บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิ เศษ (Event) ศึ กษากรณี TISCO WEP4 Olympics
glitter night party 2016 สร้างขึ้นเพื่อ จัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าของสถาบันการเงินธนาคาร TISCO ได้
ทาการฝากเงินตามจานวนและเข้าร่ วมการอบรมของธนาคาร ซึ่ งงานจัดเลี้ยงขอบคุณลูกค้าในครั้งนี้
จัดเป็ นครั้ งที่ 4 โดยในครั้งนี้ อยู่ภายใต้คอนเซ็ ป ต์งานกี ฬ าโอลิ มปิ กผูจ้ ดั ท าจึงได้ศึก ษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตามหัวข้อดังนี้
2.1 ความหมายของงาน Event หรื อ การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Maketing)
2.2 องค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม
2.3 รู ปแบบของการจัด Event
2.4 ประโยชน์ของการจัดงานEvent
2.5 บทบาทของออร์กาไนเซอร์
2.1 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ใช้ให้เป็ น ได้ผลมากกว่าที่คิด
(อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ http://www.mmthailand.com/mmnew/marketing-april.html สื บค้ น
ข้อมูลวันที่ 4 สิ งหาคม 2559 )
Event หมายถึ งการจัดงานหรื อจัดกิ จกรรมเพื่อเปิ ดตัวสิ นค้า เปิ ดตัวองค์กร งานแถลงข่าว
หรื อจัดบูทสิ นค้าไม่เพียงแต่จะเพิ่มยอดขายให้แล้วก็ยงั ทาให้แบรนด์ของบริ ษทั เป็ นที่รู้จกั ในสังคม
มากขึ้ น การตลาดยุค ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ต ลอดเวลา การเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภคหรื ออุตสาหกรรมใด สิ่ งสาคัญที่สุดคือการทาให้
ลู กค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติของสิ นค้า“การจัดกิ จกรรมทางการ
ตลาด” นับ เป็ นอี ก ทางเลื อกหนึ่ งที่ ข าดไม่ ไ ด้ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วง
ใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมให้เป็ นที่สนใจและ
เป็ นที่ กล่ าวถึ งทั้งกลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชน และสาธารณชน ถื อเป็ นการแนะนาสิ นค้าและ
ตอก ย้ าความเหนี ยวแน่นกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการฯลฯโดยทั้งหมดที่
กล่าว มานี้ เป็ นวิธีการของ “การตลาดเชิ งกิจกรรม” (Event Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิยม
มาก ยิ่งขึ้นกิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิจกรรมเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลัก
ในยุค ปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น การทา
การตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของผูป้ ระกอบการและนักการตลาดที่
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จะหาวิธีในการดึ งดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายดังจะเห็ นได้วา่ กิ จกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่
เกิ ดขึ้น สามารถสร้ างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้เกิ ดกระแส
ของการแข่งขันการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรื อบางครั้งก็
ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ แต่ได้ผลอาทิงานเปิ ดโครงการงานวัด หรื องานประจาปี การออกบูธตามงาน
นิ ทรรศการหรื องานแสดงสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้นแต่ในความเป็ นจริ งการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดี
ไม่ใช่ เพียงอาศัยแค่งบประมาณ หากแต่ตอ้ งมี การใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creation Idea) ที่จะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่วางเอาไว้เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึ งผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการตลาด เพื่อสร้ างความรู ้ จกั
หรื อความประทับใจในตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ปั จจุ บ นั สิ น ค้าจานวนมี น้อยใช้ก ารตลาดเชิ งกิ จกรรม ในการประชาสั ม พัน ธ์ ธุ รกิ จของ
ตนเอง ซึ่ งจะเห็นได้จากการที่แบรนด์ดงั หลายๆ ค่ายที่ปกติมกั ใช้ เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่างๆ ก็หนั กลับมาเริ่ มให้ความสนใจในการจัดสรรงบการตลาด เชิงกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
มากยิ่งขึ้น สาหรับแบรนด์สินค้าซึ่ งยังไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อกิจกรรมทางการตลาดถือเป็ น
อีกหนึ่ งช่องทางที่ดีที่จะทาให้แบรนด์สินค้าเหล่านี้ สามารถ แจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมากนัก
ซึ่ งในความเป็ นจริ งการจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ง ของการประชาสัมพันธ์แต่ได้ผลมากกว่า
วิธีก ารอื่ นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลู กค้าเป้ าหมายและบุ คคล ทัว่ ไปได้มี ส่ วนร่ วมและเกิ ดการท า
กิจกรรมร่ วม หรื อดาเนินการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้
ชัดเจนกว่าการประชาสั มพันธ์ ท วั่ ไปเหตุผลสาคัญที่ ทาให้ การตลาดเชิ งกิ จกรรมแจ้งเกิ ดและทวี
บทบาทในการจัดสรรงบประมาณทางการตลาดเนื่ องจากการ ที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพง
ขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ ย 10- 15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่ม
เงิ นประมูลเช่ าคลื่ น เนื่ องจากโดยธรรมชาติแล้วสื่ อเหล่านี้ สามารถ เข้าถึ งประชาชนได้ใกล้ชิดแต่
ปัญหาของผูป้ ระกอบการหลายๆ รายคือประชาชนบางส่ วนอาจจะ ไม่ใช้ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการ
วัดผลเพื่อศึกษาว้าสื่ อเจาะเข้าถึ งกลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่น้ นั จึงไม่ สามารถทาได้ชดั เจนการโฆษณา
อย่างไร้ทิศทางอาจจะเกิดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึง ควรวางแผนการใช้งบประมาณทาง
การตลาดเสี ยใหม่เพื่อทาให้การใช้เงินทุกบาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมบางครั้งสามารถสร้ างการรับรู ้ ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม้
แพ่การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้ างกิ จกรรมที่ ดี
และน่ าสนใจ จะทาให้สามารถเลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุ มต่างๆ ได้ท้ งั ก่อนหน้าการจัดกิ จกรรม
ระหว่างกิจกรรม และหลังจากกิจกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและสร้าง
ความจดจาได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากเจ้าของสิ นค้าต้องการสร้างการรับรู ้อย่างต่อเนื่ องขนาดนั้น
ก็ อาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล ซึ่ งด้วยเหตุ ผ ลดังกล่ าวจึ งท าให้เจ้าของสิ น ค้าและบริ ก าร
หลายๆ รายหันมาให้ความสนใจการตลาดเชิงกิจกรรมมากขึ้น
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การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมแบบ IMC (Integrated Marketing Communication) หรื อใช้ ก าร
โฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึ งตัวลูกค้า ทาให้ตราสิ นค้าสามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น
