บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการโปรโมทศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้าในการจัด
กิจกรรมพิเศษแคมเปญงาน “ข้าวประชารัฐ”เพื่อมุ่งสร้างความสาพันธ์ที่ดีของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อความ
มัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและการออกบูธช่วยในการดึงดูดลูกค้าให้กบั ร้านค้าภายในศูนย์ การจัดแคมเปญขึ้นนี้ เป็ น
การสร้ างความมัน่ ใจให้กบั ลู กค้าและสร้างความประทับใจในบริ การ สามารถส่ งเสริ มการขายให้กบั ทาง
ร้ านค้าและการจัดกิ จกรรมขึ้ นเพื่ อให้ในงานได้มี ก ารน าสิ น ค้ามาออกบู ธ ในพื้ นที่ ข องศู นย์ก ารค้าซึ่ งจัด
กิ จกรรมควบคู่ไปกับการลดแลกที่โดดเด่น แปลกใหม่ ซึ่ งทั้งหมดที่ มีเพื่อให้ลูกค้าได้มีประสิ ทธิ ภาพทาง
ช่องทางจึงได้ศึกษาเอกสารที่เชื่อมโยง และ เกี่ยวข้องสามารถนาเสนอหัวข้อต่างๆดังนี้
1.ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
ในประเทศไทยคาว่ากิ จกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะถูกใช้ทบั ศัพท์ภาษาต่างประเทศว่า “อีเว้นท์”
หรื อ “อี เว้น ท์ ” จนเป็ นที่ ย อมรั บ โดยทั่ว ไปในแวดวงวิช าการนัก การตลาด นัก สื่ อสารการตลาด หรื อ
สื่ อมวลชนคนไทยพูดถึงอีเว้นท์น้ นั โดยสวนใหญ่ยงั ใช้อย่างสับสนจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆสามารถ
สรุ ปได้วา่ อีเว้นท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ
1. อีเว้นท์ที่มาจากคาว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษ
2. อีเว้นท์ที่หมายถึง Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรี ยง
ไกรกาญจนะโภคิน, 2549, 2555)
3. อีเว้นท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึ่ งอาจแปลได้วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด
4. อีเว้นท์ที่หมายถึงได้ท้ งั Special Event และ Event Marketing
2. การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
การตลาดยุคปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายไม่วา่
จะเป็ นสิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติ
ของสิ นค้าการจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ ขาดไม่ ได้สาหรั บผูป้ ระกอบการ เพราะ
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นอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้
เกิ ดขึ้น ในช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิ จกรรมที่ จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่
สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอก
ย้ าความเหนี ยวแน่ นกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงของกิ จการ ฯลฯ เป็ นวิธีการของการตลาด
เชิ งกิ จกรรม (Event Marketing) ที่ นับ วันจะได้รับความนิ ยมมากยิ่งขึ้ น กิ จกรรมในรู ป แบบการตลาดเชิ ง
กิ จกรรมจึ งเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ เป็ นจุ ดเด่ น หลัก ในยุค ปั จจุ บ ัน ท าให้ก ลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายได้มี
โอกาสสั ม ผัส กับ สิ น ค้าอย่างใกล้ชิ ด มากยิ่ง ขึ้ น คื อ เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดในรู ป แบบกิ จกรรม ที่ แต่ ล ะ
ผลิ ตภัณ ฑ์ จะคิ ดขึ้ นมา เพื่ อดึ งดู ดลู กค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับ สิ นค้า และบริ ษ ทั สามารถสร้ างยอดขาย ณ
บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิ จกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่ น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน
การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น
ค าว่า Event marketingนั้น หมายถึ ง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม” ส่ วนค าจากัดความของ Event
marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
สัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่ นไร โดยตรา
สิ นค้านั้นจะถู กสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่ มเป้ าหมายได้รับ รู ้ และจดจาผ่านสั มผัสทั้งห้า คื อ รู ป รส กลิ่ น เสี ยง
สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั ให้ความหมาย
ขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม ว่าประกอบด้วย
1) Brand experience คือ เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า
2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
3) Gain more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายศึกษาลงไปในแนวลึก
4) Lead, support, amplification for any IMC tools คื อ เค รื่ อ ง มื อ ผ ส ม ผ ส าน เพิ่ ม แ ร ง ผ ลั ก สู่
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
นับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย จะ
เห็นได้วา่ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณา
เป็ นระยะๆ ท าให้ เกิ ดกระแสของการแข่ งขันการจัดกิ จกรรมพิ เศษ เพื่ อฉี ก แนวออกจากการจัดกิ จกรรม
แบบเดิมๆ หรื อบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆแต่ได้ผล อาทิ วันสาคัญต่างๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องาน
ประจาปี หรื อการออกบูธในแหล่งชุ มชน แต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิ จกรรมทางการตลาดที่ ดีน้ นั ไม่
เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ตอ้ งมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creation Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
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และบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ วางเอาไว้ เพื่ อจะให้ไ ด้ม าซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภคสิ น ค้า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น รวมทั้งการดึ ง
ผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อสร้ างความรู ้จกั หรื อประทับใจในตราสิ นค้ามาก
ยิ่งขึ้ น การใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมบางครั้ งสามารถสร้ างการรับ รู้ ในตัวสิ นค้าและบริ ก ารได้ไ ม่แพ้ก าร
นาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆหากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ จะทา
ให้เลือกเผยแพร่ ข่าวสารในมุมต่างๆได้ ทั้งก่อนหน้าการจัดกิจกรรม ระหว่างกิจกรรม และ หลังจากกิจกรรม
ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
3. กิจกรรมพิเศษกับการสื่ อสารการตลาด การสื่ อสารแบรนด์
การสื่ อสารการตลาด เป็ นความพยายามขององค์กรในการที่จะแจ้งให้ทราบ โน้มน้าวใจและกระตุ ้นเตือน
ผูบ้ ริ โภคเกี่ ยวกับสิ นค้าและแบรนด์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสื่ อสารการตลาด คือ
ช่ องทางในการสื่ อสารแบรนด์องค์ก รและสิ นค้าบริ การขององค์ก รเพราะการสื่ อสารการตลาดจะท าให้
องค์กรสามารถเชื่อมแบรนด์กบั บุคคล สถานที่กิจกรรม ประสบการณ์อารมณ์และสิ่ งต่าง ๆได้
4. หน้ าทีข่ องกิจกรรมพิเศษเพือ่ การสื่ อสารแบรนด์
หน้าที่ ของการสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม (Event Marketing) ไว้ 4 ข้อซึ่ งหากมองว่าวัตถุ ประสงค์ของ
กิจกรรมพิเศษคือสื่ อสารแบรนด์แล้วกิ จกรรมพิเศษก็ควรจะมีหน้าที่ไม่ต่างไปจากการสื่ อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม ดังนี้
สร้ างประสบการณ์ ร่วมกับ แบรนด์กิ จกรรมพิ เศษมี หน้าที่ เข้ามาช่ วยสร้ างประสบการณ์ ร่วมระหว่าง
กลุ่มเป้ าหมายกับแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างความผูกพัน การยอมรับในแบรนด์นาไปสู่ ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์(Brand Loyalty)
5. การตลาดเชิงกิจกรรมแบบ( integrated marketing communication)
ใช้การโฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึงตัวลูกค้า ทาให้ตราสิ นค้า เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ มี
หลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความสนใจกับการทาตลาดแบบประชิดตัวกล่าวคือ
1. สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้ อมทั้งให้ขอ้ มู ลของตราสิ นค้าที่ ก ารโฆษณาไม่
สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2 สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของตนเองได้
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3. สามารถผสานการท าการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมไปกับ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารการตลาดต่ า งๆ เช่ น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
ข้อดีของการทาการตลาดเชิ งกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการจัด
เฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การแข่งขัน การมอบรางวัล
การจัดขอบคุ ณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละครการกุศล การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขาย โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติมสี สันด้วยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง
การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงานโดยดึงดูดให้คนมาสนใจและร่ วมกิจกรรมให้มากที่สุด
6. กลยุทธ์ ใช้ การตลาดเชิ งกิจกรรม
ทาให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้ กิจกรรมนั้นต้องน่ าสนใจมีจุดให้สื่ออยากนาเสนอ
ทาให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชัดเจน เนื่ องจากสามารถเลื อกกิ จกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของลูกค้าเป้ าหมาย
สร้างโอกาสให้เขารู้จกั และชอบ “ตราสิ นค้า” มากขึ้น ดังนั้นหลักสาคัญในการทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมคือ
“แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ าใคร
7. กลยุทธ์ การตลาด
การตลาดเชิ งกิ จกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ ได้ผลทั้งในด้านการสร้ างการรับรู ้ ของตราสิ นค้าและการ
สร้างยอดขายหากมีการจัดการส่ งเสริ มการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็ นการใช้งบประมาณด้านการตลาดที่ได้ผล
