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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การตลาดยุคปั จจุ บนั มี การเปลี่ยนแปลงและปรั บเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึง
กลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ น ค้า ใด สิ่ ง สํา คัญ ที่ สุ ด คื อ การทํา ให้ลู ก ค้า ได้มี โ อกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ขาดไม่ได้สาํ หรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว
ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทําให้สินค้าหรื อกิจกรรม
ที่จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนําสิ นค้า เพื่อตอกยํ้าความเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อ
บอกกล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของกิ จ การ ฯลฯ เป็ นวิธีก ารของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม ( Event
Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิยมมากยิง่ ขึ้น กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทําให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
กับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้ น และสามารถวัดผลได้จากภายในงานที่ เราจัดกิ จกรรม ในการ
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 Event Marketing
ตามความหมายของนักการตลาดการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม คื อ เครื่ องมื อทางการตลาดในรู ปแบบ
กิ จกรรม ที่แต่ละผลิ ตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึ งดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และบริ ษทั
สามารถสร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทํากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น การ
จัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทําแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น (เกรี ยงไกร กาญจนะ
โภคิน, 2550)
ในมุ ม ของเกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น นัก บริ ห ารผูค้ วํ่า หวอดในงานการตลาดเชิ ง
กิจกรรม คําว่า Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคําจํากัด
ความของ Event marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์
ตรงของกลุ่มเป้าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่า
ตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจํา
ผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่ น เสี ย ง สัมผัส จากประสบการณ์ ตรงของตนเองที่ ไ ม่สามารถ
ถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั ให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม ว่า
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ประกอบด้ว ย 1) Brand
experience คื อ
เครื่ อ งมื อที่ ถ่า ยทอดความเป็ นตัว ตนของตรา
สิ นค้า 2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3) Gain more attention from
niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4) Lead, support,
amplification for any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550)
การทําการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ดังจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
สร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทําให้เกิดกระแสของการแข่งขันการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรื อบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ
แต่ได้ผล อาทิ วันสําคัญต่างๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องานประจําปี หรื อการออกบูธในแหล่ง
ชุมชน แต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณ
หากแต่ ตอ้ งมี การใช้ความคิดสร้ างสรรค์ (Creation Idea) ที่ จะนําไปสู่ ความสําเร็ จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจํานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึง
ผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อสร้ างความรู ้ จกั หรื อประทับใจในตรา
สิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ปั จจุ บนั สิ นค้าจํานวนไม่น้อยใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จของ
ตนเอง โดยเฉพาะตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั ดี ที่ปรกติมกั ใช้เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อ
ต่างๆ เริ่ มให้ความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิงกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมาก
ยิง่ ขึ้น สําหรับตราสิ นค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อกิจกรรมการตลาดเป็ นช่องทางที่ดีที่ทาํ
ให้ตราสิ นค้าเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมากนัก (วิทยา ด่านธํารงกูล, 2548) ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ ง การจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่า
วิธีก ารอื่ น ๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป้ าหมายและบุ คคลทัว่ ไปได้มีส่วนร่ ว มและเกิ ด การทํา
กิจกรรมร่ วม หรื อดําเนินการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทําให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้
ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
เหตุผลสําคัญที่ทาํ ให้การตลาดเชิงกิจกรรม แจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ ประมาณ
การตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพงขยับ
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ราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีคา่ ยต่างๆ ทุ่มเงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดยธรรมชาติ
แล้วสื่ อเหล่านี้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ใกล้ชิด แต่ปัญหาของนักการตลาดคือประชาชนบางส่ วน
อาจจะไม่ใช่ ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อศึกษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่จึงไม่
สามารถทําได้ชดั เจน การโฆษณาอย่างไร้ทิศทางอาจจะเกิดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึง
วางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทําให้การใช้เงินทุกบาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่แพ้
การนําเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและ
น่ าสนใจ จะทําให้เลือกเผยแพร่ ข่าวสารในมุมต่างๆ ได้ ทั้งก่อนหน้าการจัดกิ จกรรม ระหว่าง
กิจกรรม และหลังจากกิ จกรรม ทําให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้างความ
จดจําได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้างความต่อเนื่ องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล
จากเหตุผลข้างต้นปั จจุบนั สิ นค้าต่างๆ จึ งให้ความสนใจหันมาทําการตลาดเชิ งกิ จกรรม
แบบ integrated marketing communication หรื อใช้การโฆษณาร่ วมกับการทําตลาดแบบถึงตัวลูกค้า
ทําให้ตราสิ นค้า เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีหลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความ
สนใจกับการทําตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1. สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การโฆษณา
ไม่สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2 สามารถใช้ขอ้ มูลในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองได้
3. สามารถผสานการทําการตลาดเชิ งกิจกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
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ข้อดีของการทําการตลาดเชิงกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การ
แข่งขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละคร
การกุศล การจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการขาย โดยเข้ามาแทนที่ ก ารลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจ
เพิ่มเติมสี สันด้วยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดย
ดึงดูดให้คนมาสนใจและร่ วมกิจกรรมให้มากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนา
เฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็นสามารถเชื่ อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิ ทรรศการให้
ความรู ้ การแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความ
หลากหลายของการจัด การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมทั้ง สิ้ น อี ก ทั้ง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมในปั จ จุ บ ัน
สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม.
และเมืองสําคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2551) การตลาดเชิงกิจกรรมจึง
กลายมาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการโฆษณาในปั จจุบนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลยทีเดียว
การดําเนิ นการตลาดเชิ งกิ จกรรมจะสามารถใช้ให้ผลอย่างดี ยิ่ง ต้องควบคู่ไปกับการทํา
โปรโมชั่นที่ เหมาะสม มี ความคิดสร้ างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง กลยุทธ์ใช้การตลาดเชิ ง
กิจกรรม มีประโยชน์มีหลายประการ เช่น
1. ทําให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจมีจุดให้สื่อ
อยากนําเสนอ
2. ทําให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เนื่องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย สร้างโอกาสให้เขารู ้จกั และชอบ “ตราสิ นค้า” มากขึ้น
3. สําหรับสื่ อมวลชนกลยุทธ์น้ ีนอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยัง
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีอีกด้วย
หากเชิญสื่ อมวลชนไปเยีย่ มชมงานหรื อโรงงานหรื อ
กิจกรรม ดังนั้นหลักสําคัญในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมคือ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ าํ ใคร
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สรุ ป
ข้อดีของการจัดอีเว้นท์ คือการเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคได้สัมผัสกับแบรนด์โดยตรง เช่น ทดลองใช้
และได้ชิมรสชาติของอาหาร ทําให้เกิดความประทับใจและรับรู ้ ได้ถึงความโดดเด่นของคุณสมบัติ
ของสิ นค้าและบริ การแต่ละประเภท และเกิดการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
ส่ ว นใหญ่ นิย มจัด ในห้า งสรรพสิ น ค้า นิ ย มเชิ ญ ดารา ศิ ลปิ น และคนดัง ในวงการต่ างๆ มาร่ ว ม
กิจกรรม นอกจากจะเป็ นงานที่สามารถเชิญลูกค้าเก่ามาร่ วมกิ จกรรมตอกยํ้าความสัมพันธ์แล้ว ยัง
สามารถสร้างลูกค้าใหม่ได้จากบุคคลทัว่ ไปที่เดินอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า รวมทั้งแฟนคลับของดารา
และศิ ลปิ นที่ มาร่ วมงานดาราคนไหนอยู่ในกระแสหรื อกําลังได้รับความสนใจจากสังคมจึงต้อง
เดินสายร่ วมงาน Event Marketing

