บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการจัดทารายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ อง Daradaily rally party “Night.Sport.Party”
ผูเ้ ขียนได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายงานดังนี้
2.1 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.2 ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
2.1 รู ปแบบการจัดอีเวนท์
อีเวนท์น้ นั ครอบคลุ มตั้งแต่งานขนาดเล็กรอบสื่ อมวลชน จนถึ งงานใหญ่ที่มีผูเ้ ข้าร่ วมงาน
เป็ นพัน เป็ นหมื่นคน อย่างการเลี้ยงฉลองแจกรางวัล งานแสดงสิ นค้า หรื องานมีการถ่ายทอดสดไป
ทัว่ โลกอย่างการแจกรางวัลออสก้าร์ และบอลโลก เป็ นต้น รู ปแบบการจัด Events มีได้หลากหลาย
มากเท่าที่ ผูจ้ ดั จะคิ ดได้บางงานใหญ่ บางงานจัดเป็ นงานเฉพาะกลุ่ม บางงานสามารถจัดได้บ่อยๆ
บางงานเหมาะสาหรับจัดปี ละครั้ง ในที่น้ ีขอนา เสนอเฉพาะรู ปแบบที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้งาน
ได้ อาทิ
 งานสัมมนา
 งานแสดงสิ นค้า
 งานการประชุม
2.1.1 งานสั มมนา (Seminar)
การสัมมนาเป็ นงานอีกประเภทหนึ่ งที่มีความนิ ยมเป็ นอย่างมากเพราะสามารถให้
ความรู ้ ข้อมูลแก่คนเป็ นจานวนมากได้ในเวลาเดียวกันการจัดสัมมนามีหลายรู ปแบบ จัดเป็ นแบบ
ส่ วนตัวหรื อแบบสาธารณะ จัดเป็ นการเรี ย นรู ้ แบบต่ อเนื่ องหลายครั้ ง หรื อแบบงานเดี ย วจบ จะ
จัดเป็ นเชิง ธุ รกิจหรื อเป็ นการให้ความรู ้อย่างเดียว นอกจากนั้นยังเลือกจัดเป็ นการสอนโดยวิทยากร
หรื อเป็ นเชิง สนทนาก็ได้ท้ งั นี้ ข้ ึนอยูก่ บั เนื้ อหาประเด็นหลักของการจัดสัมมนาด้วย อย่างไรก็ตาม
งานสัมมนามี ความเป็ นทางการน้อยกว่าการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนเป็ นอย่างมากเพราะทา ให้ผเู ้ ข้าร่ วม
งานรู ้สึกผ่อน คลายอีกทั้งยังเป็ นโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นหรื อโต้เถียงข้อสรุ ปกันภายในงานได้
อีกด้วย
- การเตรี ยมงาน
การเตรี ยมงานสัมมนาก็คล้ายกับการบริ หารบริ ษทั ให้ประสบความสาเร็ จ ควรมี
การวางแผนล่วงหน้าไว้หลายเดือนทั้งเรื่ องงาน หัวข้อที่จะพูด พูดเรื่ องอะไร และพูดให้ใครฟัง
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- สถานที่ การเลือกสถานที่ไม่ควรเลือกจัดห้องที่ใกล้ที่สุดเพราะรู ปแบบการจัด
สัมมนาที่แตกต่างกันออกไปก็ ต้องการสิ่ งอานวยความสะดวกที่แตกต่างกันอกไปด้วย ยิง่ ผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนาเป็ นระดับสู งมากขึ้นไป เท่าไหร่ สถานที่จดั ก็ยิ่งต้องดี ข้ ึนไปตามนั้น ส่ วนเรื่ องขนาดของ
สถานที่ตอ้ งพิจารณา จานวนของ ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาประกอบเข้าไปด้วย
- ค่าเข้าร่ วมสัมมนา โดยตามความจริ งแล้วงานสัมมนาที่ตอ้ งเสี ยเงินมักมีผูเ้ ข้าร่ วม
งานมากกว่างานสัมมนาที่เข้าได้ฟรี โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
- วิทยากร การเลือกวิทยากรก็เป็ นเรื่ องสาคัญ โดยทัว่ ไปแล้วงานสัมมนาจะประกอบด้วยการให้ความรู ้ 60% และการให้ความบันเทิงอีก 40% การเลือกวิทยากรที่ไม่มีความน่าสน
ใจ ก็จะไม่ดึงดูดคนและทาให้ งานสัมมนาดูไม่น่าสนใจตามไปด้วย ฉะนั้นควรเลือกวิทยากรที่ค่อน
ข้างมีชื่อเสี ยง เป็ นที่รู้จกั และใช้ ความมีชื่อเสี ยงนั้น มาเป็ นส่ วนหนึ่งของเครื่ องมือทางการตลาด
