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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาขั้นตอนการจัดกิ จกรรมพิเศษศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้างาน “Ice
Village” โดย ศูนย์การค้าเซ็ นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า มุ่งเน้นสร้ างกิ จกรรมพิเศษขึ้นเพื่อสร้างสี สัน
ให้กบั ศูนย์การค้าและผลักดันยอดขายให้กบั ร้ านค้าโดยเน้นในส่ วนของร้านค้าประเภทร้ านอาหาร
และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้าโดยจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการขายที่สร้างคุณค่าที่เหนื อกว่า
คู่แข่ง ซึ่ งดาเนิ นควบคู่ไปกับการจัดกิ จกรรมที่มีความสร้ างสรรค์ซ่ ึ งทั้งหมดนี้ จะมี การสื่ อสารถึ ง
ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอ
ตามหัวข้อต่างๆดังนี้
2.1 ความหมายของงาน Event หรื อการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )

2.1 ความหมายของงาน Event หรือการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )
เกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น (2555) ได้แปลค าว่า อี เว้นท์ มาร์ เก็ ตติ้ ง ว่า คื อ “การสื่ อสาร
การตลาดผ่านกิ จกรรม” ซึ่ ง หมายถึ ง “เครื่ องมื อสื่ อสารที่ นาแบรนด์ไปสู่ กลุ่ มเป้ าหมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเองผ่าน
ทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส”
การตลาดยุค ปั จจุ บนั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บเปลี่ ย นกลยุทธ์ ตลอดเวลา การเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ น ค้า ใด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การท าให้ลู ก ค้าได้มี โ อกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิ จกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ขาดไม้ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยัง
เป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้ างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่
จัดขึ้ นได้รั บ การกล่ า วถึ ง การจัดกิ จกรรมให้ เป็ นที่ ส นใจและเป็ นที่ ก ล่ า วขานกับ ทั้ง กลุ่ มลู ก ค้า
เป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอกย้ าความเหนี ยวแน่นกับลูกค้า เพื่อ
บอกกล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของกิ จ การ ฯลฯ เป็ นวิ ธี ก ารของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม (Event
Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิยมมากยิง่ ขึ้น กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็ น
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เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
กับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิ งกิ จกรรม คื อ เครื่ องมื อทางการตลาด ใน
รู ปแบบกิ จกรรม ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิ ดขึ้นมา 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 (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2550)
ในมุมของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน นักบริ หารในงานการตลาดเชิ งกิ จกรรมคาวา Event
Marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความของ Event Marketing
คือ “เครื่ องมือที่ ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรงของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
สัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ ว่าตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่นไรโดย
ตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผานออกมาให้กลุ่ มเป้ าหมายได้รับรู้ และจดจาผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส
กลิ่น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่มาสามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิ งกิจกรรม ว่าประกอบด้วย 1) Brand Experience
คือ เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2) Deliver any Messages คือ การสื่ อสาร
ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3) Gain More Attention From Niche Targets คือ การเลือกกลุ่มเป้ าหมาย
ศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4) Lead, Support, Amplification for any IMC Tools คือ เครื่ องมือ
ผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550)
ทาง Unilever (อ้างถึงในเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน , 2555: 55) มองว่า อีเว้นท์ มาร์ เก็ตติ้ง
เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ ง ที่ ท าให้แบรนด์มี ชี วิตทาให้ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายได้รับประสบการณ์ ร่วมกับ
แบรนด์ (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
การตลาดเชิ งกิ จกรรม ว่าหมายถึ ง เครื่ องมื อสื่ อสารทางการตลาดชนิ ดหนึ่ งที่สื่อสารกับผูบ้ ริ โภค
โดยตรงด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์และเสริ มสร้างความ
เป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์จากความหมายข้างต้น อาจจะสรุ ปได้วา่ คา
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ว่า Event Marketing นั้น หมายถึง “แนวคิด” ทางการสื่ อสารการตลาดที่ใช้การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
วัตถุ ประสงค์ทางการตลาด นัน่ คื อ การสื่ อสารแบรนด์ รวมทั้งการสื่ อสารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจ
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้ง สร้ างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์ ดังนั้น หากจะ
แปลคาว่า Event Marketing ว่า “การสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม” ตามคานิยามของเกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
สรุ ป การจัดกิ จกรรมพิเศษหมายถึ งการจัดงานหรื อจัดกิ จกรรมเพื่อเปิ ดตัวสิ นค้า เปิ ดตัว
องค์กร งานแถลงข่าวหรื อ จัดบูทสิ นค้า ไม่เพียงแต่จะเพิ่มยอดขายให้แล้วก็ยงั ทาให้ศูนย์การค้าเป็ น