กว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อ การโฆษณาโดยสรุ ปการจัดทากิจกรรมพิเศษต้องพิจารณาหลักการต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
2. ชื่อของกิจกรรมที่จดั ต้องมีชื่อของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
3. เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
4. ต้องมีป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่างทัว่ ถึง
5. ควรมีสัญลักษณ์ประจางาน (Mascot) เพื่อสร้างความสะดุดตา คึกคัก เป็ นที่น่าสนใจ
6. ควรเชิญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ
7. ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม

7

8. ควรเชิ ญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา
ที่มีชื่อเสี ยงควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
การใช้ก ารตลาดเชิ งกิ จกรรมเพื่ อเจาะกลุ่ ม ลู กค้านับ วัน จะแพร่ หลาย แต่ปั ญ หาที่ จะต้องพิ จารณาและ
วางแผนอย่างรอบคอบ คื อการสร้ างการตลาดเชิ งกิ จกรรมให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลู กค้าและ
สามารถเผยแพร่ ข่าวสารแก่คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทากิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้
เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อเพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันก็ได้ ที่สาคัญ
คื อ ต้อ งเตรี ย มพนัก งานผู้รั บ ผิ ด ชอบไปให้ พ ร้ อ มและพอเพี ย งการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมที่ ดี จ ะต้อ งมี ก าร
ประสานงานกัน ระหว่างฝ่ ายการตลาด และ ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ต้อ งวางขั้น ตอนและกระบวนการของ
กิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลังงานเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความจดจาในตราสิ นค้า
ต่อผูบ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน และในขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้
ว่าเป็ นการทาการตลาดเชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
การจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อเป็ นการใช้ในการดึ งดูดความสนใจของกลุ่ มเป้ าหมาย จึงสามารถเห็ นการจัด
กิจกรรมต่างๆตามศูนย์การค้าและห้างสรรพสิ นค้าที่ตอ้ งการทาตลาดใหม่จึงสามารถสร้างความสนใจและ
ดึงดูดลูกค้าได้เป็ นระยะ ทาให้เกิ ดการแข่งขันขึ้นระหว่างจัดงานอีเว้นท์เพื่อเป็ นการแกแนวการจัดกิ จกกรม
พิเศษแบบเดิ มๆหรื อดึ งโฆษณาเก่าๆมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ อาทิ วันสาคัญ หรื อการเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ โดย
การจัดกิ จกรรมออกบู ธในแหล่ งอื่ นๆในความเป็ นจริ งการจัดกิ จกรรมในการตลาดที่ ดีตอ้ งอาศัยความคิ ด
สร้างสรรค์ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จที่วางไว้ที่จะก้าวไปสู่ ความสาเร็ จ เพื่อเป็ นการดึงดูดลูกค้ามากขึ้น จึงมีการ
จัดการให้กลุ่มลูกค้าสามารถมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมเพราะปั จจุบนั สิ นค้ามีจานวนมากที่ตอ้ งการที่จะเปิ ดตัว
โดยสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั อยู่แล้วก็เริ่ มให้ความสนใจการตลาดเชิ งกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้น สาหรับสิ นค้า
ใหม่ๆที่ ตอ้ งการเปิ ดตัวควรมี การจัดงานอี เว้นท์เป็ นอี กช่ องทางเลื อกหนึ่ งที่ ดีที่ ให้ลูกค้าสามารถรู ้ จกั และ
สามารถแจ้งเกิ ดในการจัดกิ จกรรมโดยไม่ตอ้ งลงทุ นมาก ซึ่ งการจัดกิ จกรรมพิเศษนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการ
ประชาสัมพันธ์โดยเปิ ดโดยเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมสามารถเพิ่มยอดขายและ
สร้างความพึงพอใจกับบริ การ ลูกค้ามีรสนิ ยมที่แตกต่างกัน การรับสื่ อจึงเป็ นสิ่ งสาคัญทาให้ลูกค้าแต่ละกลุ่ม
มีความต้องการต่างกันออกไป จึงต้องทาการเจาะกลุ่มเป้ าหมายและเจาะตลาดสิ นค้า การจัดงานจึงมีอิทธิ พล
มากขึ้นในการเจาะตลาดเพื่อเปิ ดขายสิ นค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้นถึงแม้กลุ่ม
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ลูกค้าจะเล็กแต่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง ขณะเดี ยวกันกลยุทธ์ในการสร้ างสิ นค้าเพื่อสร้างประโยชน์
กับกลุ่มลูกค้ามากที่สุดต้องทาการโฆษณาผ่านสื่ ออื่นๆเข้าช่วยดึงดูดลูกค้ามีความรู ้สึกคล้อยตามและต้องการ
สิ นค้าจึงต้องสร้างสารเพื่อเป็ นการกระตุน้ ความต้องการของลูกค้า
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยแนะนากลุ่มลูกค้าให้รู้จกั สิ นค้าและบริ การสามารถบอกข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าได้บอก
ถึงประเภทของสิ นค้าและประโยชน์ที่ได้รับ ลักษณะเด่นของสิ นค้า การสร้างความสนใจก็เป็ นอีกทางเลือก
หนึ่ งให้ลูก ค้าสนใจและต้องการเข้าร่ วมกิ จกรรมมากขึ้ นจึงสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั ตัวสิ นค้าเพื่อเป็ นที่
ยอมรับในบริ การและสิ นค้าต่อไป

