บทที่2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิได้มีโอกาสได้ปฏิบตั ิงานจริ งที่
บริ ษทั ดาราเดลี่ จากัด
งานที่ได้รับมอบหมายคือผูช้ ่วยการจัดกิจกรรมพิเศษ ทาหน้าที่ เป็ นผูช้ ่วยต่างๆในการจัด กิจกรรม
พิเศษ ในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอ
ตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 รู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.2 ความต้องการในการจัดกิจกรรมพิเศษ
2.3 ประโยชน์ของกิจกรรมพิเศษ
2.4 อีเวนต์ยคุ ใหม่
2.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษ
บริ ษทั Catzilla ได้กล่าวว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อการจัด event ปัจจุบนั มีบริ ษทั รับจัดอี
เว้ นท์ งานต่ างๆ มากมาย ทางเราก็เป็ นหนึ่ งในนั้นแต่สาหรั บเราแล้วเรามีทีมงานที่ ผ่านงานมาแล้ว หลาย
ประสบการณ์ ที่ยาวนาน ผ่านงานมาหลายรู ปแบบ รู ปแบบงานอีเ ว้ นท์ จ ะขึ้ น อยู่ก ับคุ ณ หรื อบริ ษ ัทต่ างๆ
สามารถกาหนดรู ปแบบต่างๆได้ อาจจะเป็ นงานขนาดเล็ก เช่น งานรอบสื่อมวลชน งานแจกสินค้าตัวทดลอง
ใช้ งานโปรโมทสินค้า งานสัมมนา งานประชุม งานที่มีขนาดใหญ่ เช่น งานประกาศรางวัลสาหรับพนักงาน
ดีเด่น งานมอบรางสาหรับลูกยอดกตัญญู งานประกาศรางวัลออสก้าร์ เป็ นต้น จะเห็นได้ว่า รู ปแบบการจัด อี
เว้นท์ จะคิดอยูก่ บั แนวคิด ความคิดของฝ่ ายการตลาด และยังสามารถแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้ – การแสดงโชว์
เพื่อความรื่ นเริ งต่างๆแต่ก็แซงด้วยสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ การแสดงนั้นส่ วนใหญ่จะอยู่ในที่มีคนพลุ่ง
พล่าน เช่น การแสดงข้ามถนน หน้าห้างเซ็นทรัล เป็ นต้น – การเปิ ดตัวสิน เปิ ดร้านใหม่ จัดงานให้ลูกค้าได้รู้
ว่า คุณกาลังจะเปิ ดให้บริ การ – การจัดงานเลี้ยงเพื่อขอบคุณลูกค้า – งานแสดงสิ นค้า – งานสิ นค้าราคาถูก
ต่างๆ – คอนเสิร์ต โดยการเชิญศิลปิ นดังมาเล่นดนตรี สดให้กบั ลูกค้าให้ฟังและให้มีการเปิ ดตัว สินค้าไปด้วย

วิธีการนี้ถือว่าได้รับความนิ ยมอย่างมาก หากคุณเป็ นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่กาลังมองหาอีเว้นท์ เพื่อสร้างยอดขาย
ให้กบั คุณ ทางเรามีความยินดีอย่างมาก
2.2 ความต้องการในการจัดกิจกรรมพิเศษ
บริ ษทั rdevent ได้กล่าวว่าความต้องการในการจัดกิจกรรมพิเศษแบ่งได้ท้งั หมด 6 ข้อดังต่อไปนี้
2.2.1แบ่งหมวดหมู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผูร้ ่ วมงาน และผูอ้ อกงาน
2.2.2วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 2 กลุ่ม ความสาเร็ จในการจัดงานนั้นวัดได้ที่ความ
พึงพอใจของผูร้ ่ ว มงาน ถ้าเป็ นการจัด กิจ กรรมเสมือนจริ ง ก็ต ้องให้ได้รับความพึงพอใจสู งกว่า การจัด
กิจกรรมทัว่ ไป
2.2.3เขียนแนวคิดของการจัดงานออกมาอย่างละเอียด ผูจ้ ดั ต้องเห็นภาพของกิจกรรมอย่างชัดเจน ว่า
งานนี้จดั ขึ้นเพื่ออะไร เพื่อใคร และจัดขึ้นทาไม กิจกรรมนี้ ตอบสนองความต้องการของตลาดในแง่มุมไหน
