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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของรายงานเล่มนี้จะแบ่งเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการโฆษณา
ส่ วนที่ 2 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
ส่ วนที่ 3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ
ส่ วนที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการโฆษณา ศึกษาความหมายและความสาคัญของการโฆษณา
เพราะการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ ประสบผลสาเร็จนั้น จาเป็ นต้ องมีความรู้ ในด้ านการโฆษณาจึงจะ
ทาให้ การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็จ
การโฆษณา (Advertising)
เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูข้ ายสิ นค้ากับผูซ้ ้ื อสิ นค้า โดยผ่านสื่ อต่างๆ ได้แก่ สิ่ งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าของสิ นค้าหรื อผูอ้ ุปถัมภ์รายการต้อง
เสี ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโฆษณาเอง
บทบาทและความสาคัญของการโฆษณา
การโฆษณามีหน้าที่สาคัญเพื่อติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้า ด้วยเหตุที่การแข่งขันทางด้านธุ รกิจใน
ปั จจุบนั มีความรุ นแรง บทบาทของการโฆษณาจึงทวีความสาคัญมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ บริ ษทั ใหญ่ๆ
ได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อการโฆษณาโดยเฉพาะ ทาให้ทุกหนทุกแห่ งเต็มไปด้วยการโฆษณาใน
รู ป แบบต่ า งๆ กระจัด กระจายอยู่ ท ั่ว ไป การโฆษณาจึ ง กลายเป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ งกับ
ชีวติ ประจาวันของคนเราอย่างแยกไม่ออก
ประเภทของการโฆษณา (Type of Advertising)
การโฆษณาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
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1. การโฆษณาเพือ่ ผู้บริโภค (Target Audience) แบ่งออกได้เป็ น 4 ประเภท คือ
1.1 การโฆษณาเพื่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Advertising) ได้แก่ การโฆษณาเพื่อส่ งข่าวสารไป
ยังผูบ้ ริ โภคขั้นสุ ดท้าย (Ultimate Consumer) โดยตรง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อการบริ โภค เช่น โฆษณา
สบู่โพรเทคส์ ยาสี ฟันคอลเกต ฯลฯ
1.2 การโฆษณาเพื่อการค้า (Trade Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่ผผู ้ ลิ ตหรื อตัวแทน
จาหน่ายมุ่งให้ข่าวสารไปยังพ่อค้าปลี กและพ่อค้าส่ ง เพื่อให้สั่งซื้ อสิ นค้าของตนไปจาหน่าย เช่ น กลุ่ม
ผูค้ า้ ปลีกในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งจัดการโฆษณาร่ วมกันในหนังสื อพิมพ์
1.3 การโฆษณาเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrial Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่มุ่งให้
ข่ า วสารไปยัง กลุ่ ม ผูใ้ ช้สิ น ค้า อุ ต สาหกรรม (Industrial Goods) โดยเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์เ พื่ อ การ
อุตสาหกรรม เช่น เครื่ องจักรกล วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ เป็ นต้น
1.4 การโฆษณาเพื่อกลุ่มวิชาชี พ (Professional Advertising) ได้แก่ การโฆษณาที่มุ่งให้
ข่าวสารไปยังบุคคลในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น แพทย์ สถาปนิ ก เพื่อจูงใจให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นแนะนา
ให้ลูกค้าของตนซื้ อผลิ ตภัณฑ์ที่โฆษณา อาทิเช่ น เครื่ องมือแพทย์ แปรงสี ฟัน อุปกรณ์ ในการก่อสร้ าง
เป็ นต้น
การเลือกสื่ อโฆษณา
เมื่อตัดสิ นใจทาการโฆษณาแล้วก็ตอ้ งทาการเลือกสื่ อโฆษณาที่เหมาะสมในการนาข่าวสารไป
ถึงผูม้ ุ่งหวัง โดยต้องพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ ของสื่ อโฆษณา การเลือกสื่ อจะต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของสื่ อโฆษณาแต่
ละประเภทและจุดมุ่งหมายทั้งชุ ดของการโฆษณา เช่น หากต้องการให้ผรู ้ ับข่าวสารทราบข้อมูลโดยเร็ ว
ควรใช้การโฆษณาประเภทวิทยุหรื อหนังสื อพิมพ์รายวัน
2. จานวนการเข้ าถึงของสื่ อ การเลือกสื่ อต้องคานึงถึงความสามารถในการกระจายและการ
เข้าถึงผูร้ ับสารในจานวนที่มากที่สุดตามความต้องการ เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดการสู ญเสี ย
3. เวลาและสถานที่ในการตัดสิ นใจซื้อ สื่ อโฆษณาจะต้องเข้าถึงผูม้ ุ่งหวังในเวลาที่ใกล้เคียง
กับการตัดสิ นใจซื้ อหรื อสถานที่ที่จะซื้ อสิ นค้า เช่ น ป้ ายโฆษณาของปั๊ มน้ ามันจะต้องติดไว้ที่หน้าปั๊ ม
หรื อห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไปมักจะมีการโฆษณาในหนังสื อพิมพ์ในวันพุธหรื อพฤหัสบดี เพื่อกระตุน้ ให้
เกิดการซื้ อในช่วงวันสุ ดสัปดาห์
4. ข้ อกาหนดของข่ าวสาร สื่ อโฆษณาที่เลื อกต้องสอดคล้องกับข่าวสารที่ตอ้ งการส่ ง เช่ น
โฆษณาลดราคาสิ นค้าหลายชนิดใน 1 วัน สื่ อโฆษณาที่เหมาะสมที่สุด คือ หนังสื อพิมพ์รายวัน
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5. ต้ นทุนของสื่ อ การเลือกสื่ อโฆษณานั้นจะต้องพิจารณาขนาดของทุนที่ตอ้ งใช้กบั สื่ อต่างๆ
รวมถึงต้องพิจารณาต้นทุนเฉลี่ยต่อคนของผูร้ ับสารด้วย
การตัดสิ นใจเกีย่ วกับงบโฆษณา มีปัจจัยที่สาคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ช่ วงของผลิตภัณฑ์ ในวงจรชี วิต ผลิตภัณฑ์ใหม่มกั จะได้รับงบโฆษณาสู งเพื่อสร้างให้เกิด
การรับรู ้และให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองใช้ ตราสิ นค้าที่สร้ างขึ้นมักได้รับการสนับสนุ นด้านงบประมาณต่ า
กว่าเมื่อเทียบกับอัตราที่จะขาย
2. ส่ วนแบ่ งตลาดและฐานผู้บริ โภค ตราสิ นค้าที่มีส่วนแบ่งตลาดสู งมักจะไม่ตอ้ งการการใช้
จ่ายด้านโฆษณามากนักเมื่อคิดเป็ นอัตราส่ วนกับการขายเพื่อรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้ การสร้างส่ วนแบ่ง
ตลาดด้วยการขยายขนาดตลาดนั้นต้องการงบโฆษณามากกว่า นอกจากนี้ ในด้านฐานต้นทุนต่อความ
สนใจไม่เปลืองค่าใช้จ่ายที่จะเข้าถึงลูกค้า ให้ใช้ตราสิ นค้านี้มากเท่าการเข้าถึงลูกค้าในตราสิ นค้าที่มีส่วน
แบ่งตลาดต่า
3. การแข่ งขันและจานวนคู่แข่ ง ในตลาดที่มีคู่แข่งขันจานวนมากและมีการใช้จ่ายในการ
โฆษณาสู ง ต้องมีการโฆษณาอย่างหนักเพื่อให้ตราสิ นค้าติดหู แม้แต่กบั รายที่อาจจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง
ก็ยงั ควรจะทุ่มโฆษณาอยูด่ ี
4. ความถี่ในการโฆษณา การย้ าโฆษณาสู่ ผบู ้ ริ โภคนั้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากสาหรับการสร้างแรง
กระทบจากการใช้งบเพื่อการโฆษณา
5. การแทนทีผ่ ลิตภัณฑ์ สิ นค้าในกลุ่มที่มีการแข่งขัน (เช่น บุหรี่ เบียร์ เครื่ องดื่ม) ต้องการการ
โฆษณาอย่างหนักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่าง โฆษณามีส่วนสาคัญมากเมื่อต้องการให้เห็นภาพความ
พิเศษเป็ นหนึ่งเดียวของตราสิ นค้านั้น
การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion)