- ผูร้ ่ วมสนับสนุ น งานสัมมนาเป็ นงานที่เหมาะมากสาหรับการส่ งเสริ มการขาย
ให้กบั ผูร้ ่ วมสนับสนุนงาน (sponsor) เช่น งานสัมมนาเกี่ยวกับธุ รกิ จรถยนต์กลุ่มเป้ าหมายที่มาใน
งานก็จะเป็ นผูท้ ี่สนใจเครื่ องยนต์หรื อทาธุ รกิจที่เกี่ยวกับ รถยนต์อยูแ่ ล้ว ฉะนั้น การใช้sponsor ที่อยู่
ในวงการเดียวกันก็จะทาให้เป็ นที่สนใจ ของผูม้ างานอย่างมาก
- จดหมายเชิญ ทาจดหมายเชิญและประชาสัมพันธ์ให้ได้มากที่สุด หากต้องการให้
การประชา- สัมพันธ์น้ นั ประสบ ความสาเร็ จก็ควรให้เวลาอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์ก่อนงาน โดย
อาจจะใช้วธิ ี ส่ง email (ใช้ - BCC เพื่อ ซ่อนผูส้ ่ ง) ใบปลิว เขียนกิจกรรมข่าว หรื อการพูดปากต่อปาก
และควรหลีก เลี่ยงการส่ งไปรษณี ย ์ เพราะเป็ นการติดต่อที่เสี ยค่าใช้จ่ายมากที่สุดแต่ได้ผลน้อยที่สุด
ในวันงานควรเตรี ยมงานให้เรี ยบร้อยทั้งทางเทคนิคเช่น ไฟ เวที แสง สี เสี ยง หรื อ presentation ที่จะ
ใช้ส่วนโต๊ะลงทะเบียน ควรจัดให้ดูสะอาดตาผูร้ ับลงทะเบียนควรมีสีหน้ายิม้ แย้มแจ่มใส
2.1.2 งานแสดงสิ นค้ า (Trade Shows)
งานแสดงสิ นค้าเป็ นงานที่มีความสาคัญ ต่อองค์กร เพราะนอกจากจะได้นาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ แล้วยังได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าและผูป้ ระกอบธุ รกิ จเจ้าอื่นๆอีกด้วยงานแสดงสิ นค้า
ต่างๆจัดขึ้นอยู่ บ่อยๆโดยมีเจ้าภาพเป็ นสภาหอการค้า มีท้ งั งานประเภทชุ มชนไปจนถึ งงานใหญ่
ระดับประเทศโดยทัว่ ไปแล้วงานแสดงสิ นค้านี้มีขอ้ ดีอยูท่ ี่การจัดเป็ นสาหรับเฉพาะกลุ่มเช่น งานเรื อ
ก็จะเรี ยกความ สนใจได้มากสาหรับคนที่อยู่แถบทะเลหรื อมีงานอดิเรกเป็ นการล่องเรื อออกทะเล
หรื องาน expo ต่างๆก็จะเป็ นสา หรับผูท้ ี่สนใจเรื่ องการตกแต่งบ้านหรื อผูร้ ับเหมาต่างๆ เป็ นต้น
ข้อดีและข้อเสี ยของ การออกงานแสดงสิ นค้า มีดงั นี้
ข้อดี งานแสดงสิ นค้าทา ให้ผปู ้ ระกอบธุ รกิจได้พบปะกับผูค้ นจานวนมากในเวลาที่
เร็ วและ ที่สาคัญ คือผูค้ นเป็ นฝ่ ายเดินเข้าหาเรา หากใครสนใจและแวะชมบูธของเราก็เริ่ มมัน่ ใจได้
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เลยว่า เขา จะเป็ นลูกค้าของคุณด้วย การสร้าง display ให้บูธของคุณให้น่าสนใจจึงเป็ นการช่วยได้
อย่างมาก
ข้อเสี ย ต้องใช้เงินเป็ นจานวนมาในการออกงานแสดงสิ นค้าแต่ละครั้ง ถ้างานใหญ่
มีผปู ้ ระกอบการณ์เข้าร่ วมงานมาก นัน่ แสดงถึงการที่จะมีเข้าร่ วมงานมากเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น
งานประเภทนี้จะมีค่าเช่าบูธค่อนข้างสู ง ซึ่ งก็เป็ นข้อเสี ยที่เราต้องแลก
2.1.3 งานการประชุ ม (Conferences)
การจัดงานประเภทงานประชุมเป็ นงานสาคัญอีกงานหนึ่ งสาหรับนักจัดงานคาว่า
“ประชุม” สามารถใช้ได้กบั หลายกลุ่มบุคคล ตั้งแต่การประชุ มข้อสรุ ปทางวิทยาศาสตร์ ของนักวิจยั
ไปถึงการ ฝึ กการขายของกลุ่มตัวแทนผูข้ ายต่างๆ การวางแผนการจัดงานอาจเป็ นหน้าที่ของคนใน
องค์กร หรื อ จะใช้ผเู ้ ชี่ยวชาญการจัดงานประชุมก็ได้ สิ่ งที่ตอ้ งคานึงในการจัดงานการประชุม
- สถานที่ ประเมินจากจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ขนาดอาจใหญ่เล็กต่างกันไปตั้งแต่
ห้องประชุมขนาดเล็ก จนถึง ห้องโถงขนาดใหญ่
- ค่าใช้จ่าย ในยุคสมัยที่ แต่ละองค์กรต้องประหยัดงบประมาณกัน มากขึ้น บาง
