บทที่2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานสหกิจ ศึก ษามีค วามสนใจที่จะท าโครงงานเกี่ย วกับ การจัดงาน
ประชาสัมพันธ์และงานอีเว้นท์ ของนมโฟร์ โมสต์โอเมก้า 369 และโอเมก้าโกลด์ ดังนั้นคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานประชาส้มพันธ์และงานอีเว้นท์ และ
ขออธิ บายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายงานประชาสัมพันธ์
2.2 การจัดงานประชาสัมพันธ์
2.3 วัตถุประสงค์การจัดงานประชาสัมพันธ์
2.4 ประเภทของงานประชาสัมพันธ์
2.5 ความหมายจัดอีเว้นท์ ( Events )
2.6 รู ปแบบของการจัดงานอีเว้นท์ ( Events )
2.7 ประเภทของงานอีเว้นท์ (Events)
2.8 ระบบของการจัดงานอีเว้นท์ทว่ั ไป
2.9 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานประชาสัมพันธ์และการจัดงานอีเว้นท์
2.1 ความหมายงานประชาสั มพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่ อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ไปสู่
ก ลุ่ ม ป ร ะ ช า ช น เ ป็ น ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อั น ดี ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงาน องค์การ สถาบันกับกลุ่ม ประชาชนเป้ าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลใน
ความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น จากประชาชนรวมทั้ง มี ส่ ว นช่ ว ยเสริ มสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ ห้ แ ก่
หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย
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2.2 การจัดงานประชาสั มพันธ์
งานประชาสัมพันธ์ เป็ นกิ จกรรมซึ่ งใช้เป็ นสื่ อที่นามาใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่
รับรู ้ผ่านการจัดงาน “ อีเว้นท์ ” เพื่อมาส่ งเสริ มด้านบริ การ หรื อการตลาด และมีเครื่ องมือที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ สิ นค้านั้นๆให้มีผลตอบรับที่ดีและเข้าใจในการบริ การ สิ นค้ามากขึ้น
2.3 วัตถุประสงค์ การจัดงานประชาสั มพันธ์
 เพื ่อ ให้ไ ด้รู้จ กั ขั้น ตอนการท างานของการจัด งานประชาสัม พัน ธ์ และวิธี ก าร
ดาเนินงานงานอีเว้นท์
 เพื่อแนะนาให้รู้จกั สิ นค้า แก่ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมาย
 เพื ่อ จัด การประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ข อ้ มูล เกี ่ย วกับ ตัว สิ น ค้า เช่น คุณ ประโยชน์
คุณสมบัติโดดเด่น ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ เสริ มข้อมูลข่าวสารให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์
ให้ผบู ้ ริ โภคสนใจมากขึ้น
 เพื่อสร้างแรงจูงใจ หรื อดึงดูดใจ กระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจในตัวสิ นค้า
 เพื่อส่ งเสริ มในการแข่งขันการตลาดกับแบรนด์อื่นๆ เพิ่มยอดขายของสิ นค้า
 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่ อถือให้สินค้าเป็ นที่ยอมรับ และน่าจดจา
2.4 ประเภทของงานประชาสั มพันธ์
การประชาสัมพันธ์ แบ่งตามลักษณะงานได้ 2 ประเภท คือ
 การประชาสัม พัน ธ์ภ ายใน (Internal Public Relations) คือ การสร้า ง
