บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายของงาน Event หรือการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )
หมายถึงการจัดงานหรื อจัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดตัวสิ นค้า เปิ ดตัวองค์กร งานแถลงข่าว หรื อจัดบูท
สิ นค้า ไม่เพียงแต่จะเพิ่ มยอดขายให้แล้วก็ยงั ทาให้แบรนด์ของบริ ษ ทั เป็ นที่รู้จกั ในสังคม มากขึ้ น
การตลาดยุคปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึง กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่
จะเป็ นสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภคหรื ออุตสาหกรรมใด สิ่ งสาคัญที่สุดคือการทาให้ ลูกค้าได้มีโอกาสทดลอง
ใช้ผลิ ตภัณฑ์และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า“การจัดกิ จกรรมทางการ ตลาด” นับเป็ นอีกทางเลือก
หนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการ ประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว
ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วง ใดช่วงหนึ่ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั
ขึ้ นได้รับ การกล่ า วถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่ ส นใจและ เป็ นที่ ก ล่ า วถึ ง ทั้ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป็ นหมาย
สื่ อมวลชน และสาธารณชน ถือเป็ นการแนะนาสิ นค้าและตอก ย้ าความเหนี ยวแน่นกับลูกค้า เพื่อบอก
กล่ า วถึ งการเปลี่ ยนแปลงของกิ จการฯลฯโดยทั้งหมดที่ กล่ าว มานี้ เป็ นวิธี การของ “การตลาดเชิ ง
กิจกรรม” (Event Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิยมมาก ยิ่งขึ้นกิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ ง
กิ จกรรมเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่ นหลักในยุค ปั จจุ บนั ทาให้กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายได้มี
โอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น การทา การตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทาย
ความสามารถของผูป้ ระกอบการและนักการตลาดที่ จะหาวิธีในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย
ดังจะเห็ นได้ว่ากิ จกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึ้น สามารถสร้ างความสนใจให้กบั ผูจ้ ดั กิ จกรรม
แบบเดิมๆ หรื อบางครั้งก็ ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ แต่ได้ผลอาทิงานเปิ ดโครงการงานวัด หรื องานประจาปี
การออกบูทตามงาน นิ ทรรศการหรื องานแสดงสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้นแต่ในความเป็ นจริ งการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดที่ดี ไม่ใช่เพียงอาศัยแค่งบประมาณ หากแต่ตอ้ งมีการใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creation
Idea) ที่จะ นาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ที่วางเอาไว้เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภค
สิ นค้าที่ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความรู ้
จัก หรื อความประทับใจในตราสิ นค้ามากยิ่งขึ้นปั จจุบนั สิ นค้าจานวนไม่นอ้ ยใช่ การตลาดเชิ งกิจกรรม
ในการประชาสั มพันธ์ ธุ รกิ จของตนเอง ซึ่ งจะเห็ นได้จากการที่ แบรนด์ดัง หลายๆ ค่ า ยที่ ป กติ ม กั ใช้
เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ก็หนั กลับมาเริ่ มให้ความสนใจในการจัดสรรงบการตลาด เชิ ง

กิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น สาหรับแบรนด์สินค้าซึ่ งยังไม่เป็ นที่รู้จกั การจัด อีเว้นท์หรื อ
กิจกรรมทางการตลาดถือเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่ดีที่จะทาให้แบรนด์สินค้าเหล่านี้ สามารถ 5 แจ้งเกิดได้
โดยไม่ ตอ้ งใช้เงิ นทุ นมากนักซึ่ งในความเป็ นจริ ง การจัดกิ จกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ์แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป้ าหมายและบุคคล ทัว่ ไปได้มี
ส่ วนร่ วมและเกิ ดการทากิจกรรมร่ วม หรื อดาเนิ นการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทา ให้สามารถ
วัดผลทางการตลาดได้ชดั เจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไปเหตุผลสาคัญที่ทาให้ การตลาดเชิ งกิจกรรม
แจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณทางการตลาดเนื่ องจากการ ที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มี
ราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพขยับราคาสู งขึ้ นเฉลี่ ย 10- 15% ทุกปี สื่ อประชาชน