องค์กรอาจใช้หอ้ งประชุมภายใน องค์กรเป็ นสถานที่ในการจัดงานแทนที่จะไปเช่าห้องโถงโรงแรม
ขนาดใหญ่ในกรณี องค์กรที่มี ขนาดใหญ่และมีพ้ืนที่มากอยูแ่ ล้วก็อาจจะได้เปรี ยบกว่า
- การคาดการจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม การเลือกผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจากต่างที่ ต่างถิ่น
โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไกลออกไปอาจเป็ นอุปสรรคและ เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ท้ งั ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมและทั้งผูจ้ ดั งาน
- ที่พกั ถึงแม้วา่ ที่ประชุ มอาจจะใหญ่และเพียงพอต่อผูเ้ ข้าประชุ ม แต่หากในเมือง
นั้นมีที่พกั น้อยและไม่ เพียงพอสา หรับผูท้ ี่มาประชุม นั้นก็อาจไม่ใช่ตวั เลือกที่เหมาะสมนัก
- การวางผังห้องประชุม เรื่ องห้องประชุมอาจเป็ นเรื่ องไม่สาคัญสาหรับใครบางคน
แต่งานการประชุมบางงานอาจต้องมี presentation ประกอบการประชุ ม ฉะนั้นเรื่ องตาแหน่งของจอ
monitor และตาแหน่งเก้าอี้ในห้อง ประชุมจึงเป็ นอีกปัจจัยที่ตอ้ งคานึงถึง
- ประเภทของการประชุม
 Academic conferences: การประชุมทางการศึกษา
 Medical conferences: การประชุมทางการแพทย์
 Business conferences: การประชุมทางธุ รกิจ
 Training conferences: การประชุมฝึ กอบรม
 Internet conferences: การประชุมผ่านเครื่ อข่าย internet
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2.2 ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
ในประเทศไทย คาว่ากิจกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะถูกใช้ทบั ศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ว่า “อีเวนท์” หรื อ “อีเวนต์” จนเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปทั้งในแวดวงวิชาการ นักการตลาดนักสื่ อสาร
การตลาด หรื อสื่ อมวลชนหากแปลความหมายตามพจนานุ กรม Lexitron (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอ
นิ กส์ และคอมพิวเตอร์ แห่ งชาติ, 2552) แล้วจะหมายถึง เหตุการณ์สาคัญ การแข่งกีฬา หรื อ ผลลัพธ์
นักวิชาการฝั่งตะวันตกมากมายที่พยายามจะให้ความหมายของคาว่าอีเวนท์ดงั เช่น Getz (2007: 18)
บอกว่าอีเวนท์หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่ งและสถานที่ หนึ่ง (an occurrence at a given
place and time) หรื อกลุ่มของเหตุการณ์พิเศษ (a special set of circumstances) หรื อเหตุการณ์ที่
สาคัญหรื อน่าจดจา (a noteworthy occurrence) นอกจากนี้ในงานเขียนของ Getz ยังใช้คาว่า Planned
events เพือ่ เจาะจงหมายถึง กิจกรรมที่จดั ขึ้นเพื่อหวังผลเฉพาะอย่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม
สังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกิจกรรมที่จดั ขึ้นนี้ ตอ้ งผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดี จัดขึ้นเพื่อตอบ
สนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันของกิจกรรมเหล่านี้ คือความต้องการ
สร้างหรื อมีอิทธิพล ต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรื อประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผูช้ มหรื อผูเ้ ข้า
ร่ วมงาน (Getz, 2007: 21) ซึ่ งการสร้างประสบการณ์ให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมงานนั้นเป็ นประเด็นที่สาคัญใน
