บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ ษ ัทต่างๆ เนื่ องจากการจัดงาน
กิจกรรมพิเศษ เป็ นการจัดงานที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นการเพิ่มยอดขายของ
แบรนด์ช้ นั นาต่ างๆหรื อบริ ษทั ที่ตอ้ งการสร้ างภาพลักษณ์ต่ างๆ ก็จ ะมีก ารจัดกิจกรรม การจัด กิจกรรมที่
ประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ โภคได้สัมผัสประสบการณ์จากแบรนด์โดยตรง เกิด จากความร่ วมมือร่ วมแรง ใส่
ใจในรายละเอียดของงาน เมื่อเข้าสู่ งานการจัดกิจกรรมอุปสรรคต่างๆที่เคยมี การสื่อสารวิธีอื่นๆทุกช่องทาง
จะถูกปิ ดลงจากการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค องค์กรสามารถใช้เวลาที่มีอยูใ่ น การสื่อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เข้าร่ วมงาน
ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ผจู ้ ดั สามารถเข้าถึงตัวลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ
คนได้อย่างแท้จริ ง การสร้างแรงจูงใจในงานจะทาให้ ผูร้ ่ วมงานเห็นด้วยกีบ สิ่ งที่วิทยากรกาลังนาเสนอได้
ง่ายๆ มีโอกาสได้ทดลองใช้ ได้รับประสบการณ์ ตรงและเกิดความประทับ ใจในคุณสมบัติเด่นของสิ นค้า
และบริ การตามที่นาเสนอ สุดท้ายคือ สามารถตัดสินใจซื้อได้ ทันทีกรณี ที่เป็ นลูกค้าประจา ก็เสริ มสร้างความ
ประทับใจในบริ การให้เป็ น ลูกค้ากัน ไปเป็ นระยะเวลานาน
บริ ษทั ดาราเดลี่มีการผลิตข่ าวศิลปิ นดารา, ข่ าวในวงการบัน เทิ ง , ข่ าวบัน เทิ งเด็ ด ๆ ร้ อนๆ, VDO
Clips สัมภาษณ์ ศิลปิ นต่ างๆ ทัน กระแส ทัน ข่ าว!! และรวมไปถึงเรื่ องย่อละคร, ดู ด วง วาไรตี้ ต่ างๆที่
คุ ณ อยากรู ้ !!! หนังสื อพิมพ์บัน เทิ ง “ดาราเดลี่ ” วางแผงฉบับแรกเมื่อ วัน ที่ 19 กัน ยายน 2549 ภายใต้
คอนเซ็ปท์ “มากกว่าดารา ยิ่งกว่าบัน เทิ ง ” โดยเนื้ อหาหลัก ๆ จะแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ ว น เพื่อความชัด เจน
และง่ า ยต่ อการติ ด ตามของผูอ้ ่าน อาทิ ส่ ว นแรก ประกอบด้ว ย หน้าปก จะเป็ นการวิเคราะห์เ จาะลึก
ข่ าวในแวดวงบัน เทิ ง ที่ ต กอยู่ในกระแสขณะนั้น ด้ว ยรู ปแบบการทาข่ า วและนาเสนอเชิ งลึก ให้อ่า น
แบบเต็มอิ่ม จุ ใจ ภายใต้รู ปลัก ษณ์ ที่ไม่เหมือนใคร และ ไม่มีใครเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่ าวธุ รกิ จ
บัน เทิ ง ที่ ห นัง สื อ พิม พ์บ ัน เทิ ง ทั่ว ๆไป ไม่ค่ อ ยให้ค วามสนใจ จะสามารถหาอ่า นได้จ าก “ดาราเดลี่ ”
ฉบับ เดี ย วเท่ า นั้น หนัง สื อ พิม พ์ด าราเดลี่เ ป็ นหนัง สื อ พิม พ์ 4 สี ที่ มีค รบรสทั้ง เนื้ อ หาสาระทางธุ ร กิ จ
บัน เทิ ง และธุ ร กิ จ อื่น ๆที่ มีประโยชน์ ต่ อท่ านผูอ้ ่าน โดยเน้น ไปที่ เนื้ อหาที่ ถูก คัด กรองมาโดยทีมนักข่าว
คุ ณ ภาพ ปั จ จุ บัน “ดาราเดลี่ ” อยู่ภ ายใต้ก ารบริ หารงานของ บริ ษ ัท ดาราเดลี่ จากัด และยังคงรั ก ษาจุ ด

แข็ง ในฐานะหนังสื อพิมพ์บัน เทิ ง ที่ มียอดขายอัน ดับ 1 ตลอดมา หนังสื อพิมพ์ ดาราเดลี่ว างแผงทุ ก
วัน พุธที่ 7/11 ทุ ก สาขาและแผงหนังสื อใกล้บ้านคุ ณ
ดาราเดลี่มีก ารจัด กิจ กรรมพิเศษ(Event) ให้ก ับบริ ษทั ที คิ วเอ็ม อิน ชัวร์ รันส์ โบรคเกอร์ ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั แม่ของบริ ษทั ดาราเดลี่ ทางบริ ษ ัทดาราเดลี่มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็ นการตอบแทนลูกค้าของ
บริ ษทั ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด ทางบริ ษทั ดาราเดลี่เป็ นสวนสาคัญในการจัดกิจกรรมพิเศษของบริ ษทั
TQM ตั้งแต่การบรี ฟงาน การวางแผนขั้นตอนต่างๆและลงมือทาทุกขั้นตอนให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด
การศึกษาครั้งนี้ ต้องการที่จ ะทราบถึงขั้นตอนการประสานงานของการจัด กิจกรรมพิเศษในงาน
พิเศษ(Event) “TQM ชวนร่ วมทริ ปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 สักการะสิ่ งศักดิ์สิ ทธ์ วัดถ้ าเขาปูน
ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้ าแคว @กาญจนบุรีกบั ดาราหนุ่มช่อง 7 สี จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ ” เพื่อ
เข้าถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิฌศษอย่างแท้จริ งและสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากงานไปปรับใช้ในอนาคต
ได้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของรำยงำน
เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)“TQM ชวนร่ วมทริ ปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สักการะสิ่ งศักดิ่สิทธ์ วัดถ้ าเขาปูน ทานอาหารท่ ามกลางบรรยากาศ แม่น้ าแคว @กาญจนบุรีกบั ดารา
หนุ่มช่อง 7 สี จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ ” ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
1.3 ขอบเขตของรำยงำน
ศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษงาน“TQM ชวนร่ วมทริ ปรถไฟย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ วัดถ้าเขาปูน ทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ แม่น้ าแคว @กาญจนบุรีกบั ดาราหนุ่มช่อง 7 สี จิณณ์จิณณะ นวรัตน์ ” ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด ระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560
1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
ทราบขั้น ตอนและเรี ยนรู ้ ก ารจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ(Event)“TQM ชวนร่ วมทริ ปรถไฟย้อ นรอย
สงครามโลกครั้ งที่ 2 สัก การะสิ่ งศัก ดิ่สิทธ์ วัด ถ้ าเขาปูน ทานอาหารท่ ามกลางบรรยากาศ แม่น้ าแคว @
กาญจนบุรีกบั ดาราหนุ่มช่อง 7 สี จิณณ์-จิณณะ นวรัตน์ ” ของบริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด

