บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
รายงานการดาเนิ น งานสหกิ จเรื่ อง ขั้น ตอนการจัด กิ จกรรมพิ เศษงาน LEGO ของบริ ษ ัท CH&P
Production ซึ่งมีวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้นาเสน อตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
2.1 การโฆษณา
2.2 กิจกรรมพิเศษ
2.3 สรุ ปภาพรวมของการโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
2.1 การโฆษณา
2.1.1 ความหมายของโฆษณา สามารถให้คานิยามที่แตกต่างกันไปได้ดงั ต่อไปนี้
"โฆษณา" หมายถึ ง รู ป แบบการใช้จ่ ายในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร โดยไม่ ใช้บุ ค คลเกี่ ย วกับ
องค์การผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดโดยผูอ้ ุปถัมภ์ ที่ระบุชื่อ ความหมายนี้ยงั เป็ นความหมาย ของสมาคม
การตลาดแห่ งสหรั ฐอเมริ ก า (The American Marketing Association หรื อ AMA) ได้บญ
ั ญัติไว้ จะเห็ น ว่า
ลักษณะของการโฆษณามีดงั ต่อไปนี้
A.R. Oxenfeldt and C. Swan กล่าวว่า "การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารโน้มน้าวใจจากผูข้ ายไป
ยังผูซ้ ้ือ โดยมิ ได้เป็ นไปในรู ปส่ วนตัว"
Maurice I. Mandell ให้คาจากัดความว่า "การโฆษณา หมายถึง รู ปแบบการส่ งเสริ มการขาย
ผ่านสื่ อโฆษณา ที่มิใช่บุคคล และต้องชาระ เงินโฆษณาโดยผูอ้ ุปถัมภ์ ซึ่งการโฆษณานี้มีความหมายแตกต่าง
ไปจากการส่ งเสริ ม การขายรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การขายโดยพนักงาน และการ ส่ งเสริ มการจาหน่าย เป็ นต้น"
S.W. William Pattis กล่าวว่า "การโฆษณา หมายถึง การสื่ อสารในรู ปแบบใด ๆ ซึ่งเจตนาที่
จะกระตุน้ ผูท้ ี่มี ศักยภาพในการซื้ อและการ ส่ งเสริ มในด้านการจาหน่ ายสิ นค้าและบริ การ รวมถึงการสร้าง
ประชามติ การกระทาการ เพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุ นทางการเมือง การขาย ความคิดหรื อการเสนอความ
คิดเห็น หรื อสาเหตุต่างๆ และการ กระทา เพื่อให้ประชาชนเห็นคล้อยตาม หรื อปฏิบตั ิไปในทางที่ผโู ้ ฆษณา
ประสงค์"
ดร.เสรี วงษ์ม ณฑา ได้ให้ ความหมายไว้ว่า การโฆษณา คื อ กิ จ กรรมสื่ อ สารมวลชนที่
เกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค มีพฤติกรรมอันเอื้อ อานวยต่อความเจริ ญของธุรกิจ การขายสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมีท้ งั กลยุทธ์ จริ งและเหตุผลสมมติ ผ่านทางสื่ อโฆษณาที่ตอ้ ง รักษาเวลาและเนื้อที่ ที่
มีการระบุบอกผูโ้ ฆษณาอย่างชัดแจ้ง
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สมาคมการตลาดแห่ ง สหรั ฐ อเมริ ก า (AMA : American Marketing Association) ได้ใ ห้
ความหมายไว้วา่ การโฆษณา คือ การจ่ายเงิน ในรู ปแบบต่าง ๆ ของผูอ้ ุปถัมป์ (Sponsor) เพื่อส่ งเสริ มการขาย
สิ นค้าบริ การหรื อสนับสนุนแนวความคิด โดยไม่ใช้ บุคคลไปเสนอโดยตรง
จากคาจากัดความของนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น พอจะสรุ ปรวมเป็ นความหมายของการ
โฆษณาได้วา่ การโฆษณา หมายถึง การเสนอข่าวสารการขาย หรื อ แจ้งข่าวสารให้บุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย
ทราบเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ หรื อแนวความคิด โดยเจ้าของสิ นค้า หรื อผูอ้ ุปถัมภ์ที่เปิ ดเผยตัวเองอย่างชัดแจ้ง
มีการจ่ายเงินเป็ นค่าใช้สื่อ และเป็ นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้บุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรง
2.1.2 วัตถุประสงค์ ของงานโฆษณา สามารถแยกได้ดงั นี้
2.1.2.1 การโฆษณาเพื่อให้ ความรู้ ความเข้ าใจ (Comprehensive Advertising) คือ การให้
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ สามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้ คือ
- การโฆษณาให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ประเภทของสิ น ค้า และบริ ก าร เช่ น สิ น ค้า
เกษตรกรรม สิ นค้าอุตสาหกรรม
- การโฆษณาให้ความรู ้ เกี่ ยวกับความส าคัญ ของสิ น ค้าและบริ ก ารโดยเฉพาะ
สิ นค้าที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิต ของมนุษย์ เช่น อาหาร ยารักษาโรค
- การโฆษณาให้ความรู ้ เกี่ยวกับประโยชน์ของสิ นค้าและบริ การ เช่น การโฆษณา
คุณสมบัติของยารักษาโรค
- การโฆษณาให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดใหม่ของการโฆษณาเกี่ยวกับสิ นค้า
และบริ การโดยการใช้ชื่อโฆษณาแบบใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการทาให้ผบู ้ ริ โภคได้มีส่วน
ร่ วมในการโฆษณา
- การโฆษณาให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ กระบวนการผลิ ตสิ น ค้า นับตั้งแต่
เริ่ มต้นจนสาเร็ จเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป
2.1.2.2 การโฆษณาเพื่อให้ ข่าวสาร (Informative Advertising) คือ เป็ นข่าวสารสาหรับ
การโฆษณาเพื่อประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคมีหลายประเภทมีดงั นี้
- ข่าวสารการตลาด เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสภาพเหตุการณ์ของการตลาด
- ข่าวสารการลงทุน เป็ นการให้ขอ้ มูลทางด้านการลงทุนเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความ
มัน่ ใจในสิ นค้าและบริ การ
- ข่าวสารสิ นค้าและบริ การใหม่ เป็ นการบอกกล่าวและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสิ นค้า
ใหม่ หรื อบริ การใหม่ ๆ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสพิจารณาเลือกซื้อ
- ข่าวสารราคาสิ นค้าและบริ การ เป็ นการใช้ขอ้ มูลด้านราคาเพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความสนใจและนาไปสู่ การซื้อสิ นค้าและบริ การ
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- ข่าวสารการส่ งเสริ มการขาย เป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการขาย เช่ น การตลาด
การแจกการแถม ของกานัล เป็ นต้น
2.1.2.3 การโฆษณาเพื่อชั กจูงใจ (Persuasive Advertising) คือ การโฆษณาเพื่อชักจูงใจ
ซึ่งจาเป็ นต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการคล้อยตามที่จะซื้อสิ นค้าและบริ การ สามารถใช้
หลักการดังนี้ คือ
- จูงใจให้เกิดความสนใจที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การ - การโฆษณานี้ ต้องชี้แนะให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความประสงค์ในการใช้สินค้าและบริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคใช้สินค้าและบริ การแล้ว จะมี ความ
สะดวกสบาย
- จูงใจให้เกิดความประทับใจในสิ นค้าและบริ การ - การโฆษณาต้องสร้างความ
ประทับใจกับผูบ้ ริ โภค โดยใช้ศิลปะของ การสื่ อสารเพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความอยากรู ้ อยากเห็น เร้า
อารมณ์ ก่อให้เกิดความรู ้สึกคล้อยตาม และเกิดความประทับใจในคุณภาพและบริ การ
- จู ง ใจให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจในสิ น ค้า และบริ ก าร - การโฆษณานี้ ต้อ งสร้ า ง