การทาการตลาดและการสร้างแบรนด์เพราะองค์ กรต้องการจะสร้างประสบการณ์ที่ จาเป็ นในการ
สนับสนุ นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์เพื่อเพิ่มการบริ โภค (Getz, 2007: 11) 16 เมื่อคนไทยพูดถึง
อีเวนท์น้ นั โดยส่ วนใหญ่ยงั ใช้อย่างสับสนจากการทบทวนวรรณกรรม ต่างๆ สามารถสรุ ปได้ว่า
อีเวนท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มุม คือ
- อีเวนท์ที่มาจากคาว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษ
- อีเวนท์ที่หมายถึง Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2549, 2555) ซึ่ งบางครั้งก็จะแปลว่าการทากิ จกรรมทางการตลาด
(ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคา, 2545)
- อีเวนท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึ่ งอาจแปลได้วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด
- อีเวนท์ที่หมายถึงได้ท้ งั Special Event และ Event Marketing
จะเห็นได้วา่ คาว่าอีเวนท์ (Event) ยังไม่มีคาจากัดความภาษาไทยที่ชดั เจน เมื่อเอ่ยถึงการจัด
อี เ วนท์ ผู ้ฟั ง ก็ จ ะคิ ด ไปถึ ง กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานหรื อองค์ ก รต่ า งๆ ที่ จ ัด ขึ้ นเป็ นพิ เ ศษเพื่ อ
วัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง คา ๆนี้ ถูกใช้อย่างกว้างขวาง ทาให้คนส่ วนใหญ่ทึกทักเอาว่าเข้าใจ
ความหมายของคานี้แล้วจนกระทั้งทาให้เกิดการใช้คานี้ กนั อย่างสับสน เมื่อวิเคราะห์ถึง ความหมาย
ของกิจกรรมใน 4 แง่มุมอย่างละเอียดมีดงั นี้
2.2.1 อีเวนท์ทมี าจากคาว่ า Special Event
หากจะเจาะจงไปที่คาว่า Special Event หรื อกิ จกรรมพิเศษนี้ Goldblatt (1997: 2) ให้
ความหมายไว้วา่ “เป็ นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับการเฉลิมฉลอง ด้วยการจัดพิธีการ (Ceremony) และ
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พิธีกรรม (Ritual) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน” Shone and Parry (2004) มองว่า
กิจกรรมพิเศษ หรื อ Special Events คือกิจกรรมทุก รู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมเพื่อสนทนาการ
(Leisure Events) เช่ นกีฬา หรื อกิจกรรมทาง วัฒนธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ การเฉลิม
ฉลอง หรื อกิจกรรมสาหรับองค์กร (Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขายการเมือง
หรื อกิจกรรมส่ วนบุคคล (Personal Events) เช่นงานแต่งงาน เป็ นต้น จากมุมมองนี้ สามารถสรุ ปได้
ว่าอีเวนท์ในความหมายของกิจกรรมพิเศษนี้ คือกิ จกรรม ทุกรู ปแบบที่จดั ทาขึ้นหรื อสร้ างขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะขึ้นอยูก่ บั ผูจ้ ดั กิจกรรมพิเศษนั้น ๆ
2.2.2 อีเวนท์ทหี่ มายถึง Event Marketing
หากจะพูดถึงคาว่าอีเวนท์ในความหมายของ Event Marketing นั้น Goldblatt (1997: 5)
ระบุ ว่า เป็ นการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่ อสร้ างความตระหนั กรู ้ และโน้มน้าวใจกลุ่ มเป้ าหมายให้ซ้ื อ
สิ นค้าหรื อใช้บริ การ
ด้านเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้แปลคาว่าอีเวนท์มาร์ เก็ตติ้งว่าคือ “การสื่ อสาร
การตลาดผ่านกิ จกรรม” (หน้า 52) ซึ่ งหมายถึง “เครื่ องมือสื่ อสารที่นาแบรนด์ไปสู่ กลุ่มเป้ าหมาย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผา่ นประสาทสัมผัสทั้งห้าด้วยตัวเขาเอง