การด าเนิ น การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมจะสามารถใช้ ไ ด้ ผ ลเป็ นอย่า งดี ซ่ ึ งต้อ งควบคู่ ไ ปกับ การท า
โปรโมชัน่ ที่ เหมาะสม มีความคิ ดสร้ างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่งสาหรับกลยุทธ์ ใช้การตลาดเชิ ง
กิจกรรม มีประโยชน์มีหลายประการอาทิเช่น
1. ท าให้ เกิ ด การเผยแพร่ ใ นสื่ อ ต่ างๆ โดยไม่ เสี ย เงิ น ทั้ง นี้ กิ จ กรรมนั้น ต้อ งน่ าสนใจ มี
จุดเด่นที่ทาให้สื่ออยากนาเสนอ
2. ทาให้ได้กลุ่มลู กค้าเป่ าหมายชัดเจน เนื่ องจากสามารถเลื อกกิ จกรรมที่อยูใ่ นความสนใจ
ของลูกค้าเป้าหมายสร้างโอกาสให้เขารู ้จกั และชื่นชอบใน “ตราสิ นค้า” มากขึ้น
3. สาหรับสื่ อมวลชน กลยุทธ์น้ ีนอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยัง
ช่วยสร้างความน่าเชื่ อถือได้ดีอีกด้วย หากเชิญสื่ อมวลชนไปเยี่ยมชมงานหรื อโรงงานหรื อ กิจกรรม
ต่างๆ ที่จดั ขึ้น
การตลาดเชิ งกิ จกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้ างการรับรู ้ ของตรา
สิ นค้าและการสร้างยอดขาย หากมีการจัดการส่ งเสริ มการขายพร้อมกันด้วย นี่ จึงนับได้วา่ เป็ นการ
ใช้งบประมาณด้านการตลาดที่ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณา การใช้การตลาด
เชิ งกิ จกรรมเพื่ อเจาะกลุ่ ม ลู ก ค้านับ วัน จะยิ่งมี ค วามแพร่ ห ลาย แต่ปั ญ หาที่ จะต้อง พิ จารณาและ
วางแผนอย่างรอบคอบ คือ การสร้างการตลาดเชิงกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า
และสามารถเผยแพร่ ข่าวสารแก่คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพการทา กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อ
สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย้างเดียว หรื อ เพื่อส่ งเสริ มการขายไป
พร้ อมกันก็ได้ที่สาคัญคื อต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ับผิดชอบไปให้พร้ อมและ พอเพียงการตลาดเชิ ง
กิ จกรรมที่ ดีจะต้องมี การประสานงานกันระหว่างฝ่ ายการตลาดและฝ่ าย ประชาสัมพันธ์ตอ้ งวาง
ขั้นตอนและกระบวนการของกิ จกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลัง งาน เพื่อสร้างความพึง
พอใจและสร้างการจดจาในตราสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืนในขณะเดียวกัน ต้องบรรลุเป้ าหมาย
ของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้น นัน่ จึงจะถือได้วา่ เป็ นการทาการตลาดเชิง กิจกรรมอย่างเหมาะสม
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2.2 องค์ ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม
(อ่างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
https://rdevent.wordpress.com/2011/06/10/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9
%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%
E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8
%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A/ สื บค้นข้อมูลวันที่
4 สิ งหาคม 2559)
ผูจ้ ดั งาน Event Marketing ต่างมี ความคาดหวังที่ จะได้รับความสนใจจากผูร้ ่ วมงานตาม
กลุ่มเป้ าหมายของผลิตภัณฑ์ที่วางไว้ (niche target audience) กิ จกรรมทางการตลาดที่ช่วยส่ งเสริ ม
ให้ลูกค้าเป้ าหมายได้รับประสบการณ์ ตรง ในการทดลอง หรื อทาความเข้าใจกับผลิ ตภัณฑ์ หรื อ
บริ การที่ผจู ้ ดั ต้องการนาเสนอ (Brand Experience) ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ การใช้เทคนิ ค
