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บทคัดยอ 
 

การวิเคราะหแนวคิดและการออกแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธของ บริษัท  
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวคิดและการ
ออกแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
มหาชน (Total Access Communication Public Company Limited: DTAC) โดยใชรูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เว็บไซต การสังเกตการณ และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก จากผูใหสัมภาษณ  2 กลุม  ไดแก  กลุมที่หนึ่ง  กลุมผูใหสัมภาษณที่ทํางานอยู
ในทีมงานของระบบเติมเงิน ซ่ึงเปนระดับผูบริหารและผูชวยผูบริหารที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
การทํากิจกรรม และกลุมที่สอง บริษัทออกาไนเซอรที่รับงานจากทาง DTAC 

 ผลการศึกษาพบวา 
 แนวคดิสื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
 1. การบริหารองคกร สินคาและบริการของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) มีแนวทางการบริหารเพื่อการประชาสัมพันธ โดยใชการประชาสัมพันธในการสื่อสารกับ
กลุมผูบริโภค พนักงานในองคกร และสื่อมวลชน ดวยแนวคิดหลักในการบริหารสินคา บริการและ
การทํากิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 3 แนวคิดหลัก คือ แตกตาง ตรงกันขาม และจริงใจ 

 2. การออกแบบสื่อกิจกรรมของ DTAC เปนการทํากิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ มี
แนวคิดและการออกแบบสื่อกิจกรรมมาจาก 3 แนวคิดหลักขางตน โดยการออกแบบกิจกรรมไดใช



 จ 
  
  
แนวคิดดังนี้ คือ การออกแบบที่มีเอกภาพ มีอัตลักษณเปนของตนเอง สามารถบงบอกถึงแนวคิด
ของสินคาและบริการไดเปนอยางดี ทั้งนี้ การออกแบบสื่อกิจกรรมของ DTAC ไดคํานึงถึงความ
ตองการของผูบริโภคเปนหลัก มีความสัมพันธกับสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และการดําเนินชีวิต
ของทองถ่ิน เพื่อใหการทํากิจกรรมสามารถสรางประสบการณใหมและลบลางการรับรูเดิมในสินคา
และบริการของ DTAC ใหมีทัศนคติใหมที่ดีตอบริษัทในระยะยาว 
 
 การออกแบบสื่อกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ 
 1. การออกแบบสื่อกิจกรรมของ DTAC มีพัฒนาการในการออกแบบ เปน 4 ลําดับขั้น 
ไดแก สรางความตระหนักรูใหกับตราสินคา, สรางความแตกตางในใจผูบริโภค, พบผูบริโภค และ
คนหาพื้นที่ ที่ยังไมมีคูแขงทางธุรกิจเขาไปทําสื่อกิจกรรม 

 2. ส่ือกิจกรรมที่ทาง DTAC เลือกมาใชส่ือสารกับผูบริโภคเพื่อการประชาสัมพันธมาก
ที่สุด โดยสามารถเรียงตามลําดับไดดังนี้ คือ กิจกรรมพิเศษ, การเปดตัว, การแถลงขาว, การประกวด
, การเปนผูเขารวมสนับสนุน 

 3. การออกแบบสื่อกิจกรรมของทาง DTAC เปนการออกแบบกราฟกตามประเภทของการ
ออกแบบ 2 กลุม คือ กลุมการออกแบบสภาพแวดลอมและกลุมการออกแบบสิ่งของ การออกแบบ
ส่ือกิจกรรมในแตละครั้ง เปนการนําเสนอความเปนเอกภาพของตัวงาน ที่สามารถบอกกลาวถึง
วัตถุประสงคของงานได โดยใชหลักของการออกแบบ ดังนี้ การออกแบบสภาพแวดลอม, 

การออกแบบสิ่งของที่เปนทั้งแบบสองมิติ และสามมิติ 
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ABSTRACT 
 

This paper analyzes the concept strategy and design activities media which 
represent to the public in the name of Total Access Communication Public Company 
Limited (Ltd.). The purposes of this study are to analyze the concept strategy and 
designing activities media which are used to represent as a marketing symbol for 
Total Access Communication Company Public Company Limited (DTAC). The 
methods used in this study are analysis of literature related to documents, websites, 
and observation and in depth self interview with two target groups of interviewers. 
The first group was members from executive staffs, whose are related to Happy 
activities designing or as they are called marketing activities department. The second 
group was from an organizer firm which has been assigned to arrange certain 
activities or events from Happy marketing activities department or event from the 
company. 
 
From the study it has indicate that  
 
From the study, it indicates that:  
The concept in activity media for the purpose of publicity is as followings. 
1. For organization management, goods and service of Total Access Communication 
Public Company Limited, the concept in managing the company is for publicity. This 
is done by using the publicity in communicate with the consumer groups, the 
employees in the company and the mass media. The three main concepts in managing 
goods, services and activities for publicities are: the difference, the contrast and 
sincerity.  
2. In designing the activity media plan of DTAC, it is activity for the purpose of 
publicity. There are concepts and designs for media activities from the above 
mentioned three main concepts. In designing the activity plans, the following 
concepts are used: unity of design, sole identity and ability to well present the concept 
of the goods and services. Therefore, the designing activity media of DTAC mainly 
takes in consideration the need of the customers, the relationship with the society, 
culture, believe and way of life of local in order to perform new experiences and wipe 
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out the previous knowledge in the goods and services of DTAC and create new 
attitude towards the company in the long run. 
 
Designing activity media for the purpose of publicity: 
 
1. DTAC has designed and classified the activities development into 4 categories 

Brand awareness, Differentiations, Customers Relationship and A new launcher area. 
 
2. The activities which DTAC has chosen the most for public relations in order to 
promote themselves to the public are by the following Special events, Launch a new 
product/ Grand opening, Announcement/ Press Conferences, Contest/ Sponsorship 
 
3. For design activity media, DTAC uses graphic forms according to two types of 
designs, which are: a group to design the surroundings and a group to design objects. 
For each design, it is to present the unity of the work that will represent the objective 
of the work by using the principles of designs. So the designs for the surroundings and 
the designs for objects are both done in two dimensions and in three mentions. 


