บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ : 4,4/1-2,4/4 ถนนราชดาริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 1033
โทร: 0-2640-7000
Fax: 0-2255-9767

รู ปที่ 3.2 แผนที่ที่ต้ งั ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
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รู ปที่ 3.3 แผนผังภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
3.2 ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ชูจุดเด่นเป็ นไลฟ์ สไตล์แลนด์มาร์ กของกรุ งเทพ ศูนย์การค้า
ครบวงจรที่มีพ้นื ที่รวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีพ้นื ที่ขายมากเป็ นอันดับสามของโลก เป็ นไลฟ์ สไตล์
ช้อปปิ้ งคอมเพล็กซ์แห่งแรกในไทย
3.2.1 ผลิตภัณฑ์ สินค้ าของศู นย์ การค้ า เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์เป็ นศูนย์การค้าชูจุดเด่นเป็ นไลฟ์ สไตล์แลนด์มาร์ กของกรุ งเทพ รวมไว้ท้ งั แฟชัน่ ร้านค้า
มากกว่า 560 ร้านค้า ร้านอาหาร 126 ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์ , ฟู้ ดฮอลล์, และห้องสมุด
3.2.2 วิสัยทัศน์
ผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาคที่ได้รับการชื่นชมสู งสุ ดจากทุกคนและไม่หยุดนิ่งในการสร้าง
ประสบการณ์ แห่งความสุ ขในระดับโลก
3.2.3 พันธกิจ
1.เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ทุกคนชื่นชม
2.เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์การค้าที่ไม่หยุดนิ่ง
3.เป็ นผูพ้ ฒั นาศูนย์ระดับภูมิภาค
4.เป็ นผูส้ ร้างประสบการณ์ความสุ ขที่เหนือกว่า
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
องค์ก าร คื อ ระบบของกลุ่ ม กิ จกรรมที่ มี ก ารประสานงานระหว่างกัน หรื อการรวมกลุ่ ม ของบุ ค คล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป บริ ษทั เซ็ นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) จัดเป็ นองค์การแบบหวังผลกาไร (For-profit) หรื อ
องค์การธุ รกิจ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างรายได้และผลกาไรจากการขายสิ นค้าและบริ การ
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3.3.1โครงสร้ างองค์ กร

รู ปที่ 3.4 โครงสร้างองค์กร
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3.3.2 คณะผู้บริหาร

รู ปที่ 3.5 คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน)
3.3.3 ประวัติของบริษัท เซ็นทรัลเวิลด์
พื้นที่ ของศูนย์การค้าเป็ นที่ต้ งั เดิ มของวังเพ็ชรบูรณ์ วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ า
จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ าฯ สิ้ นพระชนม์ นักธุ รกิจญี่ปุ่นได้ขอซื้ อที่ดิน
บริ เวณวังเพื่อก่อสร้างห้างไทยไดมารู ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการศูนย์การค้าราชประสงค์ จากนั้น บริ ษทั วัง
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เพชรบูรณ์ โดยนายอุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เช่าที่ดินนี้ จากสานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เพื่อก่อสร้ าง
ห้างสรรพสิ นค้า
เวิ ล ด์ เทรดเซ็ น เตอร์ เริ่ ม ก่ อ สร้ า งเมื่ อ พ.ศ. 2525 และเปิ ดด าเนิ น การเมื่ อ พ.ศ. 2532 ประกอบด้ว ย
ห้างสรรพสิ นค้าเซน (ZEN) และอิเซตัน (Isetan) แต่ในปลายปี 2545 ทางบริ ษทั วังเพชรบูรณ์ ประสบปั ญหาทาง
การเงิ น ไม่ ส ามารถดาเนิ นการก่ อสร้ างโรงแรมและอาคารส านัก งานให้แล้วเสร็ จ ส านักงานทรั พ ย์สิ นส่ วน
พระมหากษัตริ ยจ์ ึงเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั อื่นเข้ามาประมูลเป็ นผูบ้ ริ หารศูนย์การค้า รวมทั้งพัฒนาพื้นที่และต่อเติม
อาคารให้แล้วเสร็ จตามข้อตกลงในคู่สัญญา โดยมีการเปิ ดประมูลและปรับโครงสร้างจากเดิมด้วยวิธีการเปลี่ยน
ถ่ายสัญญาไปเป็ น โดยมีกลุ่มเซ็นทรัลและเดอะมอลล์ เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประมูล
ปั จ จุ บ ัน โครงการนี้ บริ ห ารงานโดย บริ ษ ัท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จากัด (CPN) โดยในระยะแรกเป็ นการ
ปรับปรุ งและต่อเติมอาคารสานักงาน ที่ทางเจ้าของพื้นที่เดิมได้สร้างไว้แต่ยงั ไม่แล้วเสร็ จ จากนั้นจึงเริ่ มปรับปรุ ง
ในส่ วนของศูนย์การค้าโดยเปลี่ ยนชื่ อเป็ น เซ็ นทรัลเวิลด์พลาซ่ า(Central World Plaza) และสร้างเซ็นทรัลเวิลด์
สกายวอล์ก (CentralWorld Skywalk) ทางเชื่ อมลอยฟ้ าระหว่างสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส สถานี ชิดลม และสถานี
สยาม โดยความร่ วมมือกับกรุ งเทพมหานคร เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
ต่อมาในปี 2549 บริ ษทั ได้มีการปรับปรุ งทั้งบริ เวณโดยรอบทั้งหมด ต่อเติมโครงสร้างที่เหลือจากชั้นบน
เป็ นพื้นที่สาหรับส่ วนการพัฒนาเป็ นลานกิจกรรม และสร้างอาคาร Zen รวมทั้งภัตตาคารและส่ วนโรงแรมซึ่ งต่อ
เติมไปจากช่วง อิเซตัน พร้อมกับเปลี่ยนชื่ อศูนย์การค้าเป็ นเซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชี ย เป็ นอัน ดับ 2 โดยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด
ศูนย์การค้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

รู ปที่ 3.6 คุณ อิศเรศ จิราธิวฒั น์ ผูอ้ านวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีร่ ับมอบหมาย ตาแหน่งพนักงานการตลาด ฝ่ าย Event ทาหน้าที่ดงั นี้
1. ทา Event Preview และ Event Review ของงาน Event ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทุกเดือน
2. ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของศูนย์การค้าก่อนศูนย์เปิ ดเวลา 09:00 น.
3. ถ่ายเอกสาร
4. จัดทาเรื่ องการขอเบิกเงิน จ่ายให้กบั บริ ษทั ออแกไนท์ ที่มาจัดงาน Event ในศูนย์
5. ติดต่อประสานงาน ขอใบเสนอราคากับทางลูกค้า
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6. จัดทา Competitive งาน Event ของคูแ่ ข่ง ส่ งพนักงานพี่เลี้ยงทุกอาทิตย์
7. ขอข้อมูลติดต่อกับลูกค้าที่เป็ นร้านค้าภายในศูนย์
8. ช่วยพนักงานฝ่ าย Event ในการจัดงาน Event ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยจัดงาน ช่วยตรวจสอบความ
เรี ยบร้อย
9. ปั๊ มบัตรจอดรถให้กบั ลูกค้า
10.ส่ งเอกสารให้กบั พนักงาน แผนก Marketing

รู ปที่ 3.7 ภาพการตรวจศูนย์ในตอนเช้า ก่อนศูนย์เปิ ด

รู ปที่ 3.8 ภาพการช่วยตรวจความเรี ยบร้อยของการจัดงานโครงการหลวง
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นาย เอกชัย ธรรมรักษ์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ ายการตลาด สถานะ โสด

รู ปที่ 3.9 พนักงานที่ปรึ กษา
3.6 ระยะเวลาปฎิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม – 28 สิ งหาคม 2558
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 เก็บรวมรวมข้ อมูล
3.7.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ การสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูท้ ี่มาเยี่ยมชมงานโครงการ
หลวง ครั้งที่ 46 ภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จานวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล วิธี ใ นการเก็ บ ข้อมู ล เป็ นการเก็ บ ข้อ มู ล แบบเจาะจง โดยเก็ บ ข้อ มู ล ลู ก ค้าที่ ม าเยี่ย มชมงาน
โครงการหลวง ครั้งที่46 ในช่วงวันที่ 7– 16 สิ งหาคม 2558
3.7.1.2 ข้อมูลทุ ติยภูมิ เก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ของบริ ษทั และค้าหาข้อมูลเพิ่ มเติมจากเว็บ
ไซด์ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายงาน เช่น ข้อมูลบริ ษทั โครงสร้างองค์กร เป็ นต้น
3.7.2 วิธีการดาเนินงาน
ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิธี การสอบถามเกี่ ยวกับความพึงพอใจของผูท้ ี่มาเยี่ยมชมงาน
โครงการหลวง ครั้งที่ 46 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ จานวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีในการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูลแบบเจาะจง โดยเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่ มาเยี่ยมชมงาน
ตั้งแต่ วันที่ 7 -16 สิ งหาคม 2558
- วิธีการคิดค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลโดยแสดงความสัมพันธ์และ
แจกแจงค่าของตัวแปรของข้อมูลตั้งแต่ 2ตัวแปรขึ้นไป โดยมีสูตรในการคานวณ ดังนี้
P

=

𝑋 × 100
𝑁
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โดยที่ P = ค่าเฉลี่ยร้อยละ
X = จานวนตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามนั้น
N = จานวนตัวอย่างของกลุ่มนั้น
- การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้กบั การวัดมาตราตาม
วิธีการของไลเกิร์ต โดยแบ่งเป็ น 5อันดับ และให้คะแนนจากมากสุ ดไปหาน้อยสุ ด
พอใจมาก
คะแนน 5 คะแนน
พอใจ
คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
คะแนน 3 คะแนน
ไม่พอใจ
คะแนน 2 คะแนน
ไม่พอใจมาก คะแนน 1 คะแนน
โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด
จากนั้นนาคะแนนที่ ได้มาทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean)
โดยมีสูตรการหาค่าเฉลี่ย (Mean) คือ
X
=
X
N
โดยที่

X

X
N

=
=
=

ค่าเฉลี่ย
คะแนนรวมทั้งหมดของคาถาม
จานวนผูต้ อบและแบบสอบถาม
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3.7.3 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูล
2. ศึ ก ษาข้อ มู ล การจัด งานโครงการ
หลวงของบริ ษทั
3. ค้นหาปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
4. จัดทาข้อมูลของงานโครงการหลวง
5.จัดเตรี ยมเอกสารประกอบโครงงาน
6. จัดทาโครงงานและสรุ ปผล
3.7.4 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. Computer
2 .Printer
ซอฟต์ แวร์
1.โปรแกรม Microsoft World
2.โปรแกรม Microsoft Excel
3. โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ

พ.ค. 58

มิ.ย. 58

ก.ค. 58

ส.ค. 58

ก.ย.58

