บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงการจัดกิจกรรมพิเศษ “ต้อนรับหน้าฝน”โดยบริ ษทั กฤษฎากู๊ดคาร์ จากัด
เพื่อกระตุน้ ยอดขาย และต้องการให้คนรู้จกั หรื อติดตามทางเพจ Facebook เพิ่มขึ้นจากเดิ มจึงจัด
กิ จกรรมเพื่อดึ งดู ดลูกค้ากลุ่ มเป้ าหมายเข้ามาใช้บริ การ คณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
2.2 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.4 กิจกรรมพิเศษด้านการสื่ อสารการตลาด
2.5 การตลาดส่ งเสริ มการขายกับกิจกรรมพิเศษ
2.6 ช่องทางการติดต่อการเข้าใช้เพจ Facebook
2.1 ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
การตลาดยุคปั จจุ บนั มีการเปลี่ ย นแปลงและปรับเปลี่ ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ นค้า ใด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การท าให้ ลู ก ค้า ได้มี โอกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว
ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรม
ที่จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้า
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 ปแบบการตลาดเชิ งกิจกรรมจึงเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปั จจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
กับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิ งกิ จกรรม คือ เครื่ องมือทางการตลาดใน
รู ปแบบกิ จกรรม ที่แต่ละผลิ ตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึ งดูดลู กค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และ
บริ ษทั สามารถสร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิ จกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิ
เช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2550)
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ในมุ ม ของเกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น นัก บริ ห ารผู้ค ว่ า หวอดในงานการตลาดเชิ ง
กิจกรรม คาว่า Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัด
ความของ Event marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผา่ นประสบการณ์
ตรงของกลุ่มเป้ าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผบู้ ริ โภคได้รับรู้ ว่า
ตราสิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจา
ผ่า นสัม ผัส ทั้ง ห้า คื อ รู ป รส กลิ่ น เสี ยง สั มผัส จากประสบการณ์ ตรงของตนเองที่ ไ ม่ ส ามารถ
ถ่ายทอดได้ดว้ ยวิธีอื่นๆ นอกจากนี้ ยงั ให้ความหมายขององค์ประกอบของการตลาดเชิ งกิ จกรรม
ว่า ประกอบด้ว ย 1) Brand experience คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ถ่ า ยทอดความเป็ นตัว ตนของตรา
สิ นค้า 2) Deliver any messages คือ การสื่ อสารถ่ายทอดผ่านกิจกรรม 3) Gain more attention from
niche targets คื อ การเลื อกกลุ่ ม เป้ าหมายศึ ก ษาลงไปในแนวลึ ก และ 4) Lead, support,
amplification for any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิผล (บิสิเนสไทย, 2550)
การทาการตลาดเชิงกิจกรรมนับว่าเป็ นภารกิจที่ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด ในการ
ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้ าหมาย ดังจะเห็นได้วา่ กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
สร้างความสนใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและแวดวงโฆษณาเป็ นระยะๆ ทาให้เกิดกระแสของการแข่งขันการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อฉี กแนวออกจากการจัดกิจกรรมแบบเดิมๆ หรื อบางครั้งก็ดึงกลยุทธ์แบบเก่าๆ
แต่ได้ผล อาทิ วันสาคัญต่างๆ งานเปิ ดตลาด งานวัดหรื องานประจาปี หรื อการออกบูธในแหล่ง
ชุมชน แต่ในความเป็ นจริ งนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ดีน้ นั ไม่เพียงอาศัยแค่งบประมาณ
หากแต่ ต้องมี ก ารใช้ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ (Creation Idea) ที่ จ ะนาไปสู่ ค วามส าเร็ จและบรรลุ
วัตถุ ประสงค์ที่วางเอาไว้ เพื่อจะให้ได้มาซึ่ งจานวนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าที่ เพิ่มขึ้ น รวมทั้งการดึ ง
ผูบ้ ริ โภคให้เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมทางการตลาดเพื่อสร้ างความรู ้ จกั หรื อประทับใจในตรา
สิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
ปั จจุ บนั สิ นค้า จานวนไม่น้อยใช้ก ารตลาดเชิ งกิ จกรรมในการประชาสัม พันธ์ ธุ รกิ จของ
ตนเอง โดยเฉพาะตราสิ นค้า ที่เป็ นที่ รู้จกั ดี ที่ ปรกติ ม กั ใช้เงิ นทุ นไปกับ การโฆษณาผ่า นสื่ อ
ต่างๆ เริ่ มให้ความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิ งกิจกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมาก
ยิง่ ขึ้น สาหรับตราสิ นค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อกิจกรรมการตลาดเป็ นช่องทางที่ดีที่ทา
ให้ตราสิ นค้าเหล่านี้สามารถแจ้งเกิดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงินทุนมากนัก (วิทยา ด่านธารงกูล, 2548) ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ ง การจัดกิจกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่า
วิธี ก ารอื่ นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลูก ค้า เป้ าหมายและบุ ค คลทัว่ ไปได้มีส่ วนร่ วมและเกิ ดการท า
กิจกรรมร่ วม หรื อดาเนินการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้
ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
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เหตุผลสาคัญที่ทาให้การตลาดเชิงกิจกรรม แจ้งเกิดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ ประมาณ
การตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคาแพงขยับ
ราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่มเงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดยธรรมชาติ
แล้วสื่ อเหล่านี้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ใกล้ชิด แต่ปัญหาของนักการตลาดคือประชาชนบางส่ วน
อาจจะไม่ใช่ ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธีการวัดผลเพื่อศึ กษาว่าสื่ อเจาะเข้ากลุ่มที่ตอ้ งการหรื อไม่จึงไม่
สามารถทาได้ชดั เจน การโฆษณาอย่างไร้ทิศทางอาจจะเกิดความสู ญเปล่าตามมา เจ้าของสิ นค้าจึง
วางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงิ นทุกบาทเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้
อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิ งกิจกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้ไม่แพ้
การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้ างกิจกรรมที่ดีและ
น่ าสนใจ จะทาให้เลื อกเผยแพร่ ข่าวสารในมุ มต่างๆ ได้ ทั้งก่ อนหน้าการจัดกิ จกรรม ระหว่า ง
กิ จกรรม และหลังจากกิ จกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้ างความ
จดจาได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้ างความต่อเนื่ องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล
จากเหตุ ผลข้า งต้นปั จจุ บนั สิ นค้าต่ างๆ จึ ง ให้ความสนใจหันมาทาการตลาดเชิ งกิ จกรรม
แบบ integrated marketing communication หรื อใช้การโฆษณาร่ วมกับการทาตลาดแบบถึงตัวลูกค้า
ทาให้ตราสิ นค้า เข้า ถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ มีหลากหลายเหตุ ผลที่ สินค้าหันมาให้ความ
สนใจกับการทาตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1. สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การโฆษณา
ไม่สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ นต้น)
2 สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ได้
3. สามารถผสานการทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ เช่ น
โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
ข้อดีของการทาการตลาดเชิ งกิจกรรม คือนักการตลาดสามารถจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา ไม่
ว่าจะเป็ นการจัดเฉลิมฉลองในวาระต่างๆ ไม่วา่ วันครบรอบ ฉลองยอดขาย การจัดเปิ ดตัวสิ นค้า การ
แข่งขัน การมอบรางวัล การจัดขอบคุ ณลูกค้า การจัดการแสดงพิเศษ แฟชัน่ โชว์ คอนเสิ ร์ต ละคร
การกุ ศ ล การจัดกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย โดยเข้า มาแทนที่ ก ารลด แลก แจก แถม ทั้ง นี้ อาจ
เพิ่มเติมสี สันด้วยการแสดงบนเวที กิจกรรมบันเทิง การเล่นเกม การจัดมุมโปรโมชัน่ ในงาน โดย
ดึงดูดให้คนมาสนใจและร่ วมกิ จกรรมให้มากที่สุด กิ จกรรมทางวิชาการ เช่ น การสัมมนาเสวนา
เฉพาะด้าน หรื อเปิ ดประเด็นสามารถเชื่ อมโยงไปยังสิ นค้าหรื อบริ การได้ การจัดนิ ทรรศการให้
ความรู ้ การแสดงความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมไปจนถึ งการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความ
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หลากหลายของการจัด การตลาดเชิ ง กิ จกรรมทั้ง สิ้ น อี ก ทั้ง การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมในปั จ จุ บ ัน
สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุ มชนใหญ่ๆ ในกทม.
และเมืองสาคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2551) การตลาดเชิ งกิจกรรมจึง
กลายมาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการโฆษณาในปั จจุบนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลยทีเดียว
การดาเนิ นการตลาดเชิ งกิ จกรรมจะสามารถใช้ให้ผลอย่า งดี ยิ่ง ต้องควบคู่ไ ปกับการท า
โปรโมชั่นที่ เหมาะสม มี ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์ที่ แตกต่ า งจากคู่ แข่ ง กลยุทธ์ ใ ช้ก ารตลาดเชิ ง
กิจกรรม มีประโยชน์มีหลายประการ เช่น
1. ทาให้เกิดการเผยแพร่ ในสื่ อต่างๆ โดยไม่เสี ยเงิน ทั้งนี้ กิจกรรมนั้นต้องน่าสนใจมีจุดให้สื่อ
อยากนาเสนอ
2. ทาให้ได้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายชัดเจน เนื่องจากสามารถเลือกกิจกรรมที่อยูใ่ นความสนใจของ
ลูกค้าเป้ าหมาย สร้างโอกาสให้เขารู้จกั และชอบ “ตราสิ นค้า” มากขึ้น
3. สาหรับสื่ อมวลชนกลยุทธ์น้ ี นอกจากสื่ อมวลชนจะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ฟรี แล้ว ยัง
ช่ ว ยสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ดี อี ก ด้ว ย หากเชิ ญ สื่ อ มวลชนไปเยี่ ย มชมงานหรื อ โรงงานหรื อ
กิจกรรม ดังนั้นหลักสาคัญในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมคือ “แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง” ไม่ซ้ าใคร
กิ จ กรรมที่ จ ัด อย่ า งต่ อ เนื่ อ งย่ อ มช่ ว ยสร้ า ง “บุ ค ลิ ก ภาพของตราสิ นค้า ” (Brand
Personality)" กรณี ก ารสร้ า งตราสิ นค้า ให้โดดเด่ น อาทิ “กระทิ งแดง เอ็ก ซ์ ต ร้ า ” ที่ เลื อกจัดการ
แข่งขันกี ฬาผาดโผน “Extreme Games” เช่ นจักรยานผาดโผน สเก็ตบอร์ ด เจ็ตสกี ฯลฯ อย่าง
ต่อเนื่อง จนสามารถสร้างบุคลิกภาพใหม่ให้ตราสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้างการรับรู ้ของตราสิ นค้า
และการสร้างยอดขายหากมีการจัดการส่ งเสริ มการขายพร้อมกันด้วย จึงเป็ นการใช้งบประมาณด้าน
การตลาดที่ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา โดยสรุ ปการจัดทากิจกรรมพิเศษต้อง
พิจารณาหลักการต่อไปนี้ (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
1. กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
2. ชื่อของกิจกรรมที่จดั ต้องมีชื่อของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
3. เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
4. ต้องมีป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่างทัว่ ถึง
5. ควรมีสัญลักษณ์ประจางาน (Mascot) เพื่อสร้างความสะดุดตา คึกคัก เป็ นที่น่าสนใจ
6. ควรเชิญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ
7. ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
8. ควรเชิ ญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน เช่น ดารา นักร้อง
นักกีฬา ที่มีชื่อเสี ยง
9. ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
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อีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้การตลาดเชิ งกิ จกรรมได้รับความนิ ยมอย่างรวดเร็ วเนื่ องมาจากการที่
ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีความแตกต่างกันมากขึ้น ทั้งในรสนิ ยม กิจกรรม รวมถึงวิธีการรับ
สื่ อ ทาให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการหรื อพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปมากขึ้น อีเว้นท์
หรื อกิจกรรมจึงเข้ามาทาหน้าที่ตรงนี้ แทน เพื่อเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม สนองความต้องการได้อย่าง
แท้จริ ง ถึ งแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเล็กลงแต่การเข้าถึ งลูกค้าตัวจริ งได้ ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในการขายได้
ดีกว่า ดังการศึกษาของจิตรภัทร์ (2543, บทคัดย่อ) ที่ดาเนิ นการศึกษาการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ความภัก ดี ต่ อตราสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ต่ อสิ น ค้า ความ
เกี่ยวพันสู งและสิ นค้าความเกี่ยวพันต่า ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วน
ร่ วมกับการตลาดเชิ งกิ จกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การศึกษา
ดังกล่าวจึงยิ่งสะท้อนความสาคัญและประสิ ทธิ ผลของการตลาดเชิ งกิจกรรมต่อการตลาดเชิ งรุ กใน
ปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
หากแต่การทาการตลาดเชิ งกิ จกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดไม่ใช่ เพียงความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้องกับรสนิ ยมหรื อความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเท่านั้น แต่ยงั จะต้องเป็ นกิจกรรมที่โดด
เด่น และน่ าสนใจด้วย เพื่อผลในการประชาสัมพันธ์ สามารถดึ งดูดสื่ อมวลชนให้นาเสนอเป็ น
ข่าว การจัดการตลาดเชิ งกิ จกรรมจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนด้วย ตัวอย่างเช่ น
การตลาดเชิ ง กิ จ กรรมของบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต เครื่ อ งประดับ แห่ ง หนึ่ ง อาจจะจัด งานภาคเช้า ให้ มี ก าร
ประกวดหรื อแข่งขันออกแบบเครื่ องประดับอัญมณี ช่ วงบ่ายอาจจะมีการเสวนาเรื่ องการลงทุน
ในอัญมณี หรื อเสวนากับนักวิชาการ ส่ วนภาคค่ าเป็ นการจัดปาร์ ต้ ีเพื่อเป็ นข่าวในเชิ งสังคมและ
บันเทิง จึงจะเห็ นว่าการจัดการตลาดเชิ งกิจกรรมงานหนึ่ งๆ มีความจาเป็ นจะต้องวางกลยุทธ์ให้ดี
เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์กลับมาในเชิงการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดีที่สุด
การใช้ก ารตลาดเชิ งกิ จกรรมเพื่อเจาะกลุ่ มลู ก ค้านับวันจะแพร่ หลาย แต่ปั ญหาที่ จะต้อง
พิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ คื อการสร้ างการตลาดเชิ งกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถเผยแพร่ ข่าวสารแก่ คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ การทา
กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อ
เพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันก็ได้ ที่สาคัญคือต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ับผิดชอบไปให้พร้อมและ
พอเพียง การตลาดเชิ งกิ จกรรมที่ดีจะต้องมี การประสานงานกันระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ต้องวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลัง
งานเพื่อสร้ างความพึงพอใจและสร้ างความจดจาในตราสิ นค้าต่อผูบ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน และใน
ขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้วา่ เป็ นการทาการตลาด
เชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
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2.2 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
กิ จ กรรมพิ เ ศษนั้น ครอบคลุ ม ตั้ง แต่ ง านขนาดเล็ ก รอบสื่ อ มวลชน จนถึ ง งานใหญ่ ที่ มี
ผูเ้ ข้าร่ วมงาน เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการ
ถ่ายทอดสดไปทัว่ โลก อย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็ นต้น รู ปแบบการจัดกิจกรรม
พิเศษมีได้หลากหลายมากเท่าที่ผจู ้ ดั จะคิดได้ บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงาน
สามารถจัดได้บ่อยๆ บางงานเหมาะสาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่น้ ี ขอนาเสนอเฉพาะรู ปแบบ ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้งานได้ อาทิ
- การแสดง
- แจกลายเซ็นในงานหนังสื อ
- การจัดงานออนไลน์ (Virtual Event)
- การแสดงข้างถนน
- งานนิทรรศการ
- งานเปิ ดตัวสิ นค้า
- งานเปิ ดร้าน
- การจัดเลี้ยง งานรื่ นเริ งต่างๆ
- งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า
- งานเลี้ยงบริ ษทั
- งานการกุศล
- เดินแฟชัน่ โชว์
- งานแสดงสิ นค้า
- งานสิ นค้าราคาถูก
- งานสัมมนาบริ ษทั
2.3 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ
แม้การจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละประเภทแต่ละครั้งจะมีรูปแบบเนื้ อหาวัตถุประสงค์และกลุ่ม
เป้ าหมายแตกต่ า งกัน แต่ ก็ มี ข้ ัน ตอนในการด าเนิ น งานอย่ า งน้ อ ย 4 ขั้น ตอนเหมื อ นกัน
ขั้นการวางแผนการวางแผนเป็ นขั้นตอนแรกก่อนลงมือปฏิ บตั ิงานทุกประเภท นับเป็ นขั้น
สาคัญที่สุดที่ส่งผลถึงความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวของแต่ละงานได้ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การ

9
ดาเนิ นงานประสบผลสาเร็ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งมีคาถามพื้นฐานสาคัญที่ใช้ในการวางแผน
ทัว่ ๆไป 6 ประการ
ประเภทและกิ จกรรมของนิ ทรรศการ (what) คณะผูด้ าเนิ นงานต้องระบุชื่อหรื อประเภท
ของกิจกรรมนั้น ๆ ให้ชดั เจน เช่น การจัดนิ ทรรศการ การจัดจุลนิ ทศั น์ การรณรงค์ การจัดมหกรรม
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ (why) เมื่อกาหนดว่าจะทากิจกรรมอะไร ควรคานึ งถึง
วัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมนั้นเป็ นสาคัญ เช่น การจัดจุลนิ ทศั น์แสดงสิ นค้าเพื่อ
ส่ งเสริ มการขาย การจัดนิ ทรรศการวันมาฆบูชาเพื่อการอนุ รักษ์และส่ งเสริ มพุทธศาสนา การจัด
กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี ส ง ก ร า น ต์ เ พื่ อ รั ก ษ า ป ร ะ เ พ ณี อั น ดี ง า ม ข อ ง ไ ท ย เ ป็ น ต้ น
สถานที่ จ ัด นิ ท รรศการ(where) สถานที่ ห รื อ บริ เ วณอยู่ ที่ ไ หน ห่ า งไกลจากชุ ม ชน
กลุ่ มเป้ าหมายหรื อไม่ การคมนาคมสะดวกมากน้อยเพี ยงใด โดยทัว่ ไปสถานที่ จดั นิ ทรรศการที่
ได้รับความสนใจจากผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายมักอยูไ่ ม่ห่างไกลมากนัก เนื้อหาบางเรื่ องหากสามารถจัดใน
แหล่งชุ มชนหรื อบริ เวณที่เป็ นสถานที่ต้ งั ขององค์ความรู ้น้ นั ได้ก็จะช่วยส่ งเสริ มการรับรู ้และเรี ยนรู ้
ได้ดียงิ่ ขึ้น
ระยะเวลาในการจัดนิ ทรรศการ (when) กิ จกรรมนั้นจะจัดขึ้นเมื่อใด อาจเป็ นวันหยุดสุ ด
สั ป ดาห์ วัน เปิ ดอาคารใหม่ วัน ต้อ นรั บ อาคัน ตุ ก ะที่ ส าคัญ หรื อ จัด ระหว่ า งวัน เทศกาลต่ า ง ๆ
ผูจ้ ดั และกลุ่มเป้ าหมายของนิ ทรรศการ (who) ใครคือผูจ้ ดั หรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบใน การ
จัด คณะผูจ้ ดั มีความสามารถและศักยภาพในการจัดเพียงใด ใครคือกลุ่มเป้ าหมายหลักที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่ วมกิจกรรมนิทรรศการที่จดั ขึ้นแต่ละครั้ง ผูช้ มหรื อกลุ่มเป้ าหมายเป็ นปั จจัยที่
ส าคัญ ที่ สุ ด ในการจัด นิ ท รรศการ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ แทบทุ ก ด้า น
วิธีจดั นิทรรศการ (how) เป็ นคาถามสุ ดท้ายที่สาคัญที่สุดซึ่ งจะนาไปสู่ การลงมือปฏิบตั ิงาน
ให้ บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นค าถามที่ ต้อ งการค าตอบในเชิ ง บู ร ณาการทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิต้ งั แต่ข้ นั แรกถึงขั้นสุ ดท้ายของการดาเนินงาน คาตอบควรแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์สอดคล้องกันของภาพรวมหรื อความคิดรวบยอดของนิ ทรรศการกับกระบวนการใน
การเชื่อมปะติดปะต่อองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็ นระบบ
เมื่อประมวลคาถามและแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ ในขั้น
การวางแผน ควรมีการประชุ มผูท้ ี่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในเรื่ องการตั้งวัตถุประสงค์ กลุ่ม เป้ าหมาย
เนื้ อหาและกิ จกรรม ระยะเวลา สถานที่ เวลา งบประมาณ การออกแบบนิ ทรรศการ การจัดเตรี ยม
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ก า ห น ด ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
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.......... การตั้งวัตถุ ประสงค์ แสดงถึ งความตั้งใจหรื อเจตนาที่จะให้ผูช้ มได้รับประโยชน์โดยการ
เรี ยนรู ้จากการชมหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนิทรรศการแต่ละครั้ง การตั้งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนและ
เหมาะสมกับองค์ประกอบอื่น ๆ จะช่วยให้การดาเนิ นงานมีทิศทางที่จะมุ่งไปสู่ จุดมุ่งหมายได้อย่าง
แน่นอน ทาให้การวางแผนในการเตรี ยมเนื้ อหา วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการนาเสนอเป็ นไป
อย่างสอดคล้องกับคุณสมบัติของผูช้ มที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
.......... กลุ่ ม เป้ าหมาย ผูช้ มกลุ่ ม เป้ าหมาย เป็ นปั จ จัย หลัก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก าหนดเนื้ อ หา
วัต ถุ ป ระสงค์ สื่ อและกิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ ข องความสนใจความถนั ด และ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของแต่ละคน สิ่ งที่ควรพิจารณาเกี่ ยวกับผูช้ มกลุ่มเป้ าหมายได้แก่เรื่ อง
ต่อไปนี้
- เพศ
- วัย
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ความเชื่อ
- สภาพเศรษฐกิจ
- สถานภาพทางสังคม
