บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษ (Event) กรณี ศึ ก ษากิ จ กรรมพิ เ ศษงานแสดง
เครื่ องจักรกลหนัก ยี่ห้อ Komatsu จัดขึ้นเพื่อ นาเสนอเครื่ องจักรกลหนัก ยี่ห้อ Komatsu ให้กบั กลุ่ม
ลูกค้า ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มลูกค้าและตัวแทนจัดจาหน่าย พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับตัวแทนจัดจาหน่ายที่อยูใ่ นจังหวัดชัยภูมิ
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อต่างๆดังนี้
2.1 ความหมายของงานอีเว้นท์ หรื อ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Maketing)
2.2 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษอีเว้นท์
2.3 บทบาทของออแกไนเซอร์ (Organizer)
2.4 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมพิเศษอีเว้นท์
2.1 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
(อ้างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7 7 : event- สื บ ค้ น
สิ งหาคม 2559)
การตลาดยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงและปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ นค้า ใด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การท าให้ลู ก ค้า ได้มี โอกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว ยัง
เป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่
จัดขึ้ น ได้รับ การกล่ า วถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เ ป็ นที่ ส นใจและเป็ นที่ ก ล่ า วขานกับ ทั้ง กลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอกย้ าความเหนี ยวแน่นกับลูกค้า เพื่อ
บอกกล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของกิ จการ ฯลฯ เป็ นวิธี ก ารของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม (Event
Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิ ยมมากยิ่งขึ้น กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิจกรรมจึงเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
กับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
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ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิ งกิ จกรรม คื อ เครื่ องมือทางการตลาดใน
รู ปแบบกิ จกรรม ที่แต่ละผลิ ตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึ งดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และ
บริ ษทั สามารถสร้ างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิ จกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิ
เช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น
คาว่า Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความ
ของ Event marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์ตรง
ของกลุ่มเป้ าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตรา
สิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ และจดจาผ่าน
สัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้
ด้ ว ยวิ ธี อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยัง ให้ ค วามหมายขององค์ ป ระกอบของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม ว่ า
ประกอบด้วย
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 คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล
การทาการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ใน
การดึ ง ดู ดความสนใจของกลุ่ ม เป้ าหมาย ดังจะเห็ นได้ว่ากิ จกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้เกิดกระแสของการ
แข่งขันการจัดกิ จกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิ จกรรมแบบเดิ มๆ หรื อบางครั้งก็ดึงกล
ยุท ธ์ แบบเก่ า ๆ แต่ ไ ด้ผ ล อาทิ วันส าคัญต่า งๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องานประจาปี หรื อการ
ออกบูธในแหล่งชุ มชน แต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิ จกรรมทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัย
แค่งบประมาณหากแต่ตอ้ งมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creation Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
และบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่วางเอาไว้ เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการ
ดึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างความรู ้จกั หรื อประทับใจในตรา
สิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