ภาพพจน์ของสิ นค้าและบริ การ ให้สอดคล้อง กับความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยเอาจุดเด่นของสิ นค้าและ
บริ การมาสร้างสรรค์งานโฆษณา
- จูงใจให้เกิดความภูมิใจในสิ นค้าและบริ การ - การโฆษณาในลักษณะนี้มกั นาเอา
บุคคลสาคัญ และเป็ นที่รู้จกั มาเป็ นแบบในโฆษณา เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปเห็นว่า บุคคลสาคัญยังใช้สินค้า
และบริ การชนิดเดียวกับตน จึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อใช้สินค้าและบริ การนั้น
2.1.3 ประเภทของงานโฆษณา
โฆษณาที่ พ บเห็ น อยู่ ทุ ก วัน นี้ เมื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะของผู ้โ ฆษณา สื่ อที่ ใ ช้ รวมทั้ ง
จุดประสงค์ของการโฆษณาแล้ว สามารถแยกประเภทของการโฆษณาได้ 7 ลักษณะดังนี้
2.1.3.1 Brand advertising เป็ นลักษณะโฆษณาตราสิ นค้า โดยเน้นสัญลักษณ์
รู ปภาพที่ให้นึกถึงตัวสิ นค้า โฆษณาประเภทนี้ เหมาะสาหรับสิ นค้าที่เป็ นที่จดจาอยู่แล้ว หรื อเป็ นสิ นค้าที่
สร้างแบรนด์มายาวนาน
2.1.3.2 Trade advertising เป็ นการโฆษณาทางการค้า เป็ นการสื่ อสารระหว่าง
ผูผ้ ลิตกับผูแ้ ทนจาหน่ าย เพราะถือเป็ นส่ วนแรกที่จะแนะนาสิ นค้าจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภคเพื่อให้
ร้านค้ามัน่ ใจที่จะรับสิ นค้าไปจาหน่าย
2.1.3.3 Retail advertising เป็ นการโฆษณาค้าปลีกโดยการโฆษณาที่ไม่ได้มุ่งที่
ตราสิ นค้า แต่เป็ นการโฆษณาสถานที่จาหน่ ายหรื อผูป้ ระกอบธุรกิจขายปลีกเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคมา ซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การ ณ สถานที่จาหน่ายเป็ นการโฆษณาในท้องถิ่น
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2.1.3.4 Professional advertising เป็ นการโฆษณาที่ มุ่ งไปยังบุ ค คลในวงการ
วิชาชีพต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้แนะนาลูกค้าของตนให้ซ้ือสิ นค้า ที่โฆษณา จึงเหมาะกับสิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคต้องฟังความคิดเห็น หรื อคาแนะนาจากผูท้ ี่มีความชานาญพิเศษ
2.1.3.5 Corporate advertising เป็ นการโฆษณาที่ มุ่ งเน้น สร้ างภาพลัก ษณ์ ให้
องค์กรหรื อสร้างการรับรู ้ให้ภายนอกรับรู ้วา่ องค์กรทาอะไร
2.1.3.6 Idea advertising เป็ นการโฆษณาแนวความคิ ด โดยการเสนอความ
คิดเห็นไปสู่ กลุ่มประชาชน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการยอมรับความคิดเห็น เป็ นการสร้างภาพพจน์หรื อสร้าง
ค่านิยมขึ้นใหม่
2.1.3.7 การโฆษณาแยกประเภท (Classified Advertising) เป็ นการโฆษณาย่อย
ใช้เนื้อที่ขนาดเล็กมีแต่เฉพาะข้อความสั้น ๆ หรื ออาจมีภาพประกอบเราจะพบเห็นได้ตามหน้าหนังสื อพิมพ์
หรื อนิตยสาร เช่น การโฆษณาซื้อ – ขาย การรับสมัครงาน
2.2 กิจกรรมพิเศษ
เหตุ ก ารณ์ พิ เศษ (Special event) ถื อ เป็ นกิ จ กรรมทางการประชาสั ม พัน ธ์ ซ่ ึ งใช้เป็ นสื่ อ หรื อ
เครื่ องมือในด้านการประชาสัมพันธ์ (the tool of PR ) อีกประเภทหนึ่งนอกเหนือจากเครื่ องมือสื่ อสาร
อื่น ๆ ที่เรานามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางด้านอิเลคทรอนิ กส์ อาทิเช่น วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น หรื อสิ่ งที่ เป็ นสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ Printed media เช่ น จุ ลสาร จดหมายข่าว แผ่น พับ
และ แผ่นปลิว เป็ นต้น (บุญเกื้อ ควรหาเวช, “การประชาสั มพันธ์ ” กรุ งเทพมหานคร: SR Printing, 2537.)