บางส่ วนอาจจะ ไม่ใช่ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อศึกษาว่าสื่ อเจาะเข้าถึงกลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่
นั้น จึงไม่ สามารถทาได้ชดั เจนการโฆษณาอย่างไร ทิศทางอาจจะเกิ ดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของ
สิ นค้าจึง ควรวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงิ นทุกบาทเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคได้ อย่างแท้จริ งการใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมบางครั้งสามารถสร้ างการรับรู ้ ในตัวสิ นค้าและ
บริ การได้ไ ม่ แพ้การนาเสนอผ่า นสื่ อหลักต่ า งๆ หากมี ก ารวางแผนการใช้สื่ อที่ ดีควบคู่ ก ับการสร้ า ง
กิจกรรมที่ดี และน่ าสนใจ จะทาให้สามารถเลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุมต่างๆ ได้ท้ งั ก่อนหน้าการจัด
กิจกรรม ระหว่างกิจกรรม และหลังจากกิจกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและ
สร้าง ความจดจาได้ดีกว่าการใช้ สื่ อหลักที่หากเจาของสิ นค้าต้องการสร้างการรับรู ้อย่างต่อเนื่ องขนาด
นั้นก็ อาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล ซึ่ งด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เจ้าของสิ นค้าและบริ การหลายๆ
รายหันมาให้ความสนใจการตลาดเชิงกิจกรรมมากขึ้น
2.2 รู ปแบบของกิจกรรม Event
งานอีเว้นท์น้ นั ครอบคลุม ตั้งแต่งานขนาดเล็กรอบสื่ อมวลชน จนถึงงานใหญ่ที่มีผเู ้ ข้าร่ วมงาน
เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัลงานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการถ่ายทอดสดไป ทัว่
โลกอย่างการแจกรางวัลออสการ์ และบอลโลกเป็ นต้น รู ปแบบการจัด Events มีได้หลากหลาย มากเท่าที่
ผูจ้ ดั จะคิดได้บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัดได้บ่อยๆ บางงานเหมาะ
สาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่น้ ี ขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ งานได้อาทิ - การ
แสดง - แจกลายเซ็นในงานหนังสื อ – การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event) – การแสดงข้างถนน - งาน
นิทรรศการ – งานเปิ ดตัวสิ นค้า – งานเปิ ดร้าน - การจัดเลี้ยง งานรื่ นเริ งต่างๆ - งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า -

งานเลี้ยงบริ ษทั - งานการกุศล – เดินแฟชัน่ โชว์ – งานแสดงสิ นค้า - งานสิ นค้าราคาถูก - งานสัมมนา
บริ ษทั - Seminar งานสัมมนา ใครว่าการเรี ยนรู ้จบแค่ในห้องเรี ยน?
การประชาสัมพันธ์น้ นั ประสบความสาเร็ จก็ควรให้เวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ก่อนงาน โดย
อาจจะใช้วิธีส่ง email ใบปลิ ว เขี ยนกิ จกรรมข่าว หรื อการพูดปากต่อปากและควรหลี กเลี่ ยงการส่ ง
ไปรษณี ย ์ เพราะเป็ นการติดต่อที่เสี ยค่าใช้จ่ายมากที่สุดแต่ได้ผลน้อยที่สุดในวันงานควรเตรี ยมงาน 9 ให้
เรี ยบร้องทั้งทางเทคนิคเช่นไฟ เวทีแสง สี เสี ยง หรื อ presentation ที่จะใช้ส่วนโต๊ะลงทะเบียน ควรจัดให้
ดูสะอาดตาผูร้ ับลงทะเบียนควรมีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส Trade Shows: งานแสดงสิ นค้า งานแสดงสิ นค้า
เป็ นงานที่มีความสาคัญต่อองค์กรเพราะนอกจากจะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์ แล้วยังได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั
ลูกค้าและผูป้ ระกอบธุ รกิจเจ้าอื่นๆอีกด้วยงานแสดงสิ นค้าต่างๆจัดขึ้นอยู่ บ่อยๆโดยมีเจ้าภาพเป็ นสภา
หอการค้า มีท้ งั งานประเภทชุ มชนไปจนถึ งงานใหญ่ระดับประเทศ โดยทัว่ ไปแล้วงานแสดงสิ นค้านี้ มี
ข้อดี อยู่ที่การจัดเป็ นสาหรั บเฉพาะกลุ่ม เช่ นงานงาน expo ต่างๆก็จะเป็ นสาหรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องการ
ตกแต่งบ้านหรื อผูร้ ับเหมาต่างๆ เป็ นต้น ข้อดีและข้อเสี ยของการออกงานแสดงสิ นค้า มีดงั นี้ ข้อดี: งาน
แสดงสิ นค้าทาให้ผปู ้ ระกอบธุ ระกิจได้พบปะกับ ผูค้ นจานวนมากในเวลาที่เร็ ว และที่สาคัญคือผูค้ นเป็ น
ฝ่ ายเดินเข้าหาเรา หากใครสนใจและแวะชมบูทของเราก็เริ่ มมัน่ ใจได้เลยว่า เขาจะเป็ นลูกค้าของคุณด้วย
การสร้าง display ให้บูทของคุณให้น่าสนใจจึงเป็ นการช่วยได้อย่างมาก ข้อเสี ย: ต้องใช้เงินเป็ นจานวน
มาในการออกงานแสดงสิ นค้าแต่ละครั้ง ถ้างานใหญ่มี ผูป้ ระกอบการณ์เข้าร่ วมงานมาก นัน่ แสดงถึ ง
การที่จะมีเข้าร่ วมงานมากเช่ นเดียวกัน เพราะฉะนั้น งานประเภทนี้ จะมีค่าเช่าบูทค่อนข้างสู ง ซึ่ งก็เป็ น
ข้อเสี ยที่เราต้องแลก Conferences
2.3 การตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดยุค ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ต ลอดเวลา การเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ ขาดไม่ได้
สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการ
กระตุน้ ยอดขายหรื อสร้ างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับ
การกล่าวถึง การจัดกิจกรรมให้เป็ 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
เปลี่ ยนแปลงของกิ จการ ฯลฯ เป็ นวิธีการของการตลาดเชิ งกิ จกรรม (Event Marketing) ที่นบั วันจะ

ได้รับความนิ ยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิ จกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่
เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมาก
ยิง่ 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 กาญจนะโภคิณ,2550)
ในมุ มของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิ น นัก บริ หารผูค้ ว่ าหวอดในงานการตลาดเชิ ง กิ จกรรม
คาว่า Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความของ Event
marketing คื อ “เครื่ อ งมื อ ที่ ถ่ า ยทอดความเป็ นตัว ตนของแบรนด์ ผ่ า นประสบการณ์ ต รงของ
กลุ่มเป้ าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้านั้น
เป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจาผ่านสัมผัสทั้งห้า
คือ รู ป รส กลิ่ น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ
นอกจากนี้ ยงั ให้ความหมายขององค์ป ระกอบของการตลาดเชิ งกิ จกรรม ว่าประกอบด้วย 1) Brand
experience คือ เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2) Deliver any messages คือ การ
สื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3) Gain more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
ศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4) Lead, support, amplification for any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสาน
เพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (บิสิเนสไทย, 2550)
การทาการตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการ
ดึ งดูดความสนใจของกลุ่ มเป้ าหมาย ดังจะเห็ นได้ว่ากิ จกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น สามารถ
สร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้เกิดกระแสของการแข่งขันการจัด
กิ จกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิ จกรรมแบบเดิ มๆ หรื อบางครั้ งก็ดึงกลยุทธ์ แบบเก่ าๆ แต่
ได้ผล อาทิ วันสาคัญต่างๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องานประจาปี หรื อการออกบูธในแหล่งชุ มชน
แต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิ จกรรมทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณหากแต่ตอ้ งมี
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creation Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางเอาไว้
เพื่ อจะให้ได้มาซึ่ ง จานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้า ที่ เพิ่ม ขึ้ น รวมทั้ง การดึ งผูบ้ ริ โภคให้เข้า มามี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู ้จกั หรื อประทับใจในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น

(วิทยา ด่านธารงกูล, 2548) กล่าวถึงการตลาดเชิ งกิจกรรมไว้วา่ ปั จจุบนั สิ นค้าจานวนไม่นอ้ ยใช้
การตลาดเชิ งกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จของตนเอง โดยเฉพาะตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั ดี ที่
ปรกติมกั ใช้เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ เริ่ มให้ความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาด
เชิ งกิ จกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น สาหรับตราสิ นค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อ
กิจกรรมการตลาดเป็ นช่องทางที่ดีที่ทาให้ตราสิ นค้าเหล่านี้ สามารถแจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมาก
นัก ซึ่ ง ในความเป็ นจริ ง การจัดกิ จกรรมพิ เศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการประชาสั ม พันธ์ แต่ไ ด้ผ ล
มากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป้ าหมายและบุคคลทัว่ ไปได้มีส่วนร่ วมและเกิดการทา
กิ จกรรมร่ วม หรื อดาเนิ นการส่ งเสริ มการขายไปพร้ อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้
ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)

