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ของผลิตภัณฑ์ โปรวิชั่น และ ดัชเชส โดยบริษัท เอ้าท์เลท108 จํากัด ปี พ.ศ. 2561”  โดยมี

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการถ่ายภาพผลิตภณัฑ์เพื่อการโฆษณา บริษทั เอ้าท์เลท108 จาํกดั 
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กราฟฟิก และยงัไดเ้รียนรู้ขั้นตอนในการทาํงานของ กราฟฟิก ในดา้นต่างๆ 

 

ผูจ้ดัทาํไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานในแผนก กราฟฟิก ตาํแหน่ง ผูช่้วย กราฟฟิก โดยมี

หน้าท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการถ่ายภาพสินคา้เพื่อนาํภาพมา ไดคทั และ รีทชั รูปสินคา้ จดัวาง

องคป์ระกอบของรูปภาพใหเ้หมาะสมและสวยงามตามแบบท่ีบริษทัตอ้งการใหลู้กคา้ใจง่าย 

 

ผลจากการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเวลา 16 สัปดาห์นั้น 

นอกจากจะไดป้ระโยชน์และประสบการณ์นั้น ยงัไดฝึ้กพฒันาการดา้นทกัษะในทางวิชาชีพตาม

สภาพจริง เช่น เคร่ืองมือในการทาํงาน กลอ้งถ่ายภาพ เทคนิคในการแต่งภาพ ไดฝึ้กไดเ้รียนรู้งานใน

ด้านท่ีไม่เคยรู้มาก่อน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานในการทํางานกันเป็นทีม ทําให้เรามี

ประสบการณ์ และพร้อมท่ีจะกา้วเขา้สู่การทาํงานอยา่งมืออาชีพในอนาคตได ้

คําสําคัญ :  โฆษณา / ถ่ายภาพ 
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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในยคุปัจจุบนัน้ี ศูนยก์ารคา้หรือหา้งสรรพสินคา้เป็นท่ีนิยมของคนทัว่ไปเป็นอยา่งมากและ

ในหลาย ๆ ประเทศ โดยเช่นเดียวกนักบัประเทศไทย ไม่วา่จะอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

และตามของจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศไทย ซ่ึงเน่ืองจากศูนยก์ารคา้กวา้งใหญ่แถมยงัเป็นท่ีนิยมอยา่ง

มากของคนในกลุ่มทัว่ ๆ ไป เพราะฉะนั้นศูนยก์ารคา้จึงเป็นแหล่งท่ีมีความสะดวกสบายในการ

จบัจ่ายใชส้อยและครบวงจรในหลาย ๆ ดา้นแถมยงัมีบริการท่ีดีและมีคุณภาพอีกดว้ย 

เพราะเหตุน้ี ทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต จึงคิดวา่นอกจากจะมีการคา้ท่ีมีความ

สะดวกสบายและครบวงจรขนาดน้ีแลว้ ภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตยงัมีร้านคา้ต่าง 

ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเคร่ืองสําอาง ร้านเส้ือผา้แบรนด์ต่าง ๆ รวมไปถึงร้านขนมหรือของ

หวานท่ีมีความหลากหมายชนิด ทั้งน้ีทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จึงได้จดักิจกรรม

พิเศษในงาน Giant Wonderland ซ่ึงเป็นงานท่ีรวบรวมความสุดยอดท่ีสุดของช็อกโกแลตท่ีภายใน

งานมีมากกวา่ 20 ร้านแลว้ยงัมี Highlight ของงานคือ เจา้หญิงในเทพนิยาย ท่ีทาํมาจากช็อกโกแลต 

โดยมีความสูง 4 เมตร ซ่ึงงานน้ีทางศูนยก์ารคา้ไดมี้การคดัสรรความเรียบร้อยเพื่อให้ลูกคา้ไดส่ิ้งท่ีดี

ท่ีสุดภายในงานแถมยงัเป็นงานท่ีจดัข้ึนเป็นปีท่ี 3 ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตอีกดว้ย 

ดงัน้ี ทางผูจ้ดัทาํจึงได้จดัทาํรายงานขั้นตอนการจดักิจกรรมพิเศษ กรณีศึกษางาน Giant 

Wonderland โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี  พ .ศ.2561 เพื่อมีความดึงดูดของ

กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความสนใจของลูกคา้ท่ีช่ืนชอบช็อกโกแลตไดม้าเจอกบัร้านต่าง ๆ ภายในงาน

ท่ีมีความหลากหมาย โดยให้ความอร่อย แปลกใหม่และความน่ารักในตวัสินคา้และพร้อมกบัพบจุด

Highlight ของงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทบัใจและมีความยินดีท่ีจะกลับมาใช้บริการของ 

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตอีกคร้ัง 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงขั้นตอนการประสานงานการจดักิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant 

Wonderland ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต ปี พ.ศ.2561 

1.2.2 เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฎิบติังานและสามารถแกไ้ขเฉพาะ

หนา้ในการปฎิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาถึงขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant 

Wonderland ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561 โดยขอบเขต

ของการศึกษาอยูร่ะหวา่ง 2-7 สิงหาคม 2561 

1.3.2 ศึกษาถึงขั้นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษกรณีศึกษางาน Giant 

Wonderland ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตปี พ.ศ.2561 โดยขอบเขตของ

การศึกษาอยูร่ะหวา่ง 2-7 สิงหาคม 2561นอกจากน้ียงัมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง 

ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายงานต่าง ๆ และเพื่อจดัทาํรายงานสหกิจศึกษา 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึง ขั้นตอนการทาํงานของการประสานงานการจดักิจกรรมพิเศษในงาน 

Giant Wonderland ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต ปี พ.ศ.2561 

1.4.2 ได้ทราบถึง ปัญหาและอุปสรรคของการทาํงานในแต่ละขั้นตอนพร้อมวิธีการ

แก้ไขในส่วนต่าง ๆ ของแต่ละขั้นตอนในการประสานงานการจัดงาน Giant 

Wonderland ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561 แล้วยงัสามารถ

แกไ้ขเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

รายงานผลการดําเนินในการศึกษาขั้ นตอนการประสานงานการจัดกิจกรรมพิ เศษ 

กรณีศึกษางาน Giant Wonderland ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปี พ.ศ.2561 โดยมุ่งเน้น

ศึกษากระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการดึงดูดให้กบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้มาใช้

บริการท่ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตแล้วยงัสามารถผลกัดนัและส่งเสริมยอดขายให้กบั

ร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ โดยมีการเน้นไปในส่วนของการสร้างประสบการณ์ใหม่ท่ีดีให้กบัลูกคา้

และผูท่ี้มาใช้บริการโดยมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีมีคุณภาพและคุณค่าท่ีมากกว่าเหนือ

คู่แข่ง ซ่ึงสามารถดาํเนินการควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมพิเศษท่ีมีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์

ของศูนยก์ารคา้ โดยการทั้งหมดน้ีศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตจะมีการส่ือสารผ่านทุก ๆ 

ช่องทางเพื่อถึงไปลูกคา้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางผูจ้ดัทาํจึงได้มีการศึกษาเอกสารท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งและนาํมาเสนอตามหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 กิจกรรมพิเศษหมายถึง 

 2.2 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ 

2.3 การตลาดเชิงกิจกรรม 

 

2.1 กจิกรรมพเิศษหมายถึง 

 การจดักิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ประเภทหน่ึงท่ีสามารถใชส้ร้าง

ความสัมพนัธ์กบัชุมชนหรือประชาชนเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี การจดักิจกรรมพิเศษสามารถทาํได้

หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับความสามารถ และลักษณะของแต่ละกิจกรรมนโยบาย วตัถุประสงค ์

ตลอดจนงบประมาณท่ีหน่วยงานจะใหก้ารสนบัสนุนการจดักิจกรรมพิเศษนั้น 

2.1.1 วตัถุประสงค์ของการจัดกจิกรรมพเิศษ 

เพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นการเผยแพร่ให้ข่าวสารขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสินคา้โดยมุ่งเนน้

ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเขา้ใจ ความสนใจ การเรียนรู้ และรับรู้ข่าวสารอย่างรวดเร็วเพื่อนาไป

เผยแพร่ต่อ 
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2.1.2 ประโยชน์และความสําคัญของการจัดกจิกรรมพเิศษ 

- ช่วยลดความสับสนจากการโฆษณา เน่ืองจากในวนัหน่ึงๆ กลุ่มเป้ าหมายมีการเปิดรับ

ข่าวสารของสินคา้ต่างๆหลากหลายรูปแบบจาํนวนมาก 

- การจดักิจกรรมพิเศษถือเป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคญัในการส่ือสารการตลาด 

เพราะ สินค้าบางชนิดสามารถสร้างความประทบัใจให้ผูบ้ริโภคด้วยการสาธิต เป็นการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริโภคกบัสินคา้ 

- เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะการตลาดระดบัทอ้งถ่ิน 

- สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีท่ีสุด เพราะเป็นการส่งข่าวสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย

โดยตรง 

- เป็นการสนับสนุนการโฆษณาทางออ้ม เน่ืองจากการจดักิจกรรมพิเศษมกัจะเช่ืองโยงกบั

สินคา้และเช่ืองโยงกบัโฆษณา 

- สามารถดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมไดง่้าย 

- เอกสารท่ีแจกในกิจกรรมพิเศษจะแสดงเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัเจา้ของสินคา้ทาํให ้

ผูบ้ริโภคเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสินคา้ 

- กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างข่าวสารเป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารไดโ้ดยเฉพาะกิจกรรมท่ี 

น่าสนใจ 

2.1.3 ข้อดีของการจัดกจิกรรมพเิศษ 

- เสียค่าใชจ่้ายท่ีตํ่าเม่ือเทียบกบัการโฆษณา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจุบนัส่ือโฆษณามีราคา

สูงมากข้ึน 

- หากกิจกรรมพิเศษสามารถจดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะทาํใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและเกิด

การจดจาํไดดี้ยิง่ข้ึน 

- กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัสังคมส่วนรวมไดซ่ึ้งเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์รและสินคา้ 

- กิจกรรมพิเศษนั้นจะไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคไดง่้ายกวา่การส่งเสริมการขายประเภท

อ่ืนๆ  

- กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างข่าวสารและเป็นส่ือในการเผยแพร่ข่าวสารได ้
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2.1.4 ข้อเสียของการจัดกจิกรรมพิเศษ  