ความสัม พัน ธ์แ ละเข้า ใจกับ กลุ ่ม บุค คลภายในสถาบัน ได้แ ก่ ผูบ้ ริ ห าร กลุ ่ม
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง รวมจนถึงนักการภารโรง ภายในองค์การสถาบันให้
เกิดมีความสามัคคีกนั ในการร่ วมงาน ให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียว จงรักภักดี
ต่อองค์กร
 การประชาสัมพันธ์ภายนอก (External Public Relations) คือการสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์กบั บุคลภายนอกองค์กร ได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป และบุคคลที่
องค์กรเกี่ยวข้อง เช่น ผูน้ าความคิดเห็น ผูน้ าในท้องถิ่น ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค เพื่อให้
กลุ่มประชาชนเหล่านี้ เกิดความรู ้ ความเข้าใจใน และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร
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2.5 ความหมายจัดอีเว้ นท์ ( Events )
งานอีเว้นท์เป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดประเภทหนึ่งในลักษณะของการตลาดเชิงรุ กที่ตอ้ งการ
ผลักตัวสิ นค้าหรื อบริ การไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้คนเหล่านั้นเข้าใจในความต้องการ
ที่จะสื่ อสารมากขึ้นว่างานที่จดั ขึ้นมาในวันนี้ ตอ้ งการสื่ อถึงอะไร โดยรู ปแบบของการจัดงานอีเว้นท์
ก็จะมีดว้ ยกันหลากหลายตามแต่ว่าผูจ้ ดั งานจะเลื อกนาเอารู ปแบบการจัดงานแบบไหนมาใช้ เมื่ อ
เป็ นเช่นนี้ ความหมายของการรับจัดงานอีเว้นท์ก็พอจะสรุ ปได้วา่ เป็ นลักษณะของการที่เลือกรับจัด
งานในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งขึ้ นมาเพื่อต้องการนาเสนอตามวัตถุ ประสงค์ของงานดังกล่ าวให้
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดโดยวัตถุประสงค์ที่วา่ ไม่ได้หมายถึงจะต้องรู ้จกั สิ นค้าหรื อบริ การนั้น
เสมอไป บางงานอีเว้นท์ที่จดั ขึ้นมามีวตั ถุประสงค์ในด้านอื่นๆ ก็มีหลากหลาย การรับจัดงานอีเว้นท์
จึงต้องมี การพูดคุ ยกับเจ้าของงานให้ลงตัวมากที่สุดเนื่ องจากงานที่ จดั ออกมาจะต้องตรงกับคอน
เซปต์ (Concept) ที่ ได้ระบุ เอาไว้อย่างชัดเจนไม่เช่ นนั้นอาจเกิ ดปั ญหาตามมาในภายหลัง ได้ด้วย
เหมือนกัน
2.6 รู ปแบบของการจัดงานอีเว้ นท์ ( Events )
อีเว้นท์ ( Events ) นั้นครอบคลุ มตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่ อมวลชน จนถึ งงานใหญ่ ที่มี
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการ
ถ่ายทอดสดไปทัว่ โลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ (Oscar) และบอลโลก เป็ นต้น รู ปแบบการจัด
Events มีได้หลากหลายมากเท่าที่ผจู ้ ดั จะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงาน
สามารถจัดได้บ่อยๆ บางงานเหมาะสาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่น้ ี ขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบ ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งานได้ อาทิ
 การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event)
 งานนิทรรศการ
 งานเปิ ดตัวสิ นค้า
 งานการกุศล
 เดินแฟชัน่ โชว์
 งานแสดงสิ นค้า
 งานสิ นค้าราคาถูก
 งานสัมมนาบริ ษทั
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2.7 ประเภทของงานอีเว้นท์ (Events)
 ประเภทนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การ การจัดงานอีเว้นท์(Events)ประเภทนี้ เป็ นการ
จัดงานที่เราเห็นกันค่อนข้างบ่อยที่สุด เพราะนี่ ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิ ง
รุ กวิธีการหนึ่ งที่จะช่วยนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การให้เป็ นที่รู้จกั แก่คนทัว่ ไปได้ง่าย
ที่สุด การจัดงานอีเว้นท์(Events) ประเภทนี้ ส่วนมากมักต้องการจะดึงคนให้เข้ามา
สนใจงานของตนเองด้วยการจ้างดารานักร้อง ศิลปิ น เพื่อให้งานเกิดความน่าสนใจ
อีกทั้งยังเป็ นการสร้างกระแสได้อย่างดีดว้ ย
 การนาเสนอซึ่งความรู้ความเข้าใจ การจัดงานอีเว้นท์(Events)ประเภทนี้ มกั จะเน้น
เรื่ องราวของการให้ความรู ้ แก่ ค นที่ เข้า มาร่ วมงานเป็ นหลัก อาจไมได้จาเป็ นว่า
จะต้องได้กาไรในอนาคตหรื อว่าไม่ได้ผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา เพราะสิ่ งที่ผู ้
จัดงานอีเว้นท์(Events)ประเภทนี้ ตอ้ งการมากที่สุดก็คือคนที่มีอุดมคติในลักษณะ
ใกล้เคียงกันมาอยูร่ ่ วมกันแล้วนาเสนอแนวทางในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวคิดไป
ในทิศทางเดียวกัน
 ประเภทใช้เ ทคนิ ค พิ เ ศษในการจัด งาน การจัด งานอี เ ว้น ท์ ( Events)ประเภทนี้
สามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายแต่ความน่าสนใจก็คือมักจะมีการเลือกนาเอาเทคนิ ค
พิเศษต่างๆ เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดงานอีเว้นท์(Events) อาทิ แสงสี เสี ยง, ภาพ 3
มิติ, วีดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็ นประเภทการจัดงานอีเว้นท์(Events)ที่จะทาให้
เกิดความน่าสนใจแก่ผทู ้ ี่เข้าร่ วมงานเป็ นอย่างมาก
 ประเภทสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กร การจัดอีเว้นท์(Events)ประเภทนี้ ส่วนใหญ่
จะไม่เน้นเรื่ องผลกาไรทางด้านตัวเงินเลยแต่คนจัดงานจะมองเห็นถึงภาพลักษณ์ที่
ดี ข ององค์ก รในอนาคตได้อ ย่า งชัดเจนที่ สุ ด ส่ วนมากแล้ว มัก จะเป็ นองค์ก รที่
เกิ ดขึ้ นใหม่ หรื อองค์ก รที่ ต้องการเปลี่ ยนแปลงแนวทางของตัวเองออกไปจาก
แบบเดิม
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2.8 ระบบของการจัดงานอีเว้นท์ทวั่ ไป
 มีการวางแผนการจัดงานที่แน่นอน การจัดงานอีเว้นท์(Events)ในแต่ละครั้งย่อมมี
รู ปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั เรื่ องของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
จะจัดงานนั้นๆ เป็ นหลัก เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ สิ่ งที่ จะช่ วยให้แนวทางในการจัดงานอี
เว้นท์(Events)ตรงกับความต้องการมากที่ สุดคื อต้องมี การวางแผนการจัดงานที่
แน่ นอน โดยต้องศึ กษาข้อมูล ลักษณะของงานที่ ต้องการจะจัด จากนั้นก็ ใ ห้ใ ห้
ประชุ มพูดคุ ยถึ งแนวทางให้ชดั เจน ทุกคนที่ร่วมงานเข้าใจไปในทิศทางเดี ยวกัน
ถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดี
 มองกลุ่ มเป้ าหมายให้ชัดเจน การจัดงานอีเว้นท์(Events)แต่ ละครั้ งหลัก ใหญ่
ใจความที่ สุ ดคงหนี ไม่ พน้ ว่า ต้องการจัดให้ใครดู เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ ก็ จาเป็ นจะต้อง
กาหนดกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจนเพื่อที่เวลาจัดงานออกมาจะได้เข้าใจว่ามันตรงกับ
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมายมากน้อยขนาดไหน
 ก าหนดงบประมาณที่ จ ะต้องใช้ เรื่ องงบประมาณเป็ นเรื่ องที่ ก ารท าอี เว้น ท์
(Events)แต่ ล ะครั้ งจ าเป็ นต้อ งให้ ค วามส าคัญ ไม่ น้อ ยเลยที เ ดี ย ว เพราะต่ อ ให้
วางแผนออกมาดีเลิศขนาดไหนแต่ถา้ หากงบประมาณมันไม่เพียงพอหรื อมันไม่ได้
อย่างที่ใจต้องการก็เป็ นเรื่ องลาบากทีจะทาให้งานนั้นประสบความสาเร็ จอย่างที่
คาดเอาไว้ ระหว่า งวางแผนจึ งควรต้องมี การเช็ คเรื่ องงบประมาณอยู่ตลอดด้วย
เหมือนกัน
 เลื อกวัน เวลา สถานที่ให้เหมาะสม การจัดงานอีเว้นท์ (Events)ในแต่ละครั้ ง วัน
เวลา สถานที่ มักจะเป็ นตัวคอยกาหนดรู ปแบบของงานด้วยเช่ นเดียวกัน เมื่อเป็ น
เช่นนี้ก็จาเป็ นจะต้องเลือกวัน เวลา สถานที่ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้วางแผนกันใน
ระดับต่อไปว่าควรเลือกจัดงานในลักษณะใด
 จัดเตรี ยมอุปกรณ์พร้อมเซ็ตงานทุกอย่างให้ดี เมื่อวางแผนกันจนครบถ้วนแล้วก็ถึง
เวลาในการจัดเตรี ย มความพร้ อมต่ า งๆ ทั้ง เรื่ องอุ ป กรณ์ การเซ็ ตงานต่ า งๆ ให้
ออกมาเป็ นอย่างที่วางแผนเอาไว้
 ตรวจตราความเรี ยบร้อยตลอด เมื่อถึง เวลางานก็พยายามทาให้งานเป็ นไปอย่างที่
ได้ ว างแผนเอาไว้ พยายามตรวจตราความเรี ยบร้ อ ยให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ป้ องกั น
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานได้

8

2.9 อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการจัดงานประชาสั มพันธ์ และการจัดงานอีเว้ นท์
 แบร็ ค ดรอป (Backdrop) เป็ นพร็ อ พตกแต่ง สวยงามประเภทหนึ่ ง ในงาน
ประชาสัมพันธ์ในงานอีเว้นท์ ทาให้งานมีสีสัน สร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้
ตัวสิ นค้า หรื อจะเป็ นสไตล์ตามตัวสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการ
 เต้นท์ก าร์ ด (Tent card) เต้นการ์ ดเป็ นสื่ อส่ งเสริ ม การขยายที่ไ ด้รับ ความนิ ย ม
สู ง สุ ดเนื ่ องจากน้ า หนัก เบา ราคาถูก ประกอบง่า ย และยัง สามารถสื ่ อ สารกับ
ผูบ้ ริ โภคได้ชดั เจนและรวดเร็ ว เพื่อบอกโปรโมชัน่ และสิ ทธิ พิเศษต่างๆที่ร่วมกับ
สิ นค้าได้
 อุปกรณ์เล่นเกมส์ (Game) เตรี ยมอุปกรณ์ที่ตรงกับเกมส์ ที่ได้จดั ขึ้ น ให้ตรงตาม
ความต้อ งการของลูก ค้า ความเหมาะสมของสิ น ค้าและสถานที่ และจะมีของ
รางวัลตามที่กาหนดในเกมส์
 ป้ ายสแตนดี้ (Standee) ตัวอย่างป้ ายที่ไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า บริ การ
ของร้านค้า เหมาะสาหรับวางที่หน้างานอีเว้นท์ ทาจากสติกเกอร์ ติดลงที่ฟิวเจอร์
บอร์ ด พร้อมขาตั้ง สามารถพับเก็บ และติดตั้งได้ง่าย
 ของพรี เมี่ย ม (Premium) เป็ นของพรี เมี่ย มที่ไว้แจกลูกค้าที่ได้สินค้าหรื อเข้ารับ
บริ การตามเงื่อนไขที่ทางงานกาหนดไว้ สิ นค้าพรี เมี่ยมนั้นจะมีโลโก้ของแบรนด์
อยูใ่ นสิ นค้าร่ วมด้วย
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รู ปภาพที่ 2.1 ตัวอย่าง Backdrop

รู ปภาพที่ 2.2 ตัวอย่าง Standee , X stand