.......... เนื้อหาและกิจกรรม ดังได้กล่าวมาแล้วว่าหากมีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจนจะเป็ น
แนวทางในการกาหนดเนื้อหาและกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของ
ผูช้ มได้ง่ายขึ้น
.......... ระยะเวลา การกาหนดเวลาในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ เช่น
รู ปแบบของนิทรรศการ ความจาเป็ นของเนื้ อหา วัตถุประสงค์ งบประมาณ และความสะดวกในการ
ดาเนินงานของคณะผูจ้ ดั นิทรรศการ หากเป็ นการจัดนิทรรศการชัว่ คราวที่ดาเนินการโดสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานขนาดเล็ก โดยทัว่ ไปนิยมจัดในช่วงระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน แต่ถา้ เป็ นนิทรรศการ
เคลื่อนที่มกั จะจัดภายใน 1-2 วัน ส่ วนนิทรรศการถาวรซึ่ งโดยมากจะจัดอยูใ่ นรู ปของพิพิธภัณฑ์ อาจ
ใช้เวลาในการจัดแสดงเป็ นปี หรื อหลาย ๆ ปี
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สถานที่ สถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการที่ควรพิจารณามี 2 ประเด็น
ทาเลที่ต้ งั หรื อตาแหน่งที่ต้ งั ที่ใช้เป็ นสถานที่ในการจัดนิทรรศการสถานที่ดงั กล่าวไม่ควร
อยูห่ ่างไกลจากชุมชนกลุ่มเป้ าหมายมากเกินไป เพราะระยะทางที่ห่างไกลอาจเป็ นอุปสรรคในการ
เดินทางไปร่ วมชมกิจกรรมได้
.............. บริ เวณขอบเขต หรื อบริ เวณที่ใช้ในการจัดนิ ทรรศการมีขอบเขตกาหนดไว้ชดั เจน การ
กาหนดขอบเขตกว้างขวางเพียงใดขึ้นอยู่กบั ประเภท ขนาด รู ปแบบ เนื้ อหาและกิ จกรรมในการจัด
นิ ทรรศการ หากเป็ นบริ เวณที่ กว้างขวางมี เนื้ อหาและกิ จกรรมมากควรจัดให้มีพ้ืนที่ พกั ผ่อนเพื่อ
คลายความเหนื่อยล้าและความเครี ยด อาจเป็ นร่ มไม้ร่มรื่ นตามธรรมชาติ โต๊ะเก้าอี้ บริ การน้ าดื่มเย็น
ๆ ในกรณี ที่มีเนื้ อหาย่อย ๆ กระจายอยูบ่ ริ เวณต่าง ๆ กันควรจัดเนื้ อหาเป็ นหมวดหมู่แล้วเชื่ อมด้วย
ทางเดิ นที่สวยงาม ควรมี สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรื อมี ผงั พื้นที่ (floor plan) เป็ นระยะ ๆ ไปเพื่อ
ป้ องกันการสับสนหรื อหลงทาง
........... งบประมาณ การใช้งบประมาณในการจัดนิ ทรรศการเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษควร
พิจารณาอย่างละเอี ยดถี่ ถ้วน การใช้จ่ายงบประมาณต้องใช้ให้ตรงประเด็นมากที่ สุดเพื่อป้ องกัน
ไม่ ใ ห้ ง บประมาณบานปลายในภายหลัง แต่ ใ นทางปฏิ บ ัติ ผู ้บ ริ หารโครงการมัก จะจัด สรร
งบประมาณสารองไว้บา้ งเพื่อใช้จ่ายในการแก้ปัญหาระหว่างการดาเนิ นงาน แสดงว่าการกาหนด
งบประมาณควรพิจารณาทั้งโครงสร้างโดยรวมและรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างควร
ระบุให้ชดั เจนในขั้นการวางแผนและการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ
- ค่าสถานที่
- ค่าไฟฟ้ าพร้อมอุปกรณ์สาหรับแสงสว่างทัว่ ไป
- ค่าใช้จ่ายด้านโสตทัศนูปกรณ์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสื่ อในการจัดแสดง
- ค่าวัสดุประกอบการตกแต่งและติดตั้ง
- ค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตและตกแต่ง
- ค่าจัดทาเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทั้งก่อนงานและระหว่างงาน
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ดว้ ยสื่ อมวลชนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายสาหรับกิจกรรมประกอบทุกประเภท
- ค่าพาหนะขนส่ งและค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
- ค่าอาหาร น้ าดื่ม สาหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผจู ้ ดั นิทรรศการ
- ค่าใช้จ่ายในฝ่ ายพิธีการ พิธีเปิ ดปิ ด
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- ค่าใช้จ่ายสารองในกรณี ฉุกเฉิ นที่ตอ้ งแก้ปัญหา
- ค่าบริ การทางด้านสาธารณู ปโภค
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว จัดเป็ นงบประมาณหลักที่ตอ้ งมีและตั้งไว้ในทุกส่ วนแต่จะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของนิทรรศการ จานวนวันที่จดั แสดง วัสดุที่ใช้ในการจัด และกิจกรรม
เสริ มต่าง ๆ
.......... การก าหนดหน้า ที่ รั บ ผิด ชอบ การก าหนดหน้า ที่ รั บ ผิด ชอบเป็ นขั้นที่ ต้องพิ จารณาถึ ง
ความสามารถและศัก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คลให้เหมาะสมกับ ลักษณะของงาน มี ก ารมอบหมาย
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบให้ชดั เจนเพื่อการปฏิบตั ิงานให้ทนั เวลาที่กาหนด
............จันทรา มาศสุ พงศ์ (จันทรา มาศสุ พงศ์, 2540, หน้า 110) ได้จาแนกหน้าที่รับผิดชอบของ
บุคคลฝ่ ายต่าง ๆ ในการจัดนิ ทรรศการแต่ละครั้งดังนี้
- ฝ่ ายควบคุมนิทรรศการ
- ฝ่ ายศิลปกรรม
- ฝ่ ายช่าง
- ฝ่ ายวิชาการ
- ฝ่ ายการเงิน
- ฝ่ ายสถานที่
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ ายประเมินผล
- ฝ่ ายพิธีการ
- ฝ่ ายประสานงาน
.......... การประชาสัมพันธ์ งานนิ ทรรศการ การประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็ น 2 ช่ วงได้แก่ การ
ประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายนอกหรื อ ก่ อ นการจัด นิ ท รรศการและการประชาสั ม พัน ธ์ ภ ายในบริ เ วณ
นิ ทรรศการซึ่ งกาลังจัดแสดง หลังจากที่ได้ขอ้ สรุ ปการพิจารณาวางแผนเรื่ องต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ควรวางแผนเรื่ องการประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับประเภทของนิ ทรรศการ วัตถุ ประสงค์
สถานที่ ระยะเวลา ผูจ้ ดั กลุ่ มเป้ าหมายและกิ จกรรมต่า ง ๆ ของนิ ทรรศการ การประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าเปรี ยบเสมือนเป็ นการโหมโรงเพื่อสร้างบรรยากาศและบอกกล่าวให้ประชาชนรับรู ้วา่ จะมี
การจัด นิ ท รรศการเกี่ ย วกับ อะไร ที่ ไ หน เมื่ อ ใด มี อ ะไรน่ า สนใจ สื่ อ แต่ ล ะชนิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ ควรเน้นเนื้ อหาสาระสาคัญที่เป็ นประโยชน์และสิ่ งน่าสนใจสาหรับกลุ่มเป้ าหมาย
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ข้อมูลควรสั้นง่าย สื่ อความหมายได้ดี ง่ายต่อการจดจา มีเอกภาพ โดดเด่น สะดุดตา น่าติดตาม การ
ใช้สื่อหลากหลายชนิดหลายช่องทางให้ถึงกลุ่มเป้ าหมายและให้ซ้ า ๆ บ่อยครั้ง
2.4 กิจกรรมพิเศษด้ านการสื่ อสารการตลาด
แผนการตลาด (Marketing plan) เป็ นเอกสารที่อธิ บายถึงการวิเคราะห์ สถานการณ์ กลยุทธ์
การตลาดและโปรแกรมการตลาด หรื อหมายถึ ง เครื่ องมือส่ วนกลาง สาหรั บอานวยการและการ
ประสานงาน ความพยายามทางการตลาด ส่ วนประกอบของแผนการตลาดของแต่ละบริ ษทั อาจ
แตกต่างกัน แต่โดยทัว่ ไปแล้วจะประกอบด้วยประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
ส่ วนที่เป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Analyzing marketing situation)
สรุ ปประวัติของบริ ษทั และสรุ ปแผนการตลาดของบริ ษทั (Company background and
executive summary) ส่ วนนี้เพื่อสรุ ปภาพรวมของแผนการตลาดแก่ฝ่ายบริ หาร
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั (Current marketing situation analysis)
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ การจัดจาหน่ายและสิ่ งแวด-ล้อมมห
ภาคที่เกี่ยวข้อง (Analyzing market, product, competition, distribution and macroenvironment)
การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, weaknesses, opportunities and threats)
การวิจยั และการกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Researching and identifying target market)
การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมการซื้ อ (Analyzing marketing and buying behavior)
การคาดคะเนงบกาไรขาดทุนและศึกษาความเป็ นไปได้ทางการตลาด (Projecting profit and
loss statement and marketing feasibility study)
ส่ วนที่เป็ นการวางแผนการตลาด (Marketing planning)
- การกาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing objectives)
- การกาหนดกลยุทธ์และโปรแกรมการตลาด (Marketing programs and strategies)
ประกอบด้วยกลยุทธ์และส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix strategies and programs)
ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product programs and strategies) ประกอบด้วย
(1) ความแตกต่างทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ (Competitive product differentiation) (2) การ
กาหนดตาแหน่งตราสิ นค้า (Brand positioning) (3) กลยุทธ์และโปรแกรมด้านองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product components strategies and programs)
2. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านราคา (Price programs and strategies)
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3. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution channel programs and
strategies)
4. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion programs and strategies)
5. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการโฆษณา (Advertising programs and strategies)
6. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling programs and
strategies)
7. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการส่ งเสริ มการขาย (Sales promotion programs and
strategies)
8. กลยุทธ์และโปรแกรมด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public
relation programs and strategies)
9. กลยุทธ์และโปรแกรมการตลาดทางตรง (Direct marketing programs and strategies)
ส่ วนที่เป็ นการปฏิบตั ิและการควบคุมทางการตลาด
(Marketing implementation and marketing control)
- การจัดองค์การทางการตลาด (Marketing organization) ในส่ วนนี้จะกาหนดโครงสร้างการ
ทางาน
- การปฏิบตั ิการทางการตลาด (Marketing implementation) เป็ นการปฏิบตั ิตามโปรแกรมที่
กาหนดไว้
- การควบคุมทางการตลาด (Marketing control) เป็ นการติดตามผลการทางานทางการ
2.5 การตลาดส่ งเสริมการขายกับกิจกรรมพิเศษ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ทฤษฏี การส่ งเสริ มการขายเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนผสม
ทางการตลาด ซึ่ งส่ วนผสมทางการตลาดนี้ หมายถึ งส่ วนผสมของส่ วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการ
ดึ ง ดู ด ทางการตลาด โดยการส่ ง เสริ ม การตลาดได้ถู ก แยกย่อยออกเป็ น การโฆษณา การตลาด
ทางตรง การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ และการส่ งเสริ มการขาย และมีการพัฒนาเป็ นการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) ให้ความหมายโดย
American Association of Advertising Agencies (1989) ว่า เป็ นการบรรลุซ่ ึ งเป้ าหมายกิจกรรม
การตลาดโดยใช้เครื่ องมือทางการตลาดหลายๆอย่างเพื่อสนับสนุ นกันและกัน (Koekemoer, 2004)
และหน้าที่หลักของการส่ งเสริ มการขาย คือ การกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อ โดยมีสิ่งจูงใจชัก
นาให้การบรรลุถึงขั้นแสดงพฤติกรรม (behavioral stage) หรื อก็คือการซื้ อนัน่ เอง ซึ่ งการโฆษณา
หรื อประชาสัมพันธ์น้ นั ทาได้เพียงให้เกิดการรับรู ้ (cognitive stage) เท่านั้น (ชโยดม สามิบตั ิ, 2555)
ความหมายของการส่ งเสริ มการขาย
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การส่ ง เสริ ม การขาย หมายถึ ง กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การตลาดที่ น อกเหนื อไปจากการ
โฆษณา การตลาดทางตรง การขายโดยใช้พนักงานขาย และการประชาสัมพันธ์ที่จดั ขึ้ นเป็ นครั้ ง
คราวเพื่อกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อของลูกค้าขั้นสุ ดท้าย, บุคคลในช่ องทาง
การตลาด หรื อพนักงานขายของกิจการรวมถึงการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ การส่ งเสริ มการขายไม่
สามารถใช้เป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดเพียงอย่างเดี ยวได้ โดยทัว่ ไปมักจะใช้ร่วมกับการโฆษณา
การตลาดทางตรง หรื อการขายโดยใช้พนักงานขาย เช่นโฆษณาให้รู้วา่ มีการลด แลก แจก แถม การ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสิ นค้า หรื อส่ งพนักงานขายไปแจกสิ นค้าตัวอย่างตามบ้านเป็ นต้น
การส่ งเสริ มการขายและวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์ (ทัศนียว์ รรณ แนบทางดี, 2554)
ระยะแนะนา (Introduction) ในระยะนี้ จะมุ่งเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็ นส่ วนใหญ่เพื่อให้
เกิดการรับรู ้ในวงกว้าง และมีกิจกรรมการส่ งเสริ มการขายเป็ นส่ วนเสริ มระยะเติบโต (Growth) ใน
ระยะนี้ จะมุ่ ง เน้น การส่ ง เสริ ม การขายมากขึ้ น เพื่ อ รั ก ษาส่ ว นแบ่ ง การตลาดและเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง
การตลาดระยะเติบโตเต็มที่ (Maturity) ในระยะนี้ การส่ งเสริ มการขายจะเข้มข้นมาก เนื่ องจากการ
แข่งขันที่สูงมากขึ้นในตลาดระยะตกต่า (Decline) ในระยะนี้ โดยส่ วนใหญ่ผผู ้ ลิตจะตัดงบประมาณ
ด้านการโฆษณาและมาทุ่มกับการส่ งเสริ มการขายเพื่อช่วยกระตุน้ ยอดขายและการแข่งขันในตลาด
องค์ประกอบของการส่ งเสริ มการขาย Dubey (2014)ได้ศึกษาและเน้นย้ าถึงอิทธิ พลที่มีผล
