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บทคัดย่อ* 
 

         งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นความพยายามท่ีจะทําความเข้าใจกบัการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์แบบองค์รวม เพราะงานวจิยัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษท่ีผา่นมาจะเป็น
การศกึษากลยทุธ์หรือประสทิธิผลของกิจกรรมพิเศษแตล่ะกิจกรรมมากกวา่การศกึษาเปรียบเทียบ
เพ่ือหาแบบแผนของการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ของไทย 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
และแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทย  
รูปแบบและกระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย ความสมัพนัธ์ของ
ความคดิสร้างสรรค์ตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย รวมทัง้ทกัษะ
สําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร     
แบรนด์ โดยอาศยัวิธีการสร้างทฤษฎีฐานรากเป็นวิธีวิทยาหลกั เก็บข้อมลูด้วยการสงัเกตการณ์
กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้โดยองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมใน
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 1 แห่ง และการสมัภาษณ์เชิงลกึนกัวิชาชีพจํานวน 6 คน 
ข้อมลูทัง้สามสว่นเป็นการใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยัเพ่ือตอบคําถามนําวิจยัทัง้ 
5 ข้อ ดงันี ้

1) กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์คือการส่ือสารแบบสองทางรูปแบบพิเศษท่ีเน้นการ
สร้างประสบการณ์ตรงกบักลุม่เป้าหมาย ผา่นสมัผสัทัง้ห้า คือรูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั เพ่ือให้
กลุม่เป้าหมายได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์/บริการขององค์กร และในการเลือกจดั
กิจกรรมพิเศษนี ้องค์กรธุรกิจก็จะพจิารณาจากวตัถปุระสงค์ของการสือ่สาร กลุม่เป้าหมาย และ
เนือ้หาหลกัท่ีต้องการจะส่ือสารเป็นปัจจยัสําคญั 
 
 
*ผลงานวิจยันีไ้ด้รับทนุสง่เสริมการวิจยั สําหรับพนกังานประจํามหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 
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2) รูปแบบกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ท่ีพบในงานวิจยันี ้ประกอบไปด้วย การ
เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่การเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชน งานเลีย้งขอบคณุ กิจกรรมเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม กิจกรรมกบัส่ือมวลชน งานประชมุสมัมนาตวัแทนจําหนา่ย การแสดง
ดนตรีหรือคอนเสร์ิต นิทรรศการ งานประชมุสมัมนาภายในองค์กรและการเดนิสายให้ข้อมลู
ขา่วสาร 

3) กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์จะเร่ิมต้นจากการวิจยัหาข้อมลู การ
วางแผนอยา่งละเอียด การปฏิบตัติามแผน และการประเมินผล 

4) ความคดิสร้างสรรค์เป็นสิง่สําคญัในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและมีบทบาท
สําคญัท่ีสดุในช่วงพฒันาแผนงาน แตค่วามคดิสร้างสรรค์ท่ีดีจะต้องสะท้อนกลยทุธ์การตลาดของ
องค์กรด้วย ดงันัน้กิจกรรมพิเศษจะต้องสือ่สารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายอยา่งมีชัน้เชิง รวมทัง้
สะท้อนอตัลกัษณ์ของแบรนด์ด้วย 

5) ทกัษะท่ีสําคญัของผู้ปฏิบตังิานการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
ประกอบไปด้วย 7 ทกัษะ ดงันี ้ทกัษะด้านความรู้ ด้านการบริหารจดัการ การแก้ปัญหา การทํางาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน การส่ือสาร ด้านคอมพวิเตอร์ และคณุสมบตัสิว่นบคุคล เช่น ขยนั ใฝ่รู้ เรียนรู้เร็ว 
ละเอียดรอบคอบ 
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Abstract* 
 

         Previously, the research in special events focused on the study of strategies or 
efficiency of individual events. However, this research tried to understand the 
management of special events for brand communication in a holistic manner in order to 
seek out the pattern and conduct of special events for brand communication in 
Thailand. 

The research objectives were to explore the meaning of special events for brand 
communication and the factors the event practitioners using as guidelines to create 
special events, the format of special events and the procedure of special events 
management, the relationship between creativity and special events for brand 
communication, and the important skills of Thai practitioners in special event 
management. The Grounded Theory was applied as a main research methodology. 
Data was derived from the observation in 11 created special events of business 
corporations and the observation as participant in an event organiser, as well as in-
depth interviews with 6 practitioners. Data from three methods was triangulated to 
answer five research questions. Results were as follows. 
 
 
*The Research was Financially Supported by the University of the Thai Chamber of 
Commerce. 
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1) Special events for brand communication were one of the two-way 
communication methods. With the unique characteristic, they created first-hand 
experience to target audience through five senses - form, taste, smell, sound and touch 
- in order to provide interaction between target audience and the brand. To create 
special events, the practitioners commonly considered three important factors: 
communication objectives, target audience and key messages. 

2) The formats of special events found in this study included Product Launch, 
Press Launch, Thank-you Party, CSR Events, Media Events, Dealer Conferences, 
Concerts, Exhibitions, Internal Conferences and Road Shows. 

3) The procedure of special event management fell into four stages, starting from 
research, detailed planning, execution and evaluation. 

4) Creativity was the significant element in the special event management and 
played the major role in proposal design process. However, the creativity must serve 
organisation’s marketing strategies as well. Therefore, special events not only 
communicated brand creatively, but also reflected brand identity. 

5) The important skills for Thai practitioners in special event management 
included 7 skills, namely knowledge, management, problem-solving, teamwork, 
communication, computer, and personal qualification such as hard-working, fast 
learning, or attention to details. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยันีเ้กิดขึน้มาจากความสงสยัใคร่รู้ของผู้วิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนในรายวิชาการ

จดักิจกรรมพิเศษ แตง่านวิจยันีค้งไมสํ่าเร็จลงได้หากขาดการสนนัสนนุทางด้านเงินทนุวิจยัจาก

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ผู้วิจยัขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนี ้

 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกทัง้ 3 ท่าน ท่ีสละเวลาอา่น ให้คําแนะนํา และ

ชีแ้นะแนวทางการพฒันา ปรับปรุงงานวิจยันีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่การเรียนการสอนด้าน

ประชาสมัพนัธ์และส่ือสารการตลาด 

 ขอขอบพระคณุผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์ท่ีสนบัสนนุคณาจารย์ในคณะด้วยการอนมุตัใิห้

ลาปฏิบตังิานวิจยัเป็นกรณีพิเศษสปัดาห์ละ 1 วนั ซึง่สง่ผลให้ผู้วจิยัสามารถทํางานวิจยัได้อยา่ง

เตม็ความสามารถมากขึน้ 

 ขอขอบพระคณุ คณุประดษิฐ์ สมดงัเจตน์ ผู้บริหารบริษัท Masterpiece Organizer จํากดั 

และพนกังานของบริษัท MPO ทกุคนท่ีให้โอกาสผู้วิจยัได้เข้าไปเรียนรู้การปฏิบตังิานบริหารจดัการ

กิจกรรมพิเศษด้วยความเตม็ใจ  

 ขอขอบพระคณุผู้ให้ข้อมลูทกุท่านท่ีได้สละเวลาพดูคยุกบัผู้วิจยั และให้ข้อคดิเห็นอนัเป็น

ประโยชน์ตอ่งานวิจยันี ้ 

 ลําดบัสดุท้าย ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ พอ่ แม ่น้อง และเพ่ือนสนิทของผู้วิจยัท่ีเป็นกําลงัใจอนั

สําคญัให้ผู้วิจยัผลติงานวิจยัชิน้นี ้  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสาํคัญและที่มาของปัญหา 

การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) และการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (Event 
Marketing) เป็นอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัและเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในและตา่งประเทศ 
ดงัเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา อตุสาหกรรมนิทรรศการทางการค้า (Trade Show) และให้บริการ
วางแผนจดังาน (Event Planning Service) มีรายได้เฉลี่ยตอ่ปีถึง 13 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีการ
จ้างงานเกือบหนึง่แสนคน (IBISWorld, 2012) ในขณะท่ี PQ Media (อ้างถงึใน Miller & 
Washington, 2012: 427) ประมาณการณ์ยอดคา่ใช้จ่ายในการสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรมสงู
ถึง 37 พนัล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี ซึง่ตวัเลขนีเ้ป็นยอดของกิจกรรมท่ีจดัโดยองค์กร ยงัไมร่วม
กิจกรรมการตลาดท่ีองค์กรไปร่วมสนบัสนนุ (Sponsorships of third-party events) หรือ
นิทรรศการทางการค้า นอกจากนี ้ผลสํารวจผู้บริหารด้านการตลาดของสหรัฐอเมริกาจํานวน 200 
คน เปิดเผยวา่ ผู้บริหารเหลา่นีเ้ห็นวา่การส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ (ROI) สงูกวา่วธีิการส่ือสารอ่ืน ๆ (Close et al., 2006 อ้างถงึใน Dahlen, Lange, & Smith, 
2010) 

ด้านฝ่ังประเทศสหราชอาณาจกัร ท่ีผลสํารวจแนวโน้มของตลาดการจดังานหรืออีเว้นท์
ของ Eventia พบวา่ กิจกรรมเก่ียวกบัองค์กรหรือ Corporate Events คดิเป็นสดัสว่นถงึร้อยละ 57 
ของกิจกรรมพเิศษท่ีจดัทัง้หมดในปี 2554 ซึง่เพิม่ขึน้จากร้อยละ 51 ในปี 2553 และร้อยละ 47 ใน
ปี 2552 (Hall, 2012) ซึง่แสดงให้เห็นวา่องค์กรตา่ง ๆ ให้ความสําคญักบักิจกรรมเก่ียวกบัองค์กร
มากขึน้เร่ือย ๆ   

สําหรับประเทศไทยนัน้ เกรียงกานต์ กาญจนโภคนิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม บริษัท   
อินเดก็ซ์ อีเว้นท์ เอเจนซ่ี มองวา่ในปี 2553 อตุสาหกรรมการจดังานหรืออีเว้นท์ มีอตัราการเตบิโต
ร้อยละ 5-10 หรือคดิเป็นมลูคา่ 1.2 หม่ืนล้านบาท และคาดวา่ในปี 2554 จะมีอตัราการเตบิโตถงึ
ร้อยละ 15 (โพสต์ทเูดย์, 2553)  องค์กรตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้กระทัง่
หนว่ยงานท่ีไมแ่สวงหากําไรอยา่งองค์กรสาธารณกศุลตา่ง ๆ หนัมาใช้การจดักิจกรรมพิเศษใน
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รูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือส่ือสารภาพลกัษณ์ขององค์กรและสนิค้าหรือบริการขององค์กร ไปยงั
กลุม่เป้าหมายผา่นการจดังานเปิดตวัสนิค้า การประชมุ การสมัมนา การจดันิทรรศการ งานแสดง
สนิค้า เทศกาล (Festivals) หรือกิจกรรมด้านกีฬา เป็นต้น 

ธุรกิจการจดัประชมุ สมัมนา นิทรรศการและการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั หรือ ไมซ์ 
(MICE) ซึง่เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัอตุสาหกรรมการจดังานหรืออีเว้นท์ ก็ยงัเป็นธุรกิจท่ี
ได้รับความสนใจและผลกัดนัในระดบัชาต ิดงัจะเห็นได้จากการตัง้สํานกังานสง่เสริมการจดัประชมุ
และนิทรรศการ (สสปน.) มาเป็นหนว่ยงานหลกัในการกําหนดนโยบายและสง่เสริมให้ประเทศไทย
เป็นจดุหมายหลกัของการจดังานในภมูิภาคเอเซีย (สํานกังานสง่เสริมการจดัประชมุและ
นิทรรศการ, 2554) โดยในปี 2553 ทาง สสปน. ยืนยนัวา่ธุรกิจไมซ์นีส้ามารถสร้างรายได้ให้กบั
ประเทศไทยได้ถึง 45,560 ล้านบาท (เอเอสทีวี ผู้จดัการรายวนั, 2553)  

นอกจากนี ้Goldblatt (2011: 7) กลา่วถึงการเตบิโตของกิจกรรมพิเศษ โดยอ้างคํากลา่ว
ของ Carol Hills ชาวอเมริกนัคนแรกท่ีได้รับปริญญาโทด้านการประชาสมัพนัธ์ ซึง่ปัจจบุนัเป็น
ศาสตราจารย์ท่ีมหาวทิยาลยับอสตนั (Boston University) ได้กลา่วไว้วา่ 

“นกัเรียนของเขาใหค้วามสนใจกบักิจกรรมพิเศษ หรือ Events 
มาก และมองว่ากิจกรรมพิเศษกบังานประชาสมัพนัธ์นัน้ไม่
สามารถแยกออกจากกนัได ้ ทําใหส้ายงานการจดักิจกรรมพิเศษ
เป็นอาชีพทีกํ่าลงัเติบโตในวิชาชีพการประชาสมัพนัธ์” (My 
students are extremely interested in events. They 
recognize that public relations and events are 
inseparable. Event leadership is certainly a growth area 
in public relations practice.)  