การส่ งเสริ มการขาย หมายถึง การใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ในทางการตลาดด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเชิ ญ
ชวนให้ซ้ื อสิ นค้าและบริ การ โดยสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้หรื อการซื้ อของลูกค้าขั้น
สุ ดท้า ยหรื อบุ ค คลอื่ นในช่ องทาง การส่ ง เสริ ม การขายต้องใช้ร่วมกับ การโฆษณาหรื อการขายโดย
พนักงานขาย
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ความสาคัญของการส่ งเสริมการขาย
ในอดีต ผูบ้ ริ หารการตลาดจะให้ความสนใจต่อการส่ งเสริ มการขายน้อยมาก เพราะเห็นว่าเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการส่ งเสริ มการตลาดที่เห็ นผลช้า แต่ในปั จจุบนั สภาวะการแข่งขันทางด้านธุ รกิ จทวี
ความรุ นแรงมากขึ้น ผูบ้ ริ หารการตลาดจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะปรับปรุ งกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการ
ขายให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ และผูบ้ ริ หารการตลาดเริ่ ม มองเห็ นความส าคัญว่า กลไกของการ
ส่ งเสริ มการขายจะสามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก การส่ งเสริ มการขายมักจะจูงใจผูท้ ี่ชอบ
เปลี่ยนยีห่ อ้ คือ ผูท้ ี่ชอบมองหาสิ นค้าลดราคามีคุณค่าหรื อมีของแถม แต่การส่ งเสริ มการขายไม่สามารถ
จะทาให้คนกลุ่มนี้เป็ นผูท้ ี่มีความภักดีในตราสิ นค้าได้ การส่ งเสริ มการขายช่วยให้ยอดขายสู งเป็ นช่วง ๆ
แต่ไม่สามารถเป็ นตัววัดส่ วนแบ่งตลาดในระยะยาวได้ แต่ถา้ มีการส่ งเสริ มการขายที่สามารถสร้างความ
แตกต่างของตราสิ นค้าได้ก็จะส่ งผลถึงส่ วนแบ่งตลาดในระยะยาวได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ มการขายส่ วนใหญ่จะกระตุน้ ยอดขายในระยะสั้น มีส่วนน้อยที่จะใช้ในระยะยาว
เช่น การสะสมยอดซื้ อ สะสมแสตมป์ ฯลฯ ซึ่ งในที่น้ ี จะกล่าวถึ งวัตถุ ประสงค์ของการส่ งเสริ มการขาย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กระตุน้ ให้เกิ ดการทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์ วัตถุ ประสงค์น้ ี เป็ นที่นิยมใช้มากในขั้นแนะนา
ผลิตภัณฑ์ เหมาะสาหรับสิ นค้าสะดวกซื้ อโดยวิธีการแจกของตัวอย่าง คูปอง หรื อแลกซื้ อ การลดราคา
2. กระตุน้ ให้ซ้ื อซ้ า วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการทดลองใช้และกระตุน้ ให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ใหม่
ถ้าเป็ นสิ นค้า สะดวกซื้ อหลังจากผูบ้ ริ โภคได้ท ดลองใช้แล้วมี ค วามรู ้ สึก ว่า สิ นค้ามี คุณภาพดี ก็จะซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่น้ นั เช่น คูปองที่แจกไปพร้อมกับการโฆษณาในนิตยสาร
3. เพื่อเพิ่มการบริ โภคในตราสิ นค้าที่มีอยู่เดิ ม ตราสิ นค้าเดิ มที่บริ ษทั จาหน่ ายอยู่แล้ว ทาง
บริ ษทั ต้องหาวิธีการที่จะรักษาลูกค้า และหาวิธีการป้ องกันและต่อสู ้กบั คู่แข่งขันที่มีอยูเ่ ดิมและคู่แข่งขัน
รายใหม่ ซึ่ งจะมีผลทาให้บริ ษทั สามารถเพิ่มยอดขาย เพิ่มส่ วนครองตลาด และป้ องกันส่ วนครองตลาด
เอาไว้ได้
4. การป้ องกันส่ วนครองตลาดหรื อตาแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ จากการที่คู่แข่งขันเพิ่มการใช้การ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขายมากขึ้น ทาให้หลายบริ ษทั ต้องใช้โปรแกรมการส่ งเสริ มการขายเพื่อ
รักษาลูกค้าเอาไว้ และสร้างลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกันก็เป็ นการป้ องกันส่ วนครองตลาดเอาไว้ดว้ ย ซึ่ งมี
วิธีการส่ งเสริ มการขายรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้คูปอง การแถม การให้ส่วนลด ฯลฯ
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5. สนับสนุ นความพยายามทางการโฆษณาและการตลาด การส่ งเสริ มการขายถื อว่าช่ วย
สนับสนุ นการโฆษณาและการใช้เครื่ องมือการตลาด เช่น การชิ งโชค การแข่งขัน จะช่วยดึงความตั้งใจ
และดึงความสนใจในข่าวสารการโฆษณาผลิตภัณฑ์
การเลือกใช้ เทคนิคการส่ งเสริมการขาย
การส่ งเสริ มการขาย จัดได้หลายประเภท ซึ่ งแตกต่างกันที่กลุ่มเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของการ
ส่ งเสริ มการขาย ภาวะการแข่งขันและงบประมาณที่จะทาให้การส่ งเสริ มการขายบรรลุผล การส่ งเสริ ม
การขาย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การส่ งเสริมการขายมุ่งสู่ ผ้ บู ริโภค (Consumer promotion = CPR)
เป็ นการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ โดยทัว่ ไปจะใช้ร่วมกับ
การโฆษณาเพื่อดึงให้ผบู ้ ริ โภคไปถามซื้ อสิ นค้าที่ร้านค้า ดังนั้น การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งสู่ ผบู ้ ริ โภค จะ
ถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) วิธีการที่นิยมใช้กนั มีดงั นี้
1.1 การแจกของตัวอย่าง (Sampling)
1.2 การแจกคูปอง (Couponing)
1.3 ของแถม (Premium)
1.4 การแข่งขัน (Contest)
1.5 การชิงโชค (Sweepstakes)
1.6 การจัดเกม (Games)
1.7 การรับประกันให้เงินคืน (Refunds)
1.8 การคืนเงิน (Rebates)
1.9 การนาสิ นค้าเก่ามาแลกซื้ อ (Trade – In)
1.10 การสะสมยอดซื้ อหรื อการสะสมคะแนน (Point Collection)
1.11 หี บห่อส่ วนเพิ่ม (Bonus pack)
1.12 การลดราคา (Price of deal)
1.13 การจัดเหตุการณ์พิเศษ (Event sponsorship)
1.14 แสตมป์ การค้าและแผนต่อเนื่อง (Trading stamp and continuity plan)
1.15 การให้รางวัล (Patronage award)
1.16 การให้ทดลองใช้สินค้าฟรี (Free Trial)
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1.17 การรับประกันสิ นค้า (Product warranties)
1.18 การจัดแสดงสิ นค้า ณ จุดซื้ อ (point of purchase)
1.19 การสาธิตการทางานของสิ นค้า (Demonstration)

รู ปที่ 2.1 การแจกคูปอง (Couponing)
2. การส่ งเสริมการขายมุ่งสู่ คนกลาง (Trade promotion = TPR)
เป็ นกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายที่มุ่งกระตุน้ ตัวแทน (Agent) พ่อค้าส่ ง (Wholesaler) พ่อค้า
ปลีก (Retailer) ให้ใช้ความพยายามในการขายหรื อรับสิ นค้าไว้ขาย และช่ วยผลักดันสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ต
หรื อผูข้ ายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ จึงถือว่าเป็ นการใช้กลยุทธ์หลัก (Push Strategy) วิธีการที่นิยมใช้ มี
ดังต่อไปนี้
2.1 การให้ส่วนลดทางการค้า (Trade Deals) เป็ นการให้ขอ้ เสนอพิเศษของผูผ้ ลิตที่มอบแก่
ผูค้ า้ ปลีกหรื อผูค้ า้ ส่ ง เพื่อกระตุน้ ให้นาสิ นค้าไปจาหน่าย ซึ่ งจัดให้ส่วนลด 3 รู ปแบบ คือ ส่ วนลดการซื้ อ
(buying allowances) ส่ วนลดเพื่อการจัดแสดงสิ นค้า (display allowance) และการจ่ายเงินพิเศษ เพื่อให้
รับผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจาหน่าย (Street money)
2.2 การจัดแสดงสิ นค้า ณ แหล่งซื้ อ (Point – of – purchase displays)
2.3 การแข่งขันทางการขายและสิ่ งจูงใจ (Contest and incentives) เช่น กาหนดโควตาการขาย
(Sales quota) ผูข้ ายสิ นค้าได้ตามกาหนด จะได้รับรางวัล
2.4 การจัดโปรแกรมฝึ กอบรมการขาย (Sales Training Programs)
2.5 การจัดแสดงสิ นค้า (Trade Shows)
2.6 การโฆษณาร่ วม (Cooperative advertising) ฯลฯ
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3. การส่ งเสริมการขายมุ่งสู่ พนักงานขาย (Sale force promotion = SPR)
เป็ นวิธีการกระตุน้ พนักงานขายของผูผ้ ลิ ตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ าย ให้ใช้ความพยายามทางการขาย
มากขึ้น กล่าวคือ ให้พนักงานขายผลักดันสิ นค้าจากผูผ้ ลิต หรื อผูจ้ ดั จาหน่ายไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้กล
ยุทธ์น้ ีจึงถือว่าเป็ นกลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) วิธีการที่นิยมใช้กนั มีดงั ต่อไปนี้
1.1 การแข่งขันยอดขาย (Contest)
1.2 การฝึ กอบรมการขายและการประชุมทางการขาย (Sales training and sales meeting)
1.3 การจัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์ช่วยขาย (Selling aids)
1.4 การให้รางวัลแก่พนักงานขายที่ปฏิบตั ิงานดีเยีย่ ม (Performance recognition award)
1.5 การกาหนดโควตาขาย (Sales quota)
1.6 การกาหนดจานวนการหาลูกค้าใหม่ (New customer incentive) ฯลฯ
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
การตลาดทางตรง (Direct marketing) คือ ระบบการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่ใช้สื่อโฆษณา
ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรื อการแลกเปลี่ยนที่สามารถวัดได้ ณ สถานที่
ใดที่หนึ่ง
ปั จจุ บนั มี นักการตลาดให้ความสาคัญเรื่ องบทบาทกับการตลาดทางตรงอย่างกว้างขวางขึ้ น
กล่าวคือ บทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า เช่ น บริ ษทั มักจะส่ งการ์ ดอวยพรวัน
เกิดหรื อของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ แจกให้สมาชิกที่เลือกมาจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั เองหรื อจากสาย
การบิน โรงแรม และธุ รกิจอื่น ๆ บริ ษทั หลาย ๆ บริ ษทั ได้หันมาสร้ างความสัมพันธ์อนั เหนี ยวแน่ นแก่
ลูกค้าของตนในรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ้น
ลักษณะของการตลาดทางตรง มีดงั นี้
1. มีระบบชัดเจน (System) การตลาดทางตรงต้องมีระบบการทางานที่ชดั เจนหลายระบบ
ร่ วมกัน เช่น ระบบเอกสาร ระบบการจัดส่ งสิ นค้า ระบบการเก็บเงิน ระบบฐานข้อมูลลูกค้า และระบบ
การสื่ อสารการตลาด
2. ต้องมีการใช้ฐานข้อมูล (Use of database) การตลาดทางตรงต้องใช้ฐานข้อมูลเพื่อกาหนด
กลุ่ ม เป้ าหมายหรื อผู ้รั บ ข่ า วสารให้ ดี ที่ สุ ด และใช้ ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ก ั บ
กลุ่มเป้ าหมายในระยะยาว
3. เป็ นการตลาดที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ได้ (Interactive) การตลาดทางตรงจะเกิดปฏิกิริยาตอบ
โต้ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเป็ นการสื่ อสารสองทาง
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4. มีการใช้การโฆษณาทางสื่ อสารมวลชนมากกว่าหนึ่งสื่ อ
5. สามารถเกิ ดการซื้ อขายได้ทุกที่ ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนบทบาทของ “สถานที่” ผูซ้ ้ื อสามารถ
สั่งซื้ อได้จากที่ใด ณ เวลาใด โดยไม่จาเป็ นต้องแวะไปที่ร้านจาหน่ายแต่อย่างใด
6. ต้องมีกลุ่มเป้ าหมายที่ชัดเจน (Target group) ระบุกลุ่มเป้ าหมายไว้ชดั เจนและรู ้ ความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
7. ต้องมีความเป็ นส่ วนตัว การตลาดทางตรงทาให้ลูกค้าที่ได้รับข่าวสารข้อมูลรู ้สึกว่าตนเป็ น
คนพิเศษที่ได้รับการเลือกสรรแล้ว
8. สามารถทดสอบได้ การตลาดทางตรงสามารถทดสอบผลสัมฤทธิ์ ได้โดยการเปรี ยบเทียบ
กับผลก่อนกับหลังการดาเนินการ

รู ปที่ 2.2 ลูกค้าที่ได้รับข่าวสารข้อมูลรู ้สึกว่าตนเป็ นคนพิเศษ
ประเภทของการตลาดทางตรง
ประเภทของการตลาดทางตรง หรื อช่องทางหลักของการตลาดทางตรง สามารถใช้ช่องทางการ
ขายเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหรื อผูค้ าดหวังได้ ประกอบด้วย (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2543 : 190)
1. การใช้ จดหมายตรง (Direct mail marketing)
เป็ นการขายที่ไม่มีร้านค้าและไม่ใช้พนักงานขาย แต่หาคาสั่งซื้ อจากการส่ งจดหมายตรงไปยัง
ผูร้ ับข่าวสารที่เป็ นเป้ าหมายทางไปรษณี ย ์ เพื่อให้ผรู ้ ับข่าวสารเกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง การ
ใช้จดหมายตรงเป็ นการสื่ อการตลาดทางตรงที่ใช้มากที่สุด เช่น ส่ งโปสการ์ ด โบรชัวร์ แคตตาล็อก หรื อ
สิ่ งตีพิมพ์ต่าง ๆ ทางไปรษณี ยไ์ ปยังธุ รกิ จ และผูบ้ ริ โภค ซึ่ งอาจส่ งไปโดยใส่ ซองหรื อไม่ใส่ ซองก็ได้ มี
การจัดพิมพ์ชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ับข่าวสารโดยตรงไปยังผูร้ ับข่าวสาร
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2. การตลาดโดยใช้ เครื่องโทรสาร (Fax mail)
เป็ นการใช้เครื่ องมื อการตลาดโดยใช้เครื่ องโทรสาร เพื่ อส่ งข่ าวสารทางการตลาดและการ
ส่ งเสริ มการตลาดไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ในปั จจุ บนั สามารถทาหน้าที่เป็ น
เครื่ องโทรสารได้ดว้ ย การตลาดโดยใช้เครื่ องโทรสารจะมีขอ้ ได้เปรี ยบกว่าการส่ งทางไปรษณี ยท์ างด้าน
ความรวดเร็ ว นั ก การตลาดจะใช้ เ ครื่ องโทรสารเพื่ อ การเสนอขาย การส่ ง เสริ มการตลาดกั บ
กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจนการรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
3.การตลาดโดยใช้ ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E–mail หรือ Electronic mail)
เป็ นการส่ งข่าวสารการตลาดจากคอมพิวเตอร์ เครื่ องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ ของผูร้ ับข่าวสารอีก
เครื่ องหนึ่ ง โดยส่ งผ่านทางระบบเครื อข่าย (Networks) ผูร้ ับข่าวสารสามารถเรี ยกข่าวสารนั้นออกมาดู
เมื่อใดก็ได้ แต่จะไม่สามารถพิมพ์ขอ้ ความหรื อข่าวสารลงบนแผ่นกระดาษได้ การตลาดจึงใช้วิธีน้ ี ใน
การส่ ง ข่ า วสารการเสนอขายและการส่ ง เสริ ม การตลาดเพื่ อกระตุ ้นให้ลู ก ค้า ซื้ อสิ นค้า ตลอดจนให้
คาแนะนาแก่ลูกค้าและรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
4.การตลาดโดยใช้ เครื่องบันทึกเสี ยง (Voice mail)
เป็ นการสื่ อสารการตลาด ผ่านระบบการรับและการเก็บข่าวสารด้านคาพูดจากโทรศัพท์ บริ ษทั
ใช้เครื่ องมือนี้ เพื่อตอบคาถามหรื อให้ขอ้ มูลการขายแก่ลูกค้า นักการตลาดจะกาหนดโปรแกรมเพื่อให้
ข้อมูลกับลูกค้า รวมทั้งการบันทึกข้อมูลและคาสั่งซื้ อจากลูกค้า
5.การสื่ อสารทางการตลาด (Telemarketing)
เป็ นระบบการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาด โดยอาศัย โทรทัศน์ โทรศัพ ท์ และคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ลูกค้าเกิ ดการสั่งซื้ อหรื อเกิ ดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยการใช้การติดต่อสื่ อสารทาง
