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บทที่2
การจัดกิจกรรมพิเศษหมายถึง
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพิเศษ คือ การกาหนดวาระพิเศษขึ้นมา เพื่อช่วย
ส่ งเสริ มสิ นค้า และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ให้เป็ นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็ นการสร้างความเคลื่อนไหว และการ
รับรู ้ข่าวสารในกลุ่มผูบ้ ริ โภคด้วยการนาเสนอเหตุการณ์ต่างๆให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิดสร้างสรรค์ และการหยิบยกเอาสถานการณ์ข้ ึนมาประยุกต์ใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ เหมาะสมกับฐานการตลาดของสิ นค้า โดยรู ปแบบของกิจกรรมพิเศษนั้นไม่มีกาหนดตายตัว แต่
คานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ
( ลักษณา สตะเวทิน) ให้ความหมายว่า การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประเภทหนึ่งที่สามารถใช้สร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนหรื อประชาชนเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
การจัด
กิจกรรมพิเศษสามารถทาได้หลายรู ปแบบขึ้นอยูก่ บั ความสามารถ และลักษณะของแต่ละกิจกรรมนโยบาย
วัตถุประสงค์ ตลอดจนงบประมาณที่หน่วยงานจะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น
เนื่องในปัจจุบนั การจัดกิจกรรมพิเศษถือเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่หลายองค์กรธุรกิจนิยม
นามาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เนื่องจากมีขอ้ ได้เปรี ยบหลายประการในการสร้างการรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย จึง
ทาให้กิจกรรมพิเศษทวีความสาคัญมากขึ้นในแวดวงการการตลาดจนเกิดแนวคือใหม่ที่วา่
การตลาดเชิง
กิจกรรม ขึ้น ซึ่ง( ดร.เสรี วงษ์มณฑา) ได้ให้ความหมายว่า การตลาดเชิงกิจกรรม หมายถึง การที่องค์กร
หรื อบริ ษทั ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ
อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วม
โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ธุรกิจ ตลอกจนตอกย้าจุดขายของสิ นค้า
เรี ยกว่าการทาตลาดเชิงวิถีชีวิต ซึ่งหมายถึงการนาตลาดเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตของ
ผูบ้ ริ โภคที่เขาไม่รู้ตวั
จากคากาจัดความต่างๆดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมพิเศษ คือรู ปแบบหนึ่ง
ของเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการสื่ อสารการตลาดในลักษณะของการจัดเป็ นเหตุการณ์หรื อวาระพิเศษขึ้นมาเองให้
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของสิ นค้า บริ การ หรื อองค์กร และมีรูปแบบในการนาเสนอที่
สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ต่างๆ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรแก่กลุ่มเป้ าหมาย รวมทั้งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรื อสิ นค้า
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.เพื่อส่ งเสริ มการตลาด เป็ นการเผยแพร่ ให้ข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ นค้าโดยมุ่งเน้นให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดความเข้าใจ ความสนใจ การเรี ยนรู ้ และรับรู ้ข่าวสารอย่างรวดเร็ วเพือ่ นาไปเผยแพร่ ต่อ เช่น
การจัดแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชนในงานเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่เป็ นต้น
1.กลุ่มสื่ อมวลชน ส่ วนมากจะเป็ นงานแถลงข่าว เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับรู ้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
2. กลุ่มผูแ้ ทนจาหน่าย เพื่อมุ่งสร้างความมัน่ ใจในตัวสิ นค้าและธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับสิ นค้า
ใหม่
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3. กลุ่มผูบ้ ริ โภค เพื่อมุ่งสร้างความประทับใจและบอกกล่าวคุณประโยชน์ของสิ นค้าที่เหนือกว่า
คู่แข่ง
ประโยชน์ และความสาคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.ช่วยลดความสับสนจากการโฆษณา เนื่องจากในวันหนึ่งๆ กลุ่มเป้ าหมายมีการเปิ ดรับข่าวสารของ
สิ นค้าต่างๆหลากหลายรู ปแบบจานวนมาก จนทาให้สบั สนความแตกต่างระหว่างตราสิ นค้า
สามารถสร้างความแตกต่างของสิ นค้าหรื อองค์กรจากคู่แข่ง
3.เป็ นการเปิ ดรับกลุ่มเป้ าหมายใหม่โดยตรง
4.การจัดกิจกรรมพิเศษถือเป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในการสื่ อสารการตลาด เพราะ
สิ นค้าบางชนิดสามารถสร้างความประทับใจให้ผบู ้ ริ โภคด้วยการสาธิต เป็ นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับสิ นค้า
5.เป็ นการสร้างโอกาสทางการตลาด โดยเฉพาะการตลาดระดับท้องถิ่น
6.สามารถใช้เป็ นพยานของจุดขาย เช่น การฉลองครบรอบ30ปี เป็ นการสื่ อสารความหมายว่าเป็ น
การสื่ อสารความหมายว่าสิ นค้ามีคุณภาพที่ดีเพียงใด
7.สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด เพราะเป็ นการส่ งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายโดยตรง
8.เป็ นการสนับสนุนการโฆษณาทางอ้อม เนื่องจากการจัดกิจกรรมพิเศษมักจะเชื่องโยงกับสิ นค้า
และเชื่องโยงกับโฆษณา
9. การจัดกิจกรรมพิเศษช่วยให้ช่องว่างระหว่างตัวสิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคลดลง เนื่องจากเป็ นการสื่ อสาร
สองทาง
10. สามารถดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมได้ง่าย
11.เสี ยค่าใช้จ่ายต่าเมื่อเทียบกับการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั สื่ อโฆษณามีราคาสูงขึ้น
12.กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมส่ วนรวมได้ซ่ ึงเป็ นประโยชน์กบั องค์กร
และสิ นค้า
13.เอกสารที่แจกในกิจกรรมพิเศษจะแสดงเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั เจ้าของสิ นค้าทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ นค้า
14.กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างข่าวสารเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข่าวสารได้โดยเฉพาะกิจกรรมที่
น่าสนใจ
15.สามารถตอกย้าตราสิ นค้า เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษในบางครั้งไม่ได้ใช้เป็ นแผนหลักในการ
สื่ อสารการตลาดอย่างโฆษณา
16.สามารถเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีกบั ร้านค้าในชุมชน
โอกาสและความเป็ นไปได้ในการจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดกิจกรรมพิเศษจะพิจารณากับปัจจัยพื้นฐาน2ประการคือ
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1.ควรใช้กิจกรรมพิเศษเมื่อต้องการสื่ อกับตัวผูบ้ ริ โภคโดยตรง สิ นค้าเหล่านี้มกั เป็ นสิ นค้าประเภท
เทคโนโลยี สิ นค้าบริ การ หรื อหลักสูตรการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็ นสิ นค้าที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสิ นค้าเพื่อนามาใช้ในการตัดสิ นใจซื้อ
2.ควรใช้กิจกรรมพิเศษในกรณี ที่ตอ้ งการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความสัมพันธ์กบั สังคมซึ่งเป็ นสิ่ ง
สาคัญในปัจจุบนั
การใช้กิจกรรมพิเศษรู ปแบบนี้จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่าองค์กรมีความรับผิดชอบและมี
ความห่วงใยต่อสังคม อย่างไร
จากปัจจัยที่กล่าวมานี้สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมพิเศษมักจะนาไปใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการสร้าง
ความตระหนักในตัวสิ นค้า และต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั สิ นค้า บริ การ หรื อองค์กรเป็ นส่ วนใหญ่
ข้อดี ข้อเสี ยของการจัดกิจกรรมพิเศษ
ข้ อดีของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.เสี ยค่าใช้จ่ายที่ต่าเมื่อเทียบกับการโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปัจจุบนั สื่ อโฆษณามีราคาสูง
มากขึ้น
2.หากกิจกรรมพิเศษสามารถจัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและเกิดการ
จดจาได้ดียงิ่ ขึ้น
3.กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมส่ วนรวมได้ซ่ ึงเป็ นประโยชน์องค์กร
และสิ นค้า
4.กิจกรรมพิเศษนั้นจะได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคได้ง่ายกว่าการส่ งเสริ มการขายประเภทอื่นๆ
5.กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างข่าวสารและเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข่าวสารได้ กิจกรรมพิเศษให้
ประโยชน์2ประการคือ สร้างการเผยแพร่ ขา่ วสาร ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเปิ ดรับข่าวสาร
ข้อเสี ยของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.ไม่สามารถรองรับได้วา่ กลุ่มคนที่ร่วมกิจกรรมพิเศษเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าที่แม้จริ ง
