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บทที�กก4 
 

ผลการวิเคราะห์โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ 
 การแข่งขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ประจําปี 2553 ซึ!งจดัขึ #นเป็น ประจําทกุปีติดตอ่กนั
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 20 ปี ในการศกึษาวิเคราะห์โครงการเรื!องแผนพฒันาเทศบาลบงึกาฬ เพื!อการ
ณรงค์ส่งเสริมประเพณีแข่งเรือยาว มีจดุมุ่งหมายของการศกึษา เพื!อศึกษาผลการดําเนินโครงการ 
อีกทั #ง ประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนงานและผู้การปฏิบตัิงานโครงการเพื!อป็นแนวทางใน
การรณรงค์สง่เสริม แก้ไข ปรับปรุง และสามารถ นําผลที!ได้จากการวิเคราะห์มาวางแผน IMC เสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.กกเพื!อเป็นการเตรียมโครงการตา่ง ๆ ให้อยูใ่นลกัษณะที!พร้อมจะบรรจใุนเอกสาร
งบประมาณประจําปี และนําไปปฏิบตัไิด้ทนัทีเมื!อได้รับงบประมาณ 
 2.กกเพื!อแสดงความสัมพันธ์และเชื!อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์   และการจัดทํา
งบประมาณรายจา่ยประจําปี 
 3.กกเพื!อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาประจําปีที!มีความสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงค์การพฒันาประจําปีได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 4.กกเพื!อเป็นการสง่เสริมประเพณีประจําท้องถิ!น  
 ขั �นตอนการดาํเนินโครงการ 
  กาํหนดการแข่งขัน 
 จงัหวดัหนองคาย และอําเภอบงึกาฬร่วมกบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัหนองคาย องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ!นในเขตอําเภอบงึกาฬ และเทศบาลตําบลบงึกาฬ ได้กําหนดจดังานแขง่ขนัเรือ
ยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั #งที! 
11 ประจําปี 2553 โดยมีรายละเอียดการแขง่ขนั ดงันี # 
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 สถานที�จัดงาน 
 1.กกกองอํานวยการ ตั #งอยูบ่ริเวณริมฝั!งแมนํ่ #าโขง หน้าสํานกังานเทศบาลตําบลบงึกาฬ 
จงัหวดัหนองคาย 
 2.กกสนามแขง่ขนัตามแมนํ่ #าโขงฝั!งประเทศไทยจากบริเวณหวัเขื!อนถึงกองอํานวยการ
ระยะทาง 1200 เมตร 
 กาํหนดการจัดงาน: วันที� 10-12 กันยายน 2553 รวม 3 วัน 
 วนัศกุร์ที! 10 กนัยายน 2553 แขง่ขนัเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ!นรอบคดัเลือก 
 –ddเวลา 08.00 น. จบัสลากร่องนํ #า 
 –กกเวลา 09.00 น. เริ!มการแขง่ขนั 
 วนัเสาร์ที! 11 กนัยายน 2553 แขง่ขนัเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ!นรอบรองและรอบชิง
ชนะเลิศแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ!น และแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภททั!วไป รอบคดัเลือก 
             –กกเวลา 08.00  น. จบัสลากร่องนํ #า 
             –กกเวลา 09.00  น. ขบวนอญัเชิญถ้วยพระราชทานฯ เข้าสูบ่ริเวณเวทีกลาง 
