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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การตลาดยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ต ลอดเวลา การเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติข องสิ นค้า การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้
สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สิ นค้าหรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับ
การกล่าวถึง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชน
และสาธารณชนเพื่ อ แนะน าสิ น ค้า เพื่ อ ตอกย้ า ความเหนี ย วแน่ น กับ ลู ก ค้า เพื่ อ บอกกล่ า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็ นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ที่นบั วันจะได้รับ
ความนิ ยมมากยิ่งขึ้ น กิ จกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิ จกรรมจึ ง เป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ เป็ น
จุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
สถานประกอบการห้างหุ ้นส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชั่น ได้ริเริ่ มดาเนิ นการจากทา
รายการโทรทัศน์ช่อง 5 ในปี 2541 ดาเนิ นธุ รกิจการให้บริ การโทรทัศน์เกี่ยวกับการผลิตรายการและขาย
เวลาในช่อง 5 และรับผลิ ตงานด้านโปรดัคชัน่ เช่น สกู๊ป,สปอตโฆษณาและวิดีโอ พรี เซนท์ และในปี
2549 ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ จึงได้ขยายกิจการจากสายงานผลิตโทรทัศน์มาเพิ่ม
งานอีเว้นท์อีกสายงานเพื่อให้เกิดการครบวงจรในกิจการ โดยปั จจุบนั ห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี
โปรดักชัน่ เป็ นกลุ่มธุ รกิ จ SME ตลอดระยะการทางานที่ผ่านมายาวนานมากกว่า 15 ปี และมีความ
เชี่ ยวชาญในด้านโปรดัคชัน่ และการจัดกิ จกรรมพิเศษ รวมถึงการนาเสนอรู ปแบบที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคอย่ า งเต็ ม รู ป แบบและเปี่ ยมไปด้ว ยคุ ณ ภาพ และในเดื อ น
พฤศจิกายน ปี 2559 บริ ษทั ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ ได้รับงานจากลูกค้าในการจัดกิ จกรรมพิเศษ
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ มามี่โป๊ ะโกะ เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษร่ วมกับทางโรงพยาบาล โดยวัตถุประสงค์ คือเพื่อ
โปรโมตผลิ ต ภัณ ฑ์ ม ามี่ โ ป๊ ะโกะ รวมถึ ง สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ ก ั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นสายตาของ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายในส่ วนของการเป็ นผูช้ ่วยในเรื่ องของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ของบริ ษทั ซีเอช แอนด์ พี โปรดักชัน่
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จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วผูจ้ ัดท าจึ ง สนใจที่ จะท ารายงานเรื่ องขั้นตอนการจัดงานกิ จกรรมพิ เศษ
ผลิ ตภัณฑ์ มามี่ โป๊ ะโกะ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชั่น เพื่อศึ กษาขั้นตอนการจัด
กิจกรรมพิเศษตั้งแต่การรวบรวมเอกสาร ไปจนถึงการประสานงานกับส่ วนต่างๆ ไว้ทุกขั้นตอนเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์แบรนด์มามี่โป๊ ะโกะโดย
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่
1.2.2 เพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและสามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
เฉพาะหน้าได้
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
ศึกษาเกี่ ยวกับขั้นตอนการจัดกิ จกรรมเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์แบรนด์มามี่โป๊ ะโกะโดยห้าง
หุ น้ ส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ โดยขอบเขตการศึกษาอยูร่ ะหว่าง วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึง 28
พฤศจิกายน 2559 รวมระยะเวลา 2 เดือน
การศึกษาจัดทากิจกรรมเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์แบรนด์มามี่โป๊ ะโกะโดยห้างหุ ้นส่ วนจากัด ซี
เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559- 9 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดย
สถานที่ที่ใช้การจัดกิจกรรม คือ โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ น
เกล้า นอกจากนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางบริ ษทั
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ได้ทราบถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์แบรนด์มามี่โป๊ ะโกะโดย
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่
1.4.2 ได้ทราบถึ ง ปั ญหาและอุ ปสรรคในการปฏิ บตั ิ งานและสามารถแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
เฉพาะหน้าได้