โทรศัพท์กบั ธุ รกิจหรื อผูบ้ ริ โภค
6. การตลาดที่ทาให้ เกิดการตอบสนองโดยตรงทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print media direct – response
marketing)
เป็ นการเสนอขายสิ นค้าผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ฉบับต่าง ๆ เพื่อให้มีการตอบสนองจากผูอ้ ่าน โดยอาจ
ใช้ร่วมกับกิ จกรรมการส่ งเสริ มการขายอื่น ๆ เช่ น การลด แลก แจก แถม ชิ งโชค แจกตัวอย่างสิ นค้า
ฯลฯ
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7. การตลาดโดยใช้ แคตตาล็อก (catalog marketing)
เป็ นการส่ งแคตตาล็อกสิ นค้าไปยังลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าส่ งคาสั่งซื้ อกลับมายังผูข้ าย การใช้แคต
ตาล็อก (Using catalogs) ส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของการส่ งไปรษณี ยเ์ ป็ นรู ปเล่ม ซึ่ งแสดงภาพ รายละเอียด
และราคาของสิ นค้า เพื่อการขาย ผูโ้ ฆษณาทางแคตตาล็อกสามารถใช้สื่ อนี้ ได้ โดยมี ตน้ ทุ นเกี่ ยวกับ
แสตมป์ และสิ่ งพิมพ์หรื อผูโ้ ฆษณาอาจจะใช้สื่อนี้เพื่อการทดสอบการขาย
8. การเลือกซื้อทางเครื่องจักรให้ ลูกค้ าสั่ งซื้อ (Kiosk shopping)
เป็ นการเสนอขายสิ นค้าโดยใช้การออกแบบเครื่ องจักรเพื่อสั่งซื้ อสิ นค้าโดยเฉพาะ (Customer –
order – placing machines) โดยจัดวางเครื่ องจักรในห้างสรรพสิ นค้าหรื อย่านชุ มชน เพื่อรับคาสั่งซื้ อ
(order) จากลูกค้า ซึ่ งเครื่ องจักรนี้ จะแตกต่างกับเครื่ องจักรขายอัตโนมัติ (Automatic vending machines)
ที่ทาหน้าที่ในการขายสิ นค้า
9. การตลาดโดยใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ เชื่ อมตรงและอินเตอร์ เน็ต (Onljoe marketing and internet
marketing)
เป็ นการสื่ อสารการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เชื่ อมตรงและอินเตอร์ เน็ต ทั้งคอมพิวเตอร์ เชื่ อม
ตรงและอินเตอร์ เน็ตถือว่าเป็ นการตลาดทางตรงที่มุ่งสู่ ลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง
10. การโฆษณา (Using billboard)
เป็ นการสื่ อสารวิธีหนึ่ งที่จะให้ลูกค้ามีการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยอาศัยป้ ายโฆษณา
เครื่ องมือนี้ จะใช้ร่วมกับกิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย วิธีน้ ี ในป้ ายโฆษณาจะต้องบอกเบอร์ โทรศัพท์ไว้
ที่สามารถจดจาได้ง่าย เนื่ องจากลูกค้าของกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นพวกใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถยนต์ ซึ่ ง
อาจจะเจอปัญหาการจราจรติดขัดโทรศัพท์ติดต่อกลับทันที
การติดต่ อสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication: IMC)
การติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน หมายถึ ง กระบวนการของการพัฒนา
แผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้การสื่ อสารเพื่อการจูงใจหลายรู ปแบบกับกลุ่ มเป้ าหมายอย่าง
ต่อเนื่ อง IMC เป็ นวิธีการพื้นฐานในการสารวจกระบวนการติ ดต่อสื่ อสารกับผูร้ ั บข่าวสารที่ เป็ น
เป้ าหมาย ทัศนะ การวางแผน IMC คือ เกณฑ์แนวความคิด 4 ประการ (เสรี วงษ์มณฑา. 2540: 29) คือ
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1. IMC จะรวมการติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้า (IMC coordinates all customer
communication) โดยระลึ ก ว่า บุ ค คลสะสมข้อมู ล ตลอดเวลาและข้อมู ล ที่ สะสมจะมี ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อ ดังนี้
1.1 การโฆษณา (Advertising)
1.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling)
1.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion)
1.4 การประชาสัมพันธ์ (Public relation)
1.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing)
1.6 การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special event)
1.7 การจัดแสดงสิ นค้า (Display)
1.8 การจัดโชว์รูม (Showroom)
1.9 การจัดศูนย์สาธิตการทางานของสิ นค้า (Demonstration center)
1.10 การจัดสัมมนา (Seminar)
1.11 การจัดนิทรรศการ (Exhibition)
1.12 การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Training center)
1.13 การให้บริ การ (Services)
1.14 การใช้พนักงาน (Employee)
1.15 การบรรจุภณั ฑ์ (Pakaging)
1.16 การใช้ยานพาหนะของบริ ษทั เคลื่อนที่ (Transit)
1.17 การใช้ป้ายต่าง ๆ (Signage)
1.18 การใช้เครื อข่ายการสื่ อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
1.19 การใช้ผลิตภัณฑ์เป็ นสื่ อ (merchandising)
1.20 การให้สัมปทาน (Licensing)
1.21 คู่มือ (Manual)
1.22 อื่น ๆ (Others)
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รู ปที่ 2.3 การจัดกิจกรรมพิเศษ
2. IMC จะเริ่ มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (IMC starts with the customer, not the product)
จุดเริ่ มต้นในการติดต่อสื่ อสารของผลิ ตภัณฑ์โดยค้นหาวิธีการที่จะติดต่อสื่ อสารถึ งประโยชน์เกี่ยวกับ
ลูกค้าเป้ าหมาย โดยเริ่ มต้นที่ความรู ้สึกนึกคิดของลูกค้า ค้นหาสิ่ งที่มีคุณค่าในสายตาลูกค้า แล้วย้อนกลับ
ไปศึ ก ษาคุ ณสมบัติข องผลิ ตภัณฑ์ แล้ว ระบุ โครงสร้ า งของข่ า วสารซึ่ ง ติ ด ต่ อกับ ผูร้ ั บ ข่ า วสารที่ เป็ น
เป้ าหมาย
3. IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้าให้เข้าถึงด้วยความถี่สูงสุ ดจากการที่รู้จกั ลูกค้า
เป็ นอย่างดีเหมือนคนคุน้ เคยกัน (IMC seeks to create one – on – one communication with customers)
จากจุ ด เริ่ มต้น ที่ ว่ า ลู ก ค้า ทุ ก คนเป็ นเอกลัก ษณ์ แ ละจะต้อ งตอบสนองโดยการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ มี
ลักษณะเฉพาะบุคคลให้ดีที่สุด
การใช้ IMC ต้องมีขอ้ มูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้าเฉพาะบุคคลที่มีประสิ ทธิ ผลในการใช้ข่าวสาร
ในการส่ ง เสริ ม การตลาดได้ดียิ่ง ขึ้ น จากประเด็นนี้ ส ามารถจัดประเภทผูร้ ั บ ข่า วสารที่ เป็ นเป้ าหมาย
ออกเป็ น
3.1 ผูใ้ ช้ที่ภกั ดีต่อตราสิ นค้า (Loyal brand users)
3.2 ผูใ้ ช้สินค้าของคู่แข่งขัน (Competitive users)
3.3 ผูใ้ ช้ที่เปลี่ยนตราสิ นค้า (Swing users)
ขั้นต่ อไป คื อ ส่ วนสาคัญของ IMC โดยพิจารณาว่าลู ก ค้า มี ค วามคิ ดเกี่ ย วกับตราสิ นค้าใน
ผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งเป็ นกระบวนการอย่างไร (Brand networks) และค้นหาถึ งวิธีการที่จะ
ติ ดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับตราสิ นค้าเหล่ านี้ เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารที่ ตอ้ งการให้ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายมี

15
โอกาสพบเห็นตราสิ นค้า (Brand contacts) ให้มากที่สุด ด้วยข้อมูลนี้ จะเริ่ มต้นโดยกาหนดวัตถุประสงค์