- ไม่สามารถรองรับไดว้า่กลุ่มคนท่ีร่วมกิจกรรมพิเศษเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินคา้ท่ีแมจ้ริง

หรือไม่  

- การจดักิจกรรมพิเศษอาจเกิดขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องเล็กๆนอ้ยๆในการดาํเนินงาน 

 

2.2 ประเภทของกจิกรรมพเิศษ 

ธีรพนัธ์ โล่ห์ทองคา (2546) แบ่งกิจกรรมพิเศษ ออกเป็น 2 ประเภทกวา้ง ๆ คือ 

- กิจกรรมพิเศษท่ีสร้างเอง (Created Event หรือ Self-produced Event) องคก์รคิดและจดัข้ึน

เอง 

- กิจกรรมพิเศษท่ีไปร่วมกบัผูอ่ื้น (Participating Event หรือ Third-party Event) ร่วมกบั

องคก์รอ่ืน หรืองานท่ีผูอ่ื้นคิดข้ึน 

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) แบ่งกิจกรรมพิเศษออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

- กิจกรรมท่ีเจา้ของแบรนด์เป็นเจา้ของแต่เพียงผูเ้ดียว (Sole event) กาํหนดวตัถุประสงค ์

ระยะเวลา สถานท่ีจดังาน งบประมาณไดเ้พียงผูเ้ดียว 

- กิจกรรมท่ีมีองคก์รหน่ึงเป็นเจา้ของงาน และมีองคก์รอ่ืน ๆ เขา้ร่วม (Joint Event) ในฐานะ

ผูใ้หก้ารสนบัสนุน (Sponsor) 

2.2.1 แบ่งประเภทของกจิกรรมพเิศษตามเน้ือหาของกจิกรรมพิเศษ 

- กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกับตัวสินค้า (Product Event) เน้นการนาเสนอตัวสินค้าเพื่อเพิ่ม

ยอดขายใหก้บัตวัสินคา้โดยตรง 

- กิจกรรมพิเศษท่ีเนน้องคก์รเจา้ของผลิตภณัฑ์ (Corporate Event) เนน้การสร้างและเพิ่มการ

รับรู้ ทศันคติและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 

- กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัชุมชน (Community Event) จดัข้ึนเพื่อชุมชน 

2.2.2 รูปแบบของกจิกรรมพเิศษ กิจกรรมที่เจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแต่เพยีงผู้เดียว (Sole 

event) ประกอบด้วย 10 รูปแบบ คือ 

- งานเปิดตวัสินคา้หรือบริการ (Launching) + พิธีเปิดงานต่าง ๆ (Grand Opening / Opening 

Ceremony) 

- งานฉลองครบรอบ (Anniversary)  
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- การจดัประกวด (Contest) 

- งานประชุม (Meeting / Convention / Conference) 

- การแข่งขนั (Competition) 

- งานสัมมนา (Seminar / Symposium) 

- งานมอบรางวลั (Award Presentation) 

- กิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM Event) หรือกิจกรรมกระตุน้ยอดขาย (Incentive) 

- กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมเพื่อความรับผดิชอบต่อสังคม  

(PR and CSR Event) 

- กิจกรรมสร้างความบนัเทิงและกีฬา (Entertainment / Sport Event) 

2.2.3 กจิกรรมทีม่ีหลายองค์กรเข้ามาเกีย่วข้อง (Joint Event) ประกอบด้วย 4 รูปแบบ คือ 

- นิทรรศการ (Exhibition / Exposition) 

- งานแสดงสินคา้ (Trade Show) 

- งานออกร้านขายสินคา้ (Trade Fair) 

- การเป็นผูส้นบัสนุนกิจกรรมพิเศษ (Event Sponsorship) 

2.2.4 หน้าทีข่องกจิกรรมพเิศษ 

1. สร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ จนนาํไปสู่ความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ ผ่านสัมผสัทั้ง 5 

คือ รูป รส กล่ิน เสียง และ สัมผสั 

- รูป (Sight) การมองเห็น ตั้งแต่อุปกรณ์ ตกแต่งสถานท่ี เวที การแสดง อาหาร โทนสี 

เคร่ืองแต่งกายของพิธีกรตอ้งสะทอ้นความเป็นแบรนด ์

- รส (Taste) รสชาติของอาหาร เช่น เปิดตวัมอเตอร์ไซต์ฮาร์เลย ์เดวิดสัน ตอ้งมีเบียร์

สัญชาติอเมริกนั อาหารบาร์บีคิว เป็นตน้ 

- กล่ิน (Smell) เช่ือมโยงกบัความทรงจา เช่น ป๊อปคอร์นกบัโรงภาพยนตร์ 

- เสียง (Sound) บ่งบอกบุคลิกของแบรนด ์เช่น การเลือกใชเ้พลงร็อค 

- สัมผสั (Touch) รับรู้ถึงคุณภาพและความแตกต่าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ 

2. ส่ือสารขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  

เช่น จดังานเปิดตวัสินคา้ ก็ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ใหม่ 

3. สร้างหรือดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

อาทิ รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ สถานท่ีจดังาน ดารา/พิธีกรของงาน กิจกรรมในงาน 
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4. เป็นตวันาํสนบัสนุน หรือขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ 

2.2.5 ประโยชน์ของการจัดกจิกรรมพเิศษ (Event Marketing) 

1. Specific Target เจาะจงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน นาํอีเวน้ทไ์ปจดัใกล้ๆ  ท่ีกลุ่มเป้าหมาย

ใชชี้วติอยูก่็ได ้

2. Interactive โตต้อบกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ 

3. Controllable ควบคุมการส่ือสารโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. Cost Effective หลกัความคุม้ค่า / บริหารตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิผล 

5. Amplification ขยายผลการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ “ทาํอีเวน้ทต์อ้งไดม้ากกวา่อีเวน้ท”์ 

6. Flexibility 

7. Quick Feedback 

8. Brand Experience 

9. Evaluation อีเวน้ทป์ระเมินผลได ้

 

2.3 การตลาดเชิงกจิกรรม 

การตลาดยุคปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงและปรับเปล่ียนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดส่ิงสําคัญท่ีสุด คือ การทําให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้

ผลิตภณัฑ์ และมัน่ใจในคุณสมบติัของสินคา้ การจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ี

ขาดไม่ไดส้ําหรับผู ้ประกอบการ   เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพนัธ์สินคา้หรือบริการแลว้ 

ยงัเป็นการกระตุน้ยอดขายหรือสร้างกระแสให้เกิดข้ึน ในช่วงใดช่วงหน่ึง ทาํให้สินคา้หรือกิจกรรม

ท่ีจดัข้ึนได้รับการกล่าวถึง   การจดักิจกรรมให้เป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีกล่าวขานกบัทั้งกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย ส่ือมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาํสินคา้  เพื่อตอกย ํ้าความเหนียวแน่นกบัลูกคา้ เพื่อ

บอกกล่าวถึงการเปล่ียนแปลงของกิจการ ฯลฯ  เป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 

Marketing) ท่ีนบัวนัจะไดรั้บความนิยมมากยิง่ข้ึน   กิจกรรมในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็น

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นจุด เด่นหลกัในยคุปัจจุบนั  ทาํใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดมี้โอกาสสัมผสั

กบัสินคา้อยา่งใกลชิ้ดมากยิง่ข้ึน 
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2.3.1 ความหมายของนักการตลาดการตลาดเชิงกจิกรรม  

คือ เคร่ืองมือทางการตลาดในรูปแบบกิจกรรม ท่ีแต่ละผลิตภณัฑ์จะคิดข้ึนมา เพื่อดึงดูด

ลูกคา้เป้าหมายใหม้าเจอกบัสินคา้และบริษทัสามารถสร้างยอดขาย ณ บริเวณจดังานไดท้นัที การทาํ

กิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจดัประกวด การจดัการแข่งขนั การจดัฉลอง การทาํแรล

ล่ี การสัมมนา เป็นตน้ 

คาํว่า  Event marketing นั้นหมายถึง “ส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม”  ส่วนคาํจาํกดัความ

ของ Event marketing คือ “ เคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดความเป็นตวัตนของแบรนด์ผา่นประสบการณ์ตรง

ของกลุ่มเป้า หมายดว้ยสัมผสัทั้ง 5 ของเขาเอง ”   ซ่ึงหมายความว่า  การให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ วา่ตรา

สินคา้นั้นเป็นเช่นไร   โดยตราสินคา้นั้นจะถูกส่ือผา่นออกมาใหก้ลุ่มเป้าหมายไดรั้บรู้และจดจาํผา่น 

สัมผสัทั้งห้า คือ รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั  จากประสบการณ์ตรงของตนเองท่ีไม่สามารถถ่ายทอด

ได้ด้วยวิธี อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรมว่า

ประกอบดว้ย 

1. Brand experience คือ  เคร่ืองมือท่ีถ่ายทอดความเป็นตวัตนของตราสินคา้  

2. Deliver any messages คือ การส่ือสารถ่ายทอดผา่นกิจกรรม   

3. Gain more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายศึกษาลงไปในแนว

ลึก  

4. Lead, support, amplification for any IMC tools คือ เคร่ืองมือผสมผสานเพิ่มแรงผลกัสู่

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

การทาํการตลาดเชิงกิจกรรมนบัว่าเป็นภารกิจท่ีทา้ทายความสามารถของนกัการตลาด ใน

การดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย  ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

สามารถสร้างความสนใจให้กบัผูบ้ริโภคและแวดวงโฆษณาเป็นระยะๆ ทาํให้เกิดกระแสของการ

แข่งขนัการจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อฉีกแนวออกจากการจดักิจกรรมแบบเดิมๆ หรือบางคร้ังก็ดึงกล

ยุทธ์แบบเก่าๆ แต่ไดผ้ล  อาทิ วนัสําคญัต่างๆ  งานเปิดตลาด งานวดัหรืองานประจาํปี หรือการ

ออกบูธในแหล่งชุมชน    แต่ในความเป็นจริงนั้นการจดักิจกรรมทางการตลาดท่ีดีนั้น ไม่เพียงอาศยั

แค่งบประมาณหากแต่ตอ้งมีการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์(Creation Idea) ท่ีจะนาํไปสู่ความสําเร็จและ

บรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางเอาไว ้   เพื่อจะให้ไดม้าซ่ึงจาํนวนผูบ้ริโภคสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน   รวมทั้งการดึง
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ผูบ้ริโภคให้เขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง ความรู้จกัหรือประทบัใจในตรา

สินคา้มากยิง่ข้ึน 

การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมบางคร้ังสามารถสร้างการรับรู้ในตวัสินคา้และบริการ ไดไ้ม่

แพก้ารนาํเสนอผ่านส่ือหลกัต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้ส่ือท่ีดีควบคู่กบัการสร้างกิจกรรมท่ีดี

และน่าสนใจ จะทาํให้เลือกเผยแพร่ข่าวสารในมุมต่างๆ ได ้ ทั้งก่อนหน้าการจดักิจกรรม ระหวา่ง

กิจกรรม และหลงัจากกิจกรรม ทาํให้สินคา้นั้นได้เผยแพร่ข่าวสารอย่างต่อเน่ือง และสร้างความ

จดจาํไดดี้กวา่การใชส่ื้อหลกัท่ีหากตอ้งการสร้างความต่อเน่ือง ขนาดนั้นอาจจะตอ้งใชง้บประมาณ

มหาศาล จากเหตุผลขา้งตน้ปัจจุบนัสินคา้ต่างๆ จึงให้ความสนใจหันมาทาํการตลาดเชิงกิจกรรม

แบบ integrated marketing communication หรือใชก้ารโฆษณาร่วมกบัการทาํตลาดแบบถึงตวัลูกคา้ 

ทาํให้ตราสินคา้ เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากยิ่งข้ึนทั้งน้ีมีหลากหลายเหตุผลท่ีสินคา้หนัมาให้ความสนใจ

กบัการทาํตลาดแบบประชิดตวักล่าวคือ 

1. สามารถส่ือความเป็นตวัตนของตราสินคา้พร้อมทั้งให้ขอ้มูลของตราสินคา้ท่ีการ โฆษณา

ไม่สามารถให้ได ้(เช่นการทดลองสินคา้ การชิม การสัมผสั การมีประสบการร่วมกนั เป็น

ตน้) 

2. สามารถใช้ขอ้มูลในการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ของตน 

เองได ้

3. สามารถผสานการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมไปกับเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดต่างๆ เช่น 

โปรโมชัน่, การแสดงสินคา้และผลิตภณัฑ,์ การเล่นเกมชิงรางวลั เป็นตน้ 

2.3.2 ข้อดีของการทาํการตลาดเชิงกจิกรรม  

คือนกัการตลาดสามารถจดักิจกรรมไดต้ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการจดัเฉลิมฉลองในวาระ

ต่างๆ  ไม่ว่าวนัครบรอบ ฉลองยอดขาย การจดัเปิดตวัสินคา้ การแข่งขนั การมอบรางวลั การจดั

ขอบคุณลูกคา้ การจดัการแสดงพิเศษ แฟชัน่โชว ์คอนเสิร์ต ละครการกุศล  การจดักิจกรรมส่งเสริม

การขาย โดยเข้ามาแทนท่ีการลด แลก แจก แถม ทั้ งน้ีอาจเพิ่มเติมสีสันด้วยการแสดงบนเวที 

กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจดัมุมโปรโมชั่นในงาน  โดยดึงดูดให้คนมาสนใจและร่วม

กิจกรรมให้มากท่ีสุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้าน หรือเปิดประเด็น

สามารถเช่ือมโยงไปยงัสินคา้หรือบริการได ้การจดันิทรรศการให้ความรู้ การแสดงความกา้วหน้า
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ทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจดัแสดงสินคา้ ลว้นแลว้เป็นความหลากหลายของการจดั การตลาด

เชิงกิจกรรมทั้งส้ิน อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมในปัจจุบนัสามารถกระจายการจดัไปตามสถานท่ี 

ต่างๆ หลายจุดพร้อมกนัไดท้ั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมืองสําคญัๆรวมไปถึงพื้นท่ีขนาด

เล็ก 

2.3.3 กลยุทธ์ใช้การตลาดเชิงกจิกรรมมีประโยชน์มีหลายประการ 

1. ทาํให้เกิดการเผยแพร่ในส่ือต่างๆ โดยไม่เสียเงิน ทั้งน้ีกิจกรรมนั้นตอ้งน่าสนใจมีจุดให้ส่ือ

อยากนาํเสนอ 

2. ทาํใหไ้ดก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายชดัเจน เน่ืองจากสามารถเลือกกิจกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจของ

ลูกคา้เป้าหมาย  สร้างโอกาสใหเ้ขารู้จกัและชอบ “ตราสินคา้” มากข้ึน   

3. สําหรับส่ือมวลชนกลยุทธ์น้ีนอกจากส่ือมวลชนจะเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ฟรีแลว้ ยงั

ช่วยสร้างความน่าเช่ือถือไดดี้อีกดว้ย หากเชิญส่ือมวลชนไปเยี่ยมชมงานหรือโรงงานหรือ

กิจกรรม   ดงันั้นหลกัสําคญัในการทาํการตลาดเชิงกิจกรรมคือ  “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดงั” ไม่

ซํ้ าใคร 

การตลาดเชิงกิจกรรมเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีไดผ้ลทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ ของตรา

สินค้าและการสร้างยอดขายหากมีการจัดการส่งเสริมการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็นการใช้

งบประมาณดา้นการตลาดท่ีไดผ้ลกว่าการทาํประชาสัมพนัธ์ หรือการโฆษณา โดยสรุปการจดัทาํ

กิจกรรมพิเศษตอ้งพิจารณาหลกัการต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมท่ีเลือกจดั ตอ้งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของตราสินคา้ 

2. ช่ือของกิจกรรมท่ีจดั ตอ้งมีช่ือของตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

3. เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ของกิจกรรม ตอ้งมีโลโกข้องตราสินคา้ร่วมอยูด่ว้ย 

4. ตอ้งมีป้ายหรือโลโกข้องตราสินคา้ในบริเวณงานอยา่งทัว่ถึง 

5. ควรมีสัญลกัษณ์ประจาํงาน (Mascot) เพื่อสร้างความสะดุดตา คึกคกั เป็นท่ีน่าสนใจ 

6. ควรเชิญส่ือมวลชนมาร่วมงานมากๆ 

7. ตอ้งมีการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ อยา่งเพียงพอ ทั้งก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

8. ควรเชิญผูมี้ช่ือเสียงหรือผูท่ี้สังคมส่วนใหญ่รู้จกัมาร่วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นกัร้อง 

นกักีฬา ท่ีมีช่ือเสียง 
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9. ควรใชร่้วมกบัเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ 

การใชก้ารตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้นบัวนัจะแพร่หลาย แต่ปัญหาท่ีจะตอ้งพิจารณา

และวางแผนอยา่งรอบคอบ  คือการสร้างการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้และสามารถ เผยแพร่ข่าวสารแก่คนส่วนใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การทาํกิจกรรมอาจจดั

ข้ึนเพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกบั “ตราสินคา้” (Brand Awareness) เพียงอยา่งเดียวหรือเพื่อส่งเสริมการ

ขายไปพร้อมกันก็ได้   ท่ีสําคัญคือต้องเตรียมพนักงานผู ้รับผิดชอบไปให้พร้อมและพอเพียง   

การตลาดเชิงกิจกรรม ท่ี ดีจะต้องมี การป ระส านงาน กัน ระห ว่างฝ่ายการตลาด และฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์  ตอ้งวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหวา่งงาน  และภายหลงั

งานเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจาํในตราสินค้าต่อผู ้บริโภคอย่างย ัง่ยืน  และใน

ขณะเดียวกนัตอ้งบรรลุเป้าหมายของการจดังานท่ีวางไวต้อนตน้จึงจะถือได ้วา่เป็นการทาํการตลาด

เชิงกิจกรรมอยา่งเหมาะสม 
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บทที ่3  

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 3.1.1 ช่ือสถานประกอบการ บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) สาขาเวสตเ์กต 

     Central Pattana Public Company Limited (WestGate) 

3.1.2 ท่ีตั้งสถานประกอบการ เลขท่ี 199/3 หมู่ท่ี 6 ถนน รัตนาธิเบศร์ ตาํบล เสาธงหิน 

อาํเภอ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 Tel. 02 102 7999 

 

 

 

 

   

ภาพประกอบที ่3.1 โลโก ้บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3.2 แผนท่ี บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน)  สาขาเวสตเ์กต 
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3.2 ประวตัิบริษัท 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) (ยอ่: CPN) เป็นบริษทัสําหรับการพฒันา ดูแล และ

บริหารโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใตก้ารดาํเนินการของกลุ่ม

เซ็นทรัล ก ลุ่มเตชะไพบูลย์ ก ลุ่มสหยูเน่ียน และกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ  ปัจจุบันดูแลโครงการ

อสังหาริมทรัพยอ์ยูท่ ั้งหมด 29 แห่ง และกาํลงัก่อสร้างเพิ่มอีก 6 แห่ง 

เซ็นทรัลพฒันาไดก่้อตั้งข้ึน จากความคิดในการทาํศูนยก์ารคา้แบบครบวงจรในหน่ึงเดียว ท่ี

รวมทั้งศูนยอ์าหาร สถาบนัความงาม ศูนยสุ์ขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินคา้เขา้ไวด้ว้ยกนั

ของสัมฤทธ์ิ จิราธิวฒัน์ ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนในวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 

ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนร่วมกนัระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย ์กลุ่มสหยูเน่ียน และ

กลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือการพฒันาศูนยก์ารคา้เพื่อการคา้ปลีกแบบครบวงจรใน

หน่ึงเดียว หลงัจากนั้นสองปีจึงไดเ้ปิดตวั ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว ข้ึนเป็นแห่ง

แรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุรกิจท่ีกาํลงัย ํ่าแยอ่ยูใ่นขณะนั้น จึงไดห้ยุดการขยายสาขาเพิ่มเติม

ถึง 10 ปี และจึงเร่ิมกลบัมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นตน้มา 

ความสําเร็จของเซ็นทรัลพฒันาอยูท่ี่การเลือกทาํเลท่ีดีท่ีสุดสําหรับการตั้งสาขาซ่ึงตลอด 30 

ปีท่ีผ่านมาเซ็นทรัลพฒันาสามารถเลือกสรรท่ีดินและ ทาํเลท่ีเหมาะสมกบัการพฒันาศูนยก์ารคา้ 

ประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการคา้ปลีกร่วมกบัการทาํสํารวจท่ีละเอียดถ่ีถว้นนั้นทาํให้เซ็นทรัล