ผ่านทางรู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส” (หน้า 55)
ทาง Unilever (อ้างถึงในเกรี ยงไกรกาญจนะโภคิน , 2555: 55) มองว่าอีเวนท์มาร์ เก็ตติ้ง
“เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ทาให้แบรนด์มีชีวิต ทาให้กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายได้รับประสบการณ์ ร่วมกับแบ
รนด์ (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 งในขณะนั้นแปลว่า
การตลาดเชิ งกิ จกรรมว่าหมายถึง เครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดชนิ ดหนึ่ งที่สื่อสารกับ ผูบ้ ริ โภค
โดยตรงด้วยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อเหตุ การณ์พิเศษ เพื่อที่จะสื่ อสารแบรนด์และเสริ มสร้างความ
เป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั แบรนด์
จากความหมายข้างต้น อาจจะสรุ ปได้ว่า คาว่า Event Marketing นั้นหมายถึง “แนวคิด”
ทางการสื่ อสารการตลาดที่ ใ ช้ก ารจัดกิ จกรรมพิ เศษเพื่ อวัตถุ ประสงค์ท างการตลาด นั่นคื อการ
สื่ อสารแบรนด์รวมทั้งการสื่ อสารให้รู้จกั และโน้มน้าวใจเกี่ ยวกับสิ นค้าและบริ การ รวมทั้งสร้ าง
เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ ที่ดีให้กบั แบรนด์ดงั นั้นหากจะแปลคาว่า Event Marketing ว่า “การ
สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ตามคานิยามของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
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2.2.3 อีเวนท์ทอี าจหมายถึง Marketing Event
เมื่อพูดถึงคาว่าอีเวนท์มาร์ เก็ตติ้ง (Event Marketing) แล้วก็จะมีคาว่ามาร์ เก็ตติ้งอีเวนท์หรื อ
Marketing Event ที่จะทาให้คนทัว่ ไปสับสนได้
Wood (2009: 248) ได้นิยาม Marketing Event ไว้วา่ “หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ช่วยในการ
ทาการตลาดสิ นค้า บริ การความคิด สถานที่ หรื อบุคคล (Any event that helps market a product /
service, idea, place or person)
ด้าน Jack Morton Worldwide (2006 อ้างถึงในWood, 2009: 248-9) แบรนด์เอเจนซี่ ระดับ
โลกกล่าวว่า Marketing Event คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นสด (Live) ที่ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานมีปฏิสัมพันธักบั
สิ นค้าหรื อแบรนด์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) ตัวอย่างเช่น การประชุม สัมมนา กิจกรรมระดม
ทุน การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ นิทรรศการการแถลงข่าวการประกวด เป็ นต้น
จากความหมายด้านบน พอจะสรุ ปได้ว่า หากพูดถึ ง Marketing Event แล้วจะหมายถึ ง
“กิ จกรรม” ที่ จดั ขึ้ นเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการตลาด โดยที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมนั้นมี
ปฏิสัมพันธักบั แบรนด์สินค้าหรื อบริ การได้โดยตรงซึ่ งหากจะให้คาแปลกับ Marketing Event แล้ว
น่าจะแปลได้วา่ “กิจกรรมทางการตลาด”
2.2.4 อีเวนท์ทหี่ มายถึงได้ ท้งั Special Event และ Event Marketing
ด้านธี รพันธ์ โล่ ท องค า (2546: 10) เห็ นว่า การสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม (Event
Marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) นั้น เป็ นเรื่ องเดียวกัน เพราะการจัดกิจกรรม
พิเศษนั้น พัฒนามาจากเครื่ องมือของการประชาสมพันธ์ ที่ใช้กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสาร องค์กร
แต่ เ มื่ อ กิ จ กรรมพิ เ ศษถู ก น ามาใช้ใ นกิ จ กรรมการตลาดเพื่ อ สื่ อ สารเกี่ ย วกับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก าร
ก็กลายเป็ น Event Marketing หรื อการสื่ อสารการตลาดผ่านกิ จกรรม ดัง นั้นจึ งอาจสรุ ปได้ว่า
คาว่าอีเว้นท์เมื่อเป็ นมุมมองของกิ จกรรมเพื่อการประชาสมพันธ์ก็จะหมายถึง Special Event และ
หาก พูดในมุมมองของการสื่ อสารการตลาด ก็จะเป็ น Event Marketing
มุมมองนี้ คล้ายกับของ Preston (2012) ที่เห็นว่า ปั จจุบนั นี้ นักการตลาดหันมาใช้กิจกรรม
พิเศษมากขึ้นเพื่อที่ จะสื่ อสารแบรนด์ของตนเอง รวมทั้งทาให้แบรนด์ของตนเองใกล้ชิดกับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ า หมายมายิ่งขึ้ น ดังนั้นจึ งทาให้กิจกรรมพิเศษนั้น กลายเป็ นการสื่ อสารการตลาดผ่า
กิจกรรมหรื อ Event Marketing
นอกจากนี้ Steve Winter (สัมภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธานบริ ษทั Brotman Winter
Fried Communications เอเจนซี่ ด้านการประชาสั มพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์ และการส่ งเสริ ม
การตลาดของประเทศสหรัฐอเมริ กาก็ยงั ใช้คาว่ากิ จกรรมพิเศษ หรื อ Special Event เมื่อกล่าวถึ ง
กิ จกรรมพิเศษในบริ บทของการประชาสัมพันธ์และยิ่งมองว่ากิ จกรรมพิเศษเป็ น องค์ประกอบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic element) ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการทางานประชาสัมพันธ์
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มุมมองสุ ดท้ายนี้ มองว่าความหมายของกิ จกรรมหรื ออี เวนท์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั บริ บทที่นาไปใช้
หากเป็ นงานด้านการประชาสมพันธ์ ก็จะหมายถึ งกิ จกรรมพิเศษ หรื อ Special Event แต่หากใช้
กิจกรรมเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารทางการตลาด ก็จะหมายถึ งการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
หรื อ Event Marketing นัน่ เอง
ดังนั้น หากนาความหมายของอี เวนท์จากทั้งสี่ มุมมองมาสรุ ปร่ วมกัน ก็คงจะกล่ าวได้ว่า
กิ จกรรมพิเศษหรื อ Special Event นั้น เป็ นการจัดกิ จกรรมทุกรู ปแบบที่จดั ขึ้ นในโอกาสพิเศษ
เพื่อให้เป็ นเหตุ การณ์ ที่สาคัญและน่ าจดจา โดยผ่านการคิ ดและวางแผนมาอย่างดี เพื่อตอบสนอง
วัต ถุ ป ระสงค์ บ างอย่ า งที่ อ งค์ ก รก าหนดขึ้ น โดยเน้ น การสร้ า งประสบการณ์ ร่ วมระหว่ า ง
กลุ่มเป้ าหมายกับแบรนด์ซ่ ึ งกิจกรรมพิเศษนี้ หากใช้ในมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ก็จะหมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวกบองค์กร (Corporate Event) และหากนาไปใช้เพื่อตอบสนองการสื่ อสารการตลาด
ก็จะเป็ นกิ จกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ที่ จดั ขึ้นภายใต้แนวคิดการสื่ อสารการตลาด
ผ่านกิจกรรม (Event Marketing) ซึ่ งกิจกรรมทั้งที่เกี่ยวกบองค์กรและการตลาดนั้น ก็มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สื่ อสารแบรนด์ต้ งั แต่แบรนด์องค์กรตลอดจนแบรนด์สินค้าหรื อบริ การ