สาหรับแต่ละชนิดของผูใ้ ช้ แล้วจึงใช้เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารที่เหมาะสมที่สุด
4. IMC จะสร้างการติดต่อสื่ อสารแบบ 2 ทางกับลูกค้า (IMC creates two – way communication
with customers) ทั้งที่เป็ นสื่ อ (Media) และไม่ใช่สื่อ (Non – media) จะให้ท้ งั ข้อมูลกับลูกค้า รับฟังความ
คิ ดเห็ นและความต้องการของลู ก ค้า กล่ า วคื อ จะต้องรั บ ฟั ง สิ่ ง ที่ ลู กค้าพูดและต้องการ แล้วก าหนด
ข่าวสารและจัดการตอบสนองสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ เหล่านี้ จะสร้างงานโฆษณาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้
ปั จจัยที่จะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้า
4.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
4.2 ราคา (Price)
4.3 การจัดจาหน่าย (Distribution)
4.4 การติดต่อสื่ อสารทางการตลาด (Marketing communication)
องค์ ประกอบของการสร้ างสรรค์ งานโฆษณา
ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต หรื อประเภท
อื่นๆ จะมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วยภาพ (Picture) ข้อความ (Words) และเสี ยง (Sound) เพื่อให้งาน
โฆษณามีความน่ าสนใจและดึ งดูดใจผูบ้ ริ โภค (กัลป์ ยกร วรกุลลัฎฐานี ย ์ และพรทิพย์ สัมปั ตตะวนิ ช,
2551: 169) ได้อธิ บายองค์ประกอบของภาพ ข้อความและสี ของภาพไว้ดงั นี้
1) ภาพ การสร้ างสรรค์ดา้ นภาพสาหรับการโฆษณามีความแตกต่างกันระหว่างการสร้ างสรรค์
ภาพทางสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อโทรทัศ น์ โดยที่ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ จะเป็ นภาพที่ ท าขึ้ นจากคอมพิ วเตอร์ หรื อ
ภาพวาดด้วยมือก็ได้ ในขณะที่โทรทัศน์อาจเป็ นภาพเคลื่อนไหวสมจริ ง (Life Action) หรื อเป็ นภาพอนิ
เมชัน่ (Animation) ที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ หรื อวาดขึ้นได้เช่นกัน
2) ตัวอักษร การออกแบบลักษณะตัวอักษร ลักษณะตัวอักษรที่ตอ้ งการก็สามารถแสดงถึงอารมณ์
ที่ต่างกันได้เช่น ตื่นเต้น เป็ นต้น การออกแบบลักษณะตัวอักษรนั้นต้องให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ของภาพโฆษณารวมทั้ง ต้อ งผสมผสานกับ บุ ค ลิ ก ของตราสิ น ค้า ด้ว ยเช่ น รถกระบะนิ ส สั น 4WD
ตัวอักษรที่ใช้เข็มแข็ง ท้าทาย เป็ นต้น
3) สี ของภาพ สี เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการสร้ างสรรค์ ควรจะแสดงเอกลักษณ์ของตรา
สิ นค้านั้นๆ เช่น โฆษณาโค้ก จะมีโทนสี ของภาพเป็ นสี แดง ในขณะที่เป๊ ปซี่ จะมีโทนสี ของภาพเป็ นสี ฟ้า
เป็ นต้น
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ส่ วนที่ 2 การตลาดเชิ งกิจ กรรม (Event Marketing) ศึ กษาความหมายและความสาคั ญของการ
การตลาดเชิ งกิจกรรม เพราะการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ ประสบผลสาเร็ จนั้น จาเป็ นต้ องมีความรู้
ในด้ านการตลาดเชิงกิจกรรมเพียงพอ จึงจะทาให้ การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็จ
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
การตลาดยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ต ลอดเวลา การเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติข องสิ นค้า การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้
สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สิ นค้าหรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับ
การกล่าวถึง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชน
และสาธารณชนเพื่ อ แนะน าสิ น ค้า เพื่ อ ตอกย้ า ความเหนี ย วแน่ น กับ ลู ก ค้า เพื่ อ บอกกล่ า วถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ เป็ นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ที่นบั วันจะได้รับ
ความนิ ยมมากยิ่งขึ้ น กิ จกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิ จกรรมจึ ง เป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ เป็ น
จุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิ งกิจกรรม คือ เครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบ
กิจกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และบริ ษทั สามารถ
สร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด
การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น (เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2550)
ในมุมของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน นักบริ หารผูค้ ว่าหวอดในงานการตลาดเชิ งกิจกรรม คาว่า
Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความของ Event marketing
คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้ าหมายด้วยสัมผัส
ทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้า
นั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจาผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส
จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั ให้ความหมายของ
องค์ประกอบของการตลาดเชิ งกิจกรรม ว่าประกอบด้วย 1) Brand experience คือ เครื่ องมือที่ถ่ายทอด
ความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3) Gain
more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายศึกษาลงไปในแนวลึ ก และ 4) Lead,
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support, amplification for any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550)
การทาการตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย ดังจะเห็นได้วา่ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้าง
ความสนใจให้ก ับผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ท าให้เกิ ดกระแสของการแข่ง ขันการจัด
กิ จกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิ จกรรมแบบเดิ มๆ หรื อบางครั้ งก็ดึงกลยุทธ์ แบบเก่ าๆ แต่
ได้ผล อาทิ วันสาคัญต่างๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องานประจาปี หรื อการออกบูธในแหล่งชุ มชน แต่
ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ตอ้ งมีการ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creation Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางเอาไว้ เพื่อ
จะให้ได้มาซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึ งผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทางการตลาดเพื่อสร้างความรู ้จกั หรื อประทับใจในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ปั จจุบนั สิ นค้าจานวนไม่น้อยใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จของตนเอง
โดยเฉพาะตราสิ นค้าที่เป็ นที่ รู้จกั ดี ที่ปรกติ มกั ใช้เงิ นทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เริ่ มให้ความ
สนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิงกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น สาหรับตราสิ นค้าที่
ยังไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อกิ จกรรมการตลาดเป็ นช่องทางที่ดีที่ทาให้ตราสิ นค้าเหล่านี้ สามารถ
แจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมากนัก (วิทยา ด่านธารงกูล, 2548) ซึ่ งในความเป็ นจริ ง การจัดกิจกรรม
พิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้า
เป้ าหมายและบุคคลทัว่ ไปได้มีส่วนร่ วมและเกิดการทากิจกรรมร่ วม หรื อดาเนิ นการส่ งเสริ มการขายไป
พร้อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้ชดั เจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป (เกษม พิพฒั น์
เสรี ธรรม, 2551)
เหตุผลสาคัญที่ทาให้การตลาดเชิ งกิจกรรม แจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ ประมาณ
การตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพงขยับราคา
สู งขึ้นเฉลี่ ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่มเงิ นประมูลเช่ าคลื่ น เนื่ องจากโดยธรรมชาติแล้วสื่ อ
เหล่ านี้ สามารถเข้าถึ งประชาชนได้ใกล้ชิด แต่ปัญหาของนักการตลาดคื อประชาชนบางส่ วนอาจจะ
ไม่ใช่ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อศึกษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่จึงไม่สามารถทาได้
ชัดเจน การโฆษณาอย่างไร้ ทิศทางอาจจะเกิ ดความสู ญเปล่ าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึ งวางแผนการใช้
งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงินทุกบาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่แพ้การ
นาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ

18
จะท าให้เลื อกเผยแพร่ ข่ า วสารในมุ ม ต่ า งๆ ได้ ทั้ง ก่ อนหน้า การจัดกิ จกรรม ระหว่า งกิ จกรรม และ
หลังจากกิจกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้างความจดจาได้ดีกว่าการใช้
สื่ อหลักที่หากต้องการสร้างความต่อเนื่องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล
จากเหตุผลข้างต้นปั จจุ บนั สิ นค้าต่างๆ จึงให้ความสนใจหันมาทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมแบบ
Integrated marketing communication หรื อใช้การโฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึงตัวลูกค้า ทาให้
ตราสิ นค้า เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้มีหลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความสนใจกับการทา
ตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1. สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การโฆษณาไม่
สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2. สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิ งกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ได้
3. สามารถผสานการทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมไปกับเครื่ องมื อสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่ น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
ข้อดีของการทาการตลาดเชิ งกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่ว่า
จะเป็ นการจัดเฉลิ ม ฉลองในวาระต่ า งๆ ไม่ ว่าวันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การ
แข่งขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุ ณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละครการ
กุศล การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติมสี สันด้วย
การแสดงบนเวที กิ จกรรมบันเทิง การเล่ นเกม การจัดมุมโปรโมชั่นในงาน โดยดึ งดูดให้คนมาสนใจ
และร่ วมกิจกรรมให้มากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็น
สามารถเชื่ อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิ ทรรศการให้ความรู ้ การแสดงความก้าวหน้าทาง
อุ ตสาหกรรมไปจนถึ ง การจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความหลากหลายของการจัดการตลาดเชิ ง
กิ จกรรมทั้งสิ้ น อี กทั้งการตลาดเชิ งกิ จกรรมในปั จจุ บนั สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ ต่างๆ
หลายจุ ดพร้ อมกันได้ ทั้ง แหล่ ง ชุ ม ชนใหญ่ ๆ ในกทม. และเมื องส าคัญๆ รวมไปถึ ง พื้ นที่ ข นาดเล็ ก
การตลาดเชิ งกิ จกรรมจึ งกลายมาเป็ นสิ่ งที่ ควบคู่ไปกับการโฆษณาในปั จจุ บนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลย
ทีเดียวการดาเนินการตลาดเชิงกิจกรรมจะสามารถใช้ให้ผลอย่างดียิ่ง ต้องควบคู่ไปกับการทาโปรโมชัน่
ที่เหมาะสม มีความคิดสร้ างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง กลยุทธ์ใช้การตลาดเชิ งกิจกรรม มีประโยชน์มี
หลายประการ เช่น
1. ทาให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้ กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจมีจุดให้สื่อ
อยากนาเสนอ
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2. ทาให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชัดเจน เนื่ องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของ
ลูกค้าเป้ าหมาย สร้างโอกาสให้เขารู้จกั และชอบ “ตราสิ นค้า” มากขึ้น
3. สาหรับสื่ อมวลชนกลยุทธ์น้ ีนอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยังช่วย
สร้ างความน่ าเชื่ อถื อได้ดีอีกด้วย หากเชิ ญสื่ อมวลชนไปเยี่ยมชมงานหรื อโรงงานหรื อกิ จกรรม ดังนั้น
หลักสาคัญในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมคือ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ าใคร
กิจกรรมที่จดั อย่างต่อเนื่ องย่อมช่ วยสร้ าง “บุคลิกภาพของตราสิ นค้า ” (Brand Personality)"
กรณี การสร้ างตราสิ นค้าให้โดดเด่น อาทิ “กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ” ที่เลือกจัดการแข่งขันกี ฬาผาดโผน
“Extreme Games” เช่ นจักรยานผาดโผน สเก็ตบอร์ ด เจ็ตสกี ฯลฯ อย่างต่อเนื่ อง จนสามารถสร้ าง
บุคลิกภาพใหม่ให้ตราสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การตลาดเชิ งกิจกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้ างการรับรู ้ของตราสิ นค้า
และการสร้ างยอดขายหากมี การจัดการส่ งเสริ มการขายพร้ อมกันด้วย จึ งเป็ นการใช้งบประมาณด้าน
การตลาดที่ ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา โดยสรุ ปการจัดทากิ จกรรมพิเศษต้อง
พิจารณาหลักการต่อไปนี้ (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
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
8. ควรเชิ ญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิ จกรรมในงาน เช่ น ดารา นักร้ อง
นักกีฬา ที่มีชื่อเสี ยง
9. ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
อีกเหตุ ผลหนึ่ งที่ทาให้การตลาดเชิ งกิ จกรรมได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ วเนื่ องมาจากการที่
ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความแตกต่างกันมากขึ้น ทั้งในรสนิ ยม กิ จกรรม รวมถึ งวิธีการรับสื่ อ