และเครื่ องมือสื่ อสารหลากหลาย ผสมผสานกันจนเกิดแรงผลักให้ผลของงานเกิดกับกลุ่มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การจัด Event ที่ดี เกิดจาก
2.2.1 กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
2.2.2 กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าร่ วมงานนั้น มีใครบ้าง
2.2.3 วางรู ปแบบของงาน ว่าต้องการให้งานออกมาในรู ปแบบใด
2.2.4 เลื อ กกิ จ กรรมที่ ส ามารถเรี ย กลู ก ค้า ได้ กิ จ กรรมนั้น ต้อ งมี ค วามน่ า สนใจพอให้
ผูเ้ ข้าร่ วมงานเกิ ดความตื่ น เต้น อยากเข้าร่ ว มกิ จ กรรมด้วย และต้อ งเป็ นสิ่ งที่ เขาจะได้รับ ความ
ประทับ ใจ เกิ ดการจดจ าข้อมู ล ที่ ผูจ้ ดั ต้อ งการน าเสนอ จนสามารถน าไปปฏิ บ ัติใ ห้ เกิ ด ผลตาม
วัตถุ ป ระสงค์ข องการจัด งานได้ สุ ด ท้า ยความประทับ ใจนั้น จะท าให้ เขาตั้ง ตารอคอยที่ จ ะเข้า
ร่ วมงานครั้งต่อไปด้วย
2.2.5 คัดเลือกแขกคนสาคัญ ที่เป็ นที่สนใจของผูร้ ่ วมงาน ที่สามารถดึงคนให้มาร่ วมงานได้
มีใครบ้าง
2.2.6 กาหนด วัน เวลา และสถานที่จดั งาน ให้เหมาะสม
2.2.7 วางกลยุทธ์ ให้เกิ ดการบอกต่อ จะทาอย่างไรให้คนตื่นเต้นกับงานที่ กาลังจะเกิ ดขึ้ น
เกิดการพูดถึง บอกต่อ ชักชวนกันไปอย่าง ไม่มีที่สิ้นสุ ด
บ่อยครั้งที่ Event เล็กๆ สามารถสร้างการบอกต่อ ได้อย่างมากมาย ในเวลาเพียงไม่กี่วนั และทาให้
ธุ รกิจนั้นเป็ นที่รู้จกั ได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
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2.3 รู ปแบบการจัด Events (อ้างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
https://rdevent.wordpress.com/category/%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%E0
%B8%B1%E0%B8%94-events/สื บค้นข้อมูลวันที่ 4 สิ งหาคม 2559)
อีเว้นท์น้ นั ครอบคลุมตั้งแต่งานขนาดเล็ก รอบสื่ อมวลชน จนถึงงานใหญ่ ที่มีผเู ้ ข้าร่ วมงาน
เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการถ่ายทอดสดไป
ทัว่ โลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็ นต้น รู ปแบบการจัด Events มีได้หลากหลาย
มากเท่าที่ผูจ้ ดั จะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัดได้บ่อยๆ
บางงานเหมาะสาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่ น้ ี ขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบ ที่ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
งานได้ อาทิ
1.การแสดง
2. แจกลายเซ็นในงานหนังสื อ
3. การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event)
4. การแสดงข้างถนน
5. งานนิทรรศการ
6. งานเปิ ดตัวสิ นค้า
7. งานเปิ ดร้าน
8. การจัดเลี้ยง งานรื่ นเริ งต่างๆ
9. งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
10. งานเลี้ยงบริ ษทั
เป็ นต้น
Conferences: งานการประชุ ม
การจั ด งานประเภทงานประชุ ม เป็ นงานส าคัญ อี ก งานหนึ่ ง ส าหรั บ นัก จัด งาน ค าว่า
“ประชุม” สามารถใช้ได้กบั หลายกลุ่มบุคคล ตั้งแต่การประชุ มข้อสรุ ปทางวิทยาสาสตร์ ของนักวิจยั
ไปถึ งการฝึ กการขายของกลุ่มตัวแทนผูข้ ายต่างๆการวางแผนการจัดงานอาจเป็ นหน้าที่ของคนใน
องค์กร หรื อจะใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญการจัดงานประชุมก็ได้
สิ่ งทีต่ ้ องคานึงในการจัดงานการประชุ ม
สถานที่: ประเมิ นจากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ขนาดอาจใหญ่ เล็ก ต่างกันไปตั้งแต่ห้อง
ประชุมขนาดเล็ก จนถึงห้องโถงขนาดใหญ่