และตอบสนองได้ดีกว่าวิธีที่ใช้อยูไ่ ด้อย่างไร
2.2.4ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก ผูม้ ีอิทธิพลในวงการนั้นๆ (influential) ในแต่ละวงการ ก็จะมี
ดาราเด่นที่ เป็ นตัวดึงดูดให้คนเข้าร่ วมงาน เช่นองค์กรหลัก หรื อบริ ษทั ใหญ่ๆในวงการ หรื ออาจเป็ นคนที่
ได้รับความสนใจก็ได้ ขั้นตอนนี้เป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยสนับสนุน ให้งานที่จดั ขึ้นเป็ นที่น่าเชื่อถือ และได้รับ
การตอบรับจากผูร้ ่ วมงานอย่างดี
2.2.5เตรี ยมงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้เหมาะสม ตั้งประมาณการรายรับให้พอดี
ไม่มากเกินจริ ง และประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดถี่ถว้ น เพื่อให้การจัดงานอยูใ่ นงบประมาณที่วางไว้
2.2.6สุดท้ายเป็ นขั้นตอนของการตัดสินใจ จากองค์ประกอบทั้งหมด ที่ได้พิจารณามาว่า ถึงโอกาส
ทางธุรกิจจะจัดงานหรื อไม่ หรื อจะสามารถจัดกิจกรรมทางการตลาดเสมือนจริ งออนไลน์หรื อไม่
2.3 ประโยชน์ ของกิจกรรมพิเศษ
บริ ษทั rdevent ได้กล่าวว่างานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็ จ ผูบ้ ริ โภคได้สมั ผัสประสบการณ์จากแบ
รนด์โดยตรง เกิดจากความร่ วมมือ ร่ วมแรง ใส่ใจในรายละเอียดของงาน
เมื่อเข้าสู่ งานอีเว้นท์ อุปสรรคต่างๆที่เคยมี การสื่ อสารวิธีอื่นๆทุกช่องทาง ถูกปิ ดลง จากการรับรู ้
ของผูบ้ ริ โภค องค์กรสามารถใช้เวลาที่มีอยู่ในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคที่เข้าร่ วมงานให้มีีประสิ ทธิภาพ ได้
อย่างเต็มที่ ผูจ้ ดั สามารถเข้าถึงตัวลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างแท้จริ ง การ
สร้างแรงจูงใจในงาน จะทาให้ผรู ้ ่ วมงาน เห็นด้วยกับสิ่งที่วิทยากรกาลังนาเสนอได้ง่ายๆ มีโอกาสได้ทดลอง
ใช้ ได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดความประทับใจในคุณสมบัติเด่น ของสิ นค้า และบริ การ ตามที่นาเสนอ

สุดท้ายคือ สามารถตัดสิ นใจซื้อได้ทนั ที กรณี ที่เป็ นลูกค้าประจาก็เสริ มสร้างความประทับใจในบริ การ ให้
เป็ นลูกค้ากันไป นานาน ขั้นตอนในการขายถูกตัดทอนลง สามารถซื้อได้ ในงานทันที พร้อมโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ ให้ตดั สิ นใจซื้อง่ายขึ้นอีก อีกทั้งยังเพิ่มการรับรู ้ในตราสิ นค้าอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เกิดจากการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง แบรนด์กบั ลูกค้า ความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดธุรกิจ และสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นได้ตามมา ดู
ตัวอย่างงานอีเว้นท์ที่ประสบความสาเร็ จในระดับอินเตอร์ คือการประชุมผูน้ าเอเพค (APEC) ที่ผนู ้ าจากแต่
ละประเทศเข้าร่ วมประชุมกัน ในประเด็นร้อน หลากหลายประเด็น แต่ดว้ ยการจัดสภาพแวดล้อมอย่างดี การ
วางแผนงานและ ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของงาน เป็ นงานประจาวันที่ผจู ้ ดั ต้องทา เมื่อจบงานผูน้ าของแต่ละ