 ความสมัพนัธ์ของกิจกรรมพเิศษกบังานประชาสมัพนัธ์ยงัได้รับการยืนยนัจาก Steve 
Winter ประธานบริษัท Brotman Winter Fried Communications เอเจนซ่ีด้านการการ
ประชาสมัพนัธ์และการจดักิจกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีกลา่วไว้วา่ “กิจกรรมพิเศษ
กลายเป็นปัจจยัเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ในสายงานด้านการประชาสมัพนัธ์ไปแล้ว” (อ้างถึง
ใน Preston, 2012: 8)  
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Goldblatt (อ้างแล้ว) ยงัมองวา่การจดักิจกรรมพิเศษมีบทบาทสําคญัในงานการตลาด
และธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) เพราะการจดักิจกรรมพิเศษช่วยดงึดดูความสนใจของ
ผู้บริโภคและโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคซือ้สนิค้าหรือใช้บริการท่ีนําเสนออีกด้วย นอกจากนีบ้ทบาทของ
กิจกรรมพิเศษท่ีมีตอ่การสร้างและส่ือสารแบรนด์ทัง้ระดบัผลติภณัฑ์/บริการ และองค์กรก็ยงัถกู
กลา่วถึงในบทท่ี 1 ของหนงัสือ Event Marketing: How to Successfully Promote Events, 
Festivals, Conventions, and Expositions ของ Preston (2012) อีกด้วย  

การจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) และการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (Event 
Marketing) นี ้จะเป็นกิจกรรมท่ีองค์กรตา่ง ๆ จะให้ความสนใจอยา่งตอ่เน่ือง เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
ไมไ่ด้ใช้การสื่อสารผา่นส่ือตา่ง ๆ หรือ Below-the-line ท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง 
เป็นการลงทนุ (ใช้เงิน) ได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ เพราะมีผลกระทบ (Impact) มากกวา่การ
ใช้การโฆษณาท่ีเป็นการส่ือสารแบบ Above-the-line ซึง่ Preston (2012: 4) ได้กลา่วไว้วา่ 
กิจกรรมพิเศษได้กลายเป็น “เพ่ือน” ของนกัสร้างแบรนด์ ทําให้เจ้าของแบรนด์ตา่ง ๆ หนัมาสนใจ
กิจกรรมพิเศษมากขึน้เร่ือย ๆ เพ่ือเสนอผลติภณัฑ์หรือบริการให้กลุม่เป้าหมายได้รับทราบ 

ยิ่งไปกวา่นัน้ แนวคดิการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ก็ยงัเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุให้การจดักิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรมได้รับความสนใจ
มากขึน้ในการส่ือสารการตลาดกบักลุม่เป้าหมาย เน่ืองจากภาวการณ์ท่ีแขง่ขนักนัสงูในโลกธุรกิจ 
ทําให้องค์กรยากท่ีจะสร้างความแตกตา่งของแบรนด์ท่ีตวัผลติภณัฑ์ เช่น ประโยชน์หรือการใช้งาน 
ดงันัน้หลาย ๆ องค์กรหรือแบรนด์ จงึหนัมามองท่ีการสร้างความแตกตา่งท่ีประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากองค์กรหรือแบรนด์ (Iacobucci, 2001) ซึง่การจดักิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผา่น
กิจกรรมเป็นวธีิการหนึง่ท่ีสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคกบัแบรนด์
ได้เป็นอยา่งดี ซึง่ปฏิสมัพนัธ์นีจ้ะทําให้กลุม่เป้าหมายเกิดความรู้สกึมีสว่นร่วม ความผกูพนัทาง
จิตใจ รวมทัง้ประสบการณ์กบัแบรนด์ ซึง่ประสบการณ์และความรู้สกึนี ้จะนําไปสูค่วามชอบในแบ
รนด์ และอาจทําให้เกิดการตดัสนิใจซือ้ จนเกิดความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์หรือองค์กรในท่ีสดุ 

อยา่งเช่น เคร่ืองด่ืมให้พลงังานเรดบลู (Red Bull) ให้การสนบัสนนุการแขง่ขนักีฬาตา่ง ๆ 
ท่ีเน้นความสนกุสนาน ต่ืนเต้นให้กบัผู้ชม ไมว่า่จะเป็นการแขง่ขนัรถสตูร 1 (Formula I) กิจกรรม 
Red Bull Air Race การแขง่ขนัจกัรยานภเูขา การแขง่ขนักระโดดหน้าผา (Cliff Diving) กิจกรรม
ตา่ง ๆ เหลา่นีส้ะท้อนภาพลกัษณ์ของแบรนด์เรดบลูเป็นอยา่งดี รวมทัง้ทําให้แบรนด์เรดบลู
แตกตา่งจากสนิค้าคูแ่ขง่อยา่งชดัเจน (Redbull.com) 
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ด้วยเหตนีุ ้จงึทําให้วิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษหรือการส่ือสารการตลาดผา่น
กิจกรรมเป็นวชิาท่ีสถาบนัระดบัอดุมศกึษาให้ความสนใจและจดัอยูใ่นหลกัสตูรด้านนิเทศศาสตร์
หรือการส่ือสาร ดงัเช่น วิชาการส่ือสารผา่นกิจกรรมและโครงการสนบัสนนุ ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ภาควิชาการประชาสมัพนัธ์ ของมหาวทิยาลยักรุงเทพ  (คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ, 2554) หรือวิชาการวางแผนการจดักิจกรรมพิเศษของหลกัสตูรวารสารศา
สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการส่ือสารองค์กร (คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2554)  

สําหรับมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย หลกัสตูรวิชานิเทศศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. 2551) ได้จดัวิชาการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ สําหรับนกัศกึษาสาขาวิชาการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือวชิาการจดักิจกรรมพิเศษ สําหรับนกัศกึษาสาขาวชิาการโฆษณา และวิชากล
ยทุธ์และการจดักิจกรรมทางการตลาด ของหลกัสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์การตลาดให้เป็นวิชาเลือกของนกัศกึษา ซึง่วิชาเหลา่นีก็้ได้รับความนิยมจากนกัศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ืองตลอดมา แตปั่ญหาท่ีประสบก็คือวิชาเหลา่นีย้งัไมมี่การพฒันาเอกสารประกอบคําสอน 
หรือตําราประกอบการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบและจริงจงั  

นอกจากนี ้หลกัสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ (หลกัสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556) จดัวชิาการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 
(Special Events for Strategic Communication) วิชาการส่ือสารการตลาดเชิงกิจกรรม (Event 
Marketing Communication) และวิชาไมซ์เพ่ือการส่ือสารการตลาดข้ามวฒันธรรม (MICE for 
Cross-cultural Marketing Communicaiton) ให้เป็นวิชาเลือก สําหรับนกัศกึษาทัง้กลุม่วิชาเอก
การประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ การโฆษณาและการส่ือสารการตลาดข้ามวฒันธรรมอีกด้วย ซึง่
ผู้สอนในรายวชิาเหลา่นีก็้จะต้องพฒันาเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอนตา่ง ๆ ให้พร้อม
สําหรับการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2557  

นอกจากนีเ้อกสารหรือหนงัสือภาษาไทยท่ีเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ หรือการส่ือสาร
การตลาดผา่นกิจกรรมนัน้ก็มีอยูอ่ยา่งจํากดั จากการค้นหาข้อมลูหนงัสือ ภายใต้เง่ือนไขคําวา่ 
กิจกรรมพิเศษ หรือ Special event หรือ Event marketing นัน้พบวา่มีหนงัสือภาษาไทยเพียงไมก่ี่
เลม่ เชน่ “Event Marketing” เขียนโดยเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2549, 2555)  ผู้บริหารบริษัท 
อินเดก็ซ์ ครีเอทีฟ  วิลเลจ จํากดั (มหาชน) ผู้บกุเบกิธุรกิจ Event Agency ของประเทศไทย ซึง่ก็
เป็นหนงัสือพอ็คเก็ตบุ๊คท่ีเขียนขึน้จากประสบการณ์สว่นตวั เพ่ือถ่ายทอดให้กบัผู้ ท่ีสนใจ ซึง่จาก 
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คํานําสํานกัพมิพ์กรุงเทพธุรกิจ ในฉบบัปี 2555 ระบไุว้วา่ “หนงัสือ Event Marketing เลม่นี ้อาจ
นบัเป็น “ตําราอีเวนท์” เลม่แรกและเลม่เดียวของประเทศไทยเลยก็วา่ได้” 

นอกจากนีย้งัมีหนงัสือเร่ือง “Event & Sponsorship” โดยธีรพนัธ์ โลห์่ทองคํา (2546) ซึง่ก็
เป็นเพียงบทสรุปความจากงานเสวนาท่ีจดัขึน้โดยนิตยสารการตลาดช่ือดงัฉบบัหนึง่ หรือไมก็่มกัจะ
เป็นบทความสัน้ ๆ ในนิตยสารด้านการตลาดหรือธุรกิจ (ดตูวัยา่งได้จาก จิราจารีย์ ชยัมสุกิ, 2549; 
ชวนะ มหิทธิชาตกิลุ ภวกานนัท์, 2553; ธีรพนัธ์ โลห์่ทองคํา, 2545; วฒุิกร สนิธุวาทิน, 2549) 

หากศกึษาเอกสารหรือตําราจากนกัวชิาการตา่งชาต ิก็จะพบวา่ตําราสว่นใหญ่จะพดูถึง
การจดักิจกรรมพิเศษในเชิงของอตุสาหกรรมบริการ (Hospitality) การท่องเท่ียว (Tourism) หรือ
สนัทนาการ (Leisure) เน่ืองจากวิชา Event Management หรือการบริหารจดัการกิจกรรมนัน้ จะ
เป็นหลกัสตูรของคณะการทอ่งเท่ียวและการบริการ อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555 ได้มีหนงัสือช่ือ 
Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and 
Expositions เขียนโดย C. A. Preston (2012) ออกสูต่ลาด หนงัสือเลม่นีมี้เนือ้หาสาระเก่ียวกบั
การสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรมท่ีคอ่นข้างสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองการใช้ส่ือใหม ่
ในรูปแบบของอินเตอร์เนต หรือสงัคมเครือขา่ยในการสื่อสารกิจกรรมตา่ง ๆ อยา่งไรก็ดี ตํารานีเ้ป็น
ภาษาองักฤษ ประกอบกบัตวัอยา่งท่ีแสดงมกัจะเป็นตวัอยา่งจากตา่งประเทศ อาจทําให้นกัศกึษา
ชาวไทยไมเ่ข้าใจเนือ้หาได้อยา่งถ่องแท้และครบถ้วน 

สําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษและการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม
ในตา่งประเทศเองก็ยงัมีไมม่ากนกั (Sneath, Finney, & Close, 2005; Gupta 2003 อ้างถึงใน 
Wood, 2009) ซึง่ McCole (2004 อ้างถงึใน Wood, 2009) เห็นวา่การขาดแคลนงานวิจยัหรืองาน
เขียนเก่ียวกบักิจกรรรมพิเศษหรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมนัน้ เป็นสิง่ท่ีแสดงให้เห็นถึง
การแบง่แยกระหวา่งนกัวิชาการกบันกัวชิาชีพด้วย นอกจากนี ้งานวิจยัสว่นใหญ่ก็มกัจะเป็น
การศกึษาประสทิธิผลของการไปเป็นผู้อปุถมัภ์ในกิจกรรมพิเศษขององค์กรตา่ง ๆ เพ่ือศกึษาความ
คุ้มคา่ในเชิงธรุกิจ (ตวัอยา่งเช่น Gardner & Shuman, 1987; Gwinner & Eaton, 1999; 
Herrmann, Walliser, & Kacha, 2011; Ruth & Simonin, 2003; Schwaiger, Sarstedt, & 
Taylor, 2010; Sneath, et al., 2005) มากกวา่ท่ีจะศกึษาในเชิงการส่ือสาร 

ในประเทศไทยเองก็ยงัไมพ่บงานวิจยัหรือการศกึษาใดท่ีให้ความสนใจการจดักิจกรรม
พิเศษในแบบองค์รวม การศกึษาท่ีผา่นมามกัจะเป็นการศกึษาท่ีเน้นเฉพาะเร่ือง ไมว่า่จะเป็นการ
ประเมินผลโครงการ (เช่น ศนูย์วจิยัและพฒันาระบบสารสนเทศระหวา่งประเทศ, 2547) การศกึษา
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ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการของอีเวนท์เอเจนซ่ีแหง่หนึง่ (เช่น ชตุมิา ตัง้วิเทศจิต, 2544) หรือ
การศกึษาความพงึพอใจตอ่กิจกรรมพิเศษหรือทศันคตติอ่การส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (เช่น 
Aimkamon na Nagara, 2003; วิลสา กลางณรงค์, 2543)  

นอกจากนีย้งัพบวา่การศกึษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพเิศษโดยสว่นใหญ่นัน้จะเป็น
การศกึษากลยทุธ์การจดักิจกรรมพิเศษขององค์กรหรือกิจกรรม โดยแตล่ะงานวิจยัจะใช้เพียงหนึง่
องค์กรหรือหนึง่กิจกรรมเป็นกรณีศกึษา (เช่น ณฏัฐินี ชชูว่ย, 2553; ทวีกิจ ศริินกุลูพพิฒัน์, 2544) 
และจะพบการศกึษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษท่ีเป็นงานระดบัสารนิพนธ์ของนิสติหรือ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีไมต่ํ่ากวา่ 60 รายการ ซึง่งานเหลา่นีล้้วนเน้นเพียงการรายงานสิง่ท่ี
เกิดขึน้ของตวัอยา่งเดียวมากกวา่จะเป็นการศกึษาเปรียบเทียบ เพ่ือหาแบบแผนพฤตกิรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจไทย (ตวัอยา่งเช่น ชนิกา บนุนาค, 2548; ณฐั
พงษ์ กลําพบตุร, 2554; นดัดา วงัรัตนโสภณ, 2554; รุ่งอรุณ ชาวบ้านเกาะ, 2544; ศริิพร คําผง, 
2546; สรวงสดุา มนสับญุเพิ่มพลู, 2543; อกัษราภคั องค์เอ่ียม, 2554; อษุมน หวงัอนตุตร, 2548)  

จากท่ีกลา่วมาในเบือ้งต้นพอสรุปได้วา่ การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารหรือเพ่ือ
การตลาดในประเทศไทยนัน้ยงัไมไ่ด้รับการพฒันาองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบและตามแนวทางหรือ
แนวคดิของไทย หากจะนําองค์ความรู้จากชาตติะวนัตกมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในประเทศ
ไทยนัน้ Getz (2007: 6) ให้ความเห็นวา่  

 “...ผูค้นทีม่าจากวฒันธรรม รวมทัง้ระบบการเมืองและ
ศาสนาทีต่่างกนั มกัจะมีมมุมองเกีย่วกบักิจกรรมที่
วางแผนไว ้(Planned events) ค่อนขา้งจะแตกต่างกนัไป
ดว้ย” (…people in different cultures, and in different 
political and religious systems, will likely view 
planned events in a rather different light.) 

