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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึกษาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมออดิ ชั่น งาน ฮอตเวฟ มิ วสิ ค อวอร์ ด มุ ง้ เน้นสร้ าง
กิ จกรรมพิเศษขึ้ นเพื่อดึ งดู ดเป้ าหมาย เพื่อโปรโมทรายการและสร้ างสรรค์ประสบการณ์ ที่ดีกบั
กลุ่มเป้าหมายโดยจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง ซึ่ งดําเนินควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมที่
มีความโดดเด่น แปลกใหม่ สร้างสรรค์ (Signature event) ซึ่ งทั้งหมดนี้จะมีการสื่ อสารถึงเป้ าหมาย
ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพผูจ้ ดั ทําจึงได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการตลาดเชิงกิจกรรม
การตลาดเชิงกิจกรรมคุณเกรียงไกร กาญจะภาคิน (Event Marketing)
Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคําจํากัดความของ
Event marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของ
กลุ่มเป้าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้า
นั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู ้และจดจําผ่านสัมผัส
ทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ ย
วิธีอื่นๆ นอกจากนี้ยงั ให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิงกิจกรรม ว่าประกอบด้วย
1) Brand experience คือ เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า
2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม
3) Gain more attention from niche targets คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายศึกษาลงไปในแนวลึก
4) Lead, support, amplification for any IMC tools คื อ เครื่ องมื อ ผสมผสานเพิ่ ม แรงผลั ก สู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล
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เหตุผลสํ าคัญของการตลาดเชิงกิจกรรม
เหตุ ผ ลสํา คัญ ที่ ท าํ ให้ก ารตลาดเชิ ง กิ จ กรรม แจ้ง เกิ ด และทวี บ ทบาทในการจัด สรรงบ
ประมาณการตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคา
แพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่มเงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดย
ธรรมชาติ แ ล้ว สื่ อ เหล่ า นี้ สามารถเข้า ถึ ง ประชาชนได้ใ กล้ชิ ด แต่ ปั ญ หาของนัก การตลาดคื อ
ประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่ ใช่ ลูกค้า เป้ าหมายเลย วิ ธีการวัดผลเพื่อศึ กษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่มที่
ต้องการหรื อไม่จึงไม่สามารถทําได้ชดั เจน การโฆษณาอย่างไร้ ทิศทางอาจจะเกิดความสู ญเปล่า
ตามมา เจ้าของสิ นค้าจึงวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทําให้การใช้เงินทุก
บาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิ งกิจกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่แพ้
การนําเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและ
น่ า สนใจ จะทํา ให้เลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุ มต่ า งๆ ได้ ทั้ง ก่ อนหน้า การจัดกิ จกรรม ระหว่า ง
กิจกรรม และหลังจากกิ จกรรม ทําให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้างความ
จดจําได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้างความต่อเนื่องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล
จากเหตุผลข้างต้นปั จจุบนั สิ นค้าต่างๆ จึงให้ความสนใจหันมาทําการตลาดเชิงกิจกรรมแบบ
integrated marketing communication หรื อใช้การโฆษณาร่ วมกับการทําตลาดแบบถึงตัวลูกค้า ทํา
ให้ตราสิ นค้า เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีหลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้ความสนใจ
กับการทําตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1. สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การโฆษณา
ไม่สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2 สามารถใช้ขอ้ มู ลในการทําการตลาดเชิ งกิ จกรรมไปใช้ในการปรั บปรุ งผลิ ตภัณฑ์ของ
ตนเองได้
3. สามารถผสานการทําการตลาดเชิ งกิ จกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่ น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
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ข้ อดีของการทําการตลาดเชิงกิจกรรม
คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระ
ต่างๆ ไม่ว่าวันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การแข่งขัน การมอบรางวัล การจัด
ขอบคุณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละครการกุศล การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขาย โดยเข้ามาแทนที่ การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ อาจเพิ่มเติ มสี สันด้วยการแสดงบนเวที
กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดยดึงดูดให้คนมาสนใจและร่ วมกิจกรรม
ให้มากที่สุด กิจกรรมทางวิชาการ เช่น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็นสามารถ
เชื่ อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิ ท รรศการให้ความรู ้ การแสดงความก้า วหน้า ทาง
อุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความหลากหลายของการจัดการตลาดเชิ ง
กิจกรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมในปั จจุบนั สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ
หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุมชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมืองสําคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก
(พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2551) การตลาดเชิงกิจกรรมจึงกลายมาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการโฆษณาใน
ปั จจุบนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลยทีเดียว
การดํา เนิ นการตลาดเชิ ง กิ จ กรรมจะสามารถใช้ใ ห้ผ ลอย่า งดี ยิ่ง ต้อ งควบคู่ ไ ปกับ การทํา
โปรโมชัน่ ที่เหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง กลยุทธ์ใช้การตลาดเชิงกิจกรรม
มีประโยชน์มีหลายประการ เช่น
1. ทําให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้ กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจมีจุดให้สื่อ
อยากนําเสนอ
2. ทําให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชัดเจน เนื่องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของ
ลูกค้าเป้าหมาย สร้างโอกาสให้เขารู ้จกั และชอบ “ตราสิ นค้า” มากขึ้น
3. สําหรับสื่ อมวลชนกลยุทธ์น้ ี นอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยัง
ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีอีกด้วย หากเชิญสื่ อมวลชนไปเยี่ยมชมงานหรื อโรงงานหรื อกิจกรรม
ดังนั้นหลักสําคัญในการทําการตลาดเชิงกิจกรรมคือ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ าํ ใคร
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ความรู้ ความเข้ าใจในการตลาดเชิงกิจกรรม
จากที่ได้ฝึกงานในตําแหน่ง ผูช้ ่วย Event Marketing นั้นดิฉนั เข้าใจว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ
(Event) คือการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมในการดึงดูดความ
สนใจของกลุ่ ม เป้ า หมายและเป็ นทางเลื อ กที่ ดี สํ า หรั บ องค์ ก รเพราะนอกจากจะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายและสามารถใช้สร้างกระแสให้เกิด
การพูดถึงในกิจกรรมที่จดั ขึ้นการจัดกิจกรรมการตลาดจึงเป็ นที่นิยมเพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้ าหมายมา
เจอกับสิ นค้าซึ่งกิจกรรมจะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปซึ่งอยูแ่ ต่ละจุดประสงค์ขององค์กร
นอกจากจะดึ ง ดู ด กลุ่ ม เป้ า หมายเข้า มาการจัด กิ จ กรรมยัง สามารถดึ ง สื่ อ มวลชนและ
สาธารณะชนเข้ามาสัมภาษณ์ทาํ ให้มีการพูดถึงรู ปแบบกิจกรรมที่นิยมมีหลากหลาย เช่น
- การจัดประกวด
- การแข่งขัน
- การจัดงานฉลอง
- การทําแรลลี่
- การจัดสัมมนา

ไม่ว่ากิจกรรมเหล่านี้จะถูกจัดขึ้นมาด้วยเหตุใดก็ตามแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภค
เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยตรงและยังเป็ นโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายมีโอกาสเข้าถึงสิ นค้าอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ยงั ถือเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรอีกด้วย

