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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึ ก ษาขั้น ตอนการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษศู น ย์ก ารค้า เซ็ น ทรั ล พลาซา ปิ่ นเกล้า งาน
“Student Market” โดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า มุ่งเน้นสร้างกิจกรรมพิเศษขึ้นเพื่อสร้าง
สี สั น ให้ ก ับ ศู น ย์ก ารค้า และผลัก ดัน ยอดขายให้ ก ับ ร้ า นค้า โดยเน้น ในส่ ว นของร้ า นค้า ประเภท
ร้านอาหารและสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกบั ลูกค้าโดยจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายที่สร้างคุณค่าที่
เหนื อกว่าคู่แข่ง ซึ่ งดาเนิ นควบคู่ไปกับการจัดกิ จกรรมที่มีความสร้ างสรรค์ซ่ ึ งทั้งหมดนี้ จะมี การ
สื่ อสารถึงลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพผูจ้ ดั ทาจึงได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้
นาเสนอตามหัวข้อต่างๆดังนี้
2.1 ความหมายของงาน Event หรื อการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )

2.1 ความหมายของงาน Event หรื อการตลาดเชิงกิจกรรม ( Event Marketing )
เกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น (2555) ได้แปลค าว่า อี เวนท์ มาร์ เก็ ตติ้ ง ว่า คื อ “การสื่ อสาร
การตลาดผ่า นกิ จกรรม” ซึ่ ง หมายถึ ง “เครื่ องมื อสื่ อสารที่ นาแบรนด์ไ ปสู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยสร้ างประสบการณ์ ร่วมกับแบรนด์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเองผ่าน
ทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส”
การตลาดยุค ปั จจุ บ นั มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและปรั บเปลี่ ย นกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ น ค้า ใด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การท าให้ ลู ก ค้าได้มี โ อกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ขาดไม้ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยัง
เป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้ างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรมที่
จัดขึ้ นได้รับ การกล่ า วถึ ง การจัดกิ จกรรมให้ เป็ นที่ ส นใจและเป็ นที่ ก ล่ า วขานกับ ทั้ง กลุ่ ม ลู ก ค้า
เป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอกย้ าความเหนี ยวแน่ นกับลูกค้า 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 ที่แต่ละผลิตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้ 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 นั้นหมายถึ ง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความของ Event Marketing
คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์ ตรงของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
สัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่ นไรโดย
ตราสิ นค้านั้นจะถู กสื่ อผานออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้ และจดจาผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส
กลิ่น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่มาสามารถถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่น ๆ นอกจากนี้
ยังให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิ งกิจกรรม ว่าประกอบด้วย 1) Brand Experience
คื อ เครื่ องมื อที่ ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2) Deliver any Messages คือ การสื่ อสาร
ถ่ า ยทอดผ่า นกิ จ กรรม 3) Gain More Attention From Niche Targets คื อ การเลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมาย
ศึ ก ษาลงไปในแนวลึ ก และ 4) Lead, Support, Amplification for any IMC Tools คื อ เครื่ องมื อ
ผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550)
ทาง Unilever (อ้างถึงในเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน , 2555: 55) มองว่า อีเวนท์ มาร์ เก็ตติ้ง
“เป็ นเครื่ องมื อหนึ่ ง ที่ ทาให้แบรนด์มีชีวิตทาให้กลุ่ มลู กค้าเป้ 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 องมือสื่ 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
วัตถุประสงค์ทางการตลาด นัน่ คือ การสื่ อสารแบรนด์ รวมทั้ง การสื่ อ สารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจ
เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้ง สร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์ ดังนั้น หากจะ
แปลคาว่า Event Marketing ว่า “การสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม” ตามคานิ ยามของเกรี 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
ให้ลู ก ค้า ได้ มี โอกาสทดลองใช้ผ ลิ ตภัณฑ์และมัน่ ใจในคุ ณสมบัติข องสิ นค้า “ การจัดกิ จกรรม
ทางการตลาด ”นับเป็ นอีกทางเลื อกหนึ่ งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ น
การประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้วยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้ างกระแสให้เกิ ดขึ้น
ในช่ วงใดช่ วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิ จกรรมที่จดั 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 ทาให้กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายได้ มีโอกาสสัมผัสกับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมาก
ยิ่งขึ้น การทาการตลาดเชิ งกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของผูป้ ระกอบการและ
นักการตลาดที่จะหาวิธีในการดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมายดังจะเห็นได้ ว่ากิจกรรมทางการ
ตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถสร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้
เกิดกระแสของการแข่งขันการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรื อ
บางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆแต่ได้ผล อาทิ งานเปิ ดโครงการงานวัดหรื องานประจาปี การออกบู
ธตามงานนิทรรศการหรื องานแสดงสิ นค้าต่างๆ เป็ นต้น แต่ในความเป็ นจริ งการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดที่ ดีไม่ใช้เพียงอาศัยแค่งบประมาณ หากแต่ตอ้ งมี การใช้ “ ความคิดสร้ างสรรค์ ” (Creation
Idea) ที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุวตั ถุประสงค์ ที่วางเอาไว้เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการดึงผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามีส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการตลาด เพื่อสร้างความรู ้ จกั
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หรื อความประทับใจในตราสิ นค้ามากยิ่งขึ้นปั จจุบนั สิ นค้าจานวน ไม่นอ้ ยใช้การตลาดเชิ งกิจกรรม
ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิ จของตนเอง ซึ่ งจะเห็ นได้จากการที่แบรนด์ดงั หลายๆ ค่ายที่ปกติมกั ใช้
เงิ นทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ ก็หันกลับมาเริ่ มให้ความสนใจในการจัดสรรงบการตลาด
เชิ งกิ จกรรมกับกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายมากยิ่งขึ้ น สาหรั บแบรนด์สินค้าซึ่ งยังไม่ เป็ นที่ รู้จกั การจัดอี
เว้นท์หรื อกิจกรรมทางการตลาดถือเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่ดีที่จะทาให้แบรนด์สินค้าเหล่านี้ สามารถ
แจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงิ นทุนมากนักซึ่ งในความเป็ นจริ งการจัดกิ จกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าเป้าหมายและบุคคล
ทัว่ ไปได้มีส่วนร่ วมและเกณฑ์การทากิจกรรมร่ วม หรื อดาเนินการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย
ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ ท วั่ ไปเหตุ ผลสาคัญที่ ท าให้
การตลาดเชิงกิจกรรมแจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณทางการตลาดเนื่องจากการที่
สื่ อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ ที่มีราคาแพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 1015% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุมเงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วสื่ อเหล่านี้สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ใกล้ชิดแต่ปัญหาของ ผูป้ ระกอบการหลายๆ รายคือประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่
ใช้ลู ก ค้า เป้ า หมายเลย วิธี ก ารวัดผล เพื่ อศึ ก ษาว่า สื่ อเจาะเข้า ถึ ง กลุ่ ม ที่ ต้องการหรื อไม่ น้ ัน จึ ง ไม่
สามารถทาได้ชดั เจนการโฆษณาอย่างไรทิศทางอาจจะเกิ ดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึง
ควรวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงินทุกบาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ งการใช้การตลาดเชิงกิจกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่
แพ้การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้ างกิ จกรรมที่ดี
และน่ าสนใจ จะทาให้สามารถเลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุ มต่างๆ ได้ท้ งั ก่อนหน้าการจัดกิ จกรรม
ระหว่างกิจกรรม และหลังจากกิจกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ องและสร้ าง
ความจดจาได้ดีกวาการใช้สื่อหลักที่หากเจ้าของสิ นค้าต้องการสร้างการรับรู ้อย่างต่อเนื่ องขนาดนั้นก็
อาจจะต้องใช้งบประมาณมหาศาล ซึ่ งด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้เจ้าของสิ นค้าและบริ การหลายๆ
รายหันมาให้ความสนใจการตลาดเชิงกิจกรรมมากขึ้น
จากที่ กล่ าวมาข้างต้นนั้นเป็ นเหตุ ให้ศูนย์การค้าเซ็ นทรั ลพลาซา ปิ่ นเกล้าได้จดั กิ จกรรม
กรรมพิเศษ งาน Student Market ขิ้นเพื่อเป็ นการสร้ างสี สันให้กบั ศูนย์การค้าและเป็ นการกระตุ น้
ยอดขายให้กบั ร้านอาหารภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่ นเกล้า