คํากลา่วของ Getz สามารถตีความได้วา่ คนไทยหรือกลุม่เป้าหมายชาวไทย อาจจะมี
มมุมอง ความต้องการของกิจกรรมพิเศษแตกตา่งจากชนชาตอ่ืิน หรืออาจจะหมายความวา่
แนวทางหรือวธีิการจดักิจกรรมพิเศษของนกัวิชาชีพชาวไทย อาจจะแตกตา่งจากชาวตะวนัตกหรือ
ชนชาตอ่ืิน เน่ืองจากมีระบบความคดิหรือวฒันธรรมการทํางานท่ีไมเ่หมือนกนั ดงันัน้ อาจกลา่วได้
วา่ ทฤษฎีหรือแนวคดิเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษท่ีพฒันาโดยนกัวิชาการและนกัวิชาชีพ
ชาวตะวนัตก ก็อาจจะไมส่ามารถนํามาใช้ได้โดยตรงกบักลุม่เป้าหมายท่ีเป็นคนไทย เพราะคนไทย
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อาจจะมีความต้องการหรือการตีความหมายของกิจกรรมพิเศษท่ีแตกตา่งจากชาวตะวนัตกท่ีเป็น
เจ้าของทฤษฎี 

 

1.2 ปัญหานําการวิจยั 

1. ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกั
วิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

2. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง 
3. กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
4. ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร    

แบรนด์ในประเทศไทย 
5. ทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ

การสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้าง 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ และแนวทางการเลือก
จดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทย 

2. เพ่ือศกึษารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย 
3. เพ่ือศกึษากระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย 
4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของความคดิสร้างสรรค์ตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร

แบรนด์ในประเทศไทย 
5. เพ่ือศกึษาทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการ

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

  โครงการวิจยันีศ้กึษาเฉพาะกิจกรรมพเิศษท่ีจดัขึน้ (Created Event) โดยหนว่ยงาน
ภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจ โดยจะศกึษาเฉพาะกิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ของ
องค์กรธุรกิจ นัน่คือการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กร (แบรนด์องค์กร) และการส่ือสารการตลาดท่ีเน้น
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ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์หรือบริการ (แบรนด์ผลติภณัฑ์หรือบริการ) ไมร่วมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ี
องค์กรจดัขึน้เพ่ือสร้างยอดขายหรือการแสวงหากําไรจากกิจกรรมนัน้ ๆ และยงัไมร่วมถึงกิจกรรม
พิเศษท่ีองค์กรเข้าไปร่วมกบัผู้ อ่ืน (Participating Event) หรือกิจกรรมท่ีองค์กรไปเป็นผู้สนบัสนนุ 
(Sponsorship Event) 

  สําหรับองค์กรท่ีใช้เป็นแหลง่ข้อมลูในการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม ก็จะเป็นองค์กร
ภาคเอกชนท่ีรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ท่ีเรียกตวัเองวา่ Event Agency หรือ Event 
Organiser โดยจะต้องเป็นองค์กรท่ีทํางานให้กบัลกูค้าในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารคดิสร้างสรรค์ 
วางแผน จดักิจกรรมและประเมินผลกิจกรรมพิเศษนัน้ 

  โครงการวิจยันี ้มีระยะเวลาในการศกึษา 9 เดือน คือตัง้แตเ่ดือนเมษายน ถึงเดือนธนัวาคม 
พ.ศ. 2555  

 

1.5 นิยามศัพท์ 

  การสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ หมายถึง การกระทําในการส่ือสารภาพลกัษณ์ของ
องค์กรธุรกิจ และการสื่อสารการตลาดท่ีเน้นภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์และ/หรือบริการขององค์กร
ธุรกิจ ไปยงักลุม่ผู้บริโภคเป้าหมาย  

  กิจกรรมพิเศษ  หมายถึง กิจกรรมทกุรูปแบบท่ีจดัขึน้ในโอกาสพเิศษเพ่ือให้เป็นเหตกุารณ์
ท่ีสําคญัและนา่จดจํา โดยผา่นการคดิและวางแผนมาอยา่งดีเพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์บางอยา่ง
ท่ีองค์กรกําหนดขึน้ ซึง่กิจกรรมพิเศษนีห้มายรวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองค์กร (Corporate Event) 
และ กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ท่ีสามารถใช้เพ่ือส่ือสารแบรนด์ ตัง้แตภ่าพลกัษณ์
องค์กรไปจนถงึภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ และ/หรือบริการ 

 

1.6 ข้อจาํกัดของการวิจยั 

  1.6.1 ข้อจํากดัด้านแนวคดิทฤษฎี ทําให้งานวิจยันีไ้มส่ามารถค้นหาสิง่ท่ีเก่ียวข้องได้
โดยตรง เน่ืองจากวชิาด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเป็นเร่ืองท่ีใหมสํ่าหรับวงวิชาการใน
ประเทศไทย ทําให้เอกสารหรือตําราในเร่ืองนีย้งัมีไมม่ากพอ จงึจําเป็นต้องใช้เอกสารจาก
ตา่งประเทศ ไมว่า่จะเป็นสหรัฐอเมริกา องักฤษหรือออสเตรเลีย ซึง่ก็พฒันามาจากศาสตร์การ
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ท่องเท่ียวและการบริการมากกวา่จะเป็นการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารหรือเก่ียวข้องกบัด้าน
นิเทศศาสตร์โดยตรง 

  1.6.2 ข้อจํากดัด้านเวลา สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การเก็บข้อมลู เน่ืองด้วยระยะเวลาของ
โครงการวิจยัท่ีจํากดัคือประมาณ 9 เดือน ประกอบกบัภาระงานสอนและงานบริหารของ
มหาวิทยาลยั ทําให้ผู้วิจยัสามารถเข้าไปร่วมสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมในบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษหรือ Event Agency ได้เพียงช่วยระยะเวลาสัน้ ๆ นอกจากนี ้ชว่งระยะเวลาการเก็บ
ข้อมลูด้วยการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมก็ไมเ่ป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ เน่ืองจาก การปิดภาคฤดู
ร้อนของมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย (ระหวา่งปีการศกึษา 2554 และ 2555) มีระยะเวลาท่ีสัน้ลง
กวา่ปกต ิเพราะได้รับผลกระทบมาจากการเล่ือนเปิดภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศกึษา 2554 จากการ
ท่ีกรุงเทพมหานครประสบอทุกภยัครัง้ใหญ่ ผู้วิจยัจงึไมส่ามารถเข้าไปสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม
ในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษได้ในช่วงปิดภาคเรียนอยา่งท่ีตัง้ใจ การเก็บข้อมลูสว่นนีจ้งึ
ต้องกระทําในช่วงเดือนตลุาคมถึงธนัวาคม 2555 ซึง่ก็อยูใ่นช่วงภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศกึษา 
2555 ผู้วิจยัจงึไมส่ามารถเข้าไปสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมได้อยา่งเตม็ท่ีเน่ืองด้วยภารกิจด้าน
งานสอนและงานบริหารหลกัสตูร ดงันัน้ระยะเวลาของการเข้าไปร่วมสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม
ในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษหรือ Event Agency จงึสัน้ไปกวา่ท่ีวางแผนไว้ ซึง่ก็อาจจะ
เป็นระยะเวลาท่ีน้อยเกินไป ท่ีจะสะท้อนปรากฏการณ์ทางสงัคมทัง้หมดได้ 

  1.6.3 ข้อจํากดัด้านการเข้าถึงข้อมลู สง่ผลเลก็น้อยตอ่การเก็บข้อมลู แม้วา่ผู้วิจยัจะได้รับ
ความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษหรือ Event Agency ท่ีเข้าไป
สงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม แตผู่้วิจยัก็สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ในระดบัหนึง่เท่านัน้ เน่ืองจากธุรกิจ
นีเ้ป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงู ทําให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไมส่ามารถให้ผู้วิจยัเข้าไป
มีสว่นร่วมในทกุกระบวนการได้อยา่งท่ีหวงัไว้ นอกจากนี ้การสมัภาษณ์นกัวชิาชีพด้านการจดั
กิจกรรมพิเศษ และ/หรือนกัวชิาชีพด้านการส่ือสารการตลาด ส่ือสารองค์กร และการ
ประชาสมัพนัธ์ ก็ยงัประสบปัญหาในด้านจํานวนผู้ให้ข้อมลู เพราะงานด้านการจดักิจกรรมพิเศษ
เป็นงานท่ีมีแขง่ขนักบัเวลา ทําให้นกัวิชาชีพไมส่ามารถให้เวลาในการให้สมัภาษณ์ได้อยา่งเตม็ท่ี 
หรือบางรายก็ไมส่ามารถให้สมัภาษณ์ได้เน่ืองจากข้อมลูบางสว่นอาจจะเป็นความลบัของทาง
ธุรกิจ จงึสง่ผลให้ผู้วิจยัสามารถเก็บข้อมลูแบบสมัภาษณ์เชิงลกึได้น้อยกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.7.1 ด้านการนําไปใช้ในภาคปฏิบตั ินัน่คือผู้ปฏิบตังิานจดักิจกรรมพิเศษ หรือการจดั
กิจกรรมเพ่ือการตลาด สามารถใช้ความรู้จากการวิจยัเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานอยา่งเป็น
ระบบ 

  1.7.2 ด้านการสร้างความรู้ในเชิงวิชาการ โดยผลการวจิยัสามารถนําไปสงัเคราะห์เป็น
แนวคดิ ทฤษฎีการบริหารและจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์ ทัง้การส่ือสารองค์กร
และการประชาสมัพนัธ์ หรือการสื่อสารการตลาดได้ 

  1.7.3 ด้านการพฒันาการเรียนการสอน ผู้วิจยัสามารถนําผลการวิจยัไปพฒันาเป็น
เอกสารคําสอนหรือตําราประกอบการเรียนการสอนในวชิาการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสาร
เชิงกลยทุธ์ (ระดบัปริญญาบณัฑิต หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หรือวิชาการจดักิจกรรมพิเศษ 
(ระดบัมหาบณัฑิต หลกัสตูรนิเทศศาสตร์การตลาด) ได้ นอกจากนี ้ภาพวีดทิศัน์ของการทํางาน
ในช่วงท่ีเข้าสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมในองค์กร งานกิจกรรมพิเศษหรือบทสมัภาษณ์ท่ีได้บนัทกึ
ไว้ สามารถนํามาตดัตอ่เพ่ือจดัทําเป็นซีดีประกอบเอกสารคําสอน และยงัสามารถพฒันาให้เป็น
การเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ได้อีกด้วย 

  ความรู้ท่ีได้รับจากการวิจยัจะนําไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทัง้ระดบัปริญญาตรี
และโท ของคณะนิเทศศาสตร์ได้โดยตรง ไมว่า่จะเป็นวชิาการวางแผนและบริหารงาน
ประชาสมัพนัธ์ วิชาสมัมนาเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือวิชาการ
วางแผนและบริหารงานประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์และวิชาส่ือเพ่ือการประชาสมัพนัธ์เชิงกลยทุธ์ ใน
ระดบัปริญญาโท 

 

1.8 โครงสร้างของงานวิจยั 

 งานวิจยันีมี้ทัง้หมด 9 บท สําหรับบทท่ี 2 เป็นการทบทวนแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบั
งานวิจยันี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าใจในเร่ืองกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ รวมถงึการ
นําไปใช้เป็นแนวทางการนําเสนอและอภิปรายผลการวจิยัตอ่ไป  

สว่นในบทท่ี 3 อธิบายถึงระเบียบวิธีการวิจยัท่ีผู้วจิยัได้นํามาประยกุต์ใช้ รวมถงึการเข้าถึง
ข้อมลู วิธีการเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือและเพียงพอตอ่การทํา
ความเข้าใจกบัการใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 
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 บทท่ี 4 – 7 เป็นการนําเสนอผลการวิจยั โดยบทท่ี 4 นําเสนอความหมายของกิจกรรม
พิเศษและแบรนด์ในมมุมองของนกัวิชาชีพด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและด้านส่ือสาร
องค์กร ส่ือสารการตลาด บทบาทของกิจกรรมพิเศษในการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ รวมทัง้
แนวทางการเลือกใช้หรือเลือกจดักิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ  

 บทท่ี 5 กลา่วถึงประเภทของกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้หน้าท่ีของกิจกรรรมพิเศษ สําหรับบทท่ี 
6 แสดงข้อค้นพบเก่ียวกบักระบวนการ ขัน้ตอนของการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ บทบาทของ
ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษ และบทท่ี 7 กลา่วถงึความสมัพนัธ์ของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษกบัลกูค้า (องค์กรภาคธุรกิจ) ปัญหาท่ีพบจากการทํางานร่วมกนั รวมทัง้
ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การปฏิบตังิานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 

 บทท่ี 8 คือบทสรุปข้อค้นพบของการวิจยั โดยพยายามท่ีจะตอบปัญหาการวิจยัทัง้ 5 ข้อ 
สําหรับบทสดุท้ายคือบทท่ี 9 เป็นการอภิปรายผลการวิจยั เพ่ือนําไปสูข้่อเสนอแนะทางวิชาการและ
วิชาชีพด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
  

ในบทนี ้ผู้วิจยักลา่วถึงแนวคดิ ทฤษฎีสําคญัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ไมว่า่จะเป็น
แนวคดิเร่ืองของแบรนด์ การจดักิจกรรมพเิศษ รวมถึงการใช้กิจกรรมพเิศษในการส่ือสารแบรนด์ 
และ/หรือการส่ือสารการตลาดขององค์กรภาคธุรกิจ โดยแนวคดิ ทฤษฎีตา่ง ๆ นีไ้ด้นํามาใช้ใน
งานวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าใจและให้ความหมายในสิง่ท่ีจะศกึษา รวมถึงการนําไปใช้เป็น
แนวทางการนําเสนอและอภิปรายผลการวจิยัตอ่ไป 
 

2.1 ความหมายของแบรนด์ 

 “แบรนด์” มาจากคําศพัท์ภาษาองักฤษ คือ “Brand” ซึง่เป็นคําท่ีมีประวตัศิาสตร์มาอยา่ง
ยาวนาน ปัจจบุนัถกูกลา่วถงึในแวดวงการตลาด การสือ่สารหรือการบริหารจดัการกนัอยา่ง
กว้างขวาง บอ่ยครัง้ท่ีจะได้ยนิคําแปลของแบรนด์วา่ “ตราสนิค้า” ซึง่เป็นศพัท์บญัญตัทิาง
นิตศิาสตร์โดยราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555) แตก็่มีคนอีกจํานวนมากท่ีกลา่วถงึ
แบรนด์ด้วยการใช้คําทบัศพัท์ภาษาองักฤษ ซึง่กลุม่คนเหลา่นีม้กัจะเป็นนกัวิชาชีพด้านการตลาด 
การสร้างแบรนด์ หรือโฆษณา ไมว่า่จะเป็นศริิกลุ เลากยักลุ (2546) หรือดลชยั บณุยะรัตเวช 
(2545) และนกัเขียนของนิตยสารการตลาดช่ือดงั เชน่ BrandAge หรือ Positioning  

 คําวา่ Brand มาจากรากศพัท์ภาษาเยอรมนั ท่ีหมายถึง Burn หรือการเผา (Healey, 
2008: 6) ซึง่ในยคุแรก (ค.ศ. 1880) นัน้ แบรนด์ก็มีความหมายไมต่า่งจากป้ายย่ีห้อ (Label) เพราะ
ชาวนาทําการ “ตีตรา” (Branding) ววัหรือม้าของตนเองเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของ (Healey อ้าง
แล้ว, ศริิกลุ เลากยักลุ 2546 : 15) 