ประเทศกลับไป พร้อมกับลายเซ็นที่เซ็นลงนามข้อตกลงต่างๆ ตามเป้าหมายของการประชุ ม
2.4 อีเวนต์ ยุคใหม่
ยุค Event กาลังเฟื่ องฟู แทบทุกสิ นค้าพร้อมใจกันควักกระเป๋ าจัด Event กัน อย่างคึกคัก ส่ งผลให้
ธุรกิจอีเวนต์เมืองไทยหลายปี ที่ผา่ นมามีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางกระแสเชี่ยวกรา “Event” ที่ผา่ น
มากลับเกิดคาถามจากบรรดานักการตลาด เจ้าของสินค้า แบรนด์ เช่นกัน โดยเฉพาะ “ความคุม้ ค่า” กับเม็ด
เงินที่ใช้ไป
อะไรทาให้อยู่เบื้องหลังทาให้นักการตลาดต้องหันมาทา Event และทาอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
คุม้ ค่าที่สุดหรื อเรี ยกกันว่า Event ROI หรื อ Event แบบ Return on Investment : อีเวนต์แบบวัดผลได้คน้ หา
คาตอบ...ได้จากบรรดานักการตลาดอีเวนต์ ผูจ้ ดั งานระดับ Top ของเมืองไทย อาทิ เสริ มคุณ คุณาวงศ์ จาก
CM Organizer เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน จาก Index Event Agency พิเสฐ จึงแย้มปิ่ น จาก PICO Thailand
ปรี ชา สนัน่ วัฒนานนท์ จาก Reed Tradex ผุสชา โทณะวณิ ก จาก JSL ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ โดยสมาคม
Event Management Club ร่ วมกับบริ ษทั Brand Maker4 กฎวัดผลคุม้ ค่ามุมมอง เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิ น
Co-Chief Executive Officer จาก Index Event Agency ผูป้ ระกอบการ Event รายใหญ่ของประเทศต่อ “Event
ROI ผลตอบแทนที่ทาให้คุณต้องเลือกลงทุนใช้ Event เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด” ให้ขอ้ สรุ ปว่า ปั จจุบนั
ลูกค้าส่วนใหญ่ประเมินผลสาเร็ จของ Event คุม้ ค่าหรื อไม่ โดยหากคุณเป็ นลูกค้าหรื อ ผูจ้ ดั อีเวนต์ลูกค้า สิ่ ง
ที่พิจารณาข้อแรก คือ
Objective วัตถุประสงค์ เป็ นสิ่งจาเป็ นอันแรกที่ตอ้ งกาหนดให้ชดั เจนว่า จัดอีเวนต์เพื่อต้องการอะไร
ต้องการเพิ่มยอดขายกี่เปอร์เซ็นต์ อยากได้แบรนด์ Awareness สายสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ดี หรื อ ต้องการ Brand
Experience โดย Objective ขึ้นอยูก่ บั อีเวนต์แต่ละรู ปแบบ แต่ละงานก็แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การจัดอีเวนต์
แบบ Recruitment เป็ นการเอาอีเวนต์ ไปใส่ ใน HR Human Resource เพื่อเป็ นการคัดเลือกคนหรื อทีมงาน
หรื อจัดอีเวนต์แบบ Team Building เพราะปัจจุบนั อีเวนต์เป็ น Multi Propose ที่ Communicate อะไรก็ได้ออก

ไปสู่ ภายนอก หรื อนัยหนึ่ ง Event คือการ Communication (การสื่ อสาร) อย่างไรก็ตาม หากไม่มี Objective
หรื อไม่ชดั เจน จะวัดความคุม้ ค่าไม่ได้ หรื อวัดได้แต่ค่อนข้างยาก
Participants เป็ นการวัด จากจ านวนคนที่ เข้า มาร่ วมอี เวนต์ แต่ ปัจ จุ บัน วิธีก ารคิ ด ได้มองลึก ไป
มากกว่ า จ านวนเป็ น Multi Layer Participant กล่ า วคื อ คิ ด จากคนมาร่ วมงานโดยตรง เรี ยกว่ า Direct
Participant ที่ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้ตอนแรกอาจเป็ นจ านวนหลัก พัน คน หมื่น คน ซึ่ งบางครั้งไม่จ าเป็ นต้อง
กาหนดเป็ นหมื่นคน เพราะสถานที่จดั บางครั้งมีขอ้ จากัด จาเป็ นต้องคุยกับลูกค้าให้เข้าใจว่าการมาร่ วมงาน
โดยตรงไม่จาเป็ นต้องมองแค่มิติเดียว แต่ให้มองถึงกลุ่ม In-direct Participant เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้มาร่ วมงาน
โดยตรง แต่สามารถเข้าร่ วมโดยผ่านช่องทางการอื่น อาทิ อินเทอร์เน็ต SMS
ยกตัวอย่าง รายการ AF : อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ผูช้ มสามารถมีส่วนร่ วมรายการผ่านช่องทางโดยตรง คือ การ
ดู ค อนเสิ ร์ต ที่ ธัน เดอร์ โ ดม หรื อช่ องทางโดยอ้อ ม เช่ น การส่ งโหวต SMS หรื อรายการจัด อีเ วนต์ต าม
ห้างสรรพสิ นค้า คนที่ไม่ได้รับเชิญ แต่เดินในห้างและเข้ามาร่ วมชมอีเวนต์ เรี ยกว่า Viewers ซึ่งเป็ นกลุ่มที่
สามารถรับรู ้ขอ้ ความจากอีเวนต์โดยตรง โดยสามารถคุยกับลูกค้าว่าต้องการเอาจานวนคนที่เชิญเป็ นหลัก
หรื อต้องการเอาผูเ้ ข้ามาร่ วมอีเวนต์โดยอ้อมจานวนเท่าไร ทั้ง Viewers จานวนเท่าไร Indirect เท่าไร
อีกทั้งเวลาในการวัดความคุม้ ค่า Event ROI ยังต้องคานึ งถึงทั้ง Quality (คุณภาพคนร่ วมงาน) และ
Quantity (จานวนคนที่มาร่ วมงาน) โดย Quality จาเป็ นต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target) ว่าต้องการคุยกับ
ใคร หรื อ ผูม้ ีส่วนร่ วมเป็ นใคร อาทิ ผูห้ ญิงผมยาว อายุเท่าไร สาหรับแชมพูรูปแบบนี้ แล้ววัดว่าคนที่เข้ามา
ร่ วมงานจริ งๆ ใช่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการหรื อไม่ หรื อหากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายเศรษฐีก็ตอ้ งการดูว่า
เป็ นคนที่มีเงินเก็บออมในธนาคารจานวนเท่าไร คุณภาพคนสอดคล้องกับที่ลูกค้าต้องการหรื อไม่ หรื อลูกค้า
ได้กาหนดในจุดนี้หรื อไม่ ทั้งนี้มนั ในประเด็นนี้ทาให้สามารถวัดผลความคุม้ ค่า Event ได้เช่นกัน
ขณะที่ Quantity จานวนคนที่มาร่ วมงาน หรื อ Member จานวนกี่คน ตามจานวนที่ลูกค้าตั้งเป้าหมาย
ไว้หรื อไม่ ในเรื่ องนี้ตอ้ งการชัดเจน โดยเฉพาะการจัดงานในสถานที่สาธารณะ มีรายการการเล่นเกมในงาน
มีคนร่ วมงานเข้ามาร่ วมมากน้อยแค่ไหน เป็ นกลุ่มเป้ าหมายสิ นค้าหรื อไม่ ก็ตอ้ งอาศัยวิธีการ Approach ที่
น่าสนใจ น่าติดตาม ร่ วมกิจกรรม
Media Coverage เป็ นการวัด ผลอีเวนต์จากพีอาร์ ตามสื่ อต่างๆ ทั้งนี้ ก ารจัด อีเวนต์ปัจ จุบนั ต้องใช้
บริ ษทั พีอาร์เข้าร่ วม โดยการผูจ้ ดั การวางแผนกิจกรรมพีอาร์ต่างๆ ให้อีเวนต์น้ นั เป็ นที่รู้จกั ทั้งในรู ปแบบก่อน
ระหว่าง และหลังจัดงาน Event ทาอย่างไรให้งานเป็ นที่รู้จกั สนใจ และมีผเู ้ ข้าร่ วม รวบรวมเป็ นแฟ้มข่าว
เพื่อสามารถวัดผลการจัดงานอีกทั้งยังสามารถนาผลนี้ไปเก็บเงินค่าจากผูจ้ า้ งได้ สาหรับวิธีการคานวณ หาก
เป็ นอีเวนต์ผ่านสื่ อทีวี วิทยุ คานวณจากเวลาออกอากาศคูณราคาที่ซ้ือขายกันจริ ง ซึ่งมีสูตรที่ไม่เหมือนกัน
ของแต่ละพีอาร์เอเยนซี่ บางรายใช้สูตรคูณ 5 เป็ นการใช้ฝีมือ ไม่ได้ซ้ือเวลา บางรายใช้สูตรคูณ 3

“บางมิติรายการจ้างไม่ได้ แต่บางมิติจา้ งได้ อาทิ สรยุทธ สุทศั นะจินดา ทารายการที่รายการอีเวนต์
เป็ นหลัก ตอนนี้ผมทารายการอีเวนต์โปรโมตรายการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ก็จา้ งให้สรยุทธพูดในรายการให้
แต่บางรายไม่ได้ อาทิ สื่อหนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ จ้างไม่ได้ที่ลงข่าวหน้า 1 ขึ้นอยูก่ บั วิธีการ โดยถ้าสามารถทาอี
เวนต์ หรื อแบรนด์ไปลงในไทยรัฐหน้า 1 (ต้องเป็ นข่าวดี) ก็ทาให้ได้เครดิต ไม่ตอ้ งไปคูณ 5 หรื อคูณ 10 แต่
สามารถคูณ 100 ได้เลย”
สาหรับสื่อสิ่ งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ แมกากาซีน คานวณจากคอลัมน์นิ้วคูณราคา ขณะที่เว็บไซต์
คานวณจากจานวนคนที่เข้ามาเยีย่ ม คูณด้วยราคา โดยส่วนนี้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั สู ตรแต่ละที่ ว่าจะเลือกคูณเท่าไร ที่
สาคัญต้องดูเรื่ อง ที่มาเป็ นแหล่งเดียวกันหรื อไม่ หรื อซ้ ากัน ถ้าหากซ้ ากันมากก็แสดงว่าโดนหลอก อย่างไรก็
ตาม อย่าเพิ่งไปเชื่อในเรื่ อง Visitors อย่างเดียว ควรลงลึกไปในรายละเอียดมากกว่าเดิม
Communication จัดเป็ นเรื่ องใหญ่และสาคัญอย่างหนึ่ง เพราะทุก Event เป็ นเรื่ องของการสื่อสาร ใน
แง่ของ Celebrity กับแบรนด์ควรระมัดระวัง เพราะหลายครั้งที่งานได้เชิญผูม้ ีชื่อเสียงมากจานวนมาก แต่ข่าว
ที่ ไปตี พิมพ์ในสื่ อ บางครั้ งมีแต่ หน้าตา ชื่ อเสี ย งของแขก แต่ แทบไม่เห็ น แบรนด์เลยรวมไปถึง การใช้
Celebrity ค น เ ดิ ม ซ้ า ไ ป ซ้ า ม า แ ต่ ไ ม่ ต ร ง กั บ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย สิ น ค้ า แ บ ร น ด์
บางครั้ งในการคิ ดผล อาจไม่นับจานวนหน้าตา ชื่อเสี ย งคนดังในการประเมินวัด ผล ดังนั้นลูก ค้าอาจตั้ง
คาถามถึงความคุม้ ค่าการลงทุนจัดงาน
“ดังนั้น Communication จัดงานไปแล้ว ลูกค้าจาเป็ นต้องรี เสิ ร์ช เพื่อบอกว่าคุม้ ค่าหรื อไม่ อย่างไร
เพราะเป็ นเรื่ องใหญ่ จาเป็ นต้องใช้ Professional ทา”
เกรี ยงไกร ยังบอกด้วยว่าในการวัดผลจัด Event ว่าตรงกลุ่มเป้าหมาย คุม้ ค่าหรื อไม่ อาจถูกวัดออกมา
เป็ น 2 มิติ โดยมิติแรก คื อ Media Coverage และมิติสอง เอา Research มาช่ว ยในสิ่ งที่ ได้ทาออกไปไม่ว่า
Brand Experience ที่ตอ้ งเกิดจากการรี เสิร์ชช่วย โดยเฉพาะ เมื่อจัดอีเวนต์แล้วรู ้สึกอย่างไรก็กบั แบรนด์ อาจ
เกิดจากการโฟกัส กรุ๊ ป ว่ารู ้สึกดี ประทับใจกับแบรนด์อย่างไร อีเวนต์ที่จดั มีอะไรบ้างที่โดนใจ และตรงกับ
สิ่งที่ตอ้ งการบอกกับผูเ้ ข้าร่ วมงานหรื อไม่ ซึ่งอาจทาค่อนข้างยากกว่าการทาแบบสารวจสอบถามทัว่ ไป ที่มี
จุดอ่อนในเรื่ องเวลาของผูถ้ ูกสอบถาม ความตั้งใจตอบคาถาม ซึ่งไม่ค่อยได้ผล
“หลักสาคัญ ต้องใส่ Input เข้าไปในการจัดงานเยอะ เพื่อให้ลูก ค้ารู ้สึก ว่าอีเวนต์มนั มี Value มาก
ไม่ใช่แค่อีเวนต์ หรื อใช้วีคิด ทาอีเวนต์ แต่ได้มากกว่าอีเวนต์” เกรี ยงไกรเผย เคล็ดลับให้ฟัง
ทางด้า น นายก Event Management Club (EMC) เสริ มคุ ณ คุ ณ าวงศ์ CEO แห่ ง CM Organizer
