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1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั การทาการตลาด มีให้เลือกหลากหลายช่ องทาง ไม่วา่ จะเป็ น การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารผ่านสื่ อต่างๆ แต่สิ่งที่องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ ยงได้ และได้รับความนิ ยมกันเป็ นจานวนมาก
นั้นคื อการจัดกิ จกรรมพิเศษ (Event Marketing) เป็ นการเพิ่ มช่ องทางในการให้ขอ้ มูล ข่า วสารอี ก
รู ป แบบหนึ่ ง รวมถึ ง รู ป แบบกิ จกรรมที่ มี ความหลากหลายและน่ า สนใจภายในบริ เวณงาน เน้น ให้
เหมาะสมและเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย การจัดกิ จกรรมพิเศษ จึงเป็ นการกระตุน้ ลู กค้าให้เกิ ดความสนใจ
มากกว่าและโน้มน้าวการโฆษณาสิ นค้าในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู ้ข่าวสารผ่านกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน
การจัดกิจกรรม Event นั้นค่อนข้างสาคัญเป็ นอย่างมาก สาหรับการเปิ ดตัวนิ ตยสาร หรื อหนังสื อ
เล่มใหม่ เพราะการจัดกิจกรรม Event สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี Event สามารถแบ่งได้
2 ประเภทหลักๆคือ 1. Sole Event คือ Event ที่เจ้าของแบรนด์หรื อองค์กรเป็ นเจ้าของแต่เพียงผูเ้ ดียวจึง
ต้องมีการวางแผนและดาเนินการในขั้นตอนทุกอย่างของกิจกรรม ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดตลอดจน
ตั้งแต่กาหนดวัตถุ ประสงค์ วัน เวลา สถานที่ จดั งาน โดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ ยวข้องรวมทั้งงบประมาณ
ทั้งหมดมาจากองค์กรหรื อแบรนด์น้ นั ๆ 2. Joint Event คือ Event ประเภทที่มีหลายองค์กร หลายแบรนด์
เข้ามาเกี่ยวข้อง อาจมีหนึ่ งองค์กรเป็ นผูจ้ ดั การให้เกิดขึ้น แล้วไปเชิ ญหน่วยงานอื่นมาร่ วมงานในรู ปแบ
ต่างๆ เช่นเข้าร่ วมฐานะสปอนเซอร์ หรื อฐานะส่ วนหนึ่ งของงาน เพราะฉะนั้นการวางแผนเป็ นทีมนั้นมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดกิ จกรรม Event เพื่อทาให้งานออกมามีประสิ ทธิ ภาพ จึงทาให้เกิดความ
สนใจที่ตอ้ งศึกษาให้ได้รับความรู ้ความเข้าใจเพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ิงานให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ หากไม่มีการ
เรี ยนรู ้วิธีการวางแผนต่างๆก็จะไม่ทาให้เกิดความสามารถในฝ่ ายงานนี้ และไม่มีความชานาญงานจึงทา
ให้ทราบว่าการเรี ยนรู ้และศึกษาการวางแผนงานประสานงานการดาเนิ นงานจัดกิจกรรม Event ช่วยเพิ่ม
ทักษะการติดต่อสื่ อสารและที่สาคัญสอนให้รู้วา่ การทางานเป็ นทีมนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัด
กิจกรรม Event

การจัดกิจกรรม Event ของงาน Amarin baby&kids fair ครั้งที่8 ประจาปี 2559 การจัดกิจกรรม
พิเศษที่เกิ ดขึ้นในครั้งนี้ เกิ ดจากหน่วยงานหลายฝ่ ายร่ วมกันเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ โภคจะได้
สัมผัสประสบการณ์ จากแบรนด์โดยตรง เกิ ดจากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ใส่ ใจในรายละเอียดของงาน
องค์กรสามารถใช้เวลาที่จดั กิจกรรม สื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เข้าร่ วมงานให้มีประสิ ทธิ ภาพได้อย่างเต็มที่ ผู ้
จัดสามารถเข้าถึ งตัวลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างแท้จริ ง การสร้ าง
แรงจูงใจในงาน จะทาให้ผรู ้ ่ วมงาน เห็นด้วยกับสิ่ งที่วิทยากรกาลังนาเสนอได้ง่ายๆ ได้รับประสบการณ์
ตรงและเกิ ดความประทับ ใจต่ อสิ นค้า และบริ ก ารนั้นๆ อี ก ทั้ง ยัง เพิ่ ม การรั บ รู ้ ใ นตราสิ นค้า อี ก ด้ว ย
ทั้งหมดนี้เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง แบรนด์กบั ลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดธุ รกิจ
และสิ่ งดี ๆที่เกิ ดขึ้นได้ตามมา แต่สิ่งที่คานึ งถึ ง คือความพึ่งพอใจของลูกค้า ด้วยการจัดสภาพแวดล้อม
อย่างดี การวางแผนงานและ ตรวจเช็คความเรี ยบร้ อยของงานเพื่อลดปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อการจัด
งาน ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้กบั กลุ่มเป้ าหมายของการจัดงาน
รายงานสหกิจศึกษานี้จึงเป็ นการศึกษาขั้นตอน การจัดกิจกรรมพิเศษ ของงาน Amarin Baby & Kids
fair ครั้งที่ 8 ที่ศูนย์นิทรรศการไบเทคบางนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึ กษาและเข้าใจถึ งกลวิธีในการ
ปฏิ บ ัติง านจริ ง ในแต่ ล ะขั้น ตอน ที่ ส าคัญ คื อต้องเตรี ย มความพร้ อ มและมี ค วามรั บ ผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงาน
1.2 วัตถุประสงค์
- เพื่อทราบถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษของงาน Amarin Baby &Kids Fair ครั้งที่ 8 ของบริ ษทั
อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่ง จากัด(มหาชน)
- เพื่อทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค์ต่อการปฎิบตั ิงาน และวิธีแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจริ งของ
การจัดงานครั้งนี้
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึ ก ษาขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษของบริ ษ ัท อมริ น ทร์ พริ้ น ติ้ ง แอนด์ พับ ลิ ช ชิ่ ง จ ากัด
(มหาชน) กรณี ศึกษาการจัดอีเว้นของงาน Amarin Baby &Kids Fair ครั้งที่ 8 ที่ศูนย์นิทรรศการไบเท
คบางนา โดยขอบเขตการศึกษาเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 13 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2559 รวม
ระยะเวลาทั้ง 15 สัปดาห์

1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกรำยงำน
- ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อประสานในแต่ละ ขั้นตอนเพื่อจัดกิจกรรม Amarin Baby &Kids Fair
ครั้งที่ 8
- ทราบถึงปั ญหาและอุปสรรค์ ที่มีต่อการจัดกิจกรรม Amarin Baby &Kids Fair ครั้งที่ 8 เพื่อนาไป
ปรับปรุ งต่อการทางานในด้านอื่นต่อๆไป