ที่ รู้ จ ัก ในสั ง คมมากขึ้ น การตลาดยุ ค ปั จ จุ บ ัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ์ ต ลอดเวลา การเข้า ถึ ง
กลุ่มเป้ าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าสาหรับผูบ้ ริ โภคหรื ออุตสาหกรรมใดๆ สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ การทา
ให้ลูกค้าได้ มี โอกาสทดลองใช้ผลิ ตภัณฑ์และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติของสิ นค้า “ การจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด ”นับเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ น
การประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้ างกระแสให้เกิ ดขึ้ น
ในช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิ จกรรมที่ จดั ขึ้ นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่
น่าสนใจ และเป็ นที่กล่าวถึงทั้งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย สื่ อมวลชน และสาธารณชน ถือเป็ นการแนะนา
สิ นค้าและตอกย้าความเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของกิจการ ฯลฯ โดย
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็ นวิธีการของ “ การตลาดเชิ งกิจกรรม ” (Event Marketing) ที่นบั วันจะได้รับ
ความนิ ยมมากยิ่งขึ้ นกิ จกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิ งกิ จกรรมเป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ เป็ น
จุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้ มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมาก
ยิ่งขึ้น การทาการตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของผูป้ ระกอบการและ
นักการตลาดที่จะหาวิธีในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายดังจะเห็ นได้ ว่ากิจกรรมทางการ
ตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้
เกิ ดกระแสของการแข่งขันการจัดกิ จกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิ จกรรมแบบเดิ มๆ
หรื อบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์ แบบเก่าๆแต่ได้ผล อาทิ งานเปิ ดโครงการงานวัดหรื องานประจาปี การ
ออกบูธตามงานนิ ทรรศการหรื องานแสดงสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น แต่ในความเป็ นจริ งการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดที่ดีไม่ใช้เพียงอาศัยแค่งบประมาณ หากแต่ตอ้ งมีการใช้ “ ความคิดสร้ างสรรค์ ”
(Creation Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ ที่วางเอาไว้เพื่อจะให้ได้มาซึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึ งผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางการตลาด เพื่อ
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สร้ า งความรู ้ จ ัก หรื อ ความประทับ ใจในตราสิ นค้า มากยิ่ ง ขึ้ น ปั จ จุ บ ัน สิ น ค้า จานวน ไม่ น้อ ยใช้
การตลาดเชิ งกิ จกรรมในการประชาสัมพันธ์ ธุรกิ จของตนเอง ซึ่ งจะเห็ นได้จากการที่ แบรนด์ดัง
หลายๆ ค่ายที่ปกติมกั ใช้เงิ นทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ก็หันกลับมาเริ่ มให้ความสนใจใน
การจัดสรรงบการตลาดเชิงกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิง่ ขึ้น สาหรับแบรนด์สินค้าซึ่ งยังไม่
เป็ นที่รู้จกั การจัดอี เว้นท์หรื อกิ จกรรมทางการตลาดถื อเป็ นอี กหนึ่ งช่ องทางที่ดีที่จะทาให้แบรนด์
สิ นค้าเหล่ านี้ สามารถแจ้งเกิ ดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงิ นทุนมากนักซึ่ งในความเป็ นจริ งการจัดกิ จกรรม
พิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้
ลู ก ค้า เป้ าหมายและบุ ค คลทั่วไปได้มี ส่ วนร่ วมและเกณฑ์ ก ารท ากิ จ กรรมร่ วม หรื อด าเนิ นการ
ส่ ง เสริ มการขายไปพร้ อ มกั น ด้ ว ย ท าให้ ส ามารถวัด ผลทางการตลาดได้ ชั ด เจนกว่ า การ
ประชาสัมพันธ์ ทวั่ ไปเหตุ ผลสาคัญที่ทาให้ก ารตลาดเชิ งกิ จกรรมแจ้งเกิ ดและทวีบทบาทในการ
จัดสรรงบประมาณทางการตลาดเนื่ องจากการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทาง
โทรทัศน์ ที่มีราคาแพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ ย 10-15% ทุ กปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุมเงิ นประมูลเช่ า
คลื่ น เนื่ อ งจากโดยธรรมชาติ แล้วสื่ อเหล่ า นี้ สามารถเข้า ถึ ง ประชาชนได้ใ กล้ชิ ด แต่ ปั ญ หาของ
ผูป้ ระกอบการหลายๆ รายคือประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่ใช้ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผล เพื่อ
ศึกษาว่าสื่ อเจาะเข้าถึ งกลุ่ มที่ ตอ้ งการหรื อไม่น้ นั จึ งไม่สามารถทาได้ชัดเจนการโฆษณาอย่างไร
ทิ ศ ทางอาจจะเกิ ด ความสู ญเปล่ า ตามมา เจ้า ของสิ น ค้า จึ ง ควรวางแผนการใช้ง บประมาณทาง
การตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงิ นทุกบาทเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ งการใช้การตลาดเชิ ง
กิ จกรรมบางครั้งสามารถสร้ างการรับรู ้ ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่แพ้การนาเสนอผ่านสื่ อหลัก
ต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ จะทาให้สามารถ
เลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุ มต่างๆ ได้ท้ งั ก่ อนหน้าการจัดกิ จกรรมระหว่างกิ จกรรม และหลังจาก
กิ จกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและสร้ างความจดจาได้ดีกวาการใช้สื่ อ
หลักที่หากเจ้าของสิ นค้าต้องการสร้ างการรับรู ้ อย่างต่อเนื่ องขนาดนั้นก็อาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล ซึ่ งด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เจ้าของสิ นค้าและบริ การหลายๆรายหันมาให้ความสนใจ
การตลาดเชิงกิจกรรมมากขึ้น
จากที่ กล่ าวมาข้างต้นนั้นเป็ นเหตุ ให้ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้าได้จดั กิ จกรรม
พิเศษ งาน Ice Village ขึ้นเพื่อเป็ นการสร้ างสี สันให้กบั ศูนย์การค้าและเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย
ให้กบั ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