 ศริิกลุ เลากยักลุ (อ้างแล้ว) ได้อธิบายตอ่วา่ ในยคุท่ีสอง (ค.ศ.1910) แบรนด์จะหมายถึง
เคร่ืองหมายการค้า หรือ Trademark และตอ่มาในปี ค.ศ. 1940 (ยคุท่ีสาม) แบรนด์ก็ถกูใช้ในการ
ส่ือสารถึงมาตรฐานของสนิค้าหรือกระบวนการผลติท่ีแสดงผา่นบรรจภุณัฑ์ จนเข้ายคุท่ีส่ี (ค.ศ.
1970) ท่ีแบรนด์ถกูใช้เพ่ือสร้างความแตกตา่งและข้อได้เปรียบของตวัผลติภณัฑ์ นัน่คือแบรนด์
หมายถงึตําแหนง่ผลติภณัฑ์ (Positioning)  
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 จะเห็นได้วา่ความหมายของแบรนด์ก็เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัและการใช้งาน ปัจจบุนั
ก็มีนกัวิชาการและนกัวิชาชีพด้านการสร้างแบรนด์ การตลาดและการโฆษณา ได้ให้ความหมาย
ของแบรนด์ไว้มากมายดงันี ้

 American Marketing Association (2012) ให้ความหมายของแบรนด์ไว้วา่เป็น “ช่ือ 
คําศพัท์ (Term) สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย หรือสิง่อ่ืนใดท่ีสามารถระบสุนิค้าหรือบริการของผู้ขาย
รายหนึง่วา่แตกตา่งจากผู้ขายรายอ่ืน” 

 Koch (1994 อ้างถงึใน Coomber, 2002: 9) ให้ความหมายของแบรนด์ไว้ไมต่า่งกนัวา่      
“แบรนด์ คือ การออกแบบด้านภาพ และ/หรือ ช่ือให้กบัผลติภณัฑ์หรือบริการขององค์กร เพ่ือท่ีจะ
สร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ และเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บริโภควา่ผลติภณัฑ์นัน้มี
คณุภาพดีและมีคณุภาพท่ีสม่ําเสมอ” 

 ในเอกสารการสอนชดุวิชาการจดัการการตลาด ของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
(2552) บอกวา่ ตราสนิค้า หรือ Brand หมายถงึช่ือ โลโก้ สโลแกนและผลงานออกแบบของตวั
สนิค้า ในปัจจบุนัการสร้างตราสนิค้ากลายมาเป็นจดุสําคญัของวฒันธรรมและปรัชญาการ
ออกแบบ 

 ความหมายของแบรนด์ท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้เป็นความหมายท่ีระบถุงึแบรนด์ในสว่นท่ีจบั
ต้องได้ หรือเห็นชดัเจน ไมว่า่จะเป็นช่ือ สญัลกัษณ์หรือการออกแบบ ซึง่หากแปลความหมายเป็น
ภาษาไทยวา่ “ตราสนิค้า” ก็คงจะครอบคลมุแล้ว 

 อยา่งไรก็ตาม ความหมายของแบรนด์ได้แปรเปล่ียนไปตามยคุและสมยั นกัวิชาชีพตา่ง
มองวา่ในศตวรรษท่ี 21 นี ้แบรนด์เป็นมากกวา่ช่ือ สญัลกัษณ์ การออกแบบ หรือบคุคลท่ีมีช่ือเสียง 
ตวัอยา่งเช่น 

 Schultz and Barnes (1999: 43-44) เห็นวา่ แบรนด์เป็นสว่นหนึง่ของความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์กรกบัผู้บริโภค หรืออีกนยัหนึง่ คือความผกูพนัระหวา่งผู้ขายกบัผู้ซือ้ 

 Grant (2006: 27) มองไกลออกไปวา่ แบรนด์เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรม ซึง่ Grant 
อธิบายวา่ วฒันธรรมเป็นคําท่ีมีความหมายกว้างและหลากหลาย หมายรวมถึงประเพณี ธรรม
เนียมปฏิบตั ิความเช่ือ รูปแบบการดํารงชีวิต ครอบครัว หน้าท่ีการงาน เป็นต้น ดงันัน้ การสร้าง  
แบรนด์ก็คือการเข้าใจวฒันธรรม หรือนิสยัของกลุม่เป้าหมายนัน่เอง 
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 Feldwick (1999: 21) ได้จํากดัความคําวา่ แบรนด์ วา่ “เป็นผลรวมของการรับรู้ 
(Perception) ท่ีอยูใ่นใจของผู้บริโภค”  

 ด้าน Drewniany and Jewler (2011: 27) ให้ความเห็นวา่ แบรนด์เป็นเหมือนกบับคุคล ๆ 
หนึง่ ท่ีมีบคุลกิภาพเป็นของตวัเอง นัน่คือ คนก็ต้องมีช่ือ มีการแสดงออก มีสไตล์การแตง่ตวั 
รวมทัง้มารยาทการแสดงออก สําหรับแบรนด์ก็จะแสดงออกผา่นช่ือ โลโก้ สโลแกนหรือ Tagline 
โทนสี สถาปัตยกรรมและการตกแตง่ภายใน รวมแม้กระทัง่เสียง (Sound) ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร 

 นกัวชิาชีพด้านการโฆษณาอยา่งดลชยั บณุยะรัตเวช (2545: 6) ก็มองวา่แบรนด์คือ 
ผลรวมของการรับรู้ (Perception) ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากความประทบัใจ (Impressions) ใน  
หลาย ๆ ด้าน จนกลายเป็นตําแหนง่ (Position) ท่ีโดดเดน่ในความคดิและจิตใจของผู้บริโภค การ
สร้างแบรนด์นัน้มาจากวฒันธรรมและบคุลากรขององค์กร สนิค้า บริการ ช่ือ สญัลกัษณ์ การ
ส่ือสาร ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ ซึง่ดลชยั (อ้างแล้ว) สรุปวา่ แบรนด์เป็นเร่ืองของความคิด 
ความรู้สกึนัน่เอง 

 ศริิกลุ เลากยักลุ (2546: 25) ท่ีปรึกษาการสร้างแบรนด์คนสําคญัของไทย บอกวา่        
“แบรนด์คือช่ือเสียง จากทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีเป็นประสบการณ์รวมท่ีเก่ียวกบัสนิค้าหรือบริษัท” โดย    
ศริิกลุ (อ้างแล้ว: 26-29) ได้อธิบายตอ่วา่แบรนด์สามารถสะท้อนผา่นทกุจดุสมัผสั และแบรนด์ก็
สามารถสร้างผา่นทกุจดุสมัผสั เพ่ือให้เกิดเป็นประสบการณ์รวมเก่ียวกบัสนิค้าหรือองค์กร เชน่   
แบรนด์สนิค้าสามารถสร้างและ/หรือส่ือสารผา่นบรรจภุณัฑ์ โลโก้ โปรโมชัน่ การประชาสมัพนัธ์ 
บริการหลงัการขาย แผน่พบั เอกสารการขายตา่ง ๆ โชว์รูม โฆษณา เป็นต้น ด้านแบรนด์องค์กรก็
สามารถสร้างและ/หรือส่ือสารผา่นจดุสมัผสัตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นผงัองค์กร วฒันธรรมองค์กร โลโก้ 
นามบตัร เอกสารสํานกังานตา่ง ๆ สํานกังาน/สาขา เคร่ืองแบบพนกังาน การรับพนกังานและการ
ฝึกอบรม นโยบายการขาย เป็นต้น 

 ความหมายของแบรนด์ได้เปล่ียนแปลงไป โดยหมายรวมถงึสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ หรือไมมี่
ตวัตนชดัเจน เช่น ความสมัพนัธ์ การรับรู้ ความรู้สกึ ความผกูพนั หรือช่ือเสียง ดงันัน้หากจะใช้คํา
วา่ “ตราสนิค้า” ในความหมายของ Brand ก็คงจะไมค่รอบคลมุความหมายท่ีจบัต้องไมไ่ด้นี ้
ทัง้หมด 

 ดงันัน้ หากนําความหมายของแบรนด์ทัง้สองมมุมองมารวมกนัแล้ว อาจสรุปได้วา่ แบรนด์ 
คือความรู้สกึ ความประทบัใจ ทกุสิง่ทกุอยา่งรวมกนัท่ีเป็นประสบการณ์เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ บริการ 
หรือองค์กร ซึง่ทําให้เกิดความสมัพนัธ์หรือความผกูพนัระหวา่งผู้ผลติ ผู้ขายหรือองค์กร กบั
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กลุม่เป้าหมายหรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (Stakeholder) โดยความประทบัหรือประสบการณ์นัน้
สามารถสร้างและส่ือสารผา่นจดุสมัผสัตา่ง ๆ ของผลติภณัฑ์หรือองค์กร ไมว่า่จะเป็นช่ือ 
สญัลกัษณ์ บรรจภุณัฑ์ วฒันธรรมองค์กร พนกังาน โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ หรือกิจกรรม
พิเศษ เป็นต้น 

 แม้วา่จะมีการบญัญตัศิพัท์คําวา่แบรนด์เป็นภาษาไทยแล้วก็ตาม แตคํ่าบญัญตัดิงักลา่วก็
ไมค่รอบคลมุกบัแนวคดิของแบรนด์ท่ีได้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว งานวิจยันีจ้งึได้นํา
ความหมายของแบรนด์จากมมุมองตา่ง ๆ มาสรุปหาความหมายท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจยันี ้
รวมทัง้การใช้คําวา่ “แบรนด์” ในงานวิจยันี ้เพ่ือให้ส่ือถงึความหมายของคํา ๆ นีท่ี้มากกวา่การเป็น
แคต่ราสนิค้า 

 

2.2 ความหมายของกิจกรรมพเิศษ 

ในประเทศไทย คําวา่กิจกรรมพิเศษ (Special Event) มกัจะถกูใช้ทบัศพัท์
ภาษาตา่งประเทศ วา่ “อีเวนท์” หรือ “อีเวนต์” จนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปทัง้ในแวดวงวิชาการ 
นกัการตลาด นกัส่ือสารการตลาด หรือส่ือมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานกุรม Lexitron 
(ศนูย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต,ิ 2552) แล้วจะหมายถึง เหตกุารณ์สําคญั 
การแขง่ขนักีฬา หรือผลลพัธ์ 

นกัวชิาการฝ่ังตะวนัตกมากมายท่ีพยายามจะให้ความหมายของคําวา่ อีเวนท์ ดงัเชน่ 

 Getz (2007: 18) บอกวา่ อีเวนท์ หมายถงึ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ เวลาหนึง่และสถานท่ี
หนึง่ (an occurrence at a given place and time) หรือ กลุม่ของเหตกุารณ์พิเศษ (a special set 
of circumstances) หรือ เหตกุารณ์ท่ีสําคญัหรือน่าจดจํา (a noteworthy occurrence)  

นอกจากนี ้ในงานเขียนของ Getz ยงัใช้คําวา่ Planned events เพ่ือเจาะจงหมายถึง
กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือหวงัผลเฉพาะอยา่ง ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ซึง่กิจกรรมท่ีจดัขึน้นัน้ต้องผา่นการคดิและวางแผนมาอยา่งดี จดัขึน้เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงค์ท่ี
แตกตา่งกนัออกไป แตมี่สิง่หนึง่ท่ีร่วมกนัของกิจกรรมเหลา่นีคื้อความต้องการสร้างหรือมีอิทธิพล
ตอ่ประสบการณ์ของแตล่ะบคุคลหรือประสบการณ์ร่วมของกลุม่ผู้ชมหรือผู้ เข้าร่วมงาน (Getz, 
2007: 21) ซึง่การสร้างประสบการณ์ให้กบัผู้ เข้าร่วมงานนัน้เป็นประเดน็ท่ีสําคญัในการทํา
การตลาดและการสร้างแบรนด์ เพราะองค์กรต้องการจะสร้างประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการ
สนบัสนนุให้เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่แบรนด์เพ่ือเพิ่มการบริโภค (Getz, 2007: 11)  
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เม่ือคนไทยพดูถึงอีเวนท์นัน้ โดยสว่นใหญ่ยงัใช้อยา่งสบัสน จากการทบทวนวรรณกรรม
ตา่ง ๆ สามารถสรุปได้วา่ อีเวนท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มมุ คือ 

1. อีเวนท์ ท่ีมาจากคําวา่ Special Event หรือกิจกรรมพิเศษ  
2. อีเวนท์ท่ีหมายถึง Event Marketing หรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม (เกรียง

ไกร กาญจนะโภคนิ, 2549, 2555)  ซึง่บางครัง้ก็จะแปลวา่ การทํากิจกรรมทางการ

ตลาด  (ธีรพนัธ์ โลห์่ทองคํา, 2545)  

3. อีเวนท์ท่ีอาจหมายถึง Marketing Event ซึง่อาจแปลได้วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด 

4. อีเวนท์ท่ีหมายถึงได้ทัง้ Special Event และ Event Marketing 

  จะเห็นได้วา่ คําวา่ อีเวนท์ (Event) ยงัไมมี่คําจํากดัความภาษาไทยท่ีชดัเจน เม่ือเอย่ถึง
การจดัอีเวนท์ ผู้ ฟังก็จะคดิไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้เป็นพิเศษเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่ คํา ๆ นีถ้กูใช้อยา่งกว้างขวาง ทําให้คนสว่นใหญ่ทกึทกัเอาวา่เข้าใจ
ความหมายของคํานีแ้ล้ว จนกระทัง่ทําให้เกิดการใช้คํานีก้นัอยา่งสบัสน เม่ือวิเคราะห์ถงึ
ความหมายของกิจกรรมใน 4 แง่มมุอยา่งละเอียดมีดงันี ้

2.2.1 อีเวนท์ ทีม่าจากคาํว่า Special Event  

หากจะเจาะจงไปท่ีคําวา่ Special Event หรือกิจกรรมพเิศษนัน้ Goldblatt (1997: 2) ให้
ความหมายไว้วา่ “เป็นชว่งเวลาท่ีพิเศษสําหรับการเฉลมิฉลอง ด้วยการจดัพิธีการ (Ceremony) 
และพิธีกรรม (Ritual) เพ่ือท่ีจะตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน”  

Shone and Parry (2004) มองวา่กิจกรรมพิเศษ หรือ Special Events คือกิจกรรมทกุ
รูปแบบ ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมเพ่ือสนัทนาการ (Leisure Events) เช่นกีฬา หรือกิจกรรมทาง
วฒันธรรม (Cultural Events) เช่นศลิปะ การเฉลมิฉลอง หรือกิจกรรมสําหรับองค์กร 
(Oganisational Events) เชน่ กิจกรรมเก่ียวกบัการขาย การเมือง หรือกิจกรรมสว่นบคุคล 
(Personal Events) เช่นงานแตง่งาน เป็นต้น 

จากมมุมองนี ้สามารถสรุปได้วา่ อีเวนท์ ในความหมายของกิจกรรมพเิศษนัน้ คือ กิจกรรม
ทกุรูปแบบท่ีจดัทําขึน้หรือสร้างขึน้ เพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ ขึน้อยูก่บัผู้จดักิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ 
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2.2.2 อีเวนท์ ทีห่มายถงึ Event Marketing  

หากจะพดูถึงคําวา่อีเวนท์ในความหมายของ Event Marketing นัน้ Goldblatt (1997: 5) 
ระบวุา่เป็นการจดักิจกรรมพเิศษเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้และโน้มน้าวใจกลุม่เป้าหมายให้ซือ้
สนิค้าหรือใช้บริการ 

ด้านเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555) ได้แปลคําวา่อีเวนท์ มาร์เก็ตติง้ วา่คือ “การสื่อสาร
การตลาดผา่นกิจกรรม” (หน้า 52) ซึง่หมายถึง “เคร่ืองมือส่ือสารท่ีนําแบรนด์ไปสูก่ลุม่เป้าหมาย
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้าด้วยตวัเขาเอง 
ผา่นทางรูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั” (หน้า 55) 

ทาง Unilever (อ้างถึงในเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ, 2555: 55) มองวา่ อีเวนท์ มาร์เก็ตติง้ 
“เป็นเคร่ืองมือหนึง่ท่ีทําให้แบรนด์มีชีวิต ทําให้กลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้รับประสบการณ์ร่วมกบั        
แบรนด์ (Event marketing is the tool to bring your brand to life, giving the total brand 
experience to your target audience.)” 