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ค่ าใช้ จ่าย: ในยุคสมัยที่แต่ละองค์กรณ์ ตอ้ งประหยับงบประมาณกันมากขึ้น บางองค์กรณ์
อาจใชห้องประชุ ม ภายในอลค์กรณ์ เป็ นสถานที่ ในการจัดงานแทนที่ จะไปเช่ าห้ องโถงโรงแรม
ขนาดใหญ่ ในกรณี องค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีพ้นื ที่มากอยูแ่ ล้ว ก็อาจจะได้เปรี ยบกว่า
การคาดการจ านวนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม : การเลื อ กผู เ้ ข้า ร่ วม ประชุ ม จากต่ า งที่ ต่ า งถิ่ น
โดยเฉพาะในจังหวัดที่ ไกลออกไป อาจเป็ นอุ ป สรรคและเป็ นการเพิ่ มค่ าใช้จ่าย ให้ท้ งั ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมและทั้งผูจ้ ดั งาน
ที่พัก: ถึ งแม้ว่าที่ ประชุ มอาจจะใหญ่และเพียงพอ แต่หากในเมืองนั้นมีที่พกั น้อยและไม่
เพียงพอสาหรับผูท้ ี่มาประชุม นัน่ ก็อาจไม่ใช่ตวั เลือกที่เหมาะสมนัก
การวางผังห้ องประชุ ม: เรื่ องห้องประชุมอาจเป็ นเรื่ องไม่สาคญสาหรับใครบางคน แต่งาน
การประชุ ม บางงาน อาจต้อ งมี Presentation ประกอบการประชุ ม ฉะนั้น เรื่ อ งต าแหน่ ง ของขอ
monitor และตาแหน่งเก้าอี้ในห้องประชุมจึงเป็ นอีกปั จจัยที่ตอ้ งคานึงถึง
ประเภทของการประชุ ม






Academic conferences: การประชุมทางการศึกษา
Medical conferences: การประชุมทางการแพทย์
Business conferences: การประชุมทางธุ รกิจ
Training conferences: การประชุมฝึ กอบรม
Internet conferences: การประชุมผ่านเครื่ อข่าย internet

Trade Shows: งานแสดงสิ นค้ า
งานแสดงสิ นค้า เป็ นงานที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ องค์ ก ร เพราะนอกจากจะได้ น าเสนอ
ผลิ ตภัณฑ์แล้ว ยังได้มีปฏิ สัมพันธ์ กบั ลู กค้าและผูป้ ระกอบธุ รกิ จเจ้าอื่นๆอีกด้วย งานแสดงสิ นค้า
ต่างๆจัดขึ้ นอยู่บ่ อยๆโดยมี เจ้าภาพเป็ นสภาหอการค้า มี ท้ งั งานปนะเภาชุ มชนไปจนถึ งงานใหญ่
ระดับประเทศ โดยทัว่ ไปแล้วงานแสดงสิ นค้านี้ มีขอ้ ดี อยูท่ ี่การจัดเป็ นสาหรับเฉพาะกลุ่ม เช่ นงาน
เรื อก็จะเรี ยกความสนใจได้มากสาหรับคนที่อยูแ่ ถบทะเลหรื อมีงานอดิเรา เป็ นการล่องเรื อออกทะเล
หรื องาน expo ต่างๆก็จะเป็ นสาหรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องการตกแต่งบ้านหรื อผูร้ ับเหมาต่างๆ เป็ นต้น ข้อดี
และข้อเสี ยของการออกงานแสดงสิ นค้า มี ดงั นี้ ข้อดี : งานแสดงสิ นค้าทาให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จได้
พบปะกับ ผูค้ นจานวนมากในเวลาที่เร็ ว และที่สาคัญคือผูค้ นเป็ นฝ่ ายเดิ นเข้าหาเรา หากใครสนใจ
และแวะชมบูธของเราก็เริ่ มมัน่ ใจได้เลยว่า เขาจะเป็ นลูกค้าของคุณด้วย การสร้าง display ให้บูธของ
คุณให้น่าสนใจจึงเป็ นการช่วยได้อย่างมาก ข้อเสี ย: ต้องใช้เงินเป็ นจานวนมาในการออกงานแสดง
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สิ นค้าแต่ละครั้ง ถ้างานใหญ่มีผูป้ ระกอบการณ์ เข้าร่ วมงานมาก นัน่ แสดงถึงการที่จะมีเข้าร่ วมงาน
มากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นงานประเภทนี้จะมีค่าเช่าบูธค่อนข้างสู ง ซึ่ งก็เป็ นข้อเสี ยที่เราต้องแลก
Seminar: งานสั มมนา
ใครว่าการเรี ยนรู ้ จบแค่ในห้องเรี ยน? การสัมมนาเป็ นงานอีกประเภทหนึ่ งที่มีความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก เพราะสามารถให้ ค วามรู ้ ข ้อมู ล แก่ ค นเป็ นจานวนมากได้ในเวลาเดี ย วกัน การจัด
สัม มนามี หลายรู ป แบบ จัดเป็ นแบบส่ วนตัวหรื อแบบสาธารณะ จัดเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบต่อเนื่ อง
หลายครั้งหรื อแบบงานเดียวบ้าง จะจัดเป็ นเชิ งธุ รกิจหรื อเป็ นการให้ความรู ้ อย่างเดียว นอกจากนั้น
ยังเลื อกจัดเป็ นการสอนโดยวิทยากรหรื อเป็ นเชิ งสนทนาก็ได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั เนื้ อหาปละประเด็น
หลักของการจัดสัม มนาด้วย อย่างไรก็ตามงานสัมมนามี ความเป็ นทางการน้อยกว่าการเรี ยนรู ้ ใน
ห้องเรี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานรู ้สึกผ่อนคลายอีกทั้งยังเป็ นโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็นหรื อโต้เถียงข้อสรุ ปกันภายในงานได้อีกด้วย
การเตรี ย มงานสั ม มนา คล้ายกับ การบริ ห ารบริ ษ ัท ให้ ป ระสบความส าเร็ จ ควรมี ก าร
วางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือนทั้งเรื่ องธี มงาน หัวข้อที่จะพูด พูดเรื่ องอะไร และพูดให้ใครฟัง
2.4 ประโยชน์ ของการจัดงาน Event Marketing
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 ว มงาน เห็ น ด้ ว ยกั บ สิ่ งที่ วิ ท ยากรก าลั ง น าเสนอได้ ง่ า ยๆ มี โ อกาสได้ ท ดลองใช้ ได้ รั บ
ประสบการณ์ ตรงและเกิ ดความประทับใจในคุ ณสมบัติเด่น ของสิ นค้า และบริ การ ตามที่นาเสนอ
สุ ดท้ายคื อ สามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ทนั ที กรณี ที่เป็ นลู กค้าประจาก็เสริ มสร้ างความประทับใจใน
บริ การ ให้เป็ นลู กค้ากันไป นานาน ขั้นตอนในการขายถู กตัดทอนลง สามารถซื้ อได้ ในงานทันที
พร้ อมโปรโมชั่น ราคาพิเศษ ให้ตดั สิ นใจซื้ อง่ายขึ้นอีก อีกทั้งยังเพิ่มการรับรู ้ในตราสิ นค้าอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่าง แบรนด์กบั ลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิ ด
ธุ รกิจ และสิ่ งดีๆที่เกิดขึ้นได้ตามมา ดูตวั อย่างงานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็ จในระดับอินเตอร์ คือ
การประชุ ม ผู ้น าเอเพค (APEC) ที่ ผู น้ าจากแต่ ล ะประเทศเข้า ร่ ว มประชุ ม กัน ในประเด็ น ร้ อ น
หลากหลายประเด็ น แต่ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมอย่างดี การวางแผนงานและ ตรวจเช็ คความ
เรี ยบร้อยของงาน เป็ นงานประจาวันที่ผจู ้ ดั ต้องทา เมื่อจบงานผูน้ าของแต่ละประเทศกลับไป พร้อม
กับลายเซ็นที่เซ็นลงนามข้อตกลงต่างๆ ตามเป้ าหมายของการประชุม
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2.5 บทบาทของออร์ กาไนเซอร์ Organizer (อ้างอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์
https://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 บค้นข้อมูลวันที่ 4 สิ งหาคม 2559)
บทบาทของออร์ กาไนเซอร์ คือ ดาเนิ นกิจกรรมให้สอดรับกับ “ความต้องการ” ของลูกค้า
โดยการต้องทาให้เขารู ้สึกว่ามีประสบการณ์ร่วม เกิดความชอบ ที่สาคัญคือ “ความเข้าใจตรงกัน”
ข้อสาคัญ “สิ่ งที่ นาเสนอ” ไปต้องลงมือทาอย่างเป็ น “รู ปธรรม” ตามสัญญาให้ได้ทุกครั้งของการ
ประชุ มเพื่อกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการดาเนิ นกิจกรรมการตลาด จึงควรจะมี “ผูท้ ี่มีอานาจในการ
ตัดสิ นใจ” รวมถึงผูท้ ี่จะนาความคิดนั้นไปสร้างกิจกรรมขึ้นมาอยูร่ ่ วมด้วยเสมอ เพราะมิฉะนั้นแล้ว
ก็จะเกิ ดความผิดพลาดในการสื่ อสาร และเสี ยเวลาแก้ไขงานที่นาเสนอไปโดยเปล่าประโยชน์ใน
การประชุ มครั้งแรก บุคคลากรฝ่ ายออร์ กาไนเซอร์ ควรจะเป็ นผูท้ ี่รับฟั งอย่างตั้งใจ แม้วา่ ในระหว่าง
นั้นจะคิดงานออกมาได้ทนั ที ก็ควรจะบันทึกไว้ และหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อนาเสนอในโอกาสต่อไป ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะให้เวลาคิดงานประมาณ 5-7 วันทาการรู 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 องเดี ยว เพื่อที่จะทาให้กิจกรรมนั้นมีความโดดเด่นบุคคลากร
ในการทางาน ออร์ กาไนเซอร์ น้ นั หลักๆ ควรมีอย่างน้อย 5 ตาแหน่ง คือ
1. Business Development หรื อ Sale Director ตาแหน่ งนี้ มี บ ทบาทส าคัญ ในการหาลู ก ค้า
ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งเป็ นผูม้ ี ป ระสบการณ์ มี ส ายสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ท้ ัง ลึ ก และกว้า ง เพราะต้อ งอาศัย ความ
เชี่ยวชาญด้านการดาเนินธุ รกิจ การเจรจาต่อรอง ฯลฯ
2. AE (Account Executive) เป็ นผูด้ ูแลและบริ หารจัดการลูกค้า ทั้งในส่ วนของงบประมาณ
ประสานงานกับฝ่ ายความคิดสร้างสรรค์
3. Creative ฝ่ ายนี้ จะเป็ นส่ วนคิดงาน ว่ากิ จกรรมการตลาดควรจะมี Concept หรื อแนวคิด
หลัก อย่า งไร ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ห รื อ ไม่ ? ซึ่ งควรจะเข้าร่ วมรั บ ฟั ง “ความ
ต้องการของลูกค้า” เพราะจะต้องเป็ นผูน้ าเสนองาน คนเป็ นครี เอทีฟที่ดี ควรจะมีไหวพริ บ ปฏิภาณ
ที่ดีเลิศ สามารถหาเหตุผลมาจูงใจ และโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้ องานของตนเองได้
4. Producer ฝ่ ายนี้ จะเป็ นผูล้ งมือจัดทากิ จกรรม หรื อคัดเลือกองค์กรภายนอกเข้ามารับช่วง
งาน (Out Source) และดูแลรายละเอียดต่างๆ ของงานที่เกิดขึ้น
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5. Designer ส่ วนนี้จะเป็ นการออกแบบ งานศิลปะ หรื อผลิตสื่ อที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมฯ
สาหรับ บริ ษทั ออร์ กาไนเซอร์ ขนาดเล็กนั้น บางตาแหน่งอาจจะเป็ นคนๆ เดียวกันก็ได้ เช่น เป็ นทั้ง
AE และ Creative ซึ่ งต้องคิ ดและนาเสนองาน กับ ลู ก ค้าอยู่ตลอดเวลา ส าหรั บ ส่ วนงานที่ เหลื อ
บริ ษ ัท ออร์ ก าไนเซอร์ สามารถจัดจ้างบริ ษ ัท ฯ ภายนอกเข้ามาสนับ สนุ น ได้ ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ อ ง
เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การจัดแสดงแสงสี เสี ยง หาพริ ตตี้ หรื องานก่อสร้างบู๊ท, ป้ ายประชาสัมพันธ์
ที่เกี่ ยวข้องโดยปกติแล้ว บริ ษทั ออร์ กาไนเซอร์ จะไม่รับตั้งชื่ อแบรนด์ หรื อออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้กบั ลูกค้า เนื่ องจากไม่ใช่งานที่ถนัด การเลือกใช้บริ การของบริ ษทั ฯ เหล่านี้ ผูว้ า่ จ้างจึงต้องเข้าใจ
“ความเชี่ ยวชาญ” ก่ อนว่า บริ ษ ทั ตัวแทนโฆษณาแบบไหนมี ท ักษะด้านใด เคยมี ผลงานมาก่ อน
หรื อไม่ ?อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ออร์ กาไนเซอร์ ที่มีวิธีการดาเนิ นกิ จกรรมการตลาดที่ดี ก็ยงิ่ สามารถ
สร้ างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดกับแบรนด์ได้การนาเสนองานของ บริ ษทั ออร์ กาไนเซอร์ หลังจากรับบ
รี ฟจากลูกค้าแล้วเมื่อถึงวันที่ตอ้ งนาเสนองานจะต้องเริ่ มต้นด้วยการทบทวน “วัตถุประสงค์” ของ
การจัดงาน เพื่อตรวจสอบว่ามีความเข้าใจตรงกันหรื อไม่ สามารถเริ่ มต้นด้วย “คาถาม” ซึ่ งควรจะมี
เทคนิ คให้ลูกค้า “เห็นด้วย” อยู่เสมอ จากนั้นจึงอธิ บายลักษณะงานที่ ออกแบบมา หากเป็ นไปได้
ควรจัดทาเป็ นพรี เซ็นเตชัน่ ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเห็ นภาพ และเข้าใจ
ชัดเจนมากขึ้น Creative หรื อผูน้ าเสนอแผนกิ จกรรมการตลาดนี้ จึงต้องมีบุคลิ กภาพที่ดี น่ าเชื่ อถื อ
กล้าประสานตา น้ าเสี ยงชัดเจน และมีภาษากายอย่างเหมาะสม