พฒันาสามารถเลือกสรรทาํเลท่ีมีศกัยภาพสูงสุดท่ีจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในอนาคตยิง่ ๆ ข้ึนไป 

 

3.2.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จาํกดั(มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการพฒันาศูนยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่และธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการพื้นท่ีคา้ปลีกภายในศูนยก์ารคา้ นอกจากน้ียงัประกอบ

ธุรกิจพฒันาบริการและให้เช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงานอาคารท่ีพกัอาศยั และธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็น

ธุรกิจสนับสนุนเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดิน การขยายฐานรายได้และสนับสนุนธุรกิจ

ศูนยก์ารคา้ให้มีผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน พร้อมกนัยงัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนั อาทิ 

การให้บริการสวนนา้สวนพกัผอ่น และศูนยอ์าหาร ภายในศูนยก์ารคา้บางโครงการเพื่ออานวยความ

สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของ

ทาํเลท่ีตั้งและความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นสําคญัรวมทั้ง มีการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกและเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์ห้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการคา้ปลีก ซ่ึงธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 
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(1) การพฒันาและใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการพื้นท่ีคา้ปลีกภายในศูนยก์ารคา้  

(2) อาคารสานกังาน  

(3) ธุรกิจโรงแรม  

(4) อาคารท่ีพกัอาศยั  

(5) สวนนา้และสวนพกัผอ่น  

(6) ศูนยอ์าหาร 

3.2.2   วตัถุประสงค์ (พนัธกจิ)  

1. เป็ น ผู ้พ ั ฒ น า ศู น ย์ก า ร ค้ า ท่ี ทุ ก ค น ช่ื น ช ม  (Most Admired Retail Developer of All 

Stakeholders)    “ เป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ท่ีทุกคนช่ืนชมโดยสร้างคุณค่าท่ีโดดเด่นแตกต่าง

และเหนือความคาดหมายของทุกคน ”  

- เป็นศูนยก์ารค้าท่ีนักลงทุนเลือก โดยมอบผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยืนให้กับผูถื้อหุ้น นัก

ลงทุน และพนัธมิตร 

- เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีลูกคา้เลือก โดยสร้างประสบการณ์แห่งความสุขใหก้บัลูกคา้ 

- เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีผูเ้ช่า คู่คา้เลือก โดยสร้างความสําเร็จทางธุรกิจร่วมกนั ควบคู่ไปกบัการ

สร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาว 

- เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีพนักงานเลือก โดยให้โอกาสในการเรียนรู้ การพฒันาตนเอง และการ

เติบโตทางหนา้ท่ีการงานตลอดจนสร้างสังคมการทางานท่ีมีความรักความผกูพนักนั 

- เป็นศูนยก์ารคา้ท่ีสังคมและชุมชนเลือก โดยพฒันาศูนยก์ารคา้ท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีภูมิใจ

ของชุมชนควบคู่ไปกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน 

2. ท่ีเป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ไม่หยดุน่ิง (Dynamic Retail Developer) “ เป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้

ท่ีไม่หยุดน่ิงในการพฒันาศูนยก์ารคา้รูปแบบใหม่มีร้านคา้ใหม่ท่ีหลากหลายและทนัสมยั

ตอบสนองวถีิชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ” CPN ตระหนกัดีวา่ 

ความไม่หยุดน่ิงของลูกคา้คือความทา้ทายท่ีสําคญั ลูกคา้มีความคาดหวงัท่ีสูงข้ึนมีความ

ตอ้งการท่ีซบัซ้อนมากข้ึนเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้ายข้ึนความไม่หยุดน่ิงของ CPN จะเป็นส่ิง

ท่ีผลักดันให้ศูนยก์ารค้าภายใต้การบริหารของ CPN มีความทันสมัยท่ีสุดและสามารถ

ตอบสนองวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกคา้ได้ดี โดยการพฒันาศูนยก์ารค้า

รูปแบบใหม่ การสรรหาร้านคา้ใหม่ท่ีมีความทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการลูกคา้เขา้มา

อยู่ในศูนย์การค้าอย่างต่อเน่ือง การนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการอานวยความ
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สะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ การสร้างกิจกรรมท่ีมีความโดดเด่น แตกต่าง และสร้างประสบการณ์

ใหม่ๆ ให้กบัลูกคา้ ตลอดจนการผสานพลงักบับริษทัในเครือเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ควบคู่ไปกบัการสร้างความประทบัใจสูงสุดกบัผูใ้ชบ้ริการ 

3. เป็ น ผู ้พ ัฒ น าศู น ย์การค้าระดับ ภู มิ ภาค  (Regional Retail Developer) “ เป็ น ผู ้พ ัฒ น า

ศูนยก์ารคา้ท่ีมีศกัยภาพในการเป็นผูน้าในระดบัภูมิภาคและเป็นท่ีจบัตามองในตลาด ”CPN 

มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน การเติบโตเป็นองคก์รระดบัภูมิภาคคือกา้วต่อไป

ของ CPN ดงันั้น CPN จึงมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีโครงการท่ี

ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในภูมิภาคน้ี CPN ไดร้ะบุตลาดท่ีจะขยายธุรกิจไปอย่าง

ชัดเจน บนพื้นฐานความรอบคอบ มีกลยุทธ์แผนธุรกิจและแผนการสร้างพันธมิตรท่ี

สามารถตอบสนองกบัโอกาสทางธุรกิจไดอ้ย่างทนัท่วงที ในขณะท่ีองค์กรและทีมงานมี

การพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีศกัยภาพ และความพร้อมท่ีจะสามารถดาเนินธุรกิจใน

ต่างประเทศไดต้ามเป้าหมาย 

4. เป็นผูส้ร้างประสบการณ์ความสุขท่ีเหนือกวา่ (World-Class Rewarding Experience) “ เป็น

ศูนย์การค้าท่ีลูกค้าเลือกจะมา เพื่อสัมผสัประสบการณ์ความสุขในการ Shopping ท่ี

เหนือกว่าคู่แข่ง ในทุกตลาดท่ีเปิดดาเนินการ ”CPN ตระหนกัอยู่เสมอว่า CPN ไม่ได้เป็น

เพียงแค่ผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้เท่านั้นแต่ยงัเป็นผูส้ร้างประสบการณ์แห่งความสุขใหก้บัทุกคน 

ดงันั้น ทุกองคป์ระกอบในศูนยก์ารคา้ CPN จะคาํนึงถึงผูใ้ช้บริการเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการ

คดัสรรร้านคา้ให้มีความหลากหลายและแปลกใหม่ การจดักิจกรรมท่ีน่าสนใจ การจดัให้มี

ส่ิงอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน CPN เช่ือว่ามาตรฐานท่ีสูงและเป็นสากลจะ

เป็นส่ิงท่ีทาให้องค์กรเป็นผูน้าในตลาดได้ ความเป็นระดับสากล/ระดับโลก ( World ‟ 

Class ) จึงเป็นส่ิงท่ี CPN มุ่งมัน่มาตลอดและเช่ือมัน่วา่การสร้างประสบการณ์แห่งความสุข

ในระดบัสากล จะเป็นส่ิงท่ีทาให้ CPN กา้วข้ึนเป็นหน่ึงในผูน้าดา้นการพฒันาศูนยก์ารคา้

ระดบัภูมิภาคไดใ้นอนาคต 

2.3.4   วสัิยทศัน์ (Vision) 

 “ ผูพ้ฒันาศูนยก์ารคา้ในระดบัภูมิภาคท่ีไดรั้บการช่ืนชมสูงสุดจากทุกคนและไม่หยุด

น่ิงในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดบัโลก ” 
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3.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.3.1. ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลกัคือการพฒันาศูนยก์ารคา้ขนาด

ใหญ่ และธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการพื้นท่ีคา้ปลีกภายในศูนยก์ารคา้ นอกจากน้ียงัประกอบ

ธุรกิจพฒันา บริหาร และให้เช่าพื้นท่ีอาคารสานกังาน อาคารท่ีพกัอาศยั และธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็น

ธุรกิจสนับสนุนเพื่อเพิ่มประโยชน์จากการใช้ท่ีดินการขยายฐานรายได้และสนับสนุนธุรกิจ

ศูนยก์ารคา้ใหมี้ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากข้ึนพร้อมกนัน้ียงัประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและส่งเสริมกนั อาทิ 

การให้บริการสวนนา้สวนพกัผอ่น และศูนยอ์าหาร ภายในศูนยก์ารคา้บางโครงการเพื่ออานวยความ

สะดวกแก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ โดยการเปิดให้บริการนั้นจะพิจารณาจากความเหมาะสมของ

ทาํเลท่ีตั้ง และ ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นสําคญั รวมทั้งมีการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการคา้ปลีกและเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เพื่อการคา้ปลีก ซ่ึงธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 

(1) การพฒันาและให้เช่าพืน้ ทีแ่ละให้บริการพืน้ ทีค้่าปลกีภายในศูนย์การค้า  

             ธุรกิจศูนยก์ารคา้เป็นธุรกิจหลกัซ่ึงรายไดจ้ากธุรกิจศูนยก์ารคา้นั้น ประกอบไปดว้ย รายได้

ค่าเช่าพื้นท่ีคา้ปลีกรายได้จากการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภยั 

และรายไดจ้ากการให้บริการรักษาความสะอาดภายในศูนยก์ารคา้จานวน 20 โครงการนอกจากน้ี 

CPN ยงัมีรายได้จากการเป็นผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ให้กับ CPNRF จานวน 3 โครงการ และ

รายไดส่้วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน CPNRFศูนยก์ารคา้ท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของ CPN การ

พฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ของ CPN จะเร่ิมตั้งแต่การจดัหาท่ีดินท่ีเหมาะสมในการพฒันาโครงการ

ศูนยก์ารคา้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมการออกแบบและบริหารงาน

ก่อสร้างการบริหารงานขาย ตลอดจนเป็นผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้หลงัจากท่ีศูนยก์ารคา้เปิดให้บริการ

แลว้ รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั และการให้บริการดา้น

การรักษาความสะอาดภายในศูนยก์ารคา้ 

(2) อาคารสํานักงาน 

             ธุรกิจอาคารสานกังาน เป็นการพฒันาอาคารสานกังานให้เช่าในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้ 