วิลสา กลางณรงค์ (2543) ให้คําจํากดัความคําวา่ Event Marketing ซึง่ในขณะนัน้ 
แปลวา่ การตลาดเชิงกิจกรรม วา่หมายถึง เคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาดชนิดหนึง่ท่ีส่ือสารกบั
ผู้บริโภคโดยตรงด้วยการจดักิจกรรมพิเศษหรือเหตกุารณ์พิเศษ เพ่ือท่ีจะส่ือสารแบรนด์และ
เสริมสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ รวมถงึสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์  

จากความหมายข้างต้น อาจจะสรุปได้วา่ คําวา่ Event Marketing นัน้หมายถึง “แนวคดิ” 
ทางการส่ือสารการตลาดท่ีใช้การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการตลาด นัน่คือ การ
ส่ือสารแบรนด์ รวมทัง้การส่ือสารให้รู้จกัและโน้มน้าวใจเก่ียวกบัสนิค้าและบริการ รวมทัง้สร้าง
เอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์ ดงันัน้หากจะแปลคําวา่ Event Marketing วา่ “การ
ส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม” ตามคํานิยามของเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555) ก็คงจะได้ 

2.2.3 อีเวนท์ ทีอ่าจหมายถงึ Marketing Event 

เม่ือพดูถงึคําวา่ อีเวนท์ มาร์เก็ตติง้ (Event Marketing) แล้ว ก็จะมีคําวา่ มาร์เก็ตติง้ อี
เวนท์ หรือ Marketing Event ท่ีจะทําให้คนทัว่ไปสบัสนได้ 
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 Wood (2009: 248) ได้นิยาม Marketing Event ไว้วา่ “หมายถงึกิจกรรมใด ๆ ท่ีช่วยใน
การทําการตลาดสนิค้า บริการ ความคดิ สถานท่ีหรือบคุคล (Any event that helps market a 
product/service, idea, place or person) 

ด้าน Jack Morton Worldwide (2006 อ้างถงึใน Wood, 2009: 248-9) แบรนด์เอเจนซ่ี
ระดบัโลก กลา่ววา่ Marketing Event คือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้สด (Live) ท่ีทําให้ผู้ เข้าร่วมงานมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสนิค้าหรือแบรนด์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) ตวัอยา่งเช่น การประชมุ สมัมนา 
กิจกรรมระดมทนุ การเปิดตวัสนิค้าใหม ่นิทรรศการ การแถลงขา่ว การประกวด เป็นต้น 

จากความหมายด้านบน พอจะสรุปได้วา่ หากพดูถึง Marketing Event แล้ว จะหมายถงึ 
“กิจกรรม” ท่ีจดัขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการตลาด โดยท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัน้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์ สนิค้าหรือบริการได้โดยตรง ซึง่หากจะให้คําแปลกบั Marketing Event แล้ว 
น่าจะแปลได้วา่ “กิจกรรมทางการตลาด” 

2.2.4 อีเวนท์ ทีห่มายถงึได้ทั้ง Special Event และ Event Marketing 

ด้านธีรพนัธ์ โลท่องคํา (2546: 10) เห็นวา่ การสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรม (Event 
Marketing) และการจดักิจกรรมพิเศษ (Special Event) นัน้ เป็นเร่ืองเดียวกนั เพราะการจดั
กิจกรรมพิเศษนัน้ พฒันามาจากเคร่ืองมือของการประชาสมัพนัธ์ท่ีใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร
องค์กร แตเ่ม่ือกิจกรรมพิเศษถกูนํามาใช้ในกิจกรรมการตลาดเพ่ือส่ือสารเก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการ 
ก็กลายเป็น Event Marketing หรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม ดงันัน้จงึอาจสรุปได้วา่ คําวา่ 
อีเว้นท์ เม่ือเป็นมมุมองของกิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ ก็จะหมายถึง Special Event และหาก
พดูในมมุมองของการส่ือสารการตลาด ก็จะเป็น Event Marketing 

มมุมองนีค้ล้ายกบัของ Preston (2012) ท่ีเห็นวา่ ปัจจบุนันี ้นกัการตลาดหนัมาใช้กิจกรรม
พิเศษมากขึน้เพ่ือท่ีจะส่ือสารแบรนด์ของตนเอง รวมทัง้ทําให้แบรนด์ของตนเองใกล้ชิดกบักลุม่
ผู้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึน้ ดงันัน้จงึทําให้กิจกรรมพิเศษนัน้ กลายเป็นการส่ือสารการตลาดผา่น
กิจกรรม หรือ Event Marketing  

นอกจากนี ้Steve Winter (สมัภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธานบริษัท Brotman 
Winter Fried Communications เอเจนซ่ีด้านการประชาสมัพนัธ์ ส่ือมวลชนสมัพนัธ์และการ
สง่เสริมการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยงัใช้คําวา่ กิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event เม่ือ
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กลา่วถึงกิจกรรมพิเศษในบริบทของการประชาสมัพนัธ์ และยงัมองวา่กิจกรรมพิเศษเป็น
องค์ประกอบเชิงกลยทุธ์ (Strategic element) ท่ีสําคญัอยา่งหนึง่ในการทํางานประชาสมัพนัธ์ 

มมุมองสดุท้ายนีม้องวา่ความหมายของกิจกรรมหรืออีเวนท์นัน้ขึน้อยูก่บับริบทท่ีนําไปใช้ 
หากเป็นงานด้านการประชาสมัพนัธ์ ก็จะหมายถงึกิจกรรมพิเศษ หรือ Special Event แตห่ากใช้
กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทางการตลาด ก็จะหมายถงึการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม 
หรือ Event Marketing นัน่เอง 

ดงันัน้ หากนําความหมายของอีเวนท์ จากทัง้ส่ีมมุมองมาสรุปร่วมกนั ก็คงจะกลา่วได้วา่ 
กิจกรรมพิเศษหรือ Special Event นัน้ เป็นการจดักิจกรรมทกุรูปแบบท่ีจดัขึน้ในโอกาสพิเศษ
เพ่ือให้เป็นเหตกุารณ์ท่ีสําคญัและน่าจดจํา โดยผา่นการคดิและวางแผนมาอยา่งดีเพ่ือตอบสนอง
วตัถปุระสงค์บางอยา่งท่ีองค์กรกําหนดขึน้ โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ร่วมระหวา่ง
กลุม่เป้าหมายกบัแบรนด์ ซึง่กิจกรรมพิเศษนีห้ากใช้ในมมุมองของนกัประชาสมัพนัธ์ ก็จะหมายถึง
กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัองค์กร (Corporate Event) และหากนําไปใช้เพ่ือตอบสนองการสื่อสาร
การตลาดก็จะเป็นกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ท่ีจดัขึน้ภายใต้แนวคดิการส่ือสาร
การตลาดผา่นกิจกรรม (Event Marketing) ซึง่กิจกรรมทัง้ท่ีเก่ียวกบัองค์กรและการตลาดนัน้ ก็มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือส่ือสารแบรนด์ ตัง้แตแ่บรนด์องค์กรตลอดจนแบรนด์สนิค้าหรือบริการ 

 จากความหมายของคําวา่อีเวนท์ท่ีได้ทบทวนมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจยัสามารถสรุปหา
ความหมายของคําวา่อีเวนท์ท่ีเหมาะสมกบังานวิจยันีไ้ด้ รวมทัง้เลือกท่ีจะใช้คําวา่ “กิจกรรมพิเศษ” 
เพ่ือหมายความถึง “อีเวนท์” ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการสื่อสารแบรนด์องค์กรและแบรนด์สนิค้าหรือบริการ
ขององค์กรภาคธุรกิจอีกด้วย 

 

2.3 กิจกรรมพเิศษกับการส่ือสารการตลาด การส่ือสารแบรนด์ 

Kotler and Keller (2009: 510) กลา่ววา่การส่ือสารการตลาด เป็นความพยายามของ
องค์กรในการท่ีจะแจ้งให้ทราบ โน้มน้าวใจและกระตุ้นเตือนผู้บริโภคเก่ียวกบัสนิค้าและแบรนด์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม 

ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่การส่ือสารการตลาด คือช่องทางในการส่ือสารแบรนด์องค์กรและ
สนิค้า บริการขององค์กร เพราะการส่ือสารการตลาดจะทําให้องค์กรสามารถเช่ือมแบรนด์กบั
บคุคล สถานท่ี กิจกรรม ประสบการณ์ อารมณ์และสิง่ตา่ง ๆ ได้  (Kotler and Keller, อ้างแล้ว)  
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การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี สงัคม เศรษฐกิจ ทําให้ส่ือมีความหลากหลาย สง่ผลให้
การสื่อสารในปัจจบุนัมีการแขง่ขนักนัสงู เพราะผู้บริโภคเปล่ียนพฤตกิรรมในการบริโภคส่ือหรือการ
รับสาร รวมทัง้เลือกท่ีจะรับสารด้วย ความสําคญัของการโฆษณาเร่ิมลดลง ดงันัน้การส่ือสารเพ่ือ
สร้างคณุคา่ของแบรนด์ (Brand Equity) นัน้ Kotler and Keller (อ้างแล้ว) เสนอในเร่ืองของ
สว่นผสมการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) ท่ีประกอบไปด้วย 

1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 
3. กิจกรรมพิเศษและการสร้างประสบการณ์ (Events and Experiences) 
4. การประชาสมัพนัธ์และการเผยแพร่ขา่วสาร (Public Relations and Publicity) 
5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 
6. ปฏิสมัพนัธ์ทางการตลาด (Interactive Marketing) หรือการตลาดออนไลน์ (Online 

Marketing) 
7. การตลาดแบบปากตอ่ปาก (Word-of-mouth Marketing) 
8. การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling)  

ซึง่สว่นผสมของการส่ือสารการตลาดนัน้จะช่วยสร้างคณุคา่ของแบรนด์และยงัสร้าง
ยอดขายได้ด้วยการสร้างการรับรู้แบรนด์ การสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ท่ีดีในความทรงจําของ
ผู้บริโภค กระตุ้นการตอบสนองตอ่แบรนด์ในทางบวก และ/หรือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีแข็งแกร่ง
ระหวา่งผู้บริโภคกบัแบรนด์ ดงัแผนภาพ 2-1 
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ภาพ 2-1 แสดงสว่นผสมของการส่ือสารการตลาดกบัการสร้างคณุคา่ของแบรนด์  
 
ท่ีมา:  ปรับปรุงจาก Kotler and Keller (2009: 513) 

 

สว่นผสมของการส่ือสารการตลาดนีก็้นําไปสูแ่นวคดิการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC) ท่ีองค์กรจะต้องเข้าใจผู้บริโภคแบบ 360 องศา เพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสารหรือเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ทกุแง่มมุ 

จะเห็นได้วา่ การจดักิจกรรมพิเศษนีเ้ป็นเคร่ืองมือหนึง่ในการส่ือสารแบรนด์แบบบรูณาการ 
ซึง่กิจกรรมพิเศษและการสือ่สารการตลาดผา่นกิจกรรมนี ้เป็นการสร้างโอกาสให้องค์กรได้มี
ปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภค รวมทัง้ยงัชว่ยสนบัสนนุกิจกรรมการตลาดอ่ืน ๆ โดยการ
ตอกยํา้การรับรู้แบรนด์ (Giannini Jr., 2010: 175) นอกจากนี ้การจดักิจกรรมพิเศษยงัสร้างการมี
สว่นร่วมและประสบการณ์ให้กบักลุม่เป้าหมายหรือผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี ซึง่ประสบการณ์นี ้
สามารถสร้าง ปรับเปล่ียน และตอกยํา้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ได้ รวมทัง้จะทําให้กลุม่เป้าหมาย
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เกิดความผกูพนั การยอมรับในแบรนด์ และนําไปสูค่วามจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) 
(Dahlen, et al., 2010: 418; Wood, 2009: 253; เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ, 2555: 52-55)  

การท่ีกลุม่เป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์นัน้ สะท้อนแนวคดิการตลาดเชิง
ประสบการณ์หรือ Experiential Marketing (Miller & Washington, 2012; Schmitt, 1999) ซึง่
สมาชิกของ International Experiential Marketing Association (IXMA)  ได้อธิบายวา่การตลาด
เชิงประสบการณ์คือวิธีการทําการตลาดท่ีให้สิง่ท่ีมีความหมายตอ่ผู้บริโภคแตล่ะคน (something 
meaningful to the individual consumer) นัน่ก็คือวา่  การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นกลยทุธ์
การตลาดท่ีทําให้แบรนด์มีชีวิตขึน้มาในความรู้สกึของผู้บริโภคผา่นประสบการณ์ท่ีองค์กรสร้างขึน้ 
ทัง้ก่อนหน้าท่ีจะทําการซือ้ ขณะทําการซือ้ และทกุจดุสมัผสั (Touch points) ท่ีผู้บริโภคอาจจะเข้า
ไปมีสว่นเก่ียวข้องในอนาคต (Lenderman, 2006: 10) 

Bernd Schmitt (1999) ได้อธิบายวา่ การสร้างประสบการณ์ให้กบัลกูค้าหรือ
กลุม่เป้าหมายอยา่งมีกลยทุธ์นัน้ จะสามารถทําได้ 5 วิธีการนัน่คือ  

1. รับรู้ (Sense) ผา่นภาพ เสียง สมัผสั รสชาตแิละกลิน่ 
2. รู้สกึ (Feel) คือการสร้างความรู้สกึภายในหรืออารมณ์ร่วมระหวา่งแบรนด์กบัลกูค้า 
3. คดิ (Think) เป็นการทําให้ลกูค้าให้เกิดประสบการณ์ด้านการคดิตดัสนิใจอยา่ง

สร้างสรรค์ 
4. กระทํา (Act) คือการกระตุ้นให้ลกูค้าเกิดการลงมือทํา หรือเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

องค์กรหรือแบรนด์ต้องการ 
5. สมัพนัธ์ (Relate) คือการให้ลกูค้าสามารถสร้างความสมัพนัธ์กบัสิง่อ่ืนหรือบคุคลอ่ืน

รอบข้างได้ 

Peter Post (2000 อ้างถงึใน Kotler and Keller 2009: 563) อธิบายวา่ การตลาดเชิง
ประสบการณ์นัน้ไมไ่ด้ต้องการขายสนิค้า แตต้่องการแสดงให้เห็นวา่แบรนด์นีส้ามารถทําให้ชีวิต
ของผู้บริโภคดีขึน้ได้อยา่งไร (The idea is not to sell something, but to demonstrate how a 
brand can enrich a customer’s life) เป็นความพยายามในการไปมีสว่นร่วม หรือเป็นสว่นหนึง่
ของชีวิตของผู้บริโภค  

การสํารวจของ Jack Morton ในปี 2006 (อ้างถงึใน Kotler and Keller 2009: 563) 
พบวา่ 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสํารวจกลา่ววา่ การเข้าไปร่วมในกิจกรรมพิเศษทําให้พวกเขามีสว่น
ร่วมมากกวา่ช่องทางการส่ือสารอ่ืน และมองวา่การตลาดเชิงประสบการณ์ให้ข้อมลูขา่วสารดีกวา่
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วิธีการส่ือสารอ่ืน และพวกเขาก็มีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับช่องทางการสื่อสารอ่ืนจากแบรนด์นี ้ซึง่
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Lenderman (อ้างแล้ว) ท่ีเห็นวา่ การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็นการให้
ข้อมลูเก่ียวกบัแบรนด์ในช่วงเวลาและสถานท่ีท่ีผู้บริโภคพร้อมรับข้อมลูท่ีสดุ และยงัสามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์หรือสนิค้าได้อีกด้วย 

ด้าน Iacobucci (2001: 90-96) ได้พดูถึงคําวา่ Experiential brand ในหนงัสือ Kellogg 
on Marketing อธิบายวา่ ในสภาพแวดล้อมการแขง่ขนัทางธุรกิจในปัจจบุนันัน้ การสร้างแบรนด์
ด้วยความแตกตา่งของคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ์นัน้ยากขึน้เร่ือย ๆ  ดงันัน้นกัการตลาดหรือนกั
สร้างแบรนด์จงึให้ความสนใจกบัการสร้างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ (Experiential brand) ซึง่เน้น
ท่ีความรู้สกึของผู้บริโภคเม่ือสมัผสัหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์  ตวัอยา่งเช่น ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
ไมใ่ช่เพียงแค ่“ร้านท่ีขายกาแฟ” เท่านัน้ แตเ่ป็นสถานท่ีท่ีผู้บริโภคมาแล้วจะด่ืมกาแฟพร้อมกบัได้
พกัผอ่นหยอ่นกาย น่ีคือประสบการณ์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับเม่ือเข้ามาใช้บริการท่ีร้านกาแฟสตาร์บคัส์ 
และในการสร้างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ (Experiential brand) นัน้ Iacobucci (อ้างแล้ว) ก็เห็น
วา่การใช้กิจกรรมพิเศษ ก็เป็นช่องทางหนึง่ในการสร้างประสบการณ์ให้กบัผู้บริโภคหรือลกูค้า 

 จงึอาจกลา่วได้โดยสรุปวา่กิจกรรมพิเศษ เป็นสว่นหนึง่ของช่องทางการส่ือสารการตลาด
ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์เพ่ือส่ือสารแบรนด์ ด้วยการสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งแบรนด์กบั
ผู้บริโภคหรือกลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีประทบัใจ ซึง่ความประทบัใจนีจ้ะนําไปสู่
การสร้าง เปล่ียนหรือตอกยํา้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ หรือทําให้เกิดความผกูพนั การยอมรับและ
ความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ในท่ีสดุ ผู้วิจยันําแนวคดิดงักลา่วในการทําความเข้าใจวา่กิจกรรมพิเศษ
สามารถช่วยในการสื่อสารแบรนด์ให้กบัองค์กรภาคธุรกิจได้อยา่งไรบ้าง 

  

2.4 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพเิศษ 

 ธีรพนัธ์ โลห์่ทองคํา (2546: 19-20) และ Giannini Jr. (2010: 174) แบง่กิจกรรมพิเศษ
ออกเป็น 2 ประเภทกว้าง ๆ คือ  

1. กิจกรรมพิเศษท่ีสร้างเอง (Created Event หรือ Self-produced Event) หมายถงึ
กิจกรรมทางการตลาดท่ีองค์กรคดิและจดัขึน้เอง  

2. กิจกรรมพิเศษท่ีไปร่วมกบัผู้ อ่ืน (Participating Event หรือ Third-party Event) 
หมายถงึกิจกรรมท่ีองค์กรไปร่วมกบัองค์กรอ่ืน หรืองานท่ีผู้ อ่ืนคดิขึน้ 
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ซึง่ก็คล้ายคลงึกบัแนวทางของเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555: 67) ท่ีได้แบง่กิจกรรม
พิเศษออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. กิจกรรมท่ีเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแตเ่พียงผู้ เดียว (Sole event) นัน่คือเจ้าของ    
แบรนด์สามารถกําหนดวตัถปุระสงค์ ระยะเวลา สถานท่ีจดังาน งบประมาณได้เพียงผู้
เดียว 

2. กิจกรรมท่ีมีองค์กรหนึง่เป็นเจ้าของงาน และมีองค์กรอ่ืน ๆ เข้าร่วม (Joint Event) ซึง่
สามารถเข้าร่วมในฐานะผู้ให้การสนบัสนนุ (Sponsor) หรือเข้าร่วมโดยเป็นสว่นหนึง่
ของงาน  

หรือหากแบง่ประเภทของกิจกรรมพิเศษตามเนือ้หาของกิจกรรมพิเศษแล้ว สามารถแบง่ได้ 
3 ประเภท (ธีรพนัธ์, อ้างแล้ว: 20) คือ 

1. กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัตวัสนิค้า (Product Event) ซึง่มุง่เน้นการนําเสนอตวัสนิค้า 
เพ่ือเพิม่ยอดขายให้กบัตวัสนิค้าโดยตรง 

2. กิจกรรมพิเศษท่ีเน้นองค์กรเจ้าของผลติภณัฑ์ (Corporate Event) ซึง่มุง่เน้นการสร้าง
และเพิ่มการรับรู้ ทศันคตแิละภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กร 

3. กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัชมุชน (Community Event) ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัชมุชน
หรือจดัขึน้เพ่ือชมุชน 

Masterman and Wood (2006: 214) ได้แบง่กิจกรรมพิเศษท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารองค์กรออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. กิจกรรมสง่เสริมการตลาด (Promotional Event) เป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางการตลาดโดยเฉพาะ โดยมากจะเป็นกิจกรรมท่ีเปิดตวัหรือแสดง
สนิค้าใหม ่นอกจากนีย้งัสามารถสร้างการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กรได้อีกด้วย 

2. กิจกรรมท่ีองค์กรเข้าไปเป็นผู้สนบัสนนุ (Corporate Sponsorship of Event) โดย
องค์กรท่ีไปสนบัสนนุต้องใช้กิจกรรมนัน้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ทางการส่ือสาร เพราะสามารถใช้กิจกรรมนีใ้นการสร้างการรับรู้แบรนด์ ภาพลกัษณ์
องค์กร รวมทัง้สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 
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3. กิจกรรมท่ีองค์กรเป็นเจ้าภาพเพ่ือให้ความบนัเทิงกบักลุม่เป้าหมาย (Corporate 
Hospitality) เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจดัขึน้ เพ่ือเชิญแขกขององค์กรให้เข้าไปร่วมงาน 
เพ่ือให้บคุคลเหลา่นัน้ได้รับความบนัเทิง เช่น การจดัคอนเสร์ิต การฉายภาพยนตร์ 
กิจกรรมเหลา่นีจ้ดัขึน้เพ่ือสร้าง และ/หรือรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุม่เป้าหมาย 
ซึง่จะสง่ผลตอ่เป้าหมายทางการตลาดและภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรได้ นอกจากนีย้งั
สามารถจดักิจกรรมในลกัษณะนีก้บักลุม่เป้าหมายภายในองค์กร เพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์ดีภายในองค์กรได้ด้วย 

กลา่วโดยสรุป กิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรสามารถใช้ส่ือสารแบรนด์นัน้ แบง่ออกได้เป็น 
กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวข้องกบัตวัสนิค้าหรือกิจกรรมสง่เสริมการตลาด กิจกรรมพิเศษท่ีเน้นองค์กร 
กิจกรรมพิเศษเพ่ือชมุชน และกิจกรรมเพื่อให้ความบนัเทิงกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่กิจกรรม 3 รูปแบบ
หลงันี ้เป็นได้ทัง้กิจกรรมท่ีองค์กรจดัขึน้เองหรือเข้าไปให้การสนบัสนนุ 

สําหรับรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนัน้ Allen (2000: 9-10) ได้เสนอไว้ 6 รูปแบบดงันี ้

1. การประชมุ (Meetings) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ข้อมลูเก่ียวกบัองค์กรหรือสนิค้า เปิดตวั
ผลติภณัฑ์ใหม ่หรือจดัการฝึกอบรมตา่ง ๆ โดยท่ีเปิดโอกาสให้กลุม่เป้าหมายได้พบปะ
และแลกเปล่ียนความคดิเห็น หรือหาทางแก้ปัญหา  

2. กิจกรรมเก่ียวกบัองค์กร (Corporate Events) เช่น การจดังานแสดงความยินดีหรือ 
ยกยอ่งพนกังาน ลกูค้า ผู้ขายปัจจยัการผลติ (Supplier)  งานมอบรางวลัตา่ง ๆ    
งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ งานเฉลมิฉลองความสําเร็จ เป็นต้น  

3. กิจกรรมระดมทนุ (Fund-raising Event)  

4. การประชมุทางวิชาการหรือวิชาชีพ (Conferences) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คน
จํานวนมากได้มีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมลูและความคดิเห็น รวมทัง้ยงัสามารถใช้ใน
การเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหมไ่ด้อีกด้วย 

5.  กิจกรรมกระตุ้นยอดขาย (Incentives) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการเพิ่มยอดขาย หรือเป็น
การพบปะระหวา่งนกัขายเพิ่มร่วมกนักําหนดกลยทุธ์การทํางาน เป็นต้น  

6. กิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ (Other Special Events)  
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ด้าน O’Toole and Milolaitis (2002) ได้เสนอรูปแบบของกิจกรรมพิเศษไว้ดงันี ้

1. กิจกรรมเก่ียวกบัองค์กร (Corporate Event) ไมว่า่จะเป็นการแจกรางวลั งานเปิดตวั
ตา่ง ๆ การร่วมงานแสดงสนิค้า การเดนิสายให้ข้อมลูองค์กร (Road Show) งานฉลอง
เปิดสาขาใหม ่การประชมุเชิงปฏิบตักิาร การประชมุวิชาการหรือวิชาชีพ เป็นต้น 

2. การจดัสมัมนา 

3. กิจกรรมพิเศษภายในองค์กร (Internal Corporate Event) เช่น งานสงัสรรค์พนกังาน 

4. กิจกรรมสรรหาพนกังานใหม ่(Recruitment Event) 

5. กิจกรรมระดมทนุ (Fund-raising Event) 

6. นิทรรศการทางการค้า (Trade Exhibition) 

7. การแขง่ขนักีฬา (Sport Exhibition) 

8. กิจกรรมเพ่ือชมุชน (Community / Public Event) 

สว่นเกรียงไกร กาญจนโภคนิ (2555: 67-79) ได้เสนอรูปแบบของกิจกรรมตามประเภท
ของกิจกรรมพเิศษดงันี ้

1. กิจกรรมท่ีเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแตเ่พียงผู้ เดียว (Sole event) สามารถแบง่ออก
ได้เป็น  10 รูปแบบ คือ 

- งานเปิดตวัสนิค้าหรือบริการ (Launching) รวมถงึพธีิเปิดงานตา่ง ๆ (Grand 
Opening / Opening Ceremony) ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีหวงัผลทางการประชาสมัพนัธ์
ภายหลงัด้วย  

- งานฉลองครบรอบ (Anniversary) สามารถจดังานเพื่อหวงัผลทางการตลาด การ
ประชาสมัพนัธ์ หรือลกูค้าสมัพนัธ์ก็ได้ ขึน้อยูก่บัรูปแบบและแนวทางของแตล่ะองค์กร 

- งานประชมุ (Meeting / Convention / Conference) เป็นกิจกรรมท่ีสามารถใช้ส่ือสาร
แบรนด์และกระตุ้นยอดขายได้ในกรณีเป็นองค์กรท่ีมีตวัแทนจําหนา่ย 

- การจดัประกวด (Contest) เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัการสร้างการมีสว่นร่วมกบัแบรนด์ 
(Brand participation) เช่น ทรู อะคาเดม่ี แฟนเทเชีย หรือ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ท่ี
มี ยนิูลีเวอร์เป็นเจ้าของรายการ 
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- การแขง่ขนั (Competition) เป็นกิจกรรมท่ีให้กลุม่เป้าหมายมาร่วมแขง่ขนัหรือร่วมชม 
เช่นการแขง่ขนัหุน่ยนต์ Rescue Robot ของเอสซีจี ท่ีสะท้อนภาพลกัษณ์ความเป็น
ผู้ นําด้าน Innovation ของแบรนด์เอสซีจี 

- งานสมัมนา (Seminar / Symposium) เป็นการจดัสมัมนาในเชิงวิชาการ ซึง่เจ้าของ
แบรนด์ก็จะได้ภาพลกัษณ์ท่ีดี เน่ืองจากได้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผู้ เช่ียวชาญมาพดู 
เป็นการสนบัสนนุและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัแบรนด์ เช่น ธุรกิจยาหรือวสัดทุาง
การแพทย์ท่ีนําแพทย์จากตา่งประเทศมาพดูเพ่ือดงึดดูความสนใจจากแพทย์ไทย 

- งานมอบรางวลั (Award Presentation) เป็นกิจกรรมท่ีสําคญัของธุรกิจท่ีมีตวัแทน
จําหน่าย ซึง่จดัขึน้เพ่ือสร้างกําลงัใจให้กบัผู้ ได้รับรางวลั รวมทัง้เป็นการจงูใจและ
กระตุ้นให้ผู้ ท่ียงัไมไ่ด้รับรางวลัมีความมุง่มัน่ตอ่ไป 

- กิจกรรมลกูค้าสมัพนัธ์ (CRM Event) หรือกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย (Incentive) เป็น
กิจกรรมท่ีตอบแทนฝ่ายขายหรือตวัแทนจําหน่ายท่ีมียอดขายถึงเป้าหมายท่ีกําหนด 
หรือตอบแทนลกูค้าพิเศษ โดยจดัเป็นกิจกรรมท่องเท่ียว หรือกิจกรรมพิเศษเฉพาะ
กลุม่ เชน่จดัคอนเสร์ิตหรือชมภาพยนตร์รอบพิเศษ 

- กิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สงัคม (PR and 
CSR Event) เป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัแบรนด์หรือองค์กร โดยการ
จดักิจกรรมแสดงถึงความใสใ่จและคํานงึถงึสิง่แวดล้อมและสงัคม เช่น กิจกรรมปลกู
ป่าของกลุม่ ปตท. 