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เหตุ ผ ลส าคัญที่ ท าให้ก ารตลาดเชิ ง กิ จกรรม แจ้ง เกิ ดและทวีบ ทบาทในการจัดสรรงบ
ประมาณการตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคา
แพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่มเงิ นประมูลเช่าคลื่ น เนื่องจากโดย
ธรรมชาติ แ ล้ว สื่ อ เหล่ า นี้ สามารถเข้า ถึ ง ประชาชนได้ใ กล้ชิ ด แต่ ปั ญ หาของนัก การตลาดคื อ
ประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่ ใช่ ลูก ค้าเป้ าหมายเลย วิธี การวัดผลเพื่ อศึ ก ษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่ ม ที่
ต้องการหรื อไม่จึงไม่สามารถทาได้ชัดเจน การโฆษณาอย่างไร้ ทิศทางอาจจะเกิ ดความสู ญเปล่ า
ตามมา เจ้าของสิ นค้าจึงวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงิ นทุก
บาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่
แพ้การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้ างกิ จกรรมที่ดี
และน่ าสนใจ จะทาให้เลือกเผยแพร่ ข่าวสารในมุมต่างๆ ได้ ทั้งก่อนหน้าการจัดกิ จกรรม ระหว่าง
กิ จกรรม และหลังจากกิ จกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้ างความ
จดจาได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้ างความต่อเนื่ องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล
จากเหตุผลข้างต้นปั จจุบนั สิ นค้าต่างๆ จึงให้ความสนใจหันมาทาการตลาดเชิ งกิ จกรรม
แบบ integrated marketing communication หรื อใช้การโฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึงตัวลูกค้า
ทาให้ตราสิ นค้า เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้มีหลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความสนใจ
กับการทาตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1.สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การโฆษณา
ไม่สามารถให้ ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2 สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ของ
ตนเองได้
3. สามารถผสานการทาการตลาดเชิ งกิจกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
ข้อดี ของการทาการตลาดเชิ งกิ จกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิ จกรรมได้ตลอดเวลา
ไม่วา่ จะเป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า
การแข่งขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุ ณลู กค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชั่นโชว์ คอนเสิ ร์ต
ละครการกุศล การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจ
เพิ่มเติมสี สันด้วยการแสดงบนเวที กิ จกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดย
ดึ งดู ดให้คนมาสนใจและร่ วมกิ จกรรมให้มากที่สุด กิ จกรรมทางวิชาการ เช่ น การสัมมนาเสวนา
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เฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็นสามารถเชื่ อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิ ทรรศการให้
ความรู ้ การแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึ งการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความ
หลากหลายของการจัดการตลาดเชิงกิจกรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งการตลาดเชิ งกิจกรรมในปั จจุบนั สามารถ
กระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุ มชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมือง
สาคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก
การตลาดเชิ งกิ จกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้ างการรับรู ้ ของตรา
สิ น ค้า และการสร้ า งยอดขายหากมี ก ารจัด การส่ ง เสริ ม การขายพร้ อ มกัน ด้ ว ย จึ ง เป็ นการใช้
งบประมาณด้านการตลาดที่ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา โดยสรุ ปการจัดทา
กิจกรรมพิเศษต้องพิจารณาหลักการต่อไปนี้
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. ควรเชิญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา
ที่มีชื่อเสี ยง
9. ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
อีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้การตลาดเชิ งกิจกรรมได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ วเนื่ อง มาจากการ
ที่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความแตกต่างกันมากขึ้น ทั้งในรสนิยม กิจกรรม รวมถึงวิธีการรับ
สื่ อ ทาให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการหรื อพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปมาก ขึ้น อีเว้นท์
หรื อกิจกรรมจึงเข้ามาทาหน้าที่ตรงนี้ แทน เพื่อเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม สนองความต้องการได้อย่าง
แท้จริ ง ถึ งแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเล็กลงแต่การเข้าถึ งลูกค้าตัวจริ งได้ ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายได้
ดี ก ว่า ที่ ดาเนิ นการศึ ก ษาการมี ส่วนร่ วม ทัศ นคติ การตัดสิ นใจซื้ อ ความภัก ดี ต่อตราสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อสิ นค้าความเกี่ยวพันสู งและสิ นค้าความเกี่ยวพันต่า ที่มีการ
จัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วนร่ วมกับการตลาดเชิ งกิจกรรม มีความสัมพันธ์
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กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การศึกษาดังกล่าวจึงยิง่ สะท้อนความสาคัญและประสิ ทธิ ผล
ของการตลาดเชิงกิจกรรม ต่อการตลาดเชิงรุ กในปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
หากแต่การทาการตลาดเชิงกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดไม่ใช่เพียงความเหมาะสม หรื อ
สอดคล้องกับรสนิ ยมหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น แต่ยงั จะต้องเป็ นกิจกรรมที่โดด
เด่น และน่าสนใจด้วย เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ สามารถดึงดูดสื่ อมวลชนให้นาเสนอเป็ นข่าว
การจัดการตลาดเชิ งกิจกรรมจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนด้วย ตัวอย่างเช่น การตลาด
เชิ งกิ จกรรมของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตเครื่ องประดับแห่ งหนึ่ งอาจจะจัดงานภาค เช้าให้มีการประกวดหรื อ
แข่งขันออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ช่ วงบ่ายอาจจะมี การเสวนาเรื่ องการลงทุนในอัญมณี หรื อ
เสวนากับนักวิชาการ ส่ วนภาคค่าเป็ นการจัดปาร์ ต้ ีเพื่อเป็ นข่าวในเชิ งสังคมและบันเทิง จึงจะเห็นว่า
การจัดการตลาดเชิ งกิ จกรรมงานหนึ่ งๆ มีความจาเป็ นจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดีเพื่อให้สามารถสร้าง
ประโยชน์กลับมาในเชิง การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด
การใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมเพื่อเจาะกลุ่ มลู กค้านับวันจะแพร่ หลาย แต่ปัญหาที่ จะต้อง
พิจารณาและวางแผนอย่า งรอบคอบ คื อการสร้ างการตลาดเชิ ง กิ จกรรมให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของลู กค้าและสามารถ เผยแพร่ ข่าวสารแก่ คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การทา
กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อ
เพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันก็ได้ ที่สาคัญคือต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ับผิดชอบไปให้พร้อมและ
พอเพี ยง การตลาดเชิ งกิ จกรรมที่ ดีจะต้องมี การประสานงานกันระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ต้องวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลัง
งานเพื่ อสร้ างความพึง พอใจและสร้ างความจดจาในตราสิ นค้าต่ อผู ้ บริ โภคอย่า งยัง่ ยืน และใน
ขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้ ว่าเป็ นการทาการตลาด
เชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
2.2 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษอีเว้นท์ (อ้ างอิงข้ อมูลจากเว็ปไซต์
http://rdevent.wordpress.com/2011/06/15/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9
%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E
0%B8%B1%E0%B8%94-eventsสื บค้นข้อมูลวันที่ 10 สิ งหาคม 2559)
อีเว้นท์น้ นั ครอบคลุมตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่ อมวลชน จนถึงงานใหญ่ ที่มีผเู ้ ข้าร่ วมงาน
เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการถ่ายทอดสดไป
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ทัว่ โลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็ นต้น รู ปแบบการจัด Events มีได้หลากหลาย
มากเท่าที่ผจู ้ ดั จะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัดได้บ่อยๆ
บางงานเหมาะสาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่น้ ี ขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานได้ อาทิ
- การแสดง
- แจกลายเซ็น
- ในงานหนังสื อ
- การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event)
- การแสดงข้างถนน
- งานนิทรรศการ
- งานเปิ ดตัวสิ นค้า
- งานเปิ ดร้าน
- การจัดเลี้ยง
- งานรื่ นเริ งต่างๆ
- งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
- งานเลี้ยงบริ ษทั
- งานการกุศล
- เดินแฟชัน่ โชว์
- งานแสดงสิ นค้า
- งานสิ นค้าราคาถูก
- งานสัมมนาบริ ษทั
งานแสดงสิ นค้า เป็ นงานที่มีความสาคัญต่อองค์กร เพราะนอกจากจะได้นาเสนอผลิตภัณฑ์
แล้ว ยังได้มีป ฏิ สัมพันธ์ กบั ลู กค้าและผูป้ ระกอบธุ รกิ จเจ้าอื่ นๆอี กด้วย งานแสดงสิ นค้าต่ างๆจัด
ขึ้นอยูบ่ ่อยๆโดยมีเจ้าภาพเป็ นสภาหอการค้า มีท้ งั งานระดับชุ มชนไปจนถึงงานใหญ่ระดับประเทศ
โดยทัว่ ไปแล้วงานแสดงสิ นค้านี้ มีขอ้ ดี อยู่ที่การจัดเป็ นสาหรั บเฉพาะกลุ่ ม เช่ นงานเรื อก็จะเรี ยก
ความสนใจได้มากสาหรั บคนที่อยู่แถบทะเลหรื อมีงานอดิ เรก เป็ นการล่องเรื อออกทะเล หรื องาน
expo ต่างๆก็จะเป็ นสาหรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องการตกแต่งบ้านหรื อผูร้ ับเหมาต่างๆ เป็ นต้น
การจัดแสดงสิ นค้ามีความสาคัญต่อการดาเนิ นกิ จการ ผูป้ ระกอบการค้าในที่น้ ี หมายถึ ง
ผูผ้ ลิ ต ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลี ก ซึ่ งผูป้ ระกอบการค้าเหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่ให้ความสาคัญกับการจัดแสดง
สิ นค้า ทั้งสิ้ น ผูผ้ ลิ ตจะนาสิ นค้ามาจัดแสดงเพื่อใช้ตวั แทนจาหน่ายได้เห็ นสิ นค้าตัวจริ ง ซึ่ งชัดเจน
กว่า การได้ เห็ นสิ น ค้า จากแค็ตตาล็อกผูค้ ้า ส่ ง มี ก ารนาสิ นค้า มาจัดแสดงเพื่ อให้พ่อค้า ปลี ก ได้มี
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โอกาสพิจารณาสิ นค้า ที่จะรับไปจาหน่ายต่อ และการจัดแสดงสิ นค้าของร้ านค้าปลีกนับว่าเป็ นสิ่ ง
สาคัญมาก เพราะนอกจากจะ ช่วยในด้านของการสร้างยอดขาย สร้างค่านิยม สร้างภาพลักษณ์ให้แก่
กิจการแล้ว การจัดแสดงสิ นค้าใน ร้านค้าปลี กยังเป็ นการแสดงให้แก่ผพู ้ บเห็ นทราบว่ากิ จการขาย
สิ นค้าประเภทใด เช่น ร้านค้าที่มี ของเด็กเล่นไว้ที่หน้าต่างโชว์หน้าร้าน แสดงว่าร้านค้านั้นจาหน่าย
ของเด็กเล่น เป็ นต้น
ข้อดีและข้อเสี ยของการออกงานแสดงสิ นค้า มีดงั นี้
ข้อดี : งานแสดงสิ นค้าทาให้ผปู้ ระกอบ ธรุ กิจได้พบปะกับ ผูค้ นจานวนมากในเวลาที่เร็ ว และที่
สาคัญคือผูค้ นเป็ นฝ่ ายเดินเข้าหาเรา หากใครสนใจและแวะชมบูธของเราก็เริ่ มมัน่ ใจได้เลยว่า เขาจะ
เป็ นลูกค้าของคุณด้วย การสร้าง display ให้บูธของคุณให้น่าสนใจจึงเป็ นการช่วยได้อย่างมาก
ข้อ เสี ย : ต้อ งใช้เ งิ น เป็ นจ านวนมาในการออกงานแสดงสิ น ค้า แต่ ล ะครั้ ง ถ้ า งานใหญ่ มี
ผูป้ ระกอบการณ์ เข้าร่ วมงานมาก นัน่ แสดงถึงการที่จะมีเข้าร่ วมงานมากเช่ นเดียวกัน เพราะฉะนั้น
งานประเภทนี้จะมีค่าเช่าบูธค่อนข้างสู ง ซึ่ งก็เป็ นข้อเสี ยที่เราต้องแลก
ใครว่าการเรี ยนรู ้ จบแค่ในห้องเรี ยน? การสัมมนาเป็ นงานอีกประเภทหนึ่งที่มีความนิ ยม
เป็ นอย่า งมาก เพราะสามารถให้ความรู ้ ขอ้ มูล แก่ คนเป็ นจานวนมากได้ใ นเวลาเดี ยวกัน การจัด
สัมมนามี หลายรู ปแบบ จัดเป็ นแบบส่ วนตัวหรื อแบบสาธารณะ จัดเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบต่อเนื่ อง
หลายครั้งหรื อแบบงานเดี ยว จะจัดเป็ นเชิ งธุ รกิ จหรื อเป็ นการให้ความรู ้ อย่างเดี ยว นอกจากนั้นยัง
เลือกจัดเป็ นการสอนโดยวิทยากรหรื อเป็ นเชิ งสนทนาก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั เนื้ อหาปละประเด็นหลัก
ของการจัด สั ม มนาด้ว ย อย่า งไรก็ ต ามงานสั ม มนามี ค วามเป็ นทางการน้อ ยกว่ า การเรี ย นรู ้ ใ น
ห้องเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานรู ้สึกผ่อนคลายอีกทั้งยังเป็ นโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็นหรื อโต้เถียงข้อสรุ ปกันภายในงานได้อีกด้วย
การเตรี ย มงานสั ม มนา การเตรี ย มงานสั ม มนาก็ ค ล้า ยกับ การบริ หารบริ ษ ทั ให้ป ระสบ
ความสาเร็ จ ควรมีการวางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือนทั้งเรื่ องธี มงาน หัวข้อที่จะพูด พูดเรื่ องอะไร
และพูดให้ใครฟัง
สถานที่ การเลื อกสถานที่ ไม่ควรเลื อกจัดห้องที่ใกล้ที่สุด เพราะรู ปแบบการจัดสัมมนาที่
แตกต่างกันออกไปก็ตอ้ งการสิ่ งอานวยความสะดวกที่แตกต่างกันออกไปด้วย ยิง่ ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา
เป็ นระดับสู งมากขึ้นไปเท่าไหร่ สถานที่จดั ก็ยิ่งต้องดี ข้ ึนไปตามนั้น ส่ วนเรื่ องขนาดของสถานที่
ต้องพิจารณาจานวนของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาประกอบเข้าไปด้วย
ค่าเข้าร่ วมสัมมนา ผูเ้ ข้าร่ วมงานควรต้องจ่ายค่าเข้าร่ วมงานหรื อไม่? โดยตามความจริ งแล้ว
งานสัมมนาที่ตอ้ งเสี ยเงินมักมีผเู ้ ข้าร่ วมงานมากกว่างานสัมมนาที่เข้าได้ฟรี ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
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วิทยากร การเลื อกวิทยากรก็เป็ นเรื่ องสาคัญ โดยทัว่ ไปแล้ว งานสัมมนาจะประกอบด้วย
การให้ความรู้ 60% และการให้ความบันเทิงอีก 40% การเลือกวิทยากรที่ไม่มีความน่าสนใจ ก็จะไม่
ดึ งดู ดคน และท าให้งานสัมมนาดู ไ ม่น่า สนใจตามไปด้วย ฉะนั้นควรเลื อกวิทยากรที่ ค่อนข้างมี
ชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั และใช้ความมีชื่อเสี ยงนั้นมาเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องมือทางการตลาด
ผูร้ ่ วมสนับสนุ น งานสัมมนาเป็ นงานที่เหมาะมากสาหรับการส่ งเสริ มการขายให้กบั ผูร้ ่ วม
สนับสนุนงาน (sponsor) เช่นงานสัมมนาเกี่ยวกับธุ รกิจรถยนต์ กลุ่มเป้ าหมายที่มางานก็จะเป็ นผูท้ ี่
สนใจเครื่ องยนต์หรื อท าธุ รกิ จที่ เกี่ ย วกับ รถยนต์อยู่แล้ว ฉะนั้นการใช้ sponsor ที่ อยู่ใ นวงการ
เดียวกันก็จะทาให้เป็ นที่สนใจของผูม้ างานอย่างมาก
จดหมายเชิ ญ ทาทาจดหมายเชิ ญและประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด หากต้องการให้การ
ประชาสัมพันธ์น้ นั ประสบความสาเร็ จก็ควรให้เวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ก่อนงาน โดยอาจจะใช้
วิธีส่ง email (ใช้ BCC เพื่อซ่ อนผูส้ ่ ง) ใบปลิว เขียนกิจกรรมข่าว หรื อการพูดปากต่อปาก และควร
หลีกเลี่ยงการส่ งไปรษณี ย ์ เพราะเป็ นการติดต่อที่เสี ยค่าใช้จ่ายมากที่สุดแต่ได้ผลน้อยที่สุด
ในวัน งานควรเตรี ย มงานให้ เ รี ย บร้ อ งทั้ง ทางเทคนิ ค เช่ น ไฟ เวที แสง สี เสี ย ง หรื อ
presentation ที่จะใช้ ส่ วนโต๊ะลงทะเบียน ควรจัดให้ดูสะอาดตา ผูร้ ับลงทะเบียนควรมีสีหน้ายิม้ แย้ม
แจ่มใส
การจัด งานประเภทงานประชุ ม เป็ นงานส าคัญ อี ก งานหนึ่ ง ส าหรั บ นัก จัด งาน ค าว่ า
“ประชุม” สามารถใช้ได้กบั หลายกลุ่มบุคคล ตั้งแต่การประชุ มข้อสรุ ปทางวิทยาสาสตร์ ของนักวิจยั
ไปถึงการฝึ กการขายของกลุ่มตัวแทนผูข้ ายต่างๆ
การวางแผนการจัดงานอาจเป็ นหน้าที่ของคนในองค์กร หรื อจะใช้ผเู้ ชี่ ยวชาญการจัดงาน
ประชุมก็ได้ สิ่ งที่ตอ้ งคานึงในการจัดงานการประชุม สถานที่: ประเมินจากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม
ขนาดอาจใหญ่เล็กต่างกันไปตั้งแต่หอ้ งประชุมขนาดเล็ก จนถึงห้องโถงขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่าย: ในยุค
สมัยที่แต่ละองค์กรณ์ตอ้ งประหยับงบประมาณกันมากขึ้น บางองค์กรณ์ อาจใช้ห้องประชุ มภายใน
องค์กรณ์เป็ นสถานที่ในการจัดงาน แทนที่จะไปเช่าห้องโถงโรงแรมขนาดใหญ่ ในกรณี องค์กรที่มี
ขนาดใหญ่และมีพ้ืนที่มากอยูแ่ ล้ว ก็อาจจะได้เปรี ยบกว่า การคาดการจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม: การ
เลือกผูเ้ ข้าร่ วม ประชุ มจากต่างที่ ต่างถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไกลออกไป อาจเป็ นอุปสรรคและ
เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ให้ท้ งั ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและทั้งผูจ้ ดั งาน ที่พกั : ถึ งแม้วา่ ที่ประชุ มอาจจะใหญ่
และเพียงพอ แต่หากในเมืองนั้นมีที่พกั น้อยและไม่เพียงพอสาหรั บผูท้ ี่มาประชุ ม นั่นก็อาจไม่ใช่
ตัวเลือกที่เหมาะสมนัก การวางผังห้องประชุ ม: เรื่ องห้องประชุ มอาจเป็ นเรื่ องไม่สาคัญสาหรับใคร
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บางคน แต่ ง านการประชุ ม บางงาน อาจต้องมี presentation ประกอบการประชุ ม ฉะนั้นเรื่ อ ง
ตาแหน่งของขอ monitor และตาแหน่งเก้าอี้ในห้องประชุมจึงเป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึง
นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงข้อมูลเนื้อหาผลงานต่าง ๆ ด้วยวัสดุ สิ่ งของ อุปกรณ์และ
กิจกรรมที่หลากหลายแต่มีความสัมพันธ์กนั ในแต่ละเรื่ องโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจน มีการวางแผน
และออกแบบที่เร้าความสนใจให้ผชู ้ มมีส่วนร่ วมในการดู การฟั ง การสังเกต การจับต้องและการ
ทดลองด้วยสื่ อที่หลากหลาย เช่ น รู ปภาพ ของจริ ง หุ่ นจาลอง ป้ ายนิ เทศ และกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น
การประกวด การแข่งขัน การบรรยาย การสาธิ ต การอภิปราย และการตอบปั ญหา เป็ นต้น
การจัดแสดงและนิ ทรรศการ แสดงให้เห็ นว่าการจัดแสดง คือ นิ ทรรศการขนาดเล็กมาก
นอกจากนี้ ย งั มี นิท รรศการขนาดใหญ่ ได้แก่ นิ ท รรศการประเภทงานแสดง (fair) หมายถึ ง
นิ ทรรศการขนาดใหญ่ที่มีบริ เวณกว้างขวาง และงานมหกรรม (exposition) หมายถึง นิทรรศการ
ขนาดใหญ่มโหฬารระดับชาติหรื อนานาชาติ ดังนั้นจึงกล่าวโดยรวมได้ว่า “การจัดแสดงทุกขนาด
เป็ นนิทรรศการ”
นิ ท รรศการเป็ นสื่ อ ที่ มี คุ ณค่ า และมี ศ ัก ยภาพสู ง ในการดึ ง ดู ดความสนใจของผูช้ มได้ดี
เนื่ องจากความหลากหลายของสื่ อสามารถตอบสนองความแตกต่ างระหว่า งบุ ค คลของผูช้ มได้
ดังนั้นนิทรรศการที่ดีจะมีอิทธิ พลต่อผูช้ มในด้านความรู ้ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
อารมณ์ และความรู้ สึ ก การเปลี่ ย นแปลงเจตคติ รวมทั้ง การตัด สิ นใจดัง จะเห็ นได้จากตัว อย่า ง
นิทรรศการทางการศึกษา ทางการค้าและทางศิลปวัฒนธรรม
2.3 บทบาทของออแกไนเซอร์ (Organizer) (อ้างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
http://necorganizer.wordpress.com/2011/04/01/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0
%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/
สื บค้นวันที่ 10 สิ งหาคม 2559)
บทบาทของออกาไนเซอร์ คือ ดาเนิ นกิ จกรรมให้สอดรับกับ “ความต้องการ” ของลูกค้า
โดยการต้องทาให้เขารู ้สึกว่ามีประสบการณ์ ร่วม เกิดความชอบ ที่สาคัญคือ “ความเข้าใจตรงกัน”
ข้อสาคัญ “สิ่ งที่นาเสนอ” ไปต้องลงมือทาอย่างเป็ น “รู ปธรรม” ตามสัญญาให้ได้ ทุกครั้งของการ
ประชุ มเพื่อกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการดาเนิ นกิจกรรมการตลาด จึงควรจะมี “ผูท้ ี่มีอานาจในการ
ตัดสิ นใจ” รวมถึงผูท้ ี่จะนาความคิดนั้นไปสร้างกิจกรรมขึ้นมาอยูร่ ่ วมด้วยเสมอ เพราะมิฉะนั้นแล้ว
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ก็จะเกิ ดความผิดพลาดในการสื่ อสาร และเสี ยเวลาแก้ไขงานที่นาเสนอไปโดยเปล่าประโยชน์ ใน
การประชุ มครั้งแรก บุคคลากรฝ่ ายออกาไนเซอร์ ควรจะเป็ นผูท้ ี่รับฟั งอย่างตั้งใจ แม้ว่าในระหว่าง
นั้นจะคิดงานออกมาได้ทนั ที ก็ควรจะบันทึกไว้ และหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อนาเสนอในโอกาสต่อไป ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะให้เวลาคิดงานประมาณ 5-7 วันทาการ รู ปแบบในการจัดกิจกรรมการตลาดนั้นมี
มากมาย เช่น การจัดงานเปิ ดตัวสิ นค้า, การจัดนิทรรศการ, การประชาสัมพันธ์ หรื อแม้แต่กิจกรรมที่
มุ่งเป้ าในการเพิ่มยอดขายสิ นค้า แต่ท้ งั นี้ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูก้ าหนดโจทย์ ว่าจัดกิจกรรมนี้ จดั ขึ้นด้วย
วัตถุประสงค์ใด และควรเป็ นเพียงเรื่ องเดียว เพื่อที่จะทาให้กิจกรรมนั้นมีความโดดเด่น บุคคลากร
ในการทางาน ออกาไนเซอร์ น้ นั หลักๆ ควรมีอย่างน้อย 5 ตาแหน่ง คือ
Business Development หรื อ Sale Director ตาแหน่งนี้ มีบทบาทสาคัญในการหาลูกค้า ซึ่ ง
จาเป็ นต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มี สายสัมพันธ์ที่ดีท้ งั ลึ กและกว้าง แต่คนจานวนไม่น้อยยังคงไม่
แน่ใจในลักษณะงานหรื อความรับผิดชอบว่าจะไปในทิศทางใด จะเป็ นด้านการตลาด การขาย ฝ่ าย
ผลิ ต หรื อ บริ การ จริ งๆแล้ว นักพัฒนาธุ รกิ จต้องเข้า ไปเกี่ ยวข้องแทบทุ กส่ วนที่ กล่ าวมา เพราะ
ข้อมูลการทางานทั้งหมดนี้ จะต้องนามาประกอบกันเป็ นแผนงานและการปฏิ บตั ิ เพื่อการ พัฒนา
ธุ รกิจ ขององค์กรนั้นๆ.." ถ้าจะกล่าวอย่างสั้นถึงนิ ยามหน้าที่ความรับผิดชอบความรับผิดชอบของ
Business Development Specialist หรื อ นักพัฒนาธุ รกิจ ก็คือ: รักษา พัฒนา ฐานลูกค้า,เขตการค้า
และการตลาด “ปัจจุบนั ” เสาะหา พัฒนา ฐานลูกค้า,เขตการค้าและการตลาด “ใหม่” การทางานของ
Business Development Specialist หรื อ นักพัฒนาธุ รกิจ นี้ มีขอบเขตการที่กว้างเพราะต้องเข้าไป
ร่ วมงาน วิเคราะห์ สรุ ป และรายงานร่ วมกันกับฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายการขาย ฝ่ ายผลิ ต ฝ่ ายบริ การ
(ลูกค้าสัมพันธ์) และ ฝ่ ายบริ หาร เพราะความรับผิดชอบของตาแหน่งนี้ ตอ้ งใช้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องทุก
อย่างเพื่อสังเคราะห์ให้รู้ ปั ญหา โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง สถาการณ์ต่างๆขององค์กรและสิ นค้าและ
บริ การที่กาลังดาเนิ นการอยู่ รวมไปถึ งความเคลื่อนไหวเป็ นไปต่างๆของคู่แข่งขององค์กรเพื่อจะ
นาไปปรับพัฒนาการดาเนินกิจการได้
AE (Account Executive) หมายถึง ผูบ้ ริ หารงานลูกค้า หน้าที่หลักของอาชี พนี้ คือ การหา
ลูกค้า ติดต่อประสานงานและเป็ นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมงานในด้านโฆษณา AE จะต้องเข้า
ไปติดต่อกับหน่ วยงานหรื อองค์กรที่กาลังต้องการนาเสนอผลงาน หรื อโฆษณาสิ นค้า โดยจะต้อง
เข้าไปเจรจากับผูท้ ี่มีอานาจตัดสิ นใจและสามารถอนุ มตั ิ งานชิ้ นนั้นให้ได้ อีกทั้งยังต้องทาหน้าที่
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ควบคุ มงบประมาณค่าใช้จ่าย เป็ นตัวกลางเจรจาและแก้ไข ข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและที มฝ่ าย
ผลิตผลงานในองค์กรของตน เพื่อให้เกิดความพอใจสู งสุ ดแก่ท้ งั สองฝ่ ายให้ได้
Creative ฝ่ ายนี้จะเป็ นส่ วนคิดงาน ว่ากิจกรรมการตลาดควรจะมีConcept หรื อแนวคิดหลัก
อย่างไร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรื อไม่ ? ซึ่ งควรจะเข้าร่ วมรับฟั ง “ความต้องการของ
ลูกค้า” เพราะจะต้องเป็ นผูน้ าเสนองาน คนเป็ นครี เอทีฟที่ดี ควรจะมีไหวพริ บ ปฏิ ภาณที่ดีเลิ ศ
สามารถหาเหตุผลมาจูงใจ และโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้ องานของตนเองได้ และคนที่สร้างสรรค์ผลงาน
โฆษณา นอกจากต้องเป็ นคนที่คิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องประสานงานกับคนหลายฝ่ าย ไม่วา่ เจ้าของ
สิ นค้าว่าเขาต้องการให้โฆษณาเน้นจุ ดเด่ นของสิ นค้าตรงไหน มี งบประมาณเท่าไร ฯลฯ เมื่ อได้
ข้อมูลคร่ าวๆแล้วก็นาเข้าที่ประชุ มกลุ่ม เพื่อช่ วยกันออกแบบชิ้ นงานนั้นๆ ถ้าได้คร่ าวๆ แล้วต้อง
วาดออกมาให้ดูเป็ นช็ อตๆ ว่ามีเนื้ อเรื่ องอย่างไร เรี ยกว่า สตอรี่ บอร์ ด (story board)จากนั้นเข้าที่
ประชุ ม อี ก ว่ า ทุ ก ฝ่ ายเห็ น ชอบหรื อไม่ ถ้า โอเค ก็ ว างแผนท างานให้ เ ป็ นไปตามกรอบและ
งบประมาณ โดยช่ วงที่ถ่ายทา-ตัดต่อนั้น ครี เอทีฟต้องติดตามงานด้วยว่า ถ่ายทาออกมาได้อย่างที่
ออกแบบไว้หรื อไม่ จะทางานเกี่ยวข้องกับงานบันเทิง ด้านวิทยุโทรทัศน์โดยตรง เพราะมีหน้าที่ ทา
ให้รายการต่างๆ น่ าสนใจ และต้องคอยดูแลรู ปแบบ และลักษณะการนาเสนอรายการ ให้ตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุด Creative ส่ วนใหญ่ จะสังกัดอยูใ่ นสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งโทรทัศน์
วิทยุ บริ ษทั โฆษณา บริ ษทั เพลงและดนตรี ต่าง
Producer ฝ่ ายนี้จะเป็ นผูล้ งมือจัดทากิจกรรม หรื อคัดเลือกองค์กรภายนอกเข้ามารับช่วงงาน
(Out Source) และดูแลรายละเอียดต่างๆ ของงานที่เกิดขึ้น โปรดิวเซอร์ เป็ นผูท้ ี่จะคอยดูแลเรื่ องการ
ติดต่อประสานงานกับทุ กฝ่ าย ดู แลเรื่ องการเงิ น ดูแลเรื่ องอาหารการกิ น การเช่ าอุปกรณ์ การจ้าง
ทีมงาน การจ้างนักแสดง อะไรก็ตามที่ตอ้ งใช้เงิน เป็ นเรื่ องของโปรดิวเซอร์ ครับ ทั้งนี้ เพราะโปรดิว
เซอร์ จะเป็ นคนหาเงิ นมาใช้จ่ายในการสร้ างภาพยนตร์ เรื่ องนึ งๆนั่นเอง แต่ไม่ใช่ ว่าโปรดิ วเซอร์
จะต้องตื่ นแต่เช้าไปส่ งหนังสื อพิมพ์หาเงิ นแบบนั้นนะครับ โปรดิ วเซอร์ คือคนที่ จะเข้าไปคุ ยกับ
นายทุน นายจ้าง เจ้าของสิ นค้า หรื อแหล่งเงิ นทุนทั้งหลาย ว่าเนี่ ย จะสร้ างหนังเรื่ องนี้ ๆๆ นะครั บ
สนใจจะลงทุ นในหนัง เรื่ องนี้ ไ หม หรื อสนใจจะเป็ นสปอนเซอร์ ไ หม หรื อถ้า เป็ นงานโฆษณา
หรื อพรี เ ซนเทชั่น โปรดิ ว เซอร์ เองก็ อาจจะต้องไปขายงานแข่ ง กับ โปรดิ วเซอร์ ค นอื่ น ๆ โดยมี
ข้อเสนอที่ดี และยังคงมีกาไรอยู่ เพราะงั้นโปรดิวเซอร์ เองต้องเป็ นคนที่ขอ้ มูลเยอะพอสมควร คิด
แก้ปัญหา ตัดราคาได้อย่างเหมาะสม
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Designer ส่ วนนี้ จะเป็ นการออกแบบ งานศิ ลปะ หรื อผลิ ตสื่ อที่ เกี่ ยวข้องในกิ จกรรมฯ
กระบวนการสร้ างสรรค์ หรื อการออกแบบเพื่อใช้ในการสื่ อสาร อันเกิ ดจากการผสมผสานของ
แนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยี หรื อข้อมูล ผ่านทางสื่ อในรู ปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ใน
การทางานอันประกอบด้วยภาพ และหรื อ ตัวอักษร เป็ นสาคัญ ผูอ้ อกแบบอาศัย ทักษะ ทฤษฎี
หลักการ หรื อ กระบวนการคิด มาช่ วยในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร การ
เข้าถึงข้อมูล หรื อในการรับรู้ ซึ่ งอาจจาแนกออกเป็ นแขนงต่างๆได้ 12 แขนงดังนี้
2.4 ประโยชน์ ของการจัดกิจกรรมพิเศษอีเว้นท์ (อ้างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
https://rdevent.wordpress.com/category/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%
A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0
%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81
%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0/ สื บค้นวันที่ 10
สิ งหาคม 2559)
งานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ โภคได้สัมผัสประสบการณ์จากแบรนด์โดยตรง เกิด
จากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ใส่ ใจในรายละเอียดของงาน เมื่อเข้าสู่ งานอีเว้นท์ อุปสรรคต่างๆที่เคยมี
การสื่ อสารวิธีอื่นๆทุกช่องทาง ถูกปิ ดลง จากการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภค องค์กรสามารถใช้เวลาที่มีอยูใ่ น
การสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เข้าร่ วมงานให้มีีประสิ ทธิ ภาพ ได้อย่างเต็มที่ ผูจ้ ดั สามารถเข้าถึงตัวลูกค้า
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างแท้จริ ง การสร้างแรงจูงใจในงาน จะทาให้
ผู ้ร่ วมงาน เห็ น ด้ ว ยกับ สิ่ งที่ วิ ท ยากรก าลั ง น าเสนอได้ ง่ า ยๆ มี โ อกาสได้ ท ดลองใช้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ ตรงและเกิ ดความประทับใจในคุณสมบัติเด่น ของสิ นค้า และบริ การ ตามที่นาเสนอ
สุ ดท้ายคื อ สามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ทนั ที กรณี ที่เป็ นลู กค้าประจาก็เสริ มสร้ างความประทับใจใน
บริ การ ให้เป็ นลูกค้ากันไป นานาน ขั้นตอนในการขายถูกตัดทอนลง สามารถซื้ อได้ ในงานทันที
พร้ อมโปรโมชัน่ ราคาพิเศษ ให้ตดั สิ นใจซื้ อง่ายขึ้นอีก อีกทั้งยังเพิ่มการรับรู ้ ในตราสิ นค้าอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง แบรนด์กบั ลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิ ด
ธุ รกิจ และสิ่ งดีๆที่เกิดขึ้นได้ตามมา ดูตวั อย่างงานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็ จในระดับอินเตอร์ คือ
การประชุ มผูน้ าเอเพค (APEC) ที่ ผูน้ าจากแต่ ล ะประเทศเข้า ร่ วมประชุ ม กัน ในประเด็ นร้ อน
หลากหลายประเด็น แต่ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมอย่างดี การวางแผนงานและ ตรวจเช็ คความ
เรี ยบร้อยของงาน เป็ นงานประจาวันที่ผจู ้ ดั ต้องทา เมื่อจบงานผูน้ าของแต่ละประเทศกลับไป พร้อม
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กับลายเซ็นที่เซ็นลงนามข้อตกลงต่างๆ ตามเป้ าหมายของการประชุ ม ทั้งนี้ มีหลากหลายเหตุผลที่
สิ นค้าหันมาให้ความสนใจกับการทาตลาดแบบประชิดตัว ประโยชน์ของการจัดงาน Eventกล่าวคือ
1.ข้อดี ข องการจัดอี เ ว้นท์ คื อการเปิ ดโอกาสให้ ผูบ้ ริ โภคได้สั ม ผัส กับ แบรนด์ โดยตรง เช่ น
ทดลองใช้และได้ชิมรสชาติของอาหาร ทาให้เกิดความประทับใจและรับรู ้ ได้ถึงความโดดเด่นของ
คุณสมบัติของสิ นค้าและบริ การแต่ละประเภท และ”เกิดการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค” หรื อ “การ
บอกต่อถึงความประทับใจที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงในการเข้าร่ วม Event Marketing”
2.นักการตลาดบางท่านยังมีความเข้าใจผิดว่าการจัดงาน Event Marketingนั้นเหมาะสาหรั บ
ธุ รกิจขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณสู งเท่านั้น แต่ความจริ งแล้วสามารถจัดกิ จกรรมขนาดย่อมๆ ที่ใช้
งบประมาณประหยัดได้ แต่มนั สามารถสร้ างการบอกต่อความประทับใจได้ในเวลาเพียงไม่กี่วนั
ส่ งผลทาให้สินค้าและบริ การเป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมายได้ในเวลาไม่นานมาก
3.เนื่ องจากการจัด Event Marketing เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานประชาสัมพันธ์องค์กรที่สามารถ
สร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีและสร้ างความน่ าเชื่ อถื อให้ก ับแบรนด์ไ ด้เป็ นอย่า งดี ส่ วนใหญ่ นิย มจัดใน
ห้างสรรพสิ นค้า นิ ยมเชิ ญดารา ศิลปิ น และคนดังในวงการต่างๆ มาร่ วมกิจกรรม นอกจากจะเป็ น
งานที่สามารถเชิญลูกค้าเก่ามาร่ วมกิจกรรมตอกย้ าความสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้
จากบุ คคลทัว่ ไปที่ เดิ นอยู่ในห้างสรรพสิ นค้า รวมทั้งแฟนคลับของดาราและศิ ลปิ นที่มาร่ วมงาน
ดาราคนไหนอยู่ใ นกระแสหรื อกาลังได้รับ ความสนใจจากสังคมจึ ง ต้องเดิ นสายร่ วมงาน Event
Marketing เลยทีเดียว
4.การจัด Event Marketing จะเป็ นประโยชน์อย่างมากสาหรับแบรนด์ที่ตอ้ งการขายสิ นค้าและ
บริ การ เนื่ องจากงานดังกล่าวมักจะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษ การนาเสนอสิ นค้าราคาพิเศษ หรื อ
เงื่อนไขต่างๆ ที่สามารถ ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อได้ภายในงาน
5.บางธุ รกิจเลือกที่จะจัดงานการตลาดเชิ งกิจกรรมขนาดเล็กๆ ไม่ตอ้ งใช้งบประมาณมากนัก แต่
เพิ่มความถี่ ในการจัดและกระจายงานไปยังสถานที่ต่างๆ ซึ่ งอยู่ใกล้กบั ลูกค้า หรื อลูกค้าเดิ นทาง
มาร่ วมงานได้อย่างสะดวก