             –กกเวลา  10.00  น. พิธีเปิดการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
             –กกเวลา 11.00 น. เริ!มการแขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภททั!วไป, เรือยาวใหญ่ประเภท
ท้องถิ!นรอบคดัเลือก และการแขง่ขนัเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ!นรอบรอง-รอบชิงชนะเลิศ 
 วนัอาทิตย์ที! 12 กนัยายน 2553 แขง่ขนัเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ!นและเรือยาวใหญ่
ประเภททั!วไป รอบรอง-รอบชิงชนะเลิศ 
 –กกเวลา 08.00 น. จบัสลากร่องนํ #า 
 –กกเวลา 09.00 น. เริ!มการแขง่ขนั 
 –กกเวลา 09.30 น. เริ!มการแขง่ขนั 
 –กกเวลา 17.00 น. พิธีรับถ้วยพระราชทานฯ มอบรางวลัพร้อมถ้วยเกียรตยิศและพิธีปิด
การแขง่ขนั 
 การแข่งขัน มี 3 ประเภท คือ 
 1.กกเรือยาวใหญ่ประเภททั!วไป ฝีพาย 50-55   ฝีพาย 
 2.กกเรือยาวใ หญ่ประเภทท้องถิ!น ฝีพาย 50-55  ฝีพาย 
 3.กกเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ!น ฝีพาย 20-25 ฝีพาย 
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 การรับสมัคร 
 1.กกเรือยาวเล็ก ประเภทท้องถิ!น คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตวัเอง (ไมรั่บสมคัร) 
 2.กกเรือยาวใหญ่ทั #ง ๒ ประเภท คณะกรรมการจะเชิญทีมเรือด้วยตวัเอง (ไมรั่บสมคัร) 
 การจับสลากแบ่งสาย 
 วนัที! 31 สิงหาคม2553 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการจบัสลบากแบง่สายขอให้ตวัแทน
ทีมเรือ ทั #ง 3 ประเภท ไปร่วมดําเนินการดงักล่าว หากไม่สามารถไปได้คณะกรรมการจะดําเนินการ
แทนและให้ถือวา่ถกูต้องจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไมไ่ด้ 
 วิธีการแข่งขัน 
 เรือยาวใหญ่ประเภททั�วไปและประเภทท้องถิ�น 
 –กกจบัสลากร่องนํ #า 
 –กกประเภททั!วไป การแขง่ขนัให้มีเที!ยวละ 2  ลํา สลบัร่องนํ #า 
 –กกประเภทท้องถิ!น การแขง่ขนัให้มีเที!ยวละ 2 ลํา สลบัลอ่งนํ #า 
 –กกประเภทท้องถิ!น การแขง่ขนัให้มีเที!ยวละ 2 ลํา สลบัร่องนํ #า 
 –กกการแขง่ขนั ทั #ง 2 ประเภท (ไมเ่กินสายละ 4 ลํา) จะแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย 
เพื!อเก็บคะแนนเอาทีมที!มีคะแนนอนัดบั 1 และ 2 ของสายไปแขง่รอบตอ่ไป 
 เรือยาวเล็กประเภทท้องถิ�น 
 –กกจบัสลากร่องนํ #า 
 –กกการแขง่ขนัให้มีเที!ยวละ ๒ ลํา สลบัล่องนํ #า 
 –กกการแขง่ขนัจะแขง่ขนัแบบพบกนัหมดในสาย (ไมเ่กินสายละ 3-4 ลํา) เพื!อเก็บคะแนน
เอาทีมที!มีคะแนนอนัดบั 1 และ 2 ของสายไปแขง่รอบตอ่ไป 
 รายละเอียดวิธีการแขง่ขนั ตามกตกิาการแขง่ขนัเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั #งที! 11 ประจําปี 2553 อําเภอบงึ
กาฬจงัหวดัหนองคาย 
 
สิ�งที�บรรลุเป้าหมายโครงการและเหตุผล  
 จากวัตถุประสงค์ของโครงการข้อแรกคือ เพื!อเป็นการเตรียมโครงการต่าง ๆ  ให้อยู่ใน
ลักษณะที!พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปี  และนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื!อได้รับ
งบประมาณ มีผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ!งกล่าวว่า “จากแผนงานที!ทําขึ #นทุกปีนั #น ผู้ ที!ดําเนินโครงการ
จะเริ!มทํางานได้ก็ต่อเมื!อได้รับงบประมาณมา สนับสนุนโครงการก่อน แต่ทั #งนี #หากมีการอนุมัติ
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โครงการแล้ว ทางเทศบาลเองก็เต็มที!กับการเตรียมงาน เพราะงานแข่งเรือซึ!งเป็นประเพณีสืบทอด
มายาวนานของชาวบงึกาฬ เป็นอีกกิจกรรมหนึ!งที!ทางเราเองให้ความสําคญั ถือเป็นการอนกุษ์สืบ
สานงานประเพณี และถือเป็นงานประจําปีที!สามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชนอีกทางหนึ!งด้วย”  
 ในด้านการแสดงความสัมพันธ์และเชื!อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์   และการจัดทํา
งบประมาณรายจา่ย จากเอกสารเลือกศกึษาเฉพาะ ยทุธศาตร์ด้านการส่งเสริมวฒันธรรมในชมุชน 
แผนงานยอ่ยอนรัุกษ์สืบสานวฒันธรรมไทย โครงการจดังานประเพณีแข่งเรือยาว สามารถวิเคราะห์
ได้ดงัตอ่ไปนี #  
 สิ�งที�บรรลุเป้าหมายโครงการและเหตุผล 
 จากแผนงานย่อยด้านวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
 1.กกเพื!อเป็นการรักษาประเพณีอนัดีงามและสง่เสริมการมีสว่นร่วมในชมุชน 
 2.กกเพื!อสร้างรายได้แก่ชมุชน 
 3.กกเพื!อประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการทอ่งเที!ยวในจงัหวดั 
 ด้านสถานที�จัดงาน  
  1.1กกกองอํานวยการ ตั #งอยู่บริเวณริมฝั!งแมนํ่ #าโขง หน้าสํานกังานเทศบาลตําบลบงึ
กาฬ จงัหวดัหนองคาย 
  1.2กกสนามแขง่ขนัตามแมนํ่ #าโขงฝั!งประเทศไทยจากบริเวณหวัเขื!อนถึงกอง
อํานวยการระยะทาง 1,200 เมตร 
 ผลที�ได้รับจากการจัดงาน 
 ด้านสถานที!ถือวา่มีความเหมาะสมเป็นอย่างดี เนื!องจากเป็นจดุศนูย์กลาง มีการใช้การ
คมนาคม ได้อยา่งสะดวกสบาย  
 สนามแข่งขันตามแม่นํ #าโขง มีระยะทางที!เหมาะสม เนื!องจากตลอดแนวริมฝั!งโขงผู้คน
สามารถชมการแขง่ขนัเรือได้ เป็นอยา่งดี อีกทั #งทางเทศบาลได้มีการปรับภูมิทศัน์สําหรับการชมการ
แขง่ขนัให้มีพื #นที!เพียงพอตอ่จํานวนคนที!มาร่วมในงาน  
 ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ!งกล่าวว่า “ช่วงงานเทศกาลแข่งเรือ ผู้คนมากมายจากตา่งถิ!น เข้า
มาเที!ยวงานทําให้การจราจรในเมืองติดขัดบางเส้นทาง แต่ระหว่างนั #นทางเราจัดให้มี อป.พร. 
(อาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)ช่วยดแูลความเรียบร้อย ให้เป็นอย่างดี หากเกิดเหตสุามารถ
แจ้งได้ทันทีเรามีหน่วยรักษาการความปลอดภัย โดยที!ผู้มาร่วมในงานสามารถไปแจ้งได้ที!กอง
อํานวยการ” 
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 กาํหนดการจัดงาน    
 รวมระยะเวลาในการจดังาน 3 วนั  
 ผลที�ได้รับจากการจัดงาน 
 กําหนดงานอย่างเป็นทางการ  3 วนั นบัว่ามีความเหมาะสม แตอ่ย่างน้อย ล่วงหน้า 1 – 
2 สปัดาห์จะมีการแสดงสินค้า ออกร้าน ซึ!งถือเป็นการกระตุ้นให้คนออกมาใช้จ่ายถือเป็นการสร้าง
รายได้สะพดัให้แก่ชมุชนได้เป็นอยา่งดี 
 ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึ!งกลา่ววา่ “อยากให้จดังานหลายๆวนัครับ เพราะจะได้ชวนญาติๆที!
ตา่งจงัหวดัมาเที!ยวงาน เป็นอีกเทศกาลที!เหลา่ญาตพีิ!น้องจะได้เจอกนั” 
 การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
 1.กกเรือยาวใหญ่ประเภททั!วไป ฝีพาย 50-55  ฝีพาย 
 2.กกเรือยาวใหญ่ประเภทท้องถิ!น ฝีพาย 50-55  ฝีพาย 
 3.กกเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ!น ฝีพาย 20-25 ฝีพาย 
 ผลที�ได้รับจากการจัดงาน 
 เป็นการแบง่ระดบัการแข่งขนัที!มีความเหมาะสม คือเริ!มจากเรือยาวเล็กประเภทท้องถิ!น
เปิดโอกาสให้คนในให้คนในชุมชนของตวัเองมีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ!น ได้มีโอกาสเข้าร่วมใน
การแข่งขนั จํานวนฝีพายไม่เกิน 25 คน ตลอดจนเรือยาวใหญ่ประเภททั!วไป สามารถให้ฝีพายทั!ว
ประเทศได้มีโอกาส แสดงฝีพาย บางคนถึงกบัมีอาชีพรับจ้างเป็นฝีพายและสร้างรายได้ให้เป็นอย่าง
ดี 
 ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ!งกล่าวว่า “ชอบดกูารแข่งขนัรุ่นเรือทั!วไป เพราะนกัล่ารางวลัมีแต ่
เรือดงัๆมาจากตา่งจงัหวดั ทั #งนั #น และก็ชอบเสียงภาษณ์เรือมากยิ!งตอนรอบชิงชนะเลิศ ฟังแล้วใจ
จะขาดเชียร์สดุฤทธิU หากใครไมเ่คยต้องมาอยูใ่นบรรยากาศสดๆ มนัส์มาก ขอบอก” 
 วิธีการแข่งขัน  
 รายละเอียดวิธีการแข่งขัน ตามกติกาการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครั #งที! ๑๑ ประจําปี ๒๕๕๓ อําเภอ
บงึกาฬจงัหวดัหนองคาย 
 ผลที�ได้รับจากการจัดงาน 
 มีความเหมาะสมเป็นอย่างดี และมีความยุติธรรมโปร่งใส ตลอดประเภทการแข่งขนัทุก
ประเภทจะพบกนัหมดในสายเพื!อเก็บคะแนน เป็นที! 1 และที! 2 ของสายไปแขง่รอบตอ่ไป 
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 ผู้ ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึ!งกลา่ววา่ “มนัเจอกนัหมดแตล่ะสายก็แฟร์ดี เก็บคะแนนกนัไปหาก
ใครแรงตกก่อน ก็วดักนัตรงนี # มนัก็ยตุธิรรมดีนะพี!คดิวา่อยา่งนี #” 
 รางวัล  
 การครองรางวลัถ้วยพระราชทานฯ ทีมเรือที!ชนะจะต้องชนะเลิศติดตอ่กนั 3 ปี จงึจะได้
ครอบครองเป็นกรรมสิทธิU สําหรับทีมเรือที!ชนะแตล่ะปี 
 ผลที�ได้รับจากการจัดงาน 
 การครองรางวลัถ้วยพระราชทานฯ ถือวา่มีความเป็นเกียรตอิย่างยิ!งแก่ทีมที!ชนะ ขอ
เสนอแนะเพิ!มเตมิในสว่นเงินรางวลั แตล่ะประเภท หากได้รับการสนบัสนนุเพิ!มเตมิจากสปอร์นเซอร์ 
จะเป็นการสร้างขวญัและกําลงัใจที!ดีให้แก่ทีมที!แขง่ขนั เนื!องจากนกัลา่รางวลัทั!วประเทศก็หวงัที!จะ
ได้รางวลัชนะเลิศกลบัไปทั #งนั #น  
 ผู้ ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึ!งกลา่ววา่ “ปีนี #จะเอารางวลัที!หนึ!งกลบับ้านให้ได้ ปีนี #จดังานได้
ยิ!งใหญ่เทศบาลงบเยอะโปรโมทบงึกาฬจะได้เป็นจงัหวดั” 
 ในสว่นสดุท้ายเพื!อแสดงจดุมุง่หมายและแนวทางการพฒันาประจําปีที!มีความสอดคล้อง
และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การพัฒนาประจําปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 
สิ�งที�บรรลุเป้าหมายโครงการและเหตุผล 
 1.กกทกุหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจดังานได้เป็นอย่างดี ทําให้การจดังานในครั #งนี #
สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี   
 2.กกสร้างความสมัพนัธ์ที!ดีระหว่างหน่วยงานที!เกี!ยวข้องกบัคนในชมุชน เนื!องจากชมุชน
คนละหมูบ้่านไมมี่โอกาสมาพบปะสงัสรรค์กนับอ่ยนกั นอกจากงานเทศกาล   และมีการส่งตวัแทน
หมูบ้่านร่วมกนัปรึกษาหารือถึงขั #นตอนการจดัการงาน ทกุคนได้มีสว่นร่วมในการระดมความคิดเห็น 
เชื!อมความสมัพนัธ์ที!ดีซึ!งกนัและกนั 
 3.กกภายในงานจดัให้มีการออกร้าน แสดงสินค้า OTOP ทั!วทุกภาคของประเทศ ของดี 
แตล่ะจงัหวดั แตล่ะชุมชน ร่วมทั #งร้านอาหารที!ขึ #นชื!อของบึงกาฬ เพื!อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ทํา
ให้กระจายรายได้แก่ท้องถิ!น  
 4.กกทางการประชาสมัพนัธ์จงัหวดัหนองคาย ได้ร่วมมือกับ การท่องเที!ยวเขต 2 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทําการประชาสมัพนัธ์ทั #งทางสื!อตา่งๆ เช่น ทางวิทยชุุมชน ทางเวปไซต์ ป้าย
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โฆษณา ตามหวัมุมเมือง แต่ละอําเภอ เพื!อให้ผู้ อื!นทราบ ถึงกําหนดการจดังานและมาร่วมงานใน
ครั #งนี # 
 5.กกมีการเชิญคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นประธานเปิดงาน ร่วมทั #ง ศิลปิน ดารา นกัร้อง และ
ตลก ชื!อดัง มาร่วมในพีธีเปิดงานด้วยเช่นกัน เพื!อเป็นการสร้างสีสรรค์ และร่วมสนุกสนานกัน
ภายในงาน 
 
สิ�งที�ไม่บรรลุเป้าหมายโครงการและเหตุผล 
 จากวตัถปุระสงค์ข้อที!หนึ!งคือการเตรียมโครงการตา่ง ๆ  ให้อยูใ่นลกัษณะที!พร้อมจะ
บรรจใุนเอกสารงบประมาณประจําปี  และนําไปปฏิบตัไิด้ทนัทีเมื!อได้รับงบประมาณ ในบางครั #ง 
การทําโครงการ  การของงบประมาณโดยตดังบประมาณ บางสว่น มีผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ!งกลา่ว
วา่  “มีบางปีที!ทางเราเขียนโครงการของบไปแล้ว โดนตดั แตส่ิ!งที!เราวางแผนไว้ ในการเตรียมงาน
คา่ใช้จา่ยมนัก็เกิดขึ #นหลายส่วนต้องใช้เงิน เชน่ในการจดัเตรียมงานพิธีเปิดการแขง่ขนั การตกแตง่ 
เวที การใช้สื!อในการประชาสมัพนัธ์โครงการ หากไมมี่เงินมากพอมากสนบัสนนุตรงนี #แล้ว งานที!ทํา
ก็อาจจะเตรียม ความพร้อมได้ไมดี่เทา่ที!ควร”  
 
สิ�งที�โครงการทาํได้ถูกต้อง 

 การมีส่วนร่วมของผู้ ดําเนินโครงการทั #งหลายภาคส่วน  ซึ!งเป็นส่วนสําคญัที!ดงึดดูให้ผู้ ที!
เข้ามาร่วมงาน  มีความสนใจ  และมีความเชื!อมั!นในโครงการ  อีกทั #งยงัมีผู้ เชี!ยวชาญที!มีชื!อเสียงอยู่
ในวงการแข่งเรือ อีกมากมาย  มีส่วนร่วมกบัโครงการ  และโครงการได้ใช้จดุนี #สื!อสารเป็นจดุเดน่ที!
ชดัเจน  ซึ!งเป็นจดุสําคญัตอ่การตดัสินใจเข้าร่วมในการทําโครงการ 
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สิ�งที�โครงการทาํผิดพลาดหรือต้องปรับปรุง 
 การมีสว่นร่วมในโครงการของบคุลากรที!มีน้อยเกินไป   รวมทั #งการสื!อสารโครงการให้เป็น
ที!น่าสนใจในสายตาของนกัท่องเที!ยวยงัมีน้อยเกินไป  หากโครงการต้องการให้ได้รับ เสียงตอบรับ 
ที!มีคณุภาพ โครงการควรเปิดโอกาสให้บคุคลทั!วไป ได้มีมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆด้วย   
 จากผลการวิเคราะห์และนํามาวางแผน IMC ได้ดังนี � 
 โครงการนี #จะดําเนินการโดยใช้วิธีการตามกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์  Public Relation 
Strategy คือการสร้างการสื!อสารการตลาดภายใน ใช้การสื!อสารทั #งการการทําข่าวประชาสมัพนัธ์
ภายในผ่าน Power Network ในระบบ Intranet องค์กร www.bungkan.com และ  ผ่าน 
Facebook และ www.thai.tourismthailand.org นอกจากนี #จะมีการสื!อสาร สื!อสารกับ
กลุม่เป้าหมายผา่นสื!อมวลชน ทั #งโทรทศัน์เคเบิ #ลทีวี สร้างเครือข่ายและสานความสมัพนัธ์กบัชมุชน 
วิธีการประชาสมัพนัธ์การตลาด มีหลากหลายในที!นี #ยกตวัอย่างมาพอเป็นแนวคิดฟิลิป คอตเลอร์ 
Philip Kotler. (1999)  
         P = Publication การประกาศ การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น นิตยสาร 
รายงานประจําปี เอกสารแผน่พบัสําหรับแจกประชาชน 
        E = Events การจดัเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น งานแสดงการค้าออกร้าน สินค้า 
OTOP ของดี ทั!วประเทศ  เป็นต้น 
       N = News การนําเสนอข่าวผ่านสื!อมวลชน เช่น การส่งข่าวเกี!ยวกบัการจดังานแข่งเรือ 
       C = Community Involvement Activities การจดักิจกรรมที!เกี!ยวกบัชมุชน ประชมุหารือ 
เกี!ยวกบัการจดังานให้ตวัแทนแตล่ะชมุชนมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น 
        I = Identity Media การใช้สื!อเฉพาะที!สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน 
เชน่ การแตง่กาย Mascot ตลอดการจดังาน เป็นต้น  
       L = Lobbying Activity กิจกรรมที!มีลกัษณะเป็นความพยายามใช้การโน้มน้าวใจเพื!อจงู
ใจให้มีการออกกฎหมายและกฎระเบียบที!เอื #อต่อการดําเนินงาน รวมทั #งการยบัยั #งกฎหมายและ
กฎระเบียบที!ขดัตอ่การดําเนินโครงการ หรือผลประโยชน์ของโครงการ 
       S = Social Responsibility กิจกรรมที!แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึ!งจะช่วยสร้าง
ชื!อเสียงให้กบัองค์กรคือเทศบาลบงึกาฬ 
       นอกจากนี #  ยงัมีกลวิธีของการประชาสมัพนัธ์ทางการตลาดอื!นๆ  อาทิ การมอบรางวลั 
Special Awards คือ การจัดมอบรางวัลแก่บุคคลสําคญัในท้องถิ!น ในประเด็นต่างๆ การจัด
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ประกวด Contest ได้แก่ ประกวดบทความ คําขวญั ออกแบบโลโก้ของงานแข่งเรือ ชุดเสื #อผ้าของ
ฝีพาย ฯลฯ การจดัแข่งขนัต่างๆ Competition  จดัการแข่งขนักองเชียร์แตล่ะทีม เป็นต้น การเปิด
งาน Grand opening โดยเชิญคณะรัฐมนตรี สส ในพื #นที! ดารา นักร้อง ศิลปินตลก เพื!อสร้าง
บรรยากาศภายในงาน การจดันิทรรศการ Exhibition อาจจะจดัเองหรือจดัร่วมกับงานของกลุ่ม
สินค้าเดียวกันเพื!อแสดงเทคโนโลยีหรือให้ข้อมูลเกี!ยวกบังานแข่งเรือแก่ผู้สนใจ เช่น ประวตัิความ
เป็นมาของประเพณีแข่งเรือ รูปถ่ายจากรุ่น สู่ รุ่น แจกของที!ระลึก เพื!อสร้างการจดจําในแตล่ะปีผู้
ที!มาร่วมงานจะได้ของที!ระลกึกลบัไปเก็บไว้ จดัวนั เดือน สปัดาห์พิเศษเพื!อทํากิจกรรมร่วมกนั เช่นผู้
ที! เกิดในวันแข่งรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับรางวัลพร้อมกับได้ร่วมถ่ายหมู่เป็นแชมป์ในปีนี # จัด
พิพิธภณัฑ์ Museum   ได้แก่พิพิธภณัฑ์ ความเป็นมาของเรือยาวและ การสํารวจความคิดเห็น ของ
ผู้ ที!มาร่วมงาน เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 