- กิจกรรมสร้างความบนัเทิงและกีฬา (Entertainment / Sport Event) คือกิจกรรมท่ีใช้
ความบนัเทิง เช่น คอนเสร์ิต หรือกีฬา มาเป็นจดุดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย
ให้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. กิจกรรมท่ีมีหลายองค์กรเข้ามาเก่ียวข้อง (Joint Event) มี 4 รูปแบบคือ 
- นิทรรศการ (Exhibition / Exposition) เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรท่ีเข้าร่วมงานต้องการ

แสดงภาพลกัษณ์หรือแสดงผลงานตา่ง ๆ มากกวา่การสง่เสริมการขาย เช่น งานบีโอ
ไอแฟร์ ของสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ท่ีหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วม
เพ่ือแสดงศกัยภาพ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเน้นการสร้างภาพลกัษณ์และ
ส่ือสารแบรนด์ขององค์กรเอง 
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- งานแสดงสนิค้า (Trade Show) เป็นกิจกรรมเพ่ือดงึผู้ผลติกบัผู้ซือ้มาพบกนั โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการเจรจาทางการค้า เชน่ งานมหกรรมสนิค้าของขวญั ของใช้
ภายในบ้าน หรือ BIG+BIH ท่ีจดัโดยกรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 

- งานออกร้านขายสนิค้า (Trade Fair) เป็นงานท่ีรวบรวมสนิค้าประเภทตา่ง ๆ ไว้ใน
งานเดียวเพ่ือให้ผู้บริโภคจบัจ่ายได้ง่ายขึน้ เช่น งานสปัดาห์หนงัสือแหง่ชาต ิงานแสดง
สนิค้าเครือสหพฒัน์ 

- การเป็นผู้สนบัสนนุกิจกรรมพิเศษ (Event Sponsorship) นัน่คือ องค์กรเข้าร่วมเป็น
สว่นหนึง่ของกิจกรรมพิเศษโดยการเป็นผู้สนบัสนนุ สิง่ท่ีจะได้รับกลบัมาคือ
ภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมพิเศษครัง้นัน้ เชน่ เคร่ืองด่ืมชกํูาลงัเรดบลู ให้การ
สนบัสนนุการแขง่รถสตูร 1 (Formula 1) ก็สะท้อนแบรนด์ท่ีแสดงถึงพละกําลงั 
ความเร็ว กระตือรือร้น คนรุ่นใหม ่เป็นต้น 

หากจะพดูถึงเฉพาะกิจกรรมพิเศษเพ่ือสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์การตลาด (Marketing 
Public Relations) นัน้ Giannini Jr. (2010: 174) ได้เสนอรูปแบบกิจกรรมเป็น 6 ประเภท คือ 

1. งานแสดงสนิค้า (Trade Shows) 
2. การประชมุ (Conferences) 
3. งานสมัมนา (Seminars) 
4. กิจกรรมเพ่ือชมุชน (Community Events) 
5. กิจกรรมสาธารณะกศุล (Charity Events) 
6. งานแถลงขา่ว (Press Conferences) 

จะเห็นได้วา่รูปแบบของกิจกรรมพิเศษนัน้มีหลากหลายขึน้อยูก่บัผู้ เขียนตําราวา่จะแบง่
อยา่งไร ซึง่ทัง้ประเภทและรูปแบบของการจดักิจกรรมพเิศษท่ีกลา่วมานี ้ผู้วิจยัจะนํามาเป็น
แนวทางในการศกึษาการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรภาคธุรกิจวา่แบง่
อยา่งไร และใช้รูปแบบใดบ้าง   

 

2.5 หน้าที่ของกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์  

 เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555: 52 – 59) ได้เสนอหน้าท่ีของการส่ือสารการตลาดผา่น
กิจกรรม (Event Marketing) ไว้ 4 ข้อ ซึง่หากมองวา่วตัถปุระสงค์ของกิจกรรมพิเศษคือส่ือสาร      
แบรนด์แล้ว กิจกรรมพิเศษก็ควรจะมีหน้าท่ีไมต่า่งไปจากการสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรม ดงันี ้
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1. สร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์   

กิจกรรมพิเศษมีหน้าท่ีเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์ร่วมระหวา่งกลุม่เป้าหมายกบัแบรนด์ 
เพ่ือสร้างความแตกตา่ง ความผกูพนั การยอมรับในแบรนด์ นําไปสูค่วามจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ 
(Brand Loyalty)  

จากแนวคดิของเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) การจะทําให้กลุม่เป้าหมายรับรู้ความ
เป็นแบรนด์ผา่นกิจกรรมพิเศษนัน้ จะต้องสร้างการรับรู้จากประสบการณ์ตรงและอ้อมผา่นสมัผสั
ทัง้ห้า คือ รูป รส กลิน่ เสียง และ สมัผสั นัน่คือ 

‐ รูป (Sight) เป็นการเรียกความสนใจของกลุม่เป้าหมายจากการมองเห็น ตัง้แตอ่ปุกรณ์
ตกแตง่สถานท่ี เวที การแสดง อาหาร โทนสี เคร่ืองแตง่กายของพิธีกรต้องสะท้อนความ
เป็นแบรนด์  

‐ รส (Taste) ส่ือสารความเป็นแบรนด์ผา่นรสชาตขิองอาหารท่ีใช้ในงานกิจกรรมพิเศษ เชน่ 
เปิดตวัมอเตอร์ไซต์ฮาร์เลย์ เดวิดสนั ก็ต้องมีเบียร์สญัชาตอิเมริกนั อาหารบาร์บีควิ เป็นต้น 

‐ กลิน่ (Smell) เป็นสมัผสัท่ีมีประสทิธิภาพท่ีสดุในการเช่ือมโยงกบัความทรงจําท่ีเคยมี
ประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ เช่น ป๊อปคอร์นกบัโรงภาพยนตร์  

‐ เสียง (Sound) คือการใช้เสียงประกอบในกิจกรรมพิเศษเพ่ือบง่บอกบคุลกิของแบรนด์ เช่น
การเลือกใช้เพลงให้เหมาะกบักลุม่เป้าหมาย สะท้อนบคุลกิของสนิค้าหรือบริการ 

‐ สมัผสั (Touch) คือการส่ือสารแบรนด์ผา่นสิง่ตา่ง ๆ ในงานท่ีกลุม่เป้าหมายสามารถสมัผสั
ได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายได้รับรู้ถึงคณุภาพและความแตกตา่งของแบรนด์ 

2. ส่ือสารข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ  

กิจกรรมพิเศษจะต้องมีหน้าท่ีเป็นส่ือสําหรับบอกกลา่วขา่วสารท่ีต้องการสื่อสารไปยงั
กลุม่เป้าหมาย เชน่ จดัแถลงขา่วก็ต้องมีเนือ้หาสาระท่ีต้องการให้ส่ือมวลชนไปขยายความตอ่ หรือ
จดังานเปิดตวัสนิค้า ก็ต้องมีข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าใหม ่ 

3. สร้างหรือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย  

การสร้างหรือดงึดดูความสนใจนัน้ ก็กระทําผา่นวิธีการจดักิจกรรมพิเศษ ไมว่า่จะเป็น
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ สถานท่ีจดังาน ดารา/พิธีกรของงาน กิจกรรมในงาน ยิ่งรูปแบบกิจกรรม
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พิเศษชดัเจน ก็ยิ่งทําให้กลุม่เป้าหมายให้แคบหรือเจาะจงมากขึน้ นัน่คือการเลือกรูปแบบกิจกรรม
พิเศษท่ีดงึดดูกลุม่เป้าหมายให้มาก่อน แล้วคอ่ยส่ือสารสิง่ท่ีต้องการไปยงักลุม่เป้าหมาย 

4. เป็นตวันํา สนบัสนนุ หรือขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ  

เน่ืองจากการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือส่ือสารหนึง่ในการส่ือสาร
การตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ดงันัน้กิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ นัน้สามารถเป็นได้ทัง้เคร่ืองมือส่ือสาร
หลกั (ตวันํา) แล้วคอ่ยขยายผลไปยงัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ เช่น การประชาสมัพนัธ์หรือ
โฆษณา หรือจะเป็นกิจกรรมสนบัสนนุเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน เช่น ใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ดงึดดูความสนใจในการทํากิจกรรมสง่เสริมการขาย หรือการจดัแถลงขา่วเพ่ือสนบัสนนุงาน
ประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 กลา่วโดยสรุปก็คือ กิจกรรมพิเศษมีหน้าท่ี 4 ประการ ได้แก่ สร้างประสบการณ์ร่วมกบั      
แบรนด์ ส่ือสารข้อมลูตา่ง ๆ สร้างหรือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย และสนบัสนนุหรือ
ขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ผู้วิจยัได้ใช้แนวคดินีเ้ป็นแนวทางการในอธิบายหน้าท่ีของ
กิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ ท่ีได้ไปศกึษา ร่วมสงัเกตการณ์ วา่ช่วยในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรภาค
ธุรกิจอยา่งไรบ้าง 

 

2.6 ขัน้ตอนการบริหารจดัการกจิกรรมพเิศษ 

Goldblatt  (1997) ได้เสนอกระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ท่ีประกอบไปด้วย 5 
ขัน้ตอนสําคญั คือ การวิจยั (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ
ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) โดยผลจากการสมัภาษณ์นกั
วิชาชีพด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษของ Goldblatt พบวา่ การวิจยัและการประเมินผลการ
จดักิจกรรมพิเศษ เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัและต้องให้เวลามากท่ีสดุ เพราะหากผู้บริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษให้เวลากบัการวิจยัมากเท่าใด ก็จะใช้เวลาในการวางแผนและคา่ใช้จา่ยในการ
ทํางานน้อยตามเท่านัน้ 

สําหรับในขัน้ตอนของการวางแผนและการปฏิบตัติามแผน (Planning and Executing) 
นัน้ Giannini Jr. (2010) ได้นําเสนอกฎเบือ้งต้นของการจดักิจกรรมพิเศษให้ประสบความสาํเร็จ 
ดงันี ้
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1. เลือกประเภทกิจกรรมพิเศษอยา่งระมดัระวงั โดยต้องมัน่ใจวา่ประเดน็ของกิจกรรม
พิเศษสะท้อนพนัธกิจขององค์กรและมีกลุม่เป้าหมายท่ีชดัเจน 

2. เช่ือมโยงภาพลกัษณ์ขององค์กรเข้ากบักิจกรรมพิเศษ เน่ืองจากคนสว่นใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษจากหวัข้อหรือช่ืองานของกิจกรรมพิเศษ ดงันัน้หากองค์กรสามารถ
เช่ือมโยงช่ืองานเข้ากบัองค์กรได้มากเทา่ไหร่ ก็จะสามารถสร้างการจดจําได้มากขึน้
เท่านัน้ 

3. มีสว่นร่วมกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยการพดูคยุกบัผู้ เข้าร่วมงาน 
4. สร้างการรับรู้ โดยการใช้ส่ืออ่ืน ๆ ในกิจกรรมพิเศษ เช่น การใช้ป้ายโฆษณา เสือ้ผ้า 

เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงองค์กร และการมีสว่นร่วมขององค์กรในกิจกรรมนัน้ ๆ 
5. มอบของท่ีระลกึให้กบัผู้ เข้าร่วมงาน เพ่ือเป็นการตอกยํา้ หรือเตือนความจําเก่ียวกบั

องค์กรหรือแบรนด์ขององค์กร  
6. สร้างการรับรู้เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษลว่งหน้า โดยการส่ือสารไปยงัส่ือมวลชน หรือผา่น

สงัคมออนไลน์ 
7. สร้างการรับรู้ในขณะจดักิจกรรมพิเศษ เชน่การให้ส่ือมวลชนเข้าร่วมงาน หรือสร้าง

ความประทบัใจให้กบัผู้ เข้าร่วมงาน 
8. สร้างการรับรู้หลงัจากการจดักิจกรรมพิเศษ โดยการสง่ขา่ว ภาพข่าวไปยงัส่ือมวลชน 

หรือการสง่ข้อความขอบคณุผู้ เข้าร่วมงาน  

สว่น Tum และคณะ (Tum, Norton, & Wright, 2007: 5-8) ได้ทําการศกึษาตําราและ
งานวิจยัของนกัวิชาการด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ และได้เสนอแบบจําลองการบริหาร
จดัการงานกิจกรรม (Event operations management model) ท่ีกระชบัและครอบคลมุ
องค์ประกอบสําคญัท่ีผู้จดัการงานกิจกรรมพิเศษ หรือ Event Manager จะต้องพจิารณา โดยแบง่
ออกเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลู (Analysis) เป็นขัน้ตอนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรหรือกิจกรรมพเิศษนัน้ ๆ  

ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผนอยา่งละเอียด (Detailed Planning) เป็นขัน้ตอนของการวาง
แผนการจดักิจกรรมพิเศษ ซึง่รวมไปถงึการบริหารจดัการโซอ่ปุทาน (Supply chain 
management) การเลือกสถานท่ีจดัการ การบริหารความเส่ียง (Risk management) 
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ขัน้ตอนท่ี  3 การปฏิบตัติามแผนและสง่มอบ (Implementation and Delivery) เป็น
ขัน้ตอนท่ีพิจารณาถึงการจดัสรรทรัพยากรตา่ง ๆ สําหรับการจดักิจกรรมพิเศษ ซึง่รวมไปถึงการ
บริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ รวมทัง้บริหารจดัการเวลาหรือตารางการ
ทํางาน เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษนัน้ประสบความสําเร็จ 

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผลการจดังาน (Performance Evaluation) เป็นขัน้ตอนการ
ตดิตาม (Monitor) และแก้ไขข้อผิดพลาด (Correct) ในทกุขัน้ตอนการทํางานทัง้ระหวา่งและหลงั
การจดักิจกรรมพิเศษ เพ่ือจะได้เป็นข้อมลูสําหรับการจดังานครัง้ตอ่ไป 