ทาให้ลูก ค้า แต่ ล ะกลุ่ ม ต่า งมี ความต้องการหรื อพฤติ กรรมที่ แตกต่ างกันออกไปมากขึ้ น อี เว้นท์หรื อ
กิ จกรรมจึงเข้ามาทาหน้าที่ ตรงนี้ แทน เพื่อเจาะลู กค้าเฉพาะกลุ่ม สนองความต้องการได้อย่างแท้จริ ง
ถึ ง แม้ว่า กลุ่ ม ลู ก ค้า จะเล็ ก ลงแต่ ก ารเข้า ถึ ง ลู ก ค้า ตัวจริ ง ได้ ก็ ย่อมเพิ่ ม โอกาสในการขายได้ดีก ว่า ที่
ดาเนิ นการศึกษาการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ การตัดสิ นใจซื้ อ ความภักดี ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานคร ที่ มีต่อสิ นค้าความเกี่ ยวพันสู งและสิ นค้าความเกี่ ยวพันต่ า ที่มีการจัดการตลาดเชิ ง
กิจกรรม ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมกับการตลาดเชิ งกิจกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้า ของผูบ้ ริ โภค การศึ กษาดัง กล่ าวจึ ง ยิ่งสะท้อนความส าคัญและประสิ ทธิ ผลของการตลาดเชิ ง
กิจกรรมต่อการตลาดเชิงรุ กในปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
หากแต่การทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมให้เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดไม่ใช่ เพียงความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับรสนิ ยมหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น แต่ยงั จะต้องเป็ นกิจกรรมที่โดดเด่น
และน่ า สนใจด้วย เพื่ อผลในการประชาสัม พันธ์ สามารถดึ ง ดู ดสื่ อมวลชนให้นาเสนอเป็ นข่า ว การ
จัดการตลาดเชิ ง กิ จกรรมจึ งต้องมี การวางแผนอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนด้วย ตัวอย่า งเช่ น การตลาดเชิ ง
กิ จกรรมของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเครื่ องประดับแห่ งหนึ่ งอาจจะจัดงานภาคเช้าให้มีการประกวดหรื อแข่งขัน
ออกแบบเครื่ องประดับ อัญมณี ช่ วงบ่ ายอาจจะมี ก ารเสวนาเรื่ องการลงทุ นในอัญมณี หรื อเสวนากับ
นักวิชาการ ส่ วนภาคค่ าเป็ นการจัดปาร์ ต้ ี เพื่อเป็ นข่าวในเชิ งสังคมและบันเทิง จึงจะเห็ นว่าการจัดการ
ตลาดเชิ ง กิ จกรรมงานหนึ่ ง ๆ มี ค วามจาเป็ นจะต้องวางกลยุทธ์ ใ ห้ดีเพื่ อให้ส ามารถสร้ า งประโยชน์
กลับมาในเชิงการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด
การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านับวันจะแพร่ หลาย แต่ปัญหาที่จะต้องพิจารณา
และวางแผนอย่างรอบคอบ คือการสร้างการตลาดเชิ งกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
และสามารถเผยแพร่ ข่าวสารแก่คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทากิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้าง
การรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อเพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกัน
ก็ได้ ที่ สาคัญคือต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ั บผิดชอบไปให้พร้ อมและพอเพียง การตลาดเชิ งกิ จกรรมที่ ดี
จะต้องมี ก ารประสานงานกันระหว่า งฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายประชาสั ม พันธ์ ต้องวางขั้นตอนและ
กระบวนการของกิ จกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลังงานเพื่อสร้ างความพึงพอใจและสร้ าง
ความจดจาในตราสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน และในขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงาน
ที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้วา่ เป็ นการทาการตลาดเชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
ส่ วนที่ 3 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ ศึกษาความหมายและความแตกต่ างของขั้นตอนการจัด
กิจกรรมในแต่ ละขั้นตอนว่ามีความหมายหรือมีความแตกต่ างกันอย่ างไร เพราะการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดจาเป็ นต้ องมีการวางแผนตามขั้นตอน เพื่อทาให้ การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์ กรทีว่ างไว้
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จากการศึกษาขั้นตอนของการบริ หารจัดการกิ จกรรมพิเศษ สามารถสรุ ปเปรี ยบเทียบขั้นตอน
ของการบริ หารจัดการกิ จกรรมพิเศษ อาจสรุ ปได้วา่ การบริ หารจัดการกิ จกรรมพิเศษมีข้ นั ตอนที่สาคัญ
ทั้งหมด 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research) เป็ นขั้นตอนของการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่การรับข้อมูลจากลูกค้าและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่ เกี่ ย วข้องกับ องค์ก รหรื อกิ จกรรมพิ เศษนั้นๆ เพื่ อนามาก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องการจัด
กิจกรรมพิเศษนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด (Planning) เป็ นช่ วงของการวางแผนการจัด กิ จกรรม
พิเศษในทุกส่ วนตั้งแต่การออกแบบ (Design) และการระดมความคิดสร้างสรรค์งานภายใต้ กรอบของ
กลยุทธ์การสื่ อสาร รวมไปถึ งการบริ หารจัดการโซ่ อุปทาน (Supply chain management) การเลือก
สถานที่จดั งาน และการบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) เพื่อป้ องกันปั ญหาหรื อเหตุการณ์ ที่ไม่
คาดคิด
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบตั ิตามแผน (Implementation) คือการบริ หารจัดการกิ จกรรมพิเศษในวัน
งานเพื่อส่ งมอบให้กบั ลูกค้าซึ่ งเป็ นการทางานที่เกี่ ยวข้องกับการประสานงานกับทุกฝ่ าย มีการประชุ ม
ทีมงาน เตรี ยมความพร้อมตกแต่งสถานที่ ซักซ้อม และดาเนินกิจกรรมพิเศษ ณ วันงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการติดตาม (Monitor) และแก้ไข ข้อผิดพลาด
(Correct) ซึ่งการประเมินผลนั้นสามารถทาได้ใน 2 รู ปแบบคือ
1) การประเมินผลกิจกรรมพิเศษในแง่วตั ถุประสงค์ผเู ้ ข้าร่ วมงาน ผูเ้ ข้าชมงาน การรายงานข่าว
ทางสื่ อมวลชน และ ความสาเร็ จในการสื่ อสารข้อมูลขององค์กรหรื อแบรนด์และ
2) การประเมิ นผลการจัดงานของบริ ษทั รับบริ หารจัดการกิ จกรรมพิเศษกับลู กค้าเพื่อติดตาม
และเรี ยนรู ้ ขอ้ ผิดพลาดในการท างาน ซึ่ ง ข้อมู ล จากการประเมิ นผลทั้ง สองรู ปแบบนี้ สามารถนาไป
ปรับปรุ งการทางาน รวมถึงพัฒนารู ปแบบกิจกรรมพิเศษใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้ดียงิ่ ขึ้น
ผูว้ จิ ยั สามารถนาแนวคิดเรื่ องขั้นตอนการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมาเป็ นแนวทางในการทา
ความเข้า ใจกับ ข้อมู ล ที่ ได้จากการสั งเกตุ การณ์ แบบมี ส่วนร่ วมในองค์ก รธุ รกิ จที่ รับ บริ หาร จัดการ
กิจกรรมพิเศษหรื อ Event Agency ว่าการทางานของเอเจนซี่ มีวิธีการอย่างไร เพื่อนาเสนอผลการวิจยั ได้
อย่างเป็ นระบบ
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สรุ ป
สรุ ปผลเนื้อหาจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของรายงานเล่มนี้ ซึ่ งจะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 ความหมายและความสาคัญของการโฆษณา เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่เราต้องทาการศึกษา
ก่อนที่เราจะดาเนิ นกิ จกรรมทางด้านการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาด เพราะทาให้เราทราบถึ งข้อมูล
ความส าคัญ ของการโฆษณาและท าให้ เรามความรู ้ ใ นเรื่ อ งของการโฆษณาก่ อนเราดาเนิ น การจัด
กิจกรรม จากการศึกษาทาให้เราทราบว่าการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) คือ การติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดกับผูม้ ุ่งหวังทั้งในตลาดอุ ตสาหกรรมและตลาดผูบ้ ริ โภค เพื่อแจ้งข่าวสาร (Inform) จูงใจ
(Persuade) และเตือนความทรงจา (Remind) ให้เกิดความเชื่อถือหรื อเพื่อสร้างเจตคติที่ดีแก่กิจการ
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Mix) หมายถึง เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารทาง
การตลาดเพื่อแจ้งข่าวสาร จูงใจ สร้างเจตคติ ประกอบด้วยเครื่ องมือ 5 ประการ ได้แก่ การโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง
การบูรณาการสื่ อสารการตลาด (IMC) หรื อ Integrated Marketing Communication เป็ นการ
ติ ดต่ อสื่ อสารทางการตลาดที่ ต้องใช้ก ารสื่ อสารเพื่ อการจู ง ใจหลายรู ป แบบกับ กลุ่ ม เป้ าหมายอย่า ง
ต่อเนื่ อง เป้ าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งสร้ างพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของการตลาด
ซึ่ งจากการศึกษาเรื่ องราวของความหมายและความสาคัญของการโฆษณา รวมถึงการส่ งเสริ ม
การตลาด ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด และการบูรณาการสื่ อสารการตลาด (IMC) ทาให้เราทราบ
ถึงความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการจัดกิ จกรรมพิเศษ ทาให้เราสามารถ
นาความรู้ ที่ได้รับในเรื่ องของความรู ้ เบื้ องต้นของการโฆษณา ส่ วนประสมการตลาด การบูรณาการ
สื่ อสารการตลาด มาปรับประยุกต์ใช้กบั การจัดกิจกรรม ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรมพิเศษของผลิตภัณฑ์
มามี่ โ ป๊ ะโกะ ของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด ซี เ อช แอนด์ พี โปรดัก ชั่น เพื่ อ ให้ ก ารจัด กิ จ กรรมประสบ
ความสาเร็ จมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ศึกษาความหมายและความสาคัญของการ
การตลาดเชิ งกิ จกรรม เพราะการจัดกิ จกรรมทางการตลาดให้ประสบผลสาเร็ จนั้น จาเป็ นต้องมีความรู ้
ในด้านการตลาดเชิ งกิ จกรรมเพียงพอ จึงจะทาให้การจัดกิ จกรรมประสบความสาเร็ จ ซึ่ งการตลาดยุค
ปั จจุบนั มี การเปลี่ ยนแปลงและปรั บเปลี่ ยนกลยุทธ์ ตลอดเวลา การเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายไม่ว่าจะเป็ น
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สิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของ
สิ นค้า
การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรั บผูป้ ระกอบการ เพราะ
นอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแส
ให้เกิ ดขึ้น ในช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิ จกรรมที่จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้
เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า
ซึ่ ง ตามความหมายของนัก การตลาด การตลาดเชิ ง กิ จกรรม คื อ เครื่ องมื อทางการตลาดในรู ป แบบ
กิจกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และบริ ษทั สามารถ
สร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น การจัดประกวด
การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น ซึ่ งการทาการตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่า
เป็ นภารกิ จที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการดึ งดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย ดังจะ
เห็ นได้ว่ากิ จกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ้น สามารถสร้ างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวง
โฆษณาเป็ นระยะๆ
ซึ่ งจากการศึกษาทาให้เราสามารถนาความรู ้ที่ได้รับ ในเรื่ องของความรู ้เบื้องต้นการจัดกิจกรรม
เชิงการตลาดมาปรับประยุกต์ใช้กบั การจัดกิจกรรม ขั้นตอนการจัดงานกิจกรรมพิเศษ มามี่โป๊ ะโกะ ของ
ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็ จมากที่สุด
ส่ วนที่ 3 ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมพิเศษ ศึกษาความหมายและความแตกต่างของขั้นตอนการ
จัดกิ จกรรมในแต่ล ะขั้นตอนว่ามี ค วามหมายหรื อมี ความแตกต่า งกันอย่า งไร เพราะการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดจาเป็ นต้องมีการวางแผนตามขั้นตอน เพื่อทาให้การจัดกิ จกรรมประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายขององค์กรที่วางไว้ โดยขั้นตอนการจัดกิจกรรมจากการศึกษาขั้นตอนของการบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ สามารถสรุ ปเปรี ยบเทียบขั้นตอนของการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
อาจสรุ ป ได้ว่า การบริ หารจัดการกิ จกรรมพิ เศษมี ข้ นั ตอนที่ ส าคัญทั้ง หมด 4 ขั้นตอนได้แ ก่
ขั้นตอนที่ 1 คือ การวิจยั (Research) เป็ นขั้นตอนของการหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่การรับข้อมูลจากลูกค้าและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรหรื อกิจกรรมพิเศษนั้นๆ เพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด (Planning) เป็ นช่วงของการวางแผนการจัด กิจกรรมพิเศษในทุก
ส่ วนตั้งแต่การออกแบบ (Design) และการระดมความคิดสร้างสรรค์งานภายใต้ กรอบของกลยุทธ์การ
สื่ อสาร รวมไปถึงการเลือกสถานที่จดั งาน และการบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) เพื่อป้ องกัน
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ปั ญหาหรื อเหตุ การณ์ ที่ ไม่คาดคิ ด ขั้นตอนที่ 3 การปฏิ บตั ิตามแผน (Implementation) คือการบริ หาร
จัด การกิ จ กรรมพิ เ ศษในวัน งานเพื่ อ ส่ ง มอบให้ ก ับ ลู ก ค้า ซึ่ งเป็ นการท างานที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การ
ประสานงานกับทุ กฝ่ าย มีการประชุ มทีมงาน เตรี ยมความพร้ อมตกแต่งสถานที่ ซักซ้อม และดาเนิ น
กิจกรรมพิเศษ ณ วันงาน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการติดตาม (Monitor) และ
แก้ไข ข้อผิดพลาด (Correct) ของการจัดงาน
ซึ่ งจากการศึกษาเรื่ องขั้นตอนของการจัดกิ จกรรมพิเศษ ทาให้เราสามารถนาความรู ้ที่ได้รับใน
เรื่ องของขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิเศษ ในเรื่ องของความรู้ และกระบวนการการจัดกิ จกรรมมาปรั บ
ประยุก ต์ใ ช้ก ับ การจัดกิ จกรรมขั้นตอนการจัดงานกิ จกรรมพิ เศษ ผลิ ตภัณ ฑ์มามี่ โป๊ ะโกะ ของห้า ง
หุ น้ ส่ วนจากัด ซี เอช แอนด์ พี โปรดักชัน่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมประสบความสาเร็ จมากที่สุด