วิเคราะห์ถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลกระทบต่ อการสร้างสรรค์งาน Creative Event ว่า ข้อแรก คือ ข้อจากัดของ
เหตุการณ์บา้ นเมือง ทาให้ลูกค้าที่ยงั ไม่เปิ ดรับหรื อมีอารมณ์ร่วมที่จะมาสัง่ ให้พฒั นางานอีเวนต์ ซึ่งมีผลมาก

ข้อสอง คื อ แรงบีบรัด จากสถานการณ์ ทางการตลาดที่มีผลต่องบประมาณ ข้อสาม สถานการณ์
ปัจจุบนั ที่กดดันให้มุ่งไปในการตลาดชั้นการขาย หรื อ Sale มากกว่าการทา Image ภาพลักษณ์
กรณี Creative Special Event ที่จดั ว่าโดดเด่นที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพราะผูจ้ ดั งานสามารถได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างเต็มที่ อีกทั้ง
สามารถเรี ยกผูช้ มงานได้ทะลุเป้าหมายร่ วม 6 ล้านคน ใช้งบประมาณจัดงานรวม 400 ล้านบาท
ขณะที่พฒั นาการ Event เมืองไทย สามารถมองได้ 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 บิลลิ่ง (Billing) ซึ่งเป็ นการ
จัดอันดับการจานวนบิลลิ่ง โดยสมาคมอีเวนต์นานาชาติ สาหรับประเทศไทย ส่ วนบริ ษทั CM ติดอันดับ
Ranking ที่ 39 ของโลก สะท้อนพัฒนาการธุรกิจอีเวนต์ในเมืองไทยที่เข้าไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้
อย่างชัดเจน
มิติที่ 2 เทคนิ ค มองจากงานด้านเทคนิ ค และอาร์ ต ในเมืองไทยปั จจุบันอยู่ในระดั บสากล เพราะ
หลายครั้งที่มีออกแบบงานจากต่างประเทศ ผลิตงานออกมาจากระดับเดียวกับต่างประเทศ อีกทั้งมีการผลิต
งานส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง จัดอยูใ่ น 1 ใน 30 ประเทศของวงการชั้นนา และในกลุ่มเอเชียอยู่
ไม่เกินอันดับ 5 รองจากญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง
มิติที่ 3 คน ในเรื่ องคุณภาพและความสามารถในการจัดการ จัดว่าอยู่ในระดับดี เพราะบรรดาลูกค้า
กลุ่ม Incentive ขนาดใหญ่เลือกอีเวนต์ในเมืองไทย จากกลุ่มลูกค้าในยุโรป อาทิ Herbal life เพราะทีมงานมี
ความอดทน รับผิดชอบ และราคาถูกกว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ออกาไนเซอร์ต่างประเทศ ส่ วนมากเป็ นศิลปิ น
มากกว่า
สาหรับตลาดอีเวนต์ไทยในอนาคต นายกสมาคม EMC วิเคราะห์ให้ฟังว่า Event เป็ นกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม และธุรกิจการตลาดในแง่แบรนด์ที่สร้างความคึกคัก สร้าง Brand Experience ที่สื่ออื่นทา
ไม่ได้ ดังนั้นจึงยังอยูไ่ ด้ต่อเนื่องในโลกของมาร์ เก็ตติ้ง
“โดยเฉพาะอีเวนต์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพราะทิศทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแนว Incentive ก็
ยังคงใช้ Event เป็ นเครื่ องมือต่อไป รวมถึงงานด้านพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็ นรากฐานงานโอท็อป สินค้าวัฒนธรรม
หากยังส่ งเสริ มสิ น ค้า Otop กรุ งเทพเมืองแฟชัน่ ยังคงต้องการพิ พิธภัณฑ์ ดังนั้น บริ ษ ัทอีเวนต์ที่เน้นด้าน
พิพิธภัณฑ์จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น”