ต่ อ ความส าเร็ จ ในการส่ ง เสริ ม การขายจากการเลื อ กเครื่ อ งมื อ ส่ ง เสริ ม การขายที่ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้ าหมายด้วย ซึ่ งการศึกษาของเขารวมถึงการเปรี ยบเทียบอิทธิ ผลการได้รับของ
สมนาคุณระหว่างวัยรุ่ นและคนสู งอายุ ซึ่ งเขาพบว่าการได้รับของสมนาคุณสามารถจูงใจประชากร
วัยรุ่ นให้ทดลองซื้ อสิ นค้าใหม่ๆได้มากกว่าเมื่อเทียบกับประชากรสู งอายุโดยไม่มีผลแตกต่างจาก
เพศของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้การศึกษาตลาด กลุ่มเป้ าหมาย และการวางแผนเพื่อกาหนดองค์ประกอบ
ในโครงการส่ งเสริ มการขายเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิง่ เพื่อให้การส่ งเสริ มการขายประสบความสาเร็ จ
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รู ปที่ 2.1 องค์ประกอบของการส่ งเสริ มการขาย (Koekemoer, 2004)
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1. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
1.1 หน่วยงานขาย (Sales force) นักการตลาดจะวิเคราะห์ถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการขาย ความรู ้ เ กี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละศิ ล ปะการขาย ตลอดจนการบริ ห ารหน่ ว ยงานขาย
1.2 ผูค้ า้ คนกลาง/ผูค้ า้ ปลีก (Retailers) นักการตลาดจะวิเคราะห์จากปั จจัยระหว่างบุคคลและ
ปั จ จั ย เ ฉ พ า ะ บุ ค ค ล ต ล อ ด จ น ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
1.3 ผูบ้ ริ โภค (Consumers) นักการตลาดจะวิเคราะห์จากลักษณะทางประชากรศาสตร์
ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์
2. การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ โ ดยทั่ว ไปที่ นัก การตลาดนิ ย มเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ แต่ ล ะ
กลุ่มเป้ าหมาย
2.1 หน่วยงานขาย
- ส่ งเสริ มให้พนักงานขายเร่ งระบายผลิตภัณฑ์ที่คงั่ ค้าง
- สร้างความท้าทายให้พนักงานขายเพิ่มยอดขายจากลูกค้าเดิม
- ส่ งเสริ มให้พนักงานขายเพิม่ โอกาสในการขาย
- ส่ งเสริ มให้พนักงานขายเพิ่มพื้นที่การจัดวางสิ นค้า
- ส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมพนักงานขาย
- การประชุมการขาย
2.2 ผูค้ า้ คนกลาง/ผูค้ า้ ปลีก
- ดึงดูดให้ผคู ้ า้ คนกลางสั่งซื้ อสิ นค้าตัวใหม่ๆ
- จูงใจให้ผคู ้ า้ คนกลางทาการส่ งเสริ มการขาย (Push)
- จูงใจให้ผคู ้ า้ คนกลางวางสิ นค้าในพื้นที่ๆเหมาะสม
- ส่ งเสริ มให้ผคู ้ า้ คนกลางกักตุนสิ นค้า
- ส่ งเสริ มให้ผคู ้ า้ คนกลางระบายสิ นค้าก่อนเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่
- จูงใจให้ผคู้ า้ คนกลางร่ วมแผนการส่ งเสริ มการขาย
2.3 ผูบ้ ริ โภค
- ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพิม่ ขึ้น
- ลดการเปลี่ยนยีห่ อ้ /ทดลองสิ นค้าอื่นของผูบ้ ริ โภค
- กระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
- ส่ งเสริ มการซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค
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3. การกาหนดงบประมาณ
3.1 สอดคล้องกับนโยบายด้านการตลาดขององค์กร
3.2 งบประมาณมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเพียงพอกับผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ
4. การวางกลยุทธ์
4.1 การเลือกสิ่ งจูงใจ/ของสมนาคุณ
4.2 ขนาด/มูลค่า ของส่ งจูงใจ
4.3 เจตนา
4.4 ข้อกาหนดในการร่ วมการส่ งเสริ มการขาย
4.5 ระยะเวลาในการดาเนินการส่ งเสริ มการขาย
5. การเลือกเครื่ องมือส่ งเสริ มการขาย
5.1 การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นที่ผบู ้ ริ โภค (consumer-oriented sales promotion) มักใช้กล
ยุทธ์การส่ งเสริ มการขายแบบดึง (pull strategy) ซึ่ งเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์และนาไปสู่ ความ
ต้องการซื้ อผลิ ตภัณฑ์ ทาให้ผคู ้ า้ ปลี กต้องหาผลิ ตภัณฑ์น้ นั ๆมาจาหน่ ายให้แก่ผูบ้ ริ โภคจากผูผ้ ลิ ต
เครื่ องมือส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นไปที่ผบู ้ ริ โภค ประกอบด้วย การแจกคูปอง, การแจกของตัวอย่าง,
การให้ของแถม, การเพิ่มขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์, การลดราคา, การคืนเงิน, การแข่งขัน, การชิงโชค, และ
การอุปถัมภ์กิจกรรมพิเศษ
จากการศึกษาการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกของผูบ้ ริ โภคโดย Goldsmith และ Amir
(2010)พบว่า การใช้ประโยชน์จากความไม่แน่ นอนจากการเสี่ ยงโชคหรื อการแข่งขันเพื่อรับของ
สมนาคุ ณเป็ นผลดี ต่อการซื้ อของผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคส่ วนมากจะวางสมมติฐานในแง่ดีไว้
ก่อนรวมกับความตื่นเต้นจากความต้องการชนะ และทาให้เกิดความอยากในการร่ วมกิจกรรมและ
นาไปสู่ การซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้น และในกรณี น้ ี จะช่วยลดต้นทุนด้านการส่ งเสริ มการขายได้ดว้ ย ซึ่ งต่าง
จากเครื่ องมือส่ งเสริ มการขายตัวอื่นๆที่มีตน้ ทุนสู งกว่า
5.2 การส่ งเสริ มการขายที่มุ่งเน้นผูค้ า้ คนกลาง/ผูค้ า้ ปลีก (trade-oriented sales promotion)
กลยุทธ์ที่มกั ใช้เพื่อจูงใจผูค้ า้ คนกลางหรื อผูค้ า้ ปลีก เป็ นกลยุทธ์แบบผลัก (push strategy) ซึ่ งเป็ นการ
กระตุน้ ให้รับเอาผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปขายพร้อมการสนับสนุ นให้เกิดการขายโดยใช้การส่ งเสริ ม
การขายแก่ ผูบ้ ริ โภคอี กด้วย เพื่อให้เกิ ดการซื้ อโดยผูบ้ ริ โภค กิ จกรรมส่ งเสริ มการขายประเภทนี้
ประกอบด้วย การให้ส่วนลดทางการค้า, การจัดแสดง ณ จุดขาย, การแข่งขันทางการขาย, การจัด
โปรแกรมฝึ กอบรม, การจัดแสดงสิ นค้า, และการโฆษณาร่ วม
แม้ว่าการส่ งเสริ มการขายอาจจะทาให้ผบู ้ ริ โภคสนใจ ลองใช้ ไปจนถึ งการซื้ อสิ นค้าและ
การกักตุนสิ นค้าได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่การส่ งเสริ มการขายส่ งผลค่อนข้างน้อยต่อความภักดีต่อ
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แบรนด์ซ่ ึ งเป็ นผลสรุ ปจากการศึกษาโดย Dubey(2014) ซึ่ ง Mendez (2012)ได้ศึกษาเพิ่มเติมในเชิ ง
ลึกและพบว่าการส่ งเสริ มการขายแบบแถมของสมนาคุณจะส่ งผลด้านลบกับความภักดี ต่อแบรนด์
ในขณะที่การเพิ่มขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์และการให้ส่วนลดเมื่อซื้ อเพิ่มจะส่ งผลที่ดีกบั ความภักดี ต่อแบ
รนด์มากกว่า
6. การประเมิน/วัดผล
6.1 ด้านการเจริ ญเติบโตของยอดขาย สามารถทาการการเปรี ยบเทียบยอดขาย ก่อนระหว่าง-หลัง การดาเนินการส่ งเสริ มการขาย