เน่ืองจากมีอุปสงค์ท่ีส่งเสริมกนักบัธุรกิจศูนยก์ารคา้และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัโครงการจากการ

ใชป้ระโยชน์ในท่ีดินผืนเดียวกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่ารวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชแ้ละบริหารท่ีจอด

รถ ในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาอาคารสานักงานในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้ใดนั้น จะพิจารณา
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จากความเหมาะสมของทาํเลท่ีตั้งอุปสงคแ์ละอุปทานของพื้นท่ีอาคารสานกังานในบริเวณนั้นๆเป็น

สําคญั ซ่ึงรายไดจ้ากธุรกิจอาคารสานักงานประกอบไปด้วย รายได้ค่าเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงาน 

รายได้ค่าเช่าพื้นท่ีแก่ร้านค้าปลีกภายในอาคารสานักงาน และรายได้จากการให้บริการระบบ

สาธารณูปโภค 

(3) ธุรกจิโรงแรม 

             ธุรกิจโรงแรมในบริเวณโครงการศูนย์การค้าเป็นธุรกิจท่ีมีอุปสงค์ส่งเสริมกันกับธุรกิจ

ศูนยก์ารคา้ และเป็นธุรกิจท่ีเพิ่มมูลค่าให้กบัโครงการดว้ยการใช้ท่ีดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่า

เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด หลกัการในการพิจารณาลงทุนท่ีสําคญัประกอบดว้ยทาํเลท่ีตั้ง

ของโครงการ อุปสงค ์อุปทาน และสภาวะแวดลอ้มของบริเวณนั้นๆรวมถึงศกัยภาพการเติบโตของ

โครงการ ทั้งน้ีธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยห้องพกั ห้องสัมมนาและศูนยป์ระชุม เพื่อรองรับการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรม MICE: Meeting Incentive Convention and 

Exhibition ( การจดัการประชุมเชิงธุรกิจ การคา้และจดัแสดงสินคา้นานาชาติ)ปัจจุบนั CPN เป็น

เจา้ของธุรกิจโรงแรมจานวน 2 แห่ง คือ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ซ่ึงมีขนาด 259 ห้อง ( เดิมคือ

โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยลั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์ท่ี CPN ไดเ้ขา้ซ้ือ

กิจการในเดือนเมษายน2552 ) และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ซ่ึงมีขนาด 302 ห้อง ( ตั้งอยู่ในบริเวณ

เดียวกบัโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเฟสติวลั พทัยาบีช เร่ิมเปิดใหบ้ริการในเดือนพฤศจิกายน 2553 

) ทั้งน้ี CPN ไดว้า่จา้งให้บริษทัท่ีมีความชาํนาญดา้นการบริหารโรงแรม คือบริษทั โรงแรมเซ็นทรัล 

พลาซา จาํกัด (มหาชน) และบริษทั ฮิลตนั โฮเต็ล คอร์ปอเรชั่น เป็นผูบ้ริหารโรงแรมเซ็นทารา

อุดรธานี และโรงแรมฮิลตนั พทัยา ตามลาํดบัเพื่อการบริหารจดัการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

(4) อาคารทีพ่กัอาศัย  

             ปัจจุบนั CPN มีโครงการท่ีพกัอาศยัภายใตก้ารบริหารงาน 2 โครงการ คือ โครงการหลงั

สวนโคโลเนตซ่ึงให้บริการในรูปแบบของ อพาร์ทเมนท์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ให้เช่า ขนาด 50 ยูนิต 

นอกจากนั้น ยงัให้บริการท่ีพกัอาศยัประเภทหอ้งชุดใหเ้ช่าจาํนวน 12 ยนิูต ภายใตโ้ครงการเซ็นทรัล 

ซิต้ีเรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมซ่ึงตั้ง อยูบ่ริเวณเดียวกบัโครงการศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา บางนา 
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(5) สวนนํา้และสวนพกัผ่อน 

             ธุรกิจสวนนํ้ าและสวนพกัผ่อน จดัเป็นธุรกิจสนบัสนุนธุรกิจศูนยก์ารคา้ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกั

ของ CPN เพื่อให้ศูนยก์ารคา้มีความหลากหลายขององคป์ระกอบและการให้บริการ วตัถุประสงค์

ของการสร้างสวนนํ้ า และสวนพกัผ่อนข้ึนในบริเวณโครงการศูนยก์ารคา้นั้นนอกจากจะเป็นการ

ดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการศูนยก์ารคา้เพิ่มข้ึนแลว้ ยงัเป็นการมอบความสุขให้แก่ลูกคา้ท่ีมาใช้

บริการและตอบแทนชุมชนในบริเวณใกล้เคียง ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของท่ีดินและพื้นท่ี

ภายในโครงการนั้นๆ CPN ไดเ้ปิดให้บริการสวนน้าภายใตช่ื้อ “ สวนน้าลีโอแลนด์ ” บริเวณชั้น 6 

ของโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ซ่ึงปัจจุบันสวนนํ้ า ลีโอแลนด์อยู่ระหว่างปิด

ปรับปรุง โดยคาดวา่จะเปิดให้บริการภายในปี 2557 และสวนพกัผอ่นภายใตช่ื้อ “ เซ็นทรัล พาร์ค ” 

ซ่ึงเป็น สวนพกัผ่อนขนาดใหญ่ท่ีเปิดให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไป ในบริเวณโครงการเซ็นทรัล

พลาซา พระราม 2 ซ่ึงประกอบดว้ย สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรมและร้านอาหารชั้นนาํ 

(6) ศูนย์อาหาร 

             ธุรกิจศูนยอ์าหารภายในศูนยก์ารคา้เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีช่วยเสริมให้ศูนยก์ารคา้มี

ความครบครันวตัถุประสงค์หลกัของธุรกิจน้ีคือ เพื่อลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ได้รับ

ความสะดวกในการเลือกรับประทานอาหารท่ีหลากหลายในราคาประหยดั สะดวกและรวดเร็ว 

ในขณะท่ี CPN จะไดรั้บผลตอบแทนจากรายไดจ้ากการจาหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในบริเวณศูนย์

อาหาร 
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3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

3.4.1   โครงสร้างองค์กร 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3.3 โครงสร้างองคก์รบริษทัเซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 

             บริษทัฯ มีโครงสร้างการจดัการประกอบดว้ย  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการจดัการและมีคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ

บริษทัภิบาล  โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะมีดงัน้ี 

3.4.2   คณะกรรมการบริษัท 

             คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการ 13 คน โดยมีประธานกรรมการเป็นตวัแทน

ของผูถื้อหุ้น และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดว้ย

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 12 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คน รายละเอียดดงัน้ี 

1. นายวนัชยั จิราธิวฒัน์ ประธานกรรมการ  

2. นายไพฑูรย ์ ทวผีล  กรรมการอิสระ  

3. นายจกักช์ยั พานิชพฒัน์ กรรมการอิสระ  

4. นางสุนนัทา ตุลยธญั  กรรมการอิสระ  

5. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการอิสระ  

6. นายครรชิต บุนะจินดา 1 กรรมการ  

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สาํนกัตรวจสอบภายใน

สาํนักเลขานุการบริษัท

สาํนักกลยุทธ์องค์กร

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลพลาซา

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายขาย 2

กลุ่มงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 1

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 2

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 3

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 4

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเชียงใหม่

ฝ่ายปฏิบัติการเงนิ

ฝ่ายบัญชีธุรการ-จัดซื �อ 
และบริหารสํานักงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารการเงนิ

แผนกกฎหมาย

สายงานบัญชีและการเงนิสายงานการตลาดสายงานขาย

ฝ่ายบัญชี
กลุ่มงานส่งเสริมและ
กํากับดูแลมาตรฐาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที�การเงนิ

สายงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

สายงานบริหารทุนมนุษย์
และองค์กร

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหาร
โครงการก่อสร้าง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สาํนกัตรวจสอบภายใน

สาํนักเลขานุการบริษัท

สาํนักกลยุทธ์องค์กร

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลพลาซา

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายขาย 2

กลุ่มงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 1

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 2

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 3

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 4

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเชียงใหม่

ฝ่ายปฏิบัติการเงนิ

ฝ่ายบัญชีธุรการ-จัดซื �อ 
และบริหารสํานักงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารการเงนิ

แผนกกฎหมาย

สายงานบัญชีและการเงนิสายงานการตลาดสายงานขาย

ฝ่ายบัญชี
กลุ่มงานส่งเสริมและ
กํากับดูแลมาตรฐาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที�การเงนิ

สายงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

สายงานบริหารทุนมนุษย์
และองค์กร

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ

สาํนกัตรวจสอบภายใน

สาํนักเลขานุการบริษัท

สาํนักกลยุทธ์องค์กร

สาํนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลพลาซา

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

ฝ่ายการตลาดเซ็นทรัลเวิลด์

ฝ่ายขาย 1

ฝ่ายขาย 2

กลุ่มงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 1

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 2

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 3

ฝ่ายปฏิบัติศูนย์การค้าเขต 4

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเชียงใหม่

ฝ่ายปฏิบัติการเงนิ

ฝ่ายบัญชีธุรการ-จัดซื �อ 
และบริหารสํานักงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารการเงนิ

แผนกกฎหมาย

สายงานบัญชีและการเงนิสายงานการตลาดสายงานขาย

ฝ่ายบัญชี
กลุ่มงานส่งเสริมและ
กํากับดูแลมาตรฐาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และประธานเจ้าหน้าที�การเงนิ

สายงานพัฒนาและ
บริหารทรัพย์สิน

สายงานบริหารทุนมนุษย์
และองค์กร

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์

สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหาร
โครงการก่อสร้าง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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7. นายสุทธิชยั จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

8. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

9. นายสุทธิชาติ จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

10. นายสุทธิศกัด์ิ จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

11. นายสุทธิธรรม จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

12. นายกอบชยั จิราธิวฒัน์ 1, 2 กรรมการ  

13. นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน์ 1 กรรมการ  

หมายเหตุ  

 1 กรรมการในลาํดบัท่ี 1 และ ลาํดบัท่ี 6-13 เป็นกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุน้ 

 2 กรรมการในลาํดบัท่ี 12 เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ  นายสุทธิธรรม  จิราธิวฒัน์   นายปริญญ์  จิ

ราธิวฒัน์   นายกอบชยั  จิราธิวฒัน์   กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตรา

สาํคญัของบริษทั 

3.4.3   หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1) ปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ

คณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) ความ

ระมัดระวงั (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) 

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั 

2) กาํหนดวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจาํปีของบริษทั โดยมีการติดตาม

ผลการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจวา่การดาํเนินงานเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด และสามารถจดัการอุปสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัเวลา 

3) พิจารณาอนุมัติรายการท่ีสําคัญตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ตามท่ี

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนด รวมถึงพิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายลงทุน

ท่ีมีวงเงินมากกวา่ 200 ลา้นบาท 

4) พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจาํเป็น โดยมีการติดตามผลการ 
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ดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งสมํ่าเสมอ 

5) กรรมการท่ีเป็นอิสระควรใช้ดุลยพินิจอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนดกลยุทธ์ การ

บริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาํหนดมาตรฐานในการดาํเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระทาํของฝ่ายจดัการหรือกรรมการอ่ืน ในกรณีท่ีมี

ความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย 

6) จดัให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส เช่ือถือได ้และทนัเวลา 

7) จดัใหมี้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

8) จดัใหมี้กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถประเมิน 

ติดตาม และบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญัได ้

9) จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้

คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

10) จดัให้มีจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทาง

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

11) จดัให้มีการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และสนับสนุนให้มีการส่ือสาร

ไปสู่ทุกคนในบริษทัใหไ้ดรั้บทราบยดึถือปฏิบติัอยา่งจริงจงั   

12) จดัใหมี้กระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการทาํรายการระหวา่งกนั 

13) จดัให้มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

เม่ือพบหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัรายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั

ต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการตอ้งดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

14) จดัใหมี้การกาํหนดแผนการสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

15) จดัให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานท่ีสําคญัต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนัและ

เหมาะสมกบัสภาพธุรกิจอยา่งสมํ่าเสมอ 

16) สามารถแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจด้วยการว่าจา้งท่ีปรึกษา

ภายนอกดว้ยค่าใชจ่้ายบริษทั 
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3.4.5   คณะผู้บริหาร 

ภาพประกอบที ่3.4  คณะผูบ้ริหารบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
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3.4.6   คณะกรรมการบริษัท 

ภาพประกอบที ่3.5 คณะกรรมการบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกดั (มหาชน) 
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ภาพประกอบที ่3.6 ผงัองคก์ร (แผนกส่งเสริมการตลาด สาขาเซ็นทรัลเวสตเ์กต) 
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3.5 ตําแหน่งงานและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

3.5.1 ตําแหน่งทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  

ช่ือ : นางสาวพรรทิภา  คงยิง่ 

รหสันกัศึกษา : 5704600066 

คณะ/ภาควชิา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา  

ตาํแหน่งท่ีไดรั้บมอบหมาย : เจา้หนา้ท่ีการตลาด (ฝ่าย Event และ ดูแลพื้นท่ี) 

3.5.2 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ไดมี้การรับบรีฟคอนเซ็ปของงาน Giant Wonderland เพื่อติดต่อประสานงานทางร้านคา้ท่ี

ขายสินคา้ประเภทช็อกโกแลตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อทาํการโทรศพัท์เชิญให้มาร่วมออกบูธงาน Giant 

Wonderland  ท่ีทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตจดัข้ึนพร้อมทั้งส่งรายละเอียด ผงับูธการจดั

งานให้กบัลูกคา้รวมถึงส่งใบเสนอราคา สัญญาการเช่าพื้นท่ีและระเบียบการปฏิบติัให้ลูกคา้เซ็นต ์

ทั้งน้ียงัรวมไปถึงการติดต่อประสานงานเพื่อทาํการประชาสัมพนัธ์ภายในศูนยก์ารคา้เพื่อให้ลูกคา้

ท่ีมาทราบและไดมี้การเชิญร้านคา้ท่ีอยูภ่ายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตเขา้ร่วมกิจกรรม

ในคร้ังน้ี โดยมีการจดักิจกรรม Sale Promotion หรือ อาจจะมาในบูธของ Partner Sponsor ภายใต้

งาน Giant Wonderland ซ่ึงทั้งหมดน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายให้กบัทางร้านคา้ต่าง ๆท่ีมาร่วม

ออกบูธแล้วยงัรวมไปถึงการดูแลความเรียบร้อยทั้ งหมดของงาน Giant Wonderland ภายใต้

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต 

 3.6 ช่ือตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  

3.6.1 คุณ มนฑกานต ์ เจียมวิทยานุกูล 

3.6.2 ตาํแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการส่งเสริมการตลาด (สาขาเวสตเ์กต) 

3.7 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

3.7.1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 16 สัปดาห์ 

         ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 

3.7.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจศึกษา วนัจนัทร์ – วนัศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.  
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3.8 รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา (ตารางที ่3.8) 

ระยะเวลา รายละเอยีดการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

สัปดาห์ท่ี 1 - แนะนาํพี่ ๆ ในแผนก 

- เดินดูพื้นท่ีโปรโมชัน่ต่าง ๆ ตามศูนยก์ารคา้ 

- ตรวจพื้นท่ีการจดังาน Event  

- ทาํใบเสนอราคางาน โคอะลาร์มาช 

- ช่วยการถ่ายทาํโปรโมทคอนเทน็ต ์9 คาเฟ่ เกร๋ไก๋ในเวสตเ์กต 

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน รถยนต ์

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน เกา้อ้ีนวดมาโกโตะ 

สัปดาห์ท่ี 2 - แจกป้าย Tent Card ของโปรโมชัน่ The Grand Sale ตามร้านคา้ภายในศูนย ์

- ตรวจพื้นท่ีการจดังาน Event ของ SuperSport 

- ตรวจพื้นท่ีการจดังาน Event ของ ชุมชนการท่องเท่ียว 

- ช่วยการถ่ายทาํโปรโมทคอนเทน็ต ์12 Dessert Café แสนอร่อย 

- เรียนรู้การ BP ( Business Partner ) ใหก้บัลูกคา้รายใหม่ 

- จดัเอกสารสัญญาการเช่าพื้นท่ีส่งคืนลูกคา้ 

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน เกา้อ้ีนวดเรสเตอร์ 

สัปดาห์ท่ี 3 - นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- เดินสาํรวจเก็บขอ้มูลและรายละเอียดมาทาํคอนเท็นตพ์่อคา้แซ่บ 

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่ งาน รถยนต ์MG 

สัปดาห์ท่ี 4 - นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- หา Contact ร้านช็อกโกแลต 

- ดู Reference มาทาํคอนเทน็ตพ์อ่คา้แซ่บ 

สัปดาห์ท่ี 5 - หา Contact ร้านช็อกโกแลต 

- เดินทาํแบบประเมินความพึงพอใจกบัร้านคา้ท่ีร่วมแคมเปญ Happy Day By The   

  1 Card 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- โทรศพัทเ์ชิญลูกคา้มาร่วมงาน Kids Club 

สัปดาห์ท่ี 6 - จดัเอกสารจดหมายเชิญลูกคา้มาร่วมงาน Kids Club 

- พิมพร์ายช่ือและท่ีอยู ่ติดหนา้ซองเอกสารจดหมายงาน Kids Club 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- จดัเอกสารสัญญาการเช่าพื้นท่ีส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 
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สัปดาห์ท่ี 7 - หา Contact ร้านช็อกโกแลต 

- พิมพห์นา้ซองจดัเอกสารสัญญาการเช่าพื้นท่ีส่งคืนลูกคา้ 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Giant Wonderland 

- ติดต่อขอ Contact ร้านคา้ท่ีมาร่วมบูธขายของภายในศูนยก์ารคา้ 

- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ใหก้บัลูกคา้ 

- จดัเอกสารแจง้กิจกรรมส่งเสริมการขายของเดือนกรกฎาคมใหก้บัร้านคา้ภายใน 

  ศูนยก์ารคา้ 

สัปดาห์ท่ี 8 - เดินแจกเอกสารแบบฟอร์มตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Giant Wonderland 

- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ใหก้บัลูกคา้ 

- ออกใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน แจกใบปลิวโครงการบา้น 

  บริษทั อรดา จาํกดั 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Thailand Imperssive  

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน แจกใบปลิวโครงการบา้น De Lapis 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน รถยนต ์TOTOTA 

- ทาํใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน BBB Coffee House 

- ทาํใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน CoCoCha 

- ทาํใบเสนอราคางาน Giant Wonderland ของร้าน Super Milk 

สัปดาห์ท่ี 9 - ทาํการออก BP ใหลู้กคา้งาน Giant Wonderland ของร้าน BBB Coffee House 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Giant Wonderland 

- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ใหก้บัลูกคา้ 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน รถยนต ์บริษทั พรปวณ์ี โปร 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Dr.Life 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน แจกใบปลิว เมโทรลกัซ์ 

- ทาํการออก BP ใหลู้กคา้งาน Giant Wonderland ของร้าน CoCoCha  

- ทาํการออก BP ใหลู้กคา้งาน Giant Wonderland ของร้าน Super Milk 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Friday Night Market 

สัปดาห์ท่ี 10 - หา Contact ร้านช็อกโกแลต 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Giant Wonderland 

- ส่ง E-mail รายละเอียดของงาน Giant Wonderland ใหก้บัลูกคา้ 
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- ส่งใบ INVOICE การชาํระเงินงาน Giant Wonderland ใหร้้าน Super Milk 

- ส่งใบ INVOICE การชาํระเงินงาน Giant Wonderland ใหร้้าน CoCoCha 

- เดินเก็บแบบตอบรับการเขา้ซอ้มอบรมดบัเพลิง 23-24 กรกฎาคม ตามร้านคา้ 

  ภายในศูนยก์ารคา้ 

- ส่งใบ INVOICE การชาํระเงินงาน Giant Wonderland ใหร้้าน BBB Coffee  

  House 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Friday Night Market 

สัปดาห์ท่ี 11 - นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- แจกใบการปรับเปล่ียนท่ีจอดรถของพนกังานตามร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ 

- ซอ้มอบรมดบัเพลิงประจาํปี 2561 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Friday Night Market 

- นาํเอกสารการจดังานไปส่งใหร้้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ 

- เขียนแบบฟอร์มการทาํคืนเงินประกนัใหลู้กคา้ 

สัปดาห์ท่ี 12 - เก็บใบตรวจพื้นท่ีโปรโมชัน่เขา้แฟ้มตามเดือน 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Giant Wonderland ใหก้บัร้าน BBB Coffee House 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Giant Wonderland ใหก้บัร้าน CoCoCha 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Giant Wonderland ใหก้บัร้าน Super Milk 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Giant Wonderland ใหก้บัร้าน Umm Milk 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Giant Wonderland ใหก้บัร้าน Butter Brownise 