2.2.1 ประเภทของกิจกรรม
2.2.1.1 การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ (Special Day and Weeks ) คือ การที่หน่วยงาน
หรื อองค์การสถาบันจัดงานเหตุการณ์พิเศษขึ้น โดยเลือกกาหนดวันสาคัญหรื อสัปดาห์สาคัญแบบเจาะจง
ขึ้นมาเอง แล้วถือเอาวันหรื อสัปดาห์ช่วงนั้นเป็ นระยะเวลาจัดเหตุการณ์พิเศษของตน
2.2.1.2 การจัดแสดงและนิ ทรรศการ (Display and Exhibits) เป็ นการจัดงานองค์การ
สถาบันเพื่อผลทางด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสดงให้เห็นถึง กิจการความก้าวหน้า
ตลอดจนผลงานที่ผ่านมาของหน่ วยงานหรื อองค์การสถาบันให้ประชาชนได้ชม การจัดการแสดงและ
นิ ทรรศการนี้ ทาได้หลายวิธี อาจเป็ นกิจกรรมการแสดง หรื อ นิ ทรรศการ ก็ได้ เช่น งานแสดงสิ นค้า
(TRADE FAIRS )
การจัดการแสดงและนิ ทรรศการนี้ เป็ นกิ จกรรมที่ ได้ผลทางด้านการประชาสัมพันธ์มาก
พอสมควร เพราะประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งประชาชนผู ้
เข้ามาชมงาน ย่อมได้พบได้เป็ น ได้ยินได้ฟัง ได้จดั ต้องลูบคลา และได้ร่วมอยู่ในสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศนั้น ๆ ด้วยตนเอง ตลอดจนได้รับความรู ้ และความบันเทิง เพลิดเพลิน ไปพร้อมกันในตัว
ด้วย จึงนับได้ว่ามีผลทางจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม การจัดการแสดงและ
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นิ ทรรศการเป็ นการจัดงานที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนพอสมควร และมีงบประมาณค่าใช้จ่ายค่อนข้างสู ง
ทั้ง ทางด้า นเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ป ระกาศให้ ค นทราบ เพราะฉะนั้ นนั ก
ประชาสัมพันธ์ หรื อ ผูท้ ี่จดั นิ ทรรศการและการแสดงดังกล่าว จะต้องมัน่ ใจว่า การจัดงานนี้ สามารถล่อใจ
หรื อดึงดูดใจให้ประชาชนมาชมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2.1.3 การพบปะและการประชุ ม (Meeting and Conferences) คือ การจัดให้มีการ
พบปะหรื อ การประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่ ายได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็ น
ของซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็ นเหตุการณ์พิเศษเช่นกัน เช่น การประชุมทางวิชาการ การสัมมนานักบริ หาร
ก็นบั ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ฝ่ ายจัดการหรื อฝ่ ายบริ หารได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลสาคัญภายนอกต่าง ๆ
(key external publics) ที่ได้รับเชิ ญมาร่ วมด้วย เช่น ผูน้ าความคิดเห็ นในสังคม หรื อผูน้ าในท้องถิ่น
และชุมชนต่าง ๆ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีโอกาสฟั งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของบุคคลเหล่านี้
รวมทั้งการปรึ กษาหารื อกันถึงนโยบายและแผนการดาเนินงานขององค์การด้วย
2.2.1.4 การจัด งานวัน ครบรอบปี (Anniversaries) เป็ นการจัด งานในวัน เวี ย นมา
ครบรอบของการก่ อตั้งหรื อสถาปนาหน่ วยงานหรื อองค์การ การจัด งานวัน ครบรอบปี นี้ นิ ยมจัดกัน ทั้ง
หน่วยงาน หรื อ องค์การสถาบันรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจเอกชน และองค์การสาธารณกุศลต่าง ๆ เพราะ
การจัดงานดังกล่าวเป็ นการสร้างโอกาส ในการติดต่อสื่ อสารประชาสัมพันธ์กบั ประชาชนและชุมชน เป็ น
โอกาสอันดีที่องค์การสถาบันจะได้แสดงถึงความก้าวหน้า ความสาเร็ จและการมีส่วนช่วยเหลือสร้างสรรค์
สังคมส่ วนรวมให้ประจักษ์แก่สายตาประชาชน รวมทั้งเป็ นการสร้างความไว้เนื้ อเชื่อใจและชื่อเสี ยงเกียรติ
คุณ ตลอดจนความเลื่อมใสศรัทธาในหน่ วยงานให้เกิ ดขึ้นในจิตใจประชาชน งานฉลองครบรอบปี มัก
จัดเป็ นช่วงระยะ ๆ
2.2.1.5 การให้รางวัลพิเศษ (Special Awards) คือ การที่หน่วยงานสถาบันจัดมอบรางวัล
พิเศษ ให้แก่บุคคลที่สร้างสรรค์หรื อบาเพ็ญประโยชน์ในสิ่ งที่ดีงามแก่สังคมส่ วนรวม หรื อเป็ นบุคคลดีเด่น
หรื อบุคคลตัวอย่างเป็ นต้น
การมอบรางวัลพิเศษนี้ อาจมอบให้แก่บุคคลภายในสถาบันและภายนอกสถาบันก็ได้ ถ้า
เป็ นบุคคลภายในองค์การสถาบัน ก็ได้แก่ การมอบรางวัลพิเศษให้แก่บุคลากรที่มีผลงานหรื อทางานดีเด่น
ให้แก่บริ ษทั หรื อสถาบัน เมื่อให้รางวัลแก่บุคคลเหล่านี้แล้ว บริ ษทั ก็จะเผยแพร่ กระจายข่าวตามสื่ อมวลชน
ต่าง ๆ รวมทั้งจุลสารหรื อวารสารภายในบริ ษทั ด้วย สาหรับการมอบรางวัลพิเศษแก่บุคคลภายนอกนั้น
ทางบริ ษทั ก็อาจจะมอบให้แก่ประชาชนผูท้ าประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม หรื อ พลเมืองดี
2.2.1.6 การเปิ ดให้เยี่ยมชมหน่ วยงานสถาบัน (Open House) หมายถึง การที่องค์การ
สถาบันเปิ ดหน่วยงานให้บุคคลภายนอกเข้าเยีย่ มชมกิจการ ซึ่งนับว่าเป็ นเหตุการณ์พิเศษประเภทหนึ่งที่สร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษทั กับประชาชน การเปิ ดให้เยี่ยมชมสถาบันนี้ จะต้องเปิ ดโอกาสให้บุคคล
ทั่ว ไป ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก อาชี พ เข้าเยี่ยมชม มิ ใช่ เปิ ดให้ช มแต่ เฉพาะประชาชนบางกลุ่ ม ก็ย่อมก่ อ ให้เกิ ด
ความรู ้สึกว่า ลาเอียง หรื อ เลือกที่รักมักที่ชงั อันอาจสร้างทัศนคติที่ไม่ดีแก่ประชาชนได้ องค์การสถาบัน
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ธุ รกิ จที่มีกิจการขนาดใหญ่ หรื อมีผลงานที่น่าสนใจ มักมีประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมเสมอ เช่ น
กลุ่มนักเรี ยน นิสิตนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มสื่ อมวลชน เป็ นต้น ซึ่งบริ ษทั ก็จะนาชม
กิจการต่าง ๆ เช่น นาชมหน่วยงานแผนกต่าง ๆ นาชมโรงงาน การแสดงสาธิ ตต่าง ๆ ระบบการทางาน
รวมทั้งการบรรยายสรุ ปในห้องประชุมหรื อฉายภาพยนตร์ ให้ดูประกอบด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้กลุ่ม
บุคคลเข้าชมเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในการดาเนิ นงานขององค์การสถาบัน เป็ นการสร้ างความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีแก่ประชาชนเป้าหมายและประชาชนทัว่ ไป
2.2.1.7 การจัด งานประกวด (Contest) การจัด งานประกวดนี้ อาจเป็ นการจัดประกวด
เฉพาะกลุ่มบุคคลภายในสถาบัน หรื อ อาจมีการจัดประกวดหรับบุคคลภายนอกด้วย สาหรับบุคคลภายใน
สถาบันอาจเป็ นการจัดประกวดข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้น เกี่ ยวกับด้านนโยบายและการปรับปรุ งบริ ษทั
หากข้อเขียนของผูถ้ ือหุน้ คนใดชนะการประกวดก็จะได้รับรางวัลจากบริ ษทั
2.2.1.8 การจัดขบวนแห่ ( Parades and Pageants) เป็ นเหตุการณ์พิเศษที่มีบทบาทสาคัญ
สาหรับงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของบริ ษทั ส่ วนมากมักจะเป็ นขบวนแห่ เนื่องในวันสาคัญหรื อโอกาสสาคัญ
ต่าง ๆ ซึ่งองค์การสถาบันเป็ นผูร้ ่ วมให้ความสนับสนุน
2.2.1.9 การอุปถัมภ์งานของชุ มชน ( Sponsored Community Events) หมายถึง การที่
องค์ ก ารสถาบัน ให้ ค วามอุ ป ถัม ภ์ ห รื อสนั บ สนุ น งานของชุ ม ชน ซึ่ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ของชุ มชน หรื อท้องถิ่ นอันได้แก่ ส่ งเสริ มปรับปรุ งทางด้านการศึกษาของ
ชุ มชนในท้องถิ่ น ด้านสุ ขภาพอนามัยของชุ มชนวัฒนธรรมและด้านนันทนาการต่าง ๆ เช่ น ให้ความ
อุปถัมภ์แก่โครงการอนามัยเพื่อชุมชนในท้องถิ่นนั้น เป็ นต้น
2.2.1.10 การให้ความสนับสนุ นแก่องค์การต่าง ๆ ( Sponsored Organization) หมายถึง
การที่องค์การสถาบันให้ความสนับสนุนโดยเข้าไปจัดการหรื อดาเนิ นการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้แก่องค์การต่าง ๆ
ในชุ มชนเพื่อสร้างความนิ ยมศรัทธาให้แก่สถาบัน เช่ น สถาบันเข้าไปเปิ ดการจัดฝึ กอบรมอาชี พให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น หรื อช่วยให้การจัดฝึ กอบรมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นนั้น เป็ นต้น
2.1.2.11 สั ญ ลัก ษณ์ ท างด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ (Public Relations Personalities)
หมายถึง การที่องค์การสถาบัน เช่น บริ ษทั ธุรกิจบางแห่ งจะใช้วิธีคดั เลือกสาวงามที่มีเสน่ห์และฉลาดปราด
เปรี ยว คล่องแคล่วไว้เป็ นสัญลักษณ์ หรื อ ผูแ้ ทนของบริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นทูตแห่ งความสัมพันธ์ของบริ ษทั
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความประทับใจให้แก่ประชาชน
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2.1.2.12 การจัดงานฉลอง ( Dedications ) เป็ นเหตุ การณ์ พิ เศษเพื่ อประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงบริ การใหม่ ๆ หรื อสิ่ งอานวยความสะดวกใหม่ขององค์การสถาบัน เช่น การให้บริ การในระบบ
ใหม่ การจัดงานฉลองนี้ นบั ว่าเป็ นโอกาสแห่ งการประชาสัมพันธ์ ( PR opportunities ) ที่สาคัญ ซึ่ งทาให้
สถาบันสามารถชี้แจงทาความเข้าใจในสิ่ งใหม่หรื อระบบใหม่ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจ การจัดงาน
นี้ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยฝ่ ายประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั เพื่อจัดเตรี ยมงาน มีการเลือกกาหนดวัน
กาหนดรายชื่อแขกที่เชิญมา เตรี ยมรถรับส่ งแขกและผูร้ ่ วมงาน รวมทั้งเตรี ยมการต้อนรับต่าง ๆตลอดจน
เตรี ยมการเผยแพร่ สู่ประชาชน การจัดงานฉลองนี้ อาจมีการสาธิตให้ชมถึงระบบใหม่ที่ประชาสัมพันธ์ดว้ ย
เพื่อความรู ้ ความเข้าใจของประชาชน เช่น บริ ษทั จัดงานฉลองแนะนาการให้บริ การแก๊สระบบใหม่ ซึ่งใน
งานนั้นจะมีการแสดงสาธิตให้ผู ้ เข้าร่ วมงานในงานชมด้วย เป็ นต้น
2.3 สรุปภาพรวมของการโฆษณาและกิจกรรมพิเศษ
จากข้อมูลที่ขา้ งต้นสามารถสรุ ปเนื้อหาเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจมากขึ้น โดยเริ่ มจากการโฆษณา คือ การ
เสนอข่าวสารการขายให้กบั ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของสิ นค้า บริ การ หรื อ
แนวความคิด โดยเจ้าของสิ นค้า หรื อผูอ้ ุปถัมภ์ที่เปิ ดเผยตัวเองอย่างชัดแจ้ง มีการจ่ายเงินเป็ นค่าใช้สื่อ และ