หรื อไม่
2.การจัดกิจกรรมพิเศษอาจเกิดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่ องเล็กๆน้อยๆในการดาเนินงาน
การจัดกิจกรรมพิเศษ คือ เป็ นการช่วยส่ งเสริ มสิ นค้าและชื่อเสี ยงของบริ ษทั ให้เป็ นที่ยอมรับและ
หยิบยกเหตุการณ์สาคัญในตอนนั้นมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพิเศษ การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ น
การประชาสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายเป็ นอย่างดี ในปัจจุบนั เป็ น
ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เป็ นการให้กลุ่มเป้ าหมายได้มีส่วนร่ วมและเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนิน
ชีวิตของผูบ้ ริ โภคที่เขาไม่รู้ตวั
การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นรู ปแบบหนึ่งของเครื่ องมือที่ใช้เพื่อการสื่ อสาร
การตลาด และปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะสิ นค้า
บริ การ
เพือ่ ดึงดูดความสนใจของ
กลุ่มเป้ าหมายโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสาร ข้อมูลความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมพิเศษ คือ เพื่อส่ งเสริ มการตลาด เผยแพร่ ให้ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ นค้าให้กลุ่มเป้ าหมาย
เกิดความเข้าใจ สนใจและนาไปเผยแพร่ ต่อ และผูบ้ ริ โภคต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ในเชิงลึก พอ
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กลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู ้สึกที่ดีประทับใจในสิ นค้าและบริ การ
ก็จะทาการซื้อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
ประโยชน์ความสาคัญของการจัดกิจกรรมพิเศษ คือ ช่วยลดความสับสนจากการโฆษณาความแตกต่าง
ระหว่างตราสิ นค้า ถ้าหากตราสิ นค้าใดได้จดั กิจกรรมบ่อยๆก็จะช่วยลดความสับสนของผูบ้ ริ โภคได้ และ
เป็ นการเปิ ดรับกลุ่มเป้ าหมายใหม่โดยตรง การสาธิตสิ นค้าเป็ นการสร้างความประทับใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีก
ทางหนึ่งด้วย เพราะการสื่ อสารบางชนิดอาจจะทาให้เกิดความไม่เข้าใจได้ดีเท่ากับได้เห็นของจริ ง การทา
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด และช่วยให้ช่องว่างระหว่างสิ นค้าและ
ผูบ้ ริ โภคลดลง เกิดความผูกพัน และ เกิดความภักดีกบั สิ นค้ามากขึ้น ถ้ากิจกรรมมีความแปลกใหม่จะดึงดูด
ผูบ้ ริ โภคให้เข้าร่ วมกิจกรรมได้ง่าย การจัดกิจกรรมเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการโฆษณา กิจกรรม
พิเศษสาสารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อสังคมส่ วนรวมได้และจะเป็ นประโยชน์กบั องค์กรและสิ นค้าอีก
ด้วย โอกาสและความเป็ นไปได้ในการจัดกิจกรรมพิเศษ ควรใช้กิจกรรมพิเศษเมื่อต้องการสื่ อกับตัว
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง และสิ นค้าเหล่านี้มกั เป็ นสิ นค้าประเภทเทคโนโลยี สิ นค้าบริ การและหลักการสื่ อสารต่างๆ
ควรใช้กิจกรรมในกรณี ในการสร้างภาพลักษณ์สร้างความสัมพันธ์กบั สังคมเป็ นสาคัญในปัจจุบนั
นอกจากนี้เมื่อเปรี ยบเทียบกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด ประเภทอื่นๆกิจกรรมพิเศษยังมีขอ้ ดีและข้อเสี ยอีก
หลายประการ เช่น
ข้อดีของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.เสี ยค่าใช้จ่ายที่ต่าเมื่อเทียบกับการโฆษณา
2.หากกิจกรรมพิเศษสามารถจัดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จะทาให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายและเกิดการ
จดจาได้ดียงิ่ ขึ้น
3. กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมส่ วนรวม
4.กิจกรรมพิเศษนั้นจะได้รับการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคได้ง่ายกว่าการส่ งเสริ มการขายประเภทอื่นๆ
5.กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างข่าวสารและเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ข่าวสารได้
ข้อเสี ยของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1.ไม่สามารถรองรับได้วา่ กลุ่มคนที่ร่วมกิจกรรมพิเศษเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสิ นค้าที่แม้จริ ง
หรื อไม่
2.การจัดกิจกรรมพิเศษอาจเกิดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่ องเล็กๆน้อยๆในการดาเนินงาน