- รวบรวมเอกสารงาน Giant Wonderland 

- ทาํการแจง้ขอเขา้งาน Friday Night Market 

- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet 

สัปดาห์ท่ี 13 - จดัเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 

- จดัเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการขายเดือนสิงหาคม 

- จดัเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 

- แจกเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการขายเดือนสิงหาคมตามร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ 

- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

สัปดาห์ท่ี 14 - หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Mini Sweet 

- จดัเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 
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- จดัเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน Botita  

- ทาํใบเสนอราคาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่งาน OTOP  

สัปดาห์ท่ี 15 - หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Mini Sweet 

- ส่งเอกสารสัญญาเช่าพื้นท่ีใหลู้กคา้เซ็นทาง E-mail 

- ออก BP ลูกคา้รายใหม่ใหก้บับริษทั ธีร์.โปร จาํกดั 

- ติดเลขบาร์โคด้หลงับตัร The 1 Card 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

สัปดาห์ท่ี 16 - จดัเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการขายเดือนกนัยายน 

- จดัเอกสารสัญญาเช่าส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 

- จดัเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งไปรษณียคื์นลูกคา้ 

- นาํเอกสารสัญญาเช่าพื้นท่ีโปรโมชัน่ไปใหลู้กคา้เซ็นท่ีร้าน Runways 

- แจกเอกสารกิจกรรมส่งเสริมการขายเดือนกนัยายนตามร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ 

- หา Contact ร้านขนม งาน Mini Sweet 

- โทรเชิญลูกคา้มาร่วมออกบูธงาน Mini Sweet 

- นัง่รับสมคัรบตัร The 1 Card 

- เช็คเลข BP ลูกคา้รายใหม่ของบริษทั ธีร์.โปร จาํกดั 
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3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.9.1 อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ 

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โทรศพัทมื์อถือ 

เคร่ืองปร้ินเตอร์ 

เคร่ืองสแกนเอกสาร 

  สมุดจดขอ้มูล 

  โทรศพัท ์

  กลอ้งถ่ายรูป 

 3.9.2 อุปกรณ์ด้านซอฟต์แวร์ 

  โปรแกรม Mixcrosoft Excel 

  โปรแกรม Mixcrosoft Word 

  โปรแกรม Mixcrosoft PowerPoint 
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บทที ่4 

ผลการปฏบัิติงาน 

 การเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีกับทาง บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน)  

สาขา เวสต์เกต แผนกการส่งเสริมการตลาด ในการจดักิจกรรมพิเศษน้ีเป็นการใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดเพื่อเป็นการสร้าง Concept ของการจัดงาน Event ให้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา    

เวสต์เกตโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีคาดหวงัจากในการจดักิจกรรมพิเศษคร้ังน้ี เพื่อเป็นการสร้างสีสัน

ใหก้บัศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต 

4.1 ข้ันตอนการเตรียมงาน บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) สาขา เวสต์เกต ในการจัด

กิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland 

4.1.1 รับบรีฟและการประชุมวางแผนงาน 

 เพื่อเป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิ เศษในงาน Giant 

Wonderland ท่ีกาํลงัจะจดัข้ึนมาในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 ถึง 7 สิงหาคม 2561 โดยคร้ังน้ีจะมีการ

กาํหนดพื้นท่ีการจดักิจกรรมภายใต ้Concept ของงานคือ CHOCOLATE WONDERLAND “ THE  

BEST OF CHOCOLATE ” โดยมี Hi-light ของงานคือ เจา้หญิงในเทพนิยาย ท่ีทาํจาก Chocolate ท่ี

มีความสูงกวา่ 4 เมตร ภายในงานก็จะประกอบไปดว้ยเหล่าร้านช็อกโกแลตมากมาย อาทิเช่น ร้าน 

ขนมเป๊ียะคุณฉุย , ร้าน BBB Coffee House , ร้าน Christoph , ร้าน CoCoCha , ร้าน Umm Milk , 

ร้าน Mami House , ร้าน Melt Me , ร้าน First Snow , ร้าน Super Milk , ร้านฟองดูวอิ์นด้ี และร้าน 

Butter Brownies ภายในงานก็ย ังมี บู ธ  Partner อีก  6 บู ธ ท่ี ทางศูนย์ได้เชิญ ม าร่วมงาน Giant 

Wonderland  
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ภาพประกอบที ่4.1 ภาพ Hi-light ของงานคือ เจ้าหญงิในเทพนิยาย ที่ทาํจาก Chocolate 

4.1.2 การมอบหมายงานและตําแหน่งหน้าทีก่ารทาํงานของแต่ละฝ่าย 

 โดยจะทาํการแจง้รายละเอียดของการจดักิจกรรมให้แต่ละฝ่ายรับรู้ถึงความเขา้ใจของการ

จดักิจกรรมและรับผดิชอบในส่วนงานของฝ่ายนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1. แผนกการส่งเสริมการตลาด 

การดูแลควบคุมการทาํงานและรายละเอียดของงานโดยรวมทั้งหมด 

ภาพประกอบที ่4.2 รูปแบบแผนการดําเนินงานการจัดกจิกรรมพเิศษ 
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ภาพประกอบที ่4.3 ภาพรูปแบบ Floor Plan การจัดกจิกรรมพเิศษงาน Giant Wonderland 

1.1 ติดต่อประสานงานกบัร้านคา้ท่ีอยูภ่ายนอกและภายในของศูนยก์ารคา้ 

เป็นการติดต่อประสานงานโดยการโทรศัพท์เชิญชวนให้ร้าค้ามาร่วมออกบูธการจัด

กิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ซ่ึงสินคา้ท่ีนาํมาออกบูธส่วนใหญ่ก็จะเก่ียวกบัช็อกโกแลต 

ประกอบไปดว้ยร้านคา้ดงัน้ี ร้าน ขนมเป๊ียะคุณฉุย , ร้าน BBB Coffee House , ร้าน Christoph , ร้าน 

CoCoCha , ร้าน Umm Milk , ร้าน Mami House , ร้าน Melt Me , ร้าน First Snow , ร้าน Super Milk 

, ร้านฟองดูวอิ์นด้ี , ร้าน Butter Brownies และร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ ประกอบไปร้านคา้ดังน้ี 

ร้านเครปป้าเฉ่ือย , ร้าน Kanom , ร้าน Krispy Kreme , ร้าน Coffeelism และร้าน Bake A Wish 

1.2 ขั้นตอนส่งใบเสนอราคา ,การออก BP , หนงัสือสัญญาการเช่าพื้นท่ี และการแจง้งาน 

หลงัจากโทรเชิญร้านคา้มาร่วมออกบูธแลว้ ทางศูนยก์ารคา้ก็จะตอ้งทาํการส่งใบเสนอราคา

ให้ลูกคา้รับทราบเร่ืองราคาการเช่าออกบูธแลว้หลงัจากนั้นจึงทาํการออก BP ให้ลูกคา้รายใหม่เม่ือ

ได้เลข BP แล้วจึงทาํการออกหนังสือสัญญาการเช่าพื้นท่ีให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเซ็นหนังสือ

สัญญาแลว้ส่งกลบัมา เม่ือเอกสารทุกอยา่งครบและถูกตอ้งแลว้ทางศูนยก์ารคา้จึงทาํการแจง้งานไป

ยงัแผนกต่าง ๆ ใหรั้บทราบพร้อมทั้งคอยประสานงานในการจดังานและแจง้รายละเอียดของการเขา้ 

Sep Up งานตามระเบียบและกฎของศูนยก์ารคา้ 
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ภาพประกอบที ่4.4 ตัวอย่างการออกใบเสนอราคาการจัดกจิกรรม 

 

 

ภาพประกอบที ่4.5 ตัวอย่างการออก BP ให้กบัลูกค้าในการจัดกจิกรรม 
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ภาพประกอบที ่4.6 ตัวอย่างการออกหนังสือสัญญา 

1.3 การจดัเตรียมแคมเปญส่งเสริมการขาย ( Sale Promotion ) 

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านค้าภายในศูนยก์ารค้า โดยมีรายละเอียดการ

ส่งเสริมการขาย ดงัต่อไปน้ี ชอ้ปครบ 5,000 บาท สามารถลงทะเบียนเวิร์คช้อปเมนูชิอกโกแลตได้

ทนัที และ    ช้อปครบ 1,000 บาทสามารถแลกรับเมนูช็อกโกแลตฟรีจากร้าน ร้าน Krispy Kreme 

และร้าน Kanomได้ ณ จุดแลกรับบัตร Redemption ชั้ น 1 หน้าร้าน AIIZ แล้วภายในงานยงัมี

โปรโมชัน่และกิจกรรมมากมายจากร้านคา้ท่ีมาร่วมออกบูธ 

2. แผนกศิลป์ 

จดัทาํและออกแบบส่ือโฆษณา เพื่อใช้โปรโมทและทาํการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมพิเศษ

ภายในงาน Giant Wonderland ภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต 

3. แผนก CS 

เพื่อเป็นการส่ือสารรายละเอียดของการจดักิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland และ

รายละเอียดการส่งเสริมการขายทั้งในดา้นของการให้บริการ การสอบถามขอ้มูลและรวมไปถึงการ

บริการเสียงตามสาย 

4. แผนกระบบ 

ดูแลและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามโครงบูธของการจดังานทั้งหมด 
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5. แผนกอาคาร 

ดูแลในดา้นของการจดัตั้งเวทีในการทาํกิจกรรมเวร์ิคชอ้ป 

6. แผนกแม่บา้น 

ดูแลในเร่ืองของความสะอาดตั้งแต่ผูป้ระกอบการร้านคา้เขา้ Set Up งานและดูแลพื้นการทาํ

ความสะอาดในบริเวณการจดักิจกรรมพิเศษ 

7. แผนกรักษาความปลอดภยั LP 

ดูแลเร่ืองของการรักษาความปลอดภยัและตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในงานตั้งแต่ขั้นตอน

ของการ Set Up ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภยัของผูป้ระกอบการร้านคา้และลูกคา้ภายใน