6.2 ด้านการเจริ ญเติบโตของกาไร ทาได้โดยการเปรี ยบเทียบกาไรที่เพิม่ ขึ้น/ลดลงของ
องค์กรในแต่ละช่วงการวัดผล เช่น กาไรต่อเดือน หรื อไตรมาส
6.3 ด้านการบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ เช่น การแจกแบบสอบถามเพื่อรับทราบความ
พึงพอใจของลูกค้า ดรรชนีประสิ ทธิภาพของพนักงานขาย
6.4 ด้านความพึงพอใจของผูบ้ ริ หาร พัฒนาการด้านการดาเนิ นงานทั้งภายในและภายนอก
ขององค์กรและพนักงาน การตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ดี ทาให้ผลกาไรเพิม่ ขึ้น
การประยุกต์ใช้
Ramanthan และ Dhar (2013) ได้ยกตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การส่ งเสริ มการขายของแบรนด์
ร้านค้าปลีกระดับโลก คือ Wal-Mart ที่ใช้สโลแกน “Everyday low price” หรื อการลดราคาสิ นค้า
ร่ วมกับการแจกคู ปองส่ วนลดเพื่อดึ งดู ดให้ผูบ้ ริ โภคกักตุ นสิ นค้าและซื้ อซ้ า ในขณะที่ ห้างค้าส่ ง
สมัยใหม่อย่าง Costco เลือกที่จะแข่งขันด้วยกลยุทธ์ส่วนลดเมื่อซื้ อสิ นค้าจานวนมากๆหรื อซื้ อหนึ่ ง
แถมหนึ่งเพื่อเป็ นการดึงดูดผูบ้ ริ โภคด้านราคาและปริ มาณการซื้ อสิ นค้า
ภูริทตั ทองเพ็ชร (2556) ได้ศึกษาวิธีการใช้ลิงเพื่อเป็ นสื่ อในการส่ งเสริ มการขายยาใน
ชุมชน ซึ่งเปรี ยบได้กบั เครื่ องมือการตลาดคือการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคจานวนมาก
มารวมตัวกันดูการจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ขายสิ นค้าระหว่างมีการแสดงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ด
การคล้อยตามและเกิดการซื้ อเป็ นต้น
สิ โรบล สุ ขสวคนธ์ (2551) ผูศ้ ึกษาการส่ งเสริ มการขายโดยใช้สาวเชียร์ เบียร์ เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความสนใจในแบรนด์เมื่อแนะนาแบรนด์สู่ผบู ้ ริ โภคและเพื่อสร้างจุดขายด้านความแตกต่าง แต่
ต่อมาได้มีการใช้สาวเชี ยร์ เบี ยร์ เหมื อนกันหมดทุ กยี่ห้อจนเกิ ดเป็ นแบบแผนที่ จะต้องมี ซึ่ งทาให้
ต้นทุนด้านการตลาดสู งขึ้น แต่บริ ษทั เบียร์ ก็ยอมรับได้เมื่อเทียบกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยงั
สร้างความแตกต่างให้กบั คุ ณค่าของแบรนด์ได้ดว้ ยรู ปลักษณ์ ของสาวเชี ยร์ เบียร์ และเครื่ องแบบอีก
ด้วย
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Facebook เป็ น Social Network ที่ มีผูใ้ ช้บริ ก ารมากที่สุ ดในโลก ปั จจุบนั มีผูใ้ ช้งาน
Facebook ในเมืองไทยถึง 14 ล้านคน ซึ่ งคิดเป็ น 80% ของผูใ้ ช้งาน Internet ทั้งประเทศ Facebook
ช่ วยให้คุณสามารถติดต่อกับฐานลูกค้าเดิ ม, หากลุ่มลูกค้าใหม่ หรื อแม้แต่กระจายเรื่ องราวธุ รกิ จ
ข้อมูลสิ นค้าและบริ การของคุณออกไปให้โลกได้รับรู้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Facebook กับ
ธุ รกิจของคุณ โดยผ่าน Facebook Page ครับ ซึ่ งในบทความนี้เราจะอธิ บายการสร้าง Facebook Page
อย่างเป็ นขั้นตอนครับ
2.6 ช่ องทางการติดต่ อการเข้ าใช้ เพจ Facebook
Facebook Page และการเลือกประเภทFacebook Page คือ เครื่ องมือที่เราสร้างขึ้นเพื่อใช้
ติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า เราสร้ าง Page ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูท้ ี่สนใจในธุ รกิ จของเราเข้ามากด
Like ซึ่งเมื่อลูกค้ากด Like แล้ว ข้อความของเราจะไปปรากฏให้พวกเขาเห็นในหน้า News feed
ข้ อแนะนาในการเลือกประเภทของ Page
ในระหว่างการสร้าง Facebook Page จะต้องเลือกว่าอยากจะให้ Page ที่กาลังจะสร้างอยูใ่ น
ประเภทไหนใน 6 ประเภทที่ Facebook กาหนดขึ้น ซึ่ งไม่วา่ คุณจะเลือกอะไร ผมอยากจะขอแนะนา
ให้คุณเลือกจาก มุมมองของลูกค้าว่ามองธุ รกิจคุณเป็ นแบบไหน ซึ่ งมันจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาหน้า
Page ของคุณได้ง่ายขึ้นแล้วจะเลือกประเภทไหนดีละ
โดยทัว่ ๆไป แล้วคุณน่าจะเลือกระหว่าง 3 ประเภทนี้ คือ
1) ธุ รกิจท้องถิ่นหรื อสถานที่
2) Company, Organization or Institution
3) แบรนด์หรื อผลิ ตภัณฑ์ หากคุ ณมีหน้าร้ านที่ลู กค้าสามารถแวะเข้าไปได้ คุ ณควรที่จะ
เลือก ธุ รกิจท้องถิ่นหรื อสถานที่ ยกตัวอย่างเช่น ร้ านขายกระเป๋ าที่ Siam Square, ร้านขายเสื้ อผ้าที่
จตุจกั ร, ร้านสปา-นวดแผนไทยที่สาทรเป็ นต้น นอกจากนี้ เมื่อลูกค้าทาการ Check in ที่หน้าร้าน
ข้อมูลดังกล่าวก็จะไปปรากฎบนหน้า Wall ของ Page ของเรา, หน้า Wall ของลูกค้า, และหน้า
News Feed ของเพื่อนลูกค้าอีกด้วย เลือก Company, Organization or Institution หาคุณเป็ นองค์กร
บริ ษทั หรื อ สถาบันการศึกษาที่ ลูกค้าไม่ได้ไปหาคุณที่หน้าร้าน หากคุณมี Brand หรื อสิ นค้าที่เป็ น
ของคุ ณเองเลือก แบรนด์หรื อผลิ ตภัณฑ์ นะครับ หรื อถ้าหากคุ ณไม่มีหน้าร้ านแต่อยากจะเริ่ มเปิ ด
Page คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ ได้ คุณสามารถกลับมาเลือกประเภท FB Page ได้ใหม่ หลังจากที่
สร้าง FB Page เสร็ จแล้วดังนั้นไม่ตอ้ งซี เรี ยสเกินไป
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ขั้นตอนการสร้ าง Facebook Page (ไม่ มีค่าใช้ จ่าย)
ขั้นตอนที่ 1
เริ่ มโดยการไปที่ : https://www.facebook.com/pages/create คุ ณจะพบหน้ า แบบนี้ ที่
Facebook ครับ โดยหลักๆแล้วจะมีชนิดของเพจให้เลือก 6 ชนิด คือ
1. ธุ รกิจหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่น
2. บริ ษทั องค์กร หรื อสถาบัน
3. แบรนด์หรื อผลิตภัณฑ์
4. ศิลปิ น วง หรื อบุลคลสาธารณะ
5. บันเทิง
6. สาเหตุหรื อชุมชน
ให้เลือกชนิดของเพจที่ตรงตามรู ปแบบของสิ นค้า หรื อ ธุ รกิจ ของคุณ

รู ปที่ 2.2 เลือกชนิดของเพจ
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ขั้นตอนที่ 2
โดยจะขอเลือกเพจชนิ ด ธุ รกิจหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่น โดยในส่ วนนี้ จาเป็ นต้องใส่ รายละเอียด
ให้ครบในทุกช่อง
โดยเริ่ มจากช่องแรกคือประเภท ผมได้ทาการเลือกเป็ นประเภท บริ การทางธุ รกิจ
1. ชื่อเพจโดยผมจะกาหนดเป็ น BentoWeb Page Test (ตัวอย่าง)
2. ที่อยู่ (ขอแนะนาให้กรอกข้อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษ นะครับ เพื่อให้ Facebook สามารถค้นหา
ตาแหน่งได้ถูกต้อง รวมไปถึงการทาจุด Check-in)
ในช่ อ งของ เมื อ ง/รั ฐ หากกรอกข้อ มู ล เป็ นภาษาไทยทาง Facebook จะไม่ ส ามารถ
ดาเนินการต่อได้ โดยผมขอแนะนาให้ใส่ ขอ้ มูลเป็ น ภาษาอังกฤษ ครับ ทางระบบจะมีตวั เลือกขึ้นมา
ให้เลือก(ให้กรอกเพียง Bang ระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาให้ในลักษณะนี้ Bangkok, Thailand)
- รหัสไปรษณี ย ์
