) หรื อเครื่ องหมาย
กากบาท เหมาะกับงานแสดงสิ นค้า ออกบูทขายสิ นค้า