ศูนยก์ารคา้ 

4.1.3 การจัดเตรียมงาน ( Set Up ) ก่อนคืนเร่ิมการจัดกจิกรรมพเิศษ Giant Wonderland 

 ก่อนคืนเร่ิมการจดักิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ในคืนวนัท่ี 1 สิงหาคม 2561 

ทางทีมงาน Support และแผนกต่าง ๆ ได้เข้ามาทาํการจดัเตรียมงานบริเวณพื้นท่ีการจดักิจกรรม

พิเศษก่อนวนัเร่ิมงาน 1 วนั โดยมีการจดัพื้นท่ีบริเวณท่ีใชจ้ดังานและติดตั้งโครงบูธของงานทั้งหมด 

พร้อมยงัติดต่อระบบไฟฟ้า เวทีของการทาํกิจกรรมและเคร่ืองเสียงในจดัต่าง ๆ บริเวณพื้นท่ีในการ

จดักิจกรรมพิเศษในงาน Giant Wonderland ของศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซาเวสตเ์กต 

4.2 ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

เป็นการจดัเรียงลาํดบัก่อน – หลงัของการจดักิจกรรมพิเศษภายในงาน Giant Wonderland 

และเพื่อเป็นการจดักิจกรรมพิเศษในการสร้าง Thematic Event 

4.2.1 ในวนัท่ีเร่ิมการจดังานคือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2561 ทางดา้นฝ่ายการส่งเสริมการตลาดก็

ไดเ้ขา้มาตรวจพื้นท่ีพร้อมตรวจเช็คความเรียบร้อยของโครงบูธและร้านคา้ภายในงานวา่ตอ้งเป็นไป

ตาม Concept และรูปแบบท่ีไดว้างไว ้
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4.2.2 การประชาสัมพนัธ์ ( Sale Promotion ) 

ภายในงานร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมทุกร้านจะตอ้งเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละ Concept ของ

การจดังานพร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดใหก้บัลูกคา้รับรู้อยา่งถูกตอ้ง 

 

ภาพประกอบที ่4.7 ภาพบรรยากาศภายในงาน Giant Wonderland 
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ภาพประกอบที ่4.8 ภาพ Booth ร้านค้าภายในงาน Giant Wonderland 
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ภาพประกอบที ่4.9 ภาพส่ือโฆษณาออนไลน์ทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ของกจิกรรม  

Giant Wonderland ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
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ภาพประกอบที ่4.10 ภาพส่ือโฆษณาทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ของกจิกรรม Giant Wonderland 

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 
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ภาพประกอบที ่4.11 ภาพส่ือโฆษณาทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ของกจิกรรม Giant Wonderland 

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 

 

ภาพประกอบที ่4.12 ภาพภาพเวทใีนการทาํกจิกรรมเวิร์คช้อปในงาน Giant Wonderland 
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4.3 ข้ันตอนการสรุปผลและการทาํงาน 

จากการท่ีได้ดําเนินงานการจัดกิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland ทางศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการประเมินผล โดยการใชรู้ปแบบของ

การประเมินผลสแกน QR Code เพื่อทาํการประเมินผล ซ่ึงตั้งอยู ่ณ จุด Redemption ชั้น 1 หนา้ร้าน 

AIIZ เป็นจุดสาํหรับการเก็บขอ้มูลการประเมินผลในแต่ละวนั 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่4.13 ภาพ QR Code การทาํแบบประเมินความพงึพอใจ 



43 
 

4.3.1 การประเมินผลการจัดกจิกรรม 

ในการดาํเนินการจดักิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland โดยใชก้ารประเมินผลในการจดั

กิจกรรมพิเศษผ่านการสแกน QR Code โดยดูจากยอดในการสแกนผล เพื่อนํามาประเมินและ

วิเคราะห์ผลว่าลูกค้าให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมทาํกิจกรรมท่ีทางศูนย์การค้า

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จดัข้ึนมากน้อยเพียงใดและทาํการรวบรวมขอ้มูลไวส้ําหรับในการใช้

ประเมินผลการจดักิจกรรมพิเศษในคร้ังต่อไป 

เม่ือทางศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ทาํการรวบรวมขอ้มูลและผลการประเมิน

เสร็จแล้วจึงนํามาวิเคราะห์ พบว่าการจดักิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland นั้ นมีข้อสรุปว่า 

ลูกคา้ให้ความสนใจและมีส่วนเขา้ร่วมในการทาํกิจกรรม Sale Promotion ท่ีทางศูนยจ์ดัข้ึนเป็น

จาํนวนมาก ในขณะเดียวกนัจึงส่งผลใหก้ารจดักิจกรรมพิเศษงาน Giant Wonderland มีจาํนวนลูกคา้

ให้ความสนใจในระดับดีมากและยงัสามารถช่วยเพิ่มยอดการขายให้กับทางร้านอาหารภายใน

ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตไดดี้ข้ึนในระดบัปานกลาง 

จากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงสามารถสรุปได้ว่าการจดักิจกรรมพิเศษงาน Giant 

Wonderland คร้ังน้ีไดมี้การสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กบัลูกคา้จึงทาํให้ลูกคา้เกิดความอยากมี

ส่วนเขา้ร่วมในการทาํกิจกรรมในระดบัท่ีดีมากและยงัมีการกระตุน้ยอดขายให้กบัทางร้านอาหาร

ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตเม่ือมีการเปรียบเทียบกับช่วงเวลาท่ีไม่ได้มีการจดั

กิจกรรมพิเศษภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต 
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บทที ่5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลรายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 จากการท่ีได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั เซ็นทรัลพฒันา จาํกัด (มหาชน) สาขา

เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2561 ท่ีแผนกส่งเสริมกลยทุธ์การตลาดโดยไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี คือ เจา้หนา้ท่ีการตลาด 

(ฝ่าย Event และ ดูแลพื้นท่ี) และงานส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นการเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการ

จดักิจกรรมพิเศษและการดูแลความเรียบร้อยของงาน Event ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั

กิจกรรมพิเศษท่ีจดัข้ึนภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กตและไดมี้การเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ือง 

Sale Promotion เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขายให้กบัทางร้านคา้ภายในศูนยก์ารคา้ จึงทาํให้ไดเ้รียนรู้

แลว้ยงัไดรั้บประสบการณ์ในการทาํงาน ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ ในเร่ืองของขั้นตอนการจดักิจกรรม

พิเศษและยงัไดเ้รียนรู้ระบบการทาํงานภายในศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เวสตเ์กต ทาํให้ส่ิงเหล่าน้ี

เกิดเป็นส่ิงท่ีเราไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีและส่ิงท่ีมากไปกวา่นั้นคือ การไดรั้บ

ประสบการณ์ของการทาํงาน รู้จกัท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้สามารถเรียนรู้ท่ีจะทาํงาน

อยา่งเป็นระบบระเบียบและมีความถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัไดรั้บความรู้สึกท่ีดีมีความอบอุ่นและความ

ทรงจาํอนัสวยงามท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน ไดรั้บมิตรภาพท่ีดีจากพี่เล้ียง พี่ ๆ ใน

แผนกและเพื่อนร่วมงานทุกคน ทาํให้ไดเ้รียนรู้ถึงการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความฝึกฝนการตรงต่อ

เวลา ฝึกความอดทนต่อการทาํงานและฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในการทาํงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหท้นัตามเวลาท่ีกาํหนด 

 ในการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี ทาํให้ไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีได้เล่าเรียนมา

เป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถช่วยคิดรายละเอียดในรูปแบบของงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการจดั

กิจกรรมพิเศษและคอยติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ท่ีมาร่วมออกบูธภายในงาน Giant Wonderland 

รวมไปถึงของการจดังาน Event ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดูแลแลว้ยงัไดฝึ้กความกลา้แสดงออก

ในการทาํงานและการประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ และยงัสามารถช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนต่าง ๆ ของพี่

เล้ียงทุกคนในแผนกได ้ในการทาํงานบางคร้ังอาจจะมีเร่ืองท่ีไม่เขา้ใจในเร่ืองของเน้ืองานและยงัมี
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ปัญหาเกิดข้ึน แต่เม่ือไดมี้การฝึกการทาํงานอยูบ่่อย ๆ และไดป้รึกษากบัพี่เล้ียงท่ีคอยช่วยดูแลและ

สอนงานก็สามารถทาํใหปั้ญหาเหล่านั้นผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี 

5.2 ข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ควรมีความรอบคอบในการทาํงาน เพราะ ถา้หากทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาบเกิดความ

ผิดพลาด จะทําให้ส่งผลการทํางานในขั้ นตอนอ่ืน ๆ หรืออาจจะเกิดการขัดข้องกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์คา้งโดยท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกงานไว ้ก็จะทาํให้งานเกิดความล่าชา้กวา่เดิม เพราะฉะนั้นการ

มีความรอบคอบในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 

 5.2.2 งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นการทาํงานและดาํเนินการอย่างจริง เพราะฉะนั้ น ควร

จะตอ้งทาํงานให้เป็นระบบระเบียบและมีการวางแผนในการทาํงานให้เป็นไปตามขั้นตอน มีความ

กระตืนรือร้นในการทาํงานอยูเ่สมอ  

5.3 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.3.1 ไดเ้รียนรู้ถึงขั้นตอนของการทาํงานและวธีิการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง 

5.3.2 สามารถปรับตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได ้ฝึกความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี 

5.3.3 ฝึกความมีระเบียบวนิยัในการตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน 

5.3.4 ไดเ้รียนรู้ถึงระบบการทาํงานเป็นทีม 

5.3.5 ไดฝึ้กการเรียนรู้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ปัญหาทีพ่บเกีย่วข้องการปฏิบัติงานสหกจิ 

  5.4.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีหน่วยความจาํท่ีเตม็ไม่สามารถ Save  

  5.4.2 อินเทอร์เน็ต เกิดการหลุดบ่อย จึงทาํใหส่้งผลต่อการทาํงานล่าชา้ 

5.5 ข้อเสนอแนะการจัดทาํรายงานสหกจิศึกษา 

การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา เน่ืองด้วยมาจากท่ีต้องทาํรายงานคนเดียว ควรรู้จกัการ

จดัสรรงานและวางแผนงานให้สําเร็จลุล่วงตามเวลาและมีคุณภาพ การจดัทาํรายงานสหกิจศึกษา 

อาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบของฟอร์มหลายคร้ัง จึงทาํใหเ้กิดความยากลาํบากต่อการทาํงานสหกิจ

ศึกษาในคร้ังน้ี 
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