ด้านเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555: 81-85) นกับริหารกิจกรรมพิเศษช่ือดงัของ
เมืองไทย ได้แบง่การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเป็น 4 ขัน้ตอน เชน่กนันัน่คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 กําหนดวตัถปุระสงค์ หรือ Objective ซึง่เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) 
เห็นวา่เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัท่ีสดุ โดยการจดักิจกรรมพิเศษ จะต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนเพื่อเป็น
ตวัชีว้ดั (KPI) ในการวดัผลตอ่ไป ในการกําหนดวตัถปุระสงค์นัน้ต้องระบ ุ 

1) ช่วงเวลาในการจดังาน โดยพิจารณาจากแผนการส่ือสารการตลาด และวิถี
ชีวิตหรือ Lifestyle ของกลุม่เป้าหมาย  

2) จํานวนผู้ เข้าร่วมงาน เพ่ือเป็นเป้าหมายในการทํางาน 
3) งบประมาณท่ีจะใช้  
4) สิง่ท่ีต้องการจะส่ือสารในงานกิจกรรมพเิศษ 
5) การรายงานขา่วในส่ือมวลชน หรือ Media Coverage โดยต้องกําหนดมลูคา่

ส่ือท่ีได้ผา่นส่ือมวลชนในรูปแบบการประชาสมัพนัธ์  
6) ยอดขาย ถ้าหากกิจกรรมพิเศษ นัน้เป็นการจําหนา่ยสนิค้าหรือบริการ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างกิจกรรมพิเศษให้เกิดขึน้จริง ซึง่เป็นขัน้ตอนของการคดิสร้างสรรค์
งานภายใต้กรอบของกลยทุธ์การสื่อสาร ซึง่เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) ระบวุา่ขัน้ตอนนี ้
เป็นการผสมผสานจินตนาการเข้ากบัศาสตร์ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นด้านการส่ือสาร การตลาด ความรู้
ด้านการออกแบบ ศลิปะการแสดง ดนตรี เป็นต้น โดยต้องออกแบบกิจกรรมพิเศษ วา่จะส่ือสารใน
รูปแบบใดจงึจะเหมาะกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะต้องตอบโจทย์ท่ีกําหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี 1 

ขัน้ตอนท่ี 3 คือ การบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ คือการทําให้กิจกรรมพิเศษเกิดขึน้จริง ซึง่
เป็นงานท่ีมีความยุง่ยากและซบัซ้อนตามขนาดของกิจกรรมพิเศษ ในการบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษนัน้ เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) ได้แนะนําให้ทํา Master Plan และ Script 
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Rundown เพ่ือกําหนดองค์ประกอบในการทํากิจกรรมพเิศษให้สมบรูณ์ ทัง้งานด้านเทคนิค เช่น
ระบบแสง เสียง เอฟเฟ็กต์ตา่ง ๆ และต้องมีการประชมุทีมงานเพ่ือให้ทกุฝ่ายมีความเข้าใจตรงกนั
และเตรียมความพร้อมให้ดีท่ีสดุ เพ่ือลดปัญหาหน้างานท่ีอาจจะเกิดจากสิง่ท่ีไมค่าดการณ์ได้ 

ขัน้ตอนท่ี 4 คือ การประเมนิผล ซึง่สามารถทําได้ 5 มิต ิ(เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ, 2555) 
นัน่คือ 

1) ประเมินจากวตัถปุระสงค์ วา่กิจกรรมพิเศษนัน้สําเร็จตรงตามวตัถปุระสงค์
ท่ีตัง้ไว้หรือไม ่ 

2) ผู้ เข้าร่วมงาน (Participant) วา่เป็นไปตามท่ีคาดหมายในเชิงปริมาณ 
(จํานวน) และคณุภาพ (คณุสมบตั)ิ หรือไม ่ 

3) ผู้ เข้าชมงาน (Viewer) คือบคุคลท่ีอาจจะไมไ่ด้รับเชิญโดยตรง แตไ่ด้รับข้อมลู
ขา่วสารวา่มีกิจกรรมเกิดขึน้ จงึมาร่วมชมงาน 

4) การรายงานขา่วในส่ือมวลชน (Media Coverage) โดยนําขา่วของกิจกรรม
พิเศษท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือตา่ง ๆ มาคดิคํานวณมลูคา่ทางการประชาสมัพนัธ์ 
(PR Value)  

5) การสื่อสาร (Communication) ซึง่เป็นการประเมินผลวา่กิจกรรมพิเศษ 
สามารถส่ือสารข้อความหลกัขององค์กรหรือแบรนด์ได้ถกูต้องมากน้อย
เพียงใด โดยการประเมินผลด้านการสื่อสารนี ้สามารถประเมินได้ใน 4 มิต ิ
นัน่คือ 

5.1 ความชอบ (Liking) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถสร้างความช่ืนชอบในตวั
องค์กรหรือแบรนด์ได้มากน้อยเพียงใด 

5.2 ความโดดเดน่ (Outstanding) คือ กิจกรรมพิเศษมีความน่าสนใจ นา่
ประทบัใจหรือน่าจดจําเพียงใด 

5.3 ความเข้าใจ (Understanding) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถทําให้ผู้ เข้าร่วม
งานได้รับรู้ เข้าใจสิง่ท่ีองค์กรหรือแบรนด์ต้องการสื่อสารมากน้อยเพียงใด 

5.4 การโน้มน้าวใจ (Persuading) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถโน้มน้าวใจ
ผู้ เข้าร่วมงานได้มากน้อยเพียงใด 
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 เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) ยํา้วา่การประเมินผลกิจกรรมพิเศษจะทําให้ผู้จดัได้
เรียนรู้ถงึงานของตนเอง และสามารถนําผลการประเมนิไปพฒันาการทํางาน รวมถงึสร้างสรรค์
รูปแบบกิจกรรมพิเศษใหม ่ๆ หรือการส่ือสารอ่ืน ๆ ให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้  

อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ ขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีเสนอโดย    
เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (อ้างแล้ว) นัน้ ไมไ่ด้ระบถุึงขัน้ตอนการหาข้อมลูหรือวิจยัไว้อยา่งเป็น
รูปธรรม อาจจะเป็นไปได้วา่การหาข้อมลูเพิ่มเตมิเป็นสว่นหนึง่ของการกําหนดวตัถปุระสงค์ของ
การจดักิจกรรมพิเศษ ซึง่ตามมมุมองของ Event Agency หรือบริษัทท่ีรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษนัน้ เห็นวา่กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดชนิดหนึง่ท่ีต้องตอบโจทย์หรือ
เป้าหมายทางการส่ือสารเป็นหลกั ดงันัน้การกําหนดวตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรมพเิศษจงึเป็น
เร่ืองสําคญัท่ีสดุ 

ด้าน ชตุมิา ตัง้วิเทศจิต (2544: 20) ได้สรุปขัน้ตอนการปฏิบตังิานการจดักิจกรรมโดย
ละเอียดไว้ดงันี ้

1. รับข้อมลูจากลกูค้า 
2. ระดมความคดิสร้างสรรค์ภายในบริษัท รวมทัง้สํารวจสถานท่ีจดังานและหาข้อมลู

เพิ่มเตมิ 
3. นําเสนอแผนงานแก่ลกูค้า 
4. ลกูค้าทําสญัญาวา่จ้าง 
5. ดําเนินการผลติและประสานงานผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. ตกแตง่สถานท่ี ตดิตัง้โครงสร้างเวที ฉาก อปุกรณ์แสง เสียง ส่ือจดัฉาย เป็นต้น 
7. ฝึกซ้อม ดําเนินกิจกรรม ณ วนังาน 
8. ประเมินผลการดําเนินงานกบัลกูค้า 

 

จากการศกึษาขัน้ตอนของการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีทัง้ Goldblatt  (1997) Tum 
และคณะ (2007) เกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555) และชตุมิา ตัง้วิเทศจิต (2544) แบง่ไว้อยา่ง
แตกตา่งกนันัน้ สามารถสรุปเปรียบเทียบขัน้ตอนของการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ได้ดงันี ้
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Goldblatt (1997) Tum และคณะ 
(2007) 

เกรียงไกร  
กาญจนะโภคนิ 

(2555) 

ชุตมิา ตัง้วเิทศจติ 
(2544) 

การวิจยั (Research)   - รับข้อมลูจากลกูค้า 
- ระดมความคดิ
สร้างสรรค์ 
- นําเสนอแผนงานแก่
ลกูค้า 
- ลกูค้าทําสญัญา
วา่จ้าง 

 การวิเคราะห์ข้อมลู 
(Analysis) 

กําหนดวตัถปุระสงค์ 

การออกแบบ 
(Design) 

การวางแผนอยา่ง
ละเอียด (Detailed 
planning) 

การสร้างกิจกรรม
พิเศษ 

- ดําเนินการผลติ 

การวางแผน 
(Planning) 
การประสานงาน 
(Coordination) 

การปฏิบตัติามแผน
และสง่มอบ 
(Implementation 
and Delivery) 

การบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ 

- ตกแตง่สถานท่ี  
- ฝึกซ้อม ดําเนิน
กิจกรรม ณ วนังาน 

การประเมนิผล 
(Evaluation) 

การประเมนิผลการจดั
งาน (Performance 
Evaluation) 

การประเมนิผล - ประเมินผลการ
ดําเนินงานกบัลกูค้า 

ตาราง 2-1 ตารางเปรียบเทียบขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
 

จากข้อมลูในตารางเปรียบเทียบด้านบน อาจสรุปได้วา่การบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษมี
ขัน้ตอนท่ีสําคญัทัง้หมด 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที ่1 การวิจยั (Research) เป็นขัน้ตอนของการหาข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการ
วางแผนการจดักิจกรรมพิเศษ ตัง้แตก่ารรับข้อมลูจากลกูค้า และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้
ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรหรือกิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ เพ่ือนํามากําหนดวตัถปุระสงค์
ของการจดักิจกรรมพิเศษนัน้ 
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ขัน้ตอนที ่2 การวางแผนอย่างละเอียด (Planning) เป็นช่วงของการวางแผนการจดั
กิจกรรมพิเศษในทกุสว่น ตัง้แตก่ารออกแบบ (Design) และการระดมคดิสร้างสรรค์งานภายใต้
กรอบของกลยทุธ์การส่ือสาร รวมไปถงึการบริหารจดัการโซอ่ปุทาน (Supply chain 
management) การเลือกสถานท่ีจดังาน และการบริหารความเสีย่ง (Risk management) เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิ 

ขัน้ตอนที ่3 การปฏิบติัตามแผน (Implementation) คือการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ
ในวนังาน เพ่ือสง่มอบให้กบัลกูค้า ซึง่เป็นการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานงานกบัทกุฝ่าย     
มีการประชมุทีมงาน เตรียมความพร้อม ตกแตง่สถานท่ี ซกัซ้อม และดําเนินกิจกรรมพิเศษ ณ วนั
งาน 

ขัน้ตอนที ่4 การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตดิตาม (Monitor) และแก้ไข
ข้อผิดพลาด (Correct) ซึง่การประเมินผลนัน้สามารถทําได้ใน 2 รูปแบบคือ 1) การประเมินผล
กิจกรรมพิเศษ ในแงว่ตัถปุระสงค์ ผู้ เข้าร่วมงาน ผู้ เข้าชมงาน การรายงานขา่วทางส่ือมวลชน และ
ความสําเร็จในการส่ือสารข้อมลูขององค์กรหรือแบรนด์ และ 2) การประเมินผลการจดังานของ
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษกบัลกูค้าเพ่ือตดิตามและเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการทํางาน ซึง่
ข้อมลูจากการประเมินผลทัง้สองรูปแบบนี ้สามารถนําไปปรับปรุงการทํางาน รวมถงึพฒันา
รูปแบบกิจกรรมพิเศษใหม ่ๆ ให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ดียิ่งขึน้ 

ผู้วิจยัสามารถนําแนวคดิเร่ืองขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมาเป็นแนวทางใน
การทําความเข้าใจกบัข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมในองค์กรธุรกิจท่ีรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษหรือ Event Agency วา่การทํางานของเอเจนซีมี่วิธีการอยา่งไร เพ่ือนําเสนอ
ผลการวิจยัได้อยา่งเป็นระบบ 

 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.7.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ / การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรม 

ชตุมิา ตัง้วิเทศจิต (2544) ได้ทําการศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการด้านการตลาดเชิง
กิจกรรมของบริษัท ซ.ีเอ็ม. ออร์กาไนเซอร์ จํากดั เพ่ือศกึษาเกณฑ์ท่ีลกูค้าให้ความสําคญัในการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บริษัท ซ.ีเอ็ม. ออร์กาไนเซอร์ จํากดั และเพ่ือศกึษาความพงึพอใจของลกูค้า
เปรียบเทียบกบัออร์กาไนเซอร์อ่ืน ๆ โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัลกูค้าจํานวน 7 รายและการ
วิจยัเชิงสํารวจด้วยแบบสอบถาม จํานวน 93 ชดุ (ราย) จาก 52 องค์กร  
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ผลการศกึษาพบวา่ลกูค้าเลือกใช้ออร์กาไนเซอร์โดยดจูากผลงาน ความเช่ียวชาญของ
บริษัทและงบประมาณ ในด้านคณุสมบตัท่ีิจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปฏิบตังิานภายในเวลาท่ีกําหนด ความสามารถในการบริหารงาน ณ วนังาน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการนําเสนอกลยทุธ์การจดังานท่ี
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ การให้บริการท่ีคุ้มคา่กบัอตัราคา่บริการ และความรับผิดชอบของ
พนกังาน 

 วิลสา กลางณรงค์ (2543) ทําการศกึษาทศันคตขิองวยัรุ่นตอ่การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบของการตลาดเชิงกิจรรมท่ีวยัรุ่นสนใจ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเข้าร่วม
การตลาดเชิงกิจกรรมของวยัรุ่น และทศันคตท่ีิมีตอ่การตลาดเชิงกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา 
ภาพยนตร์ โดยทําการศกึษาเชิงคณุภาพ ด้วยการสนทนากลุม่ กบักลุม่เป้าหมายอาย ุ15-19 ปี 
จํานวน 32 คน  

 ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ รูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีวยัรุ่นให้ความสนใจ คือ 
ดนตรี กีฬา การประกวดแขง่ขนั ภาพยนตร์ หากวยัรุ่นจะเข้าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมก็จะ
พิจารณาจากรูปแบบของกิจกรรม เพ่ือน ดารา สถานท่ี วนัเวลา และของท่ีระลกึ นอกจากนีย้งัพบ
อีกวา่กลุม่วยัรุ่นมีทศันคตท่ีิดีตอ่กิจกรรมด้านดนตรี กีฬาและภาพยนตร์ โดยท่ีเพศหญิงจะมี
ทศันคตท่ีิดีตอ่กิจกรรมด้านดนตรี สว่นเพศชายจะมีทศันคตท่ีิดีตอ่กิจกรรมด้านกีฬา 

Wood