- เบอร์โทรศัพท์
- เลือก ฉันยอมรับ เงื่อนไขหน้า Facebook
- จากนั้นกดที่ปุ่ม เริ่ ม ครับ

รู ปที่ 2.3 กรอกข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 3
เกี่ยวกับส่ วนนี้ จะเป็ นการเพิ่มข้อมูลต่างๆให้กบั หน้าเพจ โดยเริ่ มจากในช่ องของหมวดหมู่
ให้ใส่ ประเภทของธุ รกิ จ (ตัวอย่างจะเป็ น ผูใ้ ห้บริ การทางอินเตอร์ เน็ต โดยในส่ วนนี้ ให้ทดลองใส่
ประเภทดู ทางระบบจะแสดงตัวเลือกขึ้นมาให้ เพราะข้อมูลในส่ วนนี้จะไม่สามารถตั้งเองได้)
ส่ วนในช่อง “เพิ่มคาอธิ บายด้วยข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ BentoWeb Page Test” ให้ใส่ เป็ นรายละเอียด
สาหรับเพจเช่น “BentoWeb คือ ระบบร้านค้าสาเร็ จรู ป.....” (จาเป็ นต้องใส่ รายละเอียด)
ถัดมาจะเป็ นช่ องให้ใส่ “เว็บไซต์ของคุณ” (หากไม่มีสามารถเว้นช่ องนี้ ไปได้เลย) ในที่น้ ี ผมจะใส่
เป็ น https://www.BentoWeb.com
Bentoweb Page Test เป็ นการก่อตั้ง ธุ รกิจ หรื อสถานที่จดั งานที่มีอยูจ่ ริ งให้เลือกใช่, ไม่มี
อยูจ่ ริ งให้เลือกไม่
Bentoweb Page Test จะเป็ นตัวแทนอย่างเป็ นทางการที่ได้รับอนุ ญาตของการก่อตั้งธุ รกิจ
หรื อสถาที่จดั งานนี้บน Facebook หรื อไม่
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รู ปที่ 2.4 การเพิ่มข้อมูลต่างๆให้กบั หน้าเพจ
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ขั้นตอนที่ 4
รู ปประจาตัว ส่ วนนี้ เป็ นการเพิ่มรู ปประจาตัว (รู ป Profile) โดยจะขออนุ ญาตอัพโหลดรู ป
จากในคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไปที่ “อัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ ” เมื่อทาการเลือกรู ปเสร็ จเรี ยบร้อยให้
กดที่ปุ่ม ถัดไป

รู ปที่ 2.5 เพิ่มรู ปประจาตัว (รู ป Profile)
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ขั้นตอนที่ 5
เพิ่มในรายการโปรด ส่ วนนี้ จะเป็ นขั้นตอนที่ทางระบบจะถามเราว่าต้องการเพิ่มหน้าเพจนี้
ลงในรายการโปรดหรื อไม่ หากไม่ตอ้ งการเพิ่ม สามารถกดข้ามไปได้เลย

รู ปที่ 2.6 เพิ่มในรายการโปรด
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ขั้นตอนที่ 6
เข้าถึงผูค้ นเพิ่มเติม ส่ วนนี้จะเป็ นขั้นตอนการทาโฆษณาให้กบั หน้า Facebook Page จะเป็ น
การโปรโมทหน้าเพจให้มีคนพบเห็ นมากขึ้น และสามารถช่ วยเพิ่มจานวน Like ให้กบั ทางเพจได้
แน่ นอน แต่ก็จาเป็ นต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการโปรโมท ซึ่ งในส่ วนของค่าใช้จ่ายนั้นจะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของทาง Facebook หากไม่ตอ้ งการใช้บริ การในส่ วนนี้ สามารถกดที่ปุ่ม ข้าม ไปได้เลย
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รู ปที่ 2.7 ขั้นตอนการทาโฆษณาให้กบั หน้า Facebook Page
เป็ นอันเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สาหรับการสร้างเพจ ต้องขอชี้ แจงสักนิ ดนึ ง ข้อมูลในเบื้องต้นที่
ได้ทาการกรอกลงไปนั้น จะสามารถกลับไปแก้ไขได้ในทุกส่ วน และที่สาคัญอย่าลื มเข้าไปทาการ
เพิ่ ม Facebook Username ด้ว ย เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การจดจ า และสะดวกต่ อ การโพสลิ ง ค์ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์
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**สาหรับผู้ทตี่ ้ องการสร้ างจุด Check-In**
ในส่ วนของที่อยูน่ ้ นั จาเป็ นอย่างมากที่จะต้องกรอกข้อมูลเป็ นภาษอังกฤษ สาหรับผูท้ ี่ทาการ
สมัครเพจในชนิ ด ธุ รกิจหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่ น โดยส่ วนมากแล้วจะใส่ ที่อยู่เป็ นภาษาไทย โดยที่หาก
ใส่ เป็ นภาษาไทยนั้น Facebook สามารถกดเริ่ มได้ครับแต่เมื่อต้องการให้ระบบของ Facebook นั้น
ค้นหาตาแหน่งที่ถูกต้องจริ งๆจะไม่สามารถทาได้ ดังภาพด้านล่างนี้ จะแสดงให้เห็นว่า เมื่อตอนที่ทา
การสร้างเพจใส่ ที่อยูเ่ ป็ นภาษาไทย นั้นผลที่ได้จะเป็ นดังนี้

รู ปที่ 2.8 ต้องการสร้างจุด Check-In

30
เมื่อทาการสร้ างเพจประเภท ธุ รกิ จหรื อสถานที่ทอ้ งถิ่ น ขึ้นมาเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว(แต่ใน
ส่ วนของที่อยู่ กรอกข้อมูลเป็ นภาษาไทย) เมื่อเข้าไปดูในส่ วนของรายละเอียดของเพจจะมีตาแหน่ง
Check-in ขึ้นโชว์ แต่ตาแหน่งนั้นจะไม่ตรงกับตาแหน่งจริ ง หากเข้าไปดูในหน้าของการแก้ไขเพจ
จะเห็ นเป็ นตัวหนังสื อสี แดงขึ้นบอกว่า “ไม่สามารถทาการค้นหาตาแหน่งที่คุณระบุไว้ได้” อาจจะ
เป็ นผลทาให้ลูกค้าเปิ ดการ Check-in ขึ้นมาแล้วเห็ นว่าตาแหน่ งไม่ตรงกับตาแหน่งจริ ง อาจจะเป็ น
เหตุผลที่ทาให้ลูกค้าทาการสร้างจุด Check-in ขึ้นมาใหม่ (**สาหรับจานวนคนกด Check-in จะไม่
สามารถนามารวมกันได้)

รู ปที่ 2.9 ส่ วนของที่อยู่ กรอกข้อมูลเป็ นภาษาไทย
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สาหรับการใส่ ที่อยู่ ที่ถูกต้องจะเป็ นลักษณะนี้ นะ จะทาให้ตาแหน่งและพิกดั ถูกต้อง จึงทา
ให้การ Check-In ไม่ผดิ พลาด
**หมายเหตุ** : เนื่องจากหลายๆคนอาจจะเกิดการสับสนระหว่าง คาว่า ชื่ อเพจ, ที่อยู,่ เว็บ
ไซด์ โดยที่ท้ งั 3 คานี้น้ นั จะอยูใ่ นคนละขั้นตอนนะ ผมจะขออนุญาตชี้แจงทีละหัวข้อนะชื่อ
เพจ : จะเป็ นชื่อของเพจ โดยส่ วนนี้จะสามารถกาหนดได้หลังจากเลือกประเภทของเพจ ดัง
ตัวอย่างนั้นจะเป็ นเพจประเภท ธุ รกิ จหรื อสถานที่ ทอ้ งถิ่ น หลังจากนั้นในบรรทัดแรกจะ
เป็ นการเลือกหมวดหมู่ของเพจ ถัดมาบรรทัดที่สองจะเป็ นหัวข้อ "ชื่ อธุ รกิ จหรื อสถานที่"
ส่ วนนี้คือชื่อที่เมื่อทาการตั้งแล้ว ชื่ อในช่องนี้ จะเป็ นชื่ อของเพจ จากตัวอย่างในบทความจะ
อยูใ่ นขั้นตอนที่ 2
ที่อยู่ : จะเป็ นที่อยูข่ องตัวเรา เช่น BentoWeb จะอยูท่ ี่ 549/9 Sathupadit 34 Sathupadit Rd.
Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 เหตุผลที่จาเป็ นต้องใส่ ขอ้ มูลเป็ นภาษาอังกฤษ นั้นเป็ น
เพราะว่าข้อมูลตาแหน่งของทาง Facebook จะเป็ นภาษาอังกฤษ จึงทาให้ขอ้ มูลภาษาไทยนั้นจะไม่
สามารถค้นหาตาแหน่ งได้อาจจะส่ งผลให้กรณี ที่ตอ้ งการสร้างจุด Check-in นั้นไม่สามารถทาได้
จากตัวอย่างในบทความจะอยูใ่ นขั้นตอนที่ 2
เว็บไซด์ : ส่ วนนี้จะอยูใ่ นขั้นตอนหลังจากที่เลือกประเภทของเพจและกรอกข้อมูลเรี ยบร้อย
แล้ว ส าหรั บเว็บไซด์น้ นั ให้กรอกเป็ นที่ อยู่เว็บไซด์ของตัวคุ ณเอง ยกตัวอย่างเช่ น คุ ณมี เว็บไซด์
สาหรับธุ รกิจอยูแ่ ล้ว(www.bentoweb.com) แต่ตอ้ งการสร้าง Facebook Page ขึ้นมาเพิ่มเติม ในช่อง
นี้ ให้คุณนาเว็บไซด์ของคุ ณมาใส่ ในช่ องนี้ (www.bentoweb.com) แต่ในกรณี ที่คุณไม่มีเว็บไซด์
สามารถเว้นว่างในช่องนี้ได้

