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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ในปัจจุบนั มีการประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมาย แต่ละบริ ษทั จะมีความโดดเด่นในการจัดทา
การประชาสั มพันธ์ ที่ แตกต่างกันออกไป การทาการประชาสัมพันธ์ ใ ห้ประสบความส าเร็ จนั้น
จะต้องทาให้องค์กรเป็ นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง อีกทั้งยังมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งนอกจากกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เป็ นลูกค้าแล้วนั้นเรายังต้องคานึ งถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นสื่ อมวลชนอีกด้วย เพราะกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มนี้ มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นตัวกลางถ่ายทอดข้อมูลจากองค์กรไปยังสาธารณชน บริ ษทั
ลัก ษ์ ดี จ ากั ด ก็ มี ก ารจัด กิ จ กรรมให้ ก ั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป็ นประจ าเหมื อ นเป็ นวิ ธี ห นึ่ งเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ ให้กบั ลู กค้าของบริ ษทั บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ให้เป็ นที่ รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมายและ
สื่ อมวลชน
ในปั จจุ บนั มี ประชาสัมพันธ์เกิ ดขึ้ นมากมายหลายรู ปแบบ การจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์กรต่างๆไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์ก รรั ฐวิส าหกิ จ แม้ก ระทัง่ บริ ษ ทั เอกชนอย่า งบริ ษ ทั สรรพสิ นค้า เซ็ นทรั ล จากัด หรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ก็ได้มีการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั องค์กร ใน
รู ปแบบต่างๆ กิ จกรรมพิเศษ เปิ ดตัวสิ นค้า การจัดนิ ทรรศการ งานแสดงสิ นค้า หรื องานเทศกาล
ต่ า งๆ เป็ นต้น โดยการที่ บ ริ ษ ัท เซ็ น ทรั ล จับ มื อ ร่ ว มกับ ธนาคารกรุ ง ศรี เ ปิ ดตัว บัต รเครดิ ต ใหม่
“เซ็นทรัล เดอะวัน” ซึ่ งเป็ นบัตรที่โดดเด่นด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ที่เหนื อระดับกว่าเดิม แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมัน่ ของทั้งสองบริ ษทั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดียิ่งขึ้นเพื่อลูกค้า โดยกิจกรรมที่
จะจัดขึ้นเป็ นกิ จกรรมที่ให้ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ นและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับบัตรเครดิ ตเซ็ นทรั ล
เดอะวัน และสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆเกี่ยวกับบัตรอีกมากมาย
จากที่ ม าและความส าคัญ ผู ศ้ ึ ก ษาจึ ง สนใจที่ จ ะจัดท าโครงงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อง การจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม นิ วลุ กนิ วอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ของ
บริ ษทั ลักษ์ดี จากัด เพื่อประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวบัตรเครดิ ตเซ็ นทรั ลเดอะวันให้กบั กลุ่ มเป้ าหมาย
ได้รับรู ้ถึงรายละเอียดต่างๆสิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันและผูส้ นใจที่จะเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆในงานเปิ ดตัวในครั้งนี้
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. ได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิ วลุกนิ วอ๊อฟเฟอร์
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
2. เพื่อดาเนิ นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิ วลุกนิ วอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน เปิ ดตัวบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน ในงาน
นิ วลุ กนิ วอ๊อฟเฟอร์ เพื่อศึ กษาและดาเนิ นกิ จกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ งานเปิ ดตัวบัตร
เครดิ ตเซ็ นทรั ล เดอะวัน ในงาน นิ วลุ ก นิ วอ๊อฟเฟอร์ โดยขอบเขตการศึ กษาอยู่ระหว่า งเดื อน
พฤษภาคม 2560 ซึ่ งกิจกรรมจัดในวันที่ 20-21 และ 27-28 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 – 18.00 น.
ณ บริ เวณห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ชั้น1 ลานอเนกประสงค์
1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์
2. ได้บูรณาการความรู ้ดา้ นการประชาสัมพันธ์ในการฝึ กงาน
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