เป็ นการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้ใช้บุคคลเข้าไปติดต่อโดยตรงซึ่งวัตถุประสงค์การโฆษณานั้นสามารถ
จาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 1) เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสิ นค้าและบริ การ 2) เพื่อให้
ข่าวสารสาหรั บ การโฆษณาเพื่อ เป็ นประโยชน์แ ก่ ผูบ้ ริ โภคทั้งข่าวสารทางการด้านการตลาดรวมไปถึ ง
ข่าวสารทางการลงทุน 3) เพื่อชักจูงใจ เป็ นสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดการคล้อยตามที่จะ
ซื้ อสิ น ค้าและบริ การ โดยใช้ห ลักการมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสิ น ค้าและบริ การของตนเอง โดย
ประเภทของงานโฆษณานั้นจะจาแนกได้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) Brand advertising เป็ นลักษณะโฆษณาตรา
สิ น ค้า โดยเน้ น สั ญ ลัก ษณ์ รู ป ภาพที่ ใ ห้ นึ ก ถึ ง ตัว สิ น ค้า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า สามารถจดจ าได้ง่ า ย 2) Trade
advertising เป็ นการโฆษณาทางการค้า เป็ นการสื่ อสารระหว่างผูผ้ ลิตกับผูแ้ ทนจาหน่ ายเพื่อทาให้ร้านค้า
มัน่ ใจที่จะรับสิ นค้าไปจาหน่ าย 3) Retail advertising เป็ นการโฆษณาค้าปลีกเพื่อโฆษณาสถานที่จาหน่ าย
หรื อผูป้ ระกอบธุรกิจขายปลีกเพื่อให้ ผูบ้ ริ โภคมา ซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ ณ สถานที่จาหน่ ายเป็ นการโฆษณา
ในท้องถิ่น 4) Professional advertising เป็ นการโฆษณาที่ มุ่งไปยังเฉพาะกลุ่มเป้ าหมาย และต้องแนะนา
สิ นค้านั้น ๆ จึงเหมาะกับสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคต้องฟังความคิดเห็น หรื อคาแนะนาจากผูท้ ี่มีความชานาญพิเศษ 5)
Corporate advertising เป็ นการโฆษณาที่สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรให้คนภายนอกรับรู ้ว่าองค์กรทาอะไร 6)
Idea advertising เป็ นการโฆษณาแนวความคิดโดยการเสนอความคิดเห็นไปสู่ กลุ่มประชาชน มีเป้ าหมาย
เพื่ อ ให้ เกิ ด การยอมรั บ ความคิ ด เห็ น เป็ นการสร้ า งภาพพจน์ ห รื อ สร้ า งค่ า นิ ย มขึ้ น ใหม่ 7) Classified
Advertising เป็ นการโฆษณาย่อยมีแต่เฉพาะข้อความสั้น ๆ หรื ออาจมีภาพประกอบเราจะพบเห็ นได้ตาม
หน้าหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร เช่น การโฆษณาซื้อ – ขาย การรับสมัครงาน
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การเหตุ ก ารณ์ พิ เ ศษ คื อ การจั ด กิ จ กรรมด้ ว ยวิ ธี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ สื่ อ
อิเลคทรอนิ กส์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่ งประเภทของกิจกรรมสามารถ
แบ่งได้ 12 ประเภท ได้แก่ 1) การจัดวันและสัปดาห์พิเศษ 2) การจัดแสดงและนิ ทรรศการ 3) การพบปะ
และการ 4) การจัด งานวัน ครบรอบปี 5) การให้รางวัลพิ เศษ 6) การเปิ ดให้เยี่ยมชมหน่ วยงานสถาบัน
7) การจัดงานประกวด 8) การจัดขบวนแห่ 9) การอุปถัมภ์งานของชุมชน 10) การให้ความสนับสนุ นแก่
องค์การต่าง ๆ 11) สัญลักษณ์ ทางด้านการประชาสัมพันธ์ 12) การจัดงานฉลอง ซึ่ งแต่ละประเภทของ
กิจกรรมจะมีลกั ษณะการจัดกิจกรรมและมีวตั ถุประสงค์ของจัดกิจกรรมนั้น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป

