บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานการดาเนินงานสหกิจเรื่ อง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อโปรโมท Education Festival
ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่ นเกล้า และศึกษาหาข้อมูลของขั้นตอนในการจัดกิจกรรมพิเศษ ในการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาได้นาเสนอตามหัวข้อต่างๆดังนี้
2.1 การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing)
2.2 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
2.1 การตลาดเชิงกิจกรรม
หากจะพูดถึ งคาว่าอีเวนท์ในความหมายของ Event Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5) ระบุว่าเป็ น
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู ้และโน้มน้าวใจกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้บริ การ
ด้านเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้แปลคาว่าอีเวนท์ มาร์ เก็ตติ้ง ว่าคือ “การสื่ อสารการตลาด
ผ่านกิจกรรม” (หน้า 52) ซึ่ง หมายถึง “เครื่ องมือสื่ อสารที่นาแบรนด์ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยสร้ างประสบการณ์ ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเองผ่านทางรู ป รส กลิ่ น เสี ยง
สัมผัส” (หน้า 55)
ทาง Unilever (อ้า งถึ ง ในเกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น , 2555: 55) มองว่า อี เวนท์ มาร์ เก็ ตติ้ ง “เป็ น
เครื่ องมือหนึ่ ง ที่ทาให้แบรนด์มีชีวิต ทาให้กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายได้รับประสบการณ์ ร่วมกับแบรนด์ (Event
marketing is the tool to bring your brand to life, giving the total brand experience to your target audience.)
วิลสา กลางณรงค์ (2543) ให้คาจากัดความคาว่า Event Marketing ซึ่ ง ในขณะนั้นแปลว่า การตลาด
เชิ งกิ จกรรม ว่าหมายถึ ง เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดชนิ ดหนึ่ งที่สื่อสารกับผูบ้ ริ โภคโดยตรงด้วยการจัด
กิจกรรมพิเศษหรื อเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์และเสริ มสร้างความเป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์จากความหมายข้างต้น อาจจะสรุ ปได้วา่ คาว่า Event Marketing นั้น หมายถึ ง
“แนวคิด” ทางการสื่ อสารการตลาดที่ใช้การจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด นัน่ คื อ การ
สื่ อสารแบรนด์ รวมทั้ง การสื่ อ สารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้ง สร้างเอกลักษณ์
และภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั แบรนด์ ดังนั้น หากจะแปลคาว่า Event Marketing ว่า “การสื่ อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม” ตามคานิยามของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
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2.2 ประเภทของกิจกรรมพิเศษ
เกรี ยงไกร กาญจนโภคิน ( 2555:67-79) ได้เสนอรู ปแบบกิ จกรรมตามประเภทของกิ จกรรมพิเศษ
ดังนี้
2.2.1 กิจกรรมทีเ่ จ้ าของแบรนด์ เป็ นเจ้ าของแต่ เพียงผู้เดียว (Sole event) สามารถแบ่ งออกได้ เป็ น 10
รู ปแบบ คือ
- งานเปิ ดตัวสิ นค้า หรื อบริ การ (Launching) รวมถึ ง พิธีเปิ ดงานต่าง ๆ (Grand Opening / Opening
Ceremony) ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่หวังผลทางการประชาสัมพันธ์ภายหลังด้วย
- งานฉลองครบรอบ (Anniversary) สามารถจัดงานเพื่อหวังผลทางการตลาด การประชาสัมพันธ์
หรื อลูกค้าสัมพันธ์ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบและแนวทางของแต่ละองค์กร
- งานประชุ ม (Meeting / Convention / Conference) เป็ นกิ จกรรมที่สามารถใช้สื่อสารแบรนด์และ
กระตุน้ ยอดขายได้ในกรณี เป็ นองค์กรที่มีตวั แทนจาหน่าย
- การจัดประกวด (Contest) เป็ นกิ จกรรมที่ เหมาะกับการสร้ างการมี ส่วนร่ วมกับแบรนด์ (Brand
participation) เช่น ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย หรื อ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ที่มี ยูนิลีเวอร์ เป็ นเจ้าของรายการ
- การแข่งขัน (Competition) เป็ นกิ จกรรมที่ให้กลุ่มเป้ าหมายมาร่ วมแข่งขันหรื อร่ วมชม เช่ น การ
แข่งขันหุ่ นยนต์ Rescue Robot ของเอสซี จี ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็ นผูน้ าด้าน Innovation ของแบรนด์
เอสซีจี
- งานสัมมนา (Seminar / Symposium) เป็ นการจัดสัมมนาในเชิ งวิชาการ ซึ่ งเจ้าของแบรนด์ก็จะได้
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี เนื่ องจากได้บุ ค คลที่ มี ชื่อเสี ย งหรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญมาพูดเป็ นการสนับ สนุ น และสร้ างความ
น่ าเชื่ อถื อให้กบั แบรนด์ เช่ น ธุ รกิ จยาหรื อวัสดุ ทางการแพทย์ที่นาแพทย์จากต่างประเทศมาพูดเพื่อดึงดูด
ความสนใจจากแพทย์ไทย
- งานมอบรางวัล (Award Presentation) เป็ นกิ จกรรมที่สาคัญของธุ รกิ จที่มีตวั แทนจาหน่ าย ซึ่ งจัด
ขึ้นเพื่อสร้ างกาลังใจให้กบั ผูไ้ ด้รับรางวัล รวมทั้งเป็ นการจูงใจและกระตุน้ ให้ผทู ้ ี่ยงั ไม่ได้รับรางวัลมีความ
มุ่งมัน่ ต่อไป
- กิ จกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Event) หรื อกิ จกรรมกระตุ น้ ยอดขาย (Incentive) เป็ นกิ จกรรมที่
ตอบแทนฝ่ ายขายหรื อตัวแทนจาหน่ ายที่ มีย อดขายถึ งเป้ าหมายที่ กาหนดหรื อตอบแทนลู ก ค้าพิ เศษ โดย
จัดเป็ นกิจกรรมท่องเที่ยว หรื อกิจกรรมพิเศษเฉพาะกลุ่ม เช่นจัดคอนเสิ ร์ตหรื อชมภาพยนตร์ รอบพิเศษ
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- กิ จกรรมเพื่ อการประชาสั ม พันธ์ และกิ จกรรมเพื่ อความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม (PR and CSR
Event) เป็ นกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์หรื อองค์กร โดยการจัดกิจกรรมแสดงถึงความใส่
ใจและคานึงถึงสิ่ งแวดล้อมและสังคม เช่น กิจกรรมปลูกป่ าของกลุ่ม ปตท.
- กิจกรรมสร้ างความบันเทิงและกี ฬา (Entertainment / Sport Event) คือกิ จกรรมที่ใช้ความบันเทิง
เช่น คอนเสิ ร์ต หรื อกีฬา มาเป็ นจุดดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายให้เข้าร่ วมกิจกรรม
2.2.2 กิจกรรมทีม่ ีหลายองค์ กรเข้ ามาเกีย่ วข้ อง (Joint Event) มี 4 รู ปแบบคือ
- นิทรรศการ (Exhibition / Exposition) เป็ นกิจกรรมที่องค์กรที่เข้าร่ วมงานต้องการแสดงภาพลักษณ์
หรื อแสดงผลงานต่าง ๆ มากกว่าการส่ งเสริ มการขาย เช่ น งานบีโอไอแฟร์ ของสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุน ที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมเพื่อแสดงศักยภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเน้น
การสร้างภาพลักษณ์และสื่ อสารแบรนด์ขององค์กรเอง
- งานแสดงสิ นค้า (Trade Show) เป็ นกิ จกรรมเพื่อดึ งผูผ้ ลิ ตกับผูซ้ ้ื อมาพบกัน โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อการเจรจาทางการค้า เช่น งานมหกรรมสิ นค้าของขวัญ ของใช้ภายในบ้าน หรื อ BIG+BIH ที่จดั โดยกรม
ส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์
- งานออกร้านขายสิ นค้า (Trade Fair) เป็ นงานที่รวบรวมสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ไว้ในงานเดียวเพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคจับจ่ายได้ง่ายขึ้น เช่น งานสัปดาห์หนังสื อแห่งชาติ งานแสดงสิ นค้าเครื อสหพัฒน์
- การเป็ นผูส้ นับสนุ นกิจกรรมพิเศษ (Event Sponsorship) นัน่ คือ องค์กรเข้าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
กิจกรรมพิเศษโดยการเป็ นผูส้ นับสนุนสิ่ งที่จะได้รับกลับมาคือภาพลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่ องกับกิจกรรมพิเศษครั้ง
นั้น เช่น เครื่ องดื่มชูกาลังเรดบูล ให้การสนับสนุนการแข่งรถสู ตร 1 (Formula 1) ก็สะท้อนแบรนด์ที่แสดงถึง
พละกาลัง ความเร็ ว กระตือรื อร้น คนรุ่ นใหม่ เป็ นต้น
หากจะพูดถึงเฉพาะกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing
Public Relations) นั้น Giannini Jr. (2010: 174) ได้เสนอรู ปแบบกิจกรรมเป็ น 6 ประเภท คือ
1) งานแสดงสิ นค้า (Trade Shows)
2) การประชุม (Conferences)
3) งานสัมมนา (Seminars)
4) กิจกรรมเพื่อชุมชน (Community Events)
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5) กิจกรรมสาธารณะกุศล (Charity Events)
6) งานแถลงข่าว (Press Conferences
จะเห็นได้วา่ รู ปแบบของกิจกรรมพิเศษนั้น มีหลากหลายขึ้น อยูก่ บั ผูเ้ ขียนตาราว่าจะแบ่งอย่างไร
2.3 วัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม
-

ต้องกาหนดให้ชดั เจนว่า จัดกิจกรรม (Event) เพื่อต้องการอะไร ?
เพื่อเชิญชวนกลุ่มเป้ าหมาย ให้เข้าร่ วมกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้น
เพื่อโน้มน้าวใจ กลุ่มเป้ าหมายให้เห็นคล้อยตาม
เพื่อปลุกเร้า ให้กลุ่มเป้ าหมาย ตระหนักถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
เพื่อย้าเตือน กลุ่มเป้ าหมาย ให้ระลึกถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
เพื่อสร้างความจดจา ให้เกิดขึ้น
เพื่อให้ความรู้ ในสาระอันเป็ นประโยชน์แก่กลุ่มเป้ าหมาย ได้ใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
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สรุ ปได้ว่าการจัดEvent Marketing เป็ นที่ นิยมในการสร้ างกระแสให้กบั แบรนด์ ซึ้ งกิ จกรรมที่ จดั
ขึ้ นมานี้ ก็เป็ นการดึ งดู ดกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับ สิ นค้าของเรา ซึ้ งสามารถทาได้ท้ งั เป็ นกิ จกรรม
ภายในองค์กร กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย เพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอกย้ าความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การออกร้ าน
เพื่อการประชาสัมพันธ์ การบอกกล่าวถึ งการเปลี่ ยนแปลงของแบรนด์ดว้ ยการจัดประกวด การจัดแข่งขัน
การจัดฉลองความสัมเร็ จ หรื อวันครบรอบต่างๆ การทาแรลลี่ การจัดสัมมนา ไม่ว่ากิ จกรรมนี้ จะถูกจัดขึ้น
ด้วยเหตุใดก็ตาม ล้วนเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งทาเพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรงภาพลักษณ์ ของแบรนด์
จะถูกถ่ายทอดผ่านรู ปแบบการจัดงาน การตกแต่งสถานที่รวมไปถึ งบรรยากาศของงาน ที่สร้ างขึ้นมาด้วย
รู ปแบบกิ จกรรมเชิ ง Event Marketing จึงเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในปั จจุบนั นี้ ทาให้
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
ข้อดี ของการทาการตลาดเชิ งกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะ
เป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การแข่งขัน การ
มอบรางวัล การจัดขอบคุ ณลู กค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชั่นโชว์ คอนเสิ ร์ต ละครการกุ ศ ล การจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย โดยเข้ามาแทนที่การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติมสี สันด้วยการแสดงบน
เวที กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดยดึงดูดให้คนมาสนใจและร่ วมกิจกรรมให้
มากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็นสามารถเชื่ อมโยงไปยัง
สิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิทรรศการให้ความรู ้ การแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัด
แสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความหลากหลายของการจัดการตลาดเชิ งกิ จกรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งการตลาดเชิ ง
กิจกรรมในปั จจุบนั สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ หลายจุดพร้อมกันได้
การตลาดเชิ งกิ จกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้ างการรับรู ้ ของตราสิ นค้าและ
การสร้ างยอดขายหากมีการจัดการส่ งเสริ มการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็ นการใช้งบประมาณด้านการตลาดที่
ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา โดยสรุ ปการจัดทากิจกรรมพิเศษต้องพิจารณาหลักการ
โดยกิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ชื่ อของกิจกรรมที่จดั ต้องมีชื่อ
ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ยต้อง
มี ป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่างทัว่ ถึ ง ควรมีสัญลักษณ์ ประจางาน (Mascot) เพื่อสร้ าง
ความสะดุดตา คึกคัก เป็ นที่น่าสนใจ ควรเชิ ญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
อย่า งเพี ย งพอ ทั้ง ก่ อนและหลัง การจัดกิ จกรรม ควรเชิ ญผูม้ ี ชื่ อเสี ย งหรื อผูท้ ี่ สั ง คมส่ วนใหญ่ รู้จกั มาร่ วม
กิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง นักกีฬา ที่มีชื่อเสี ยง ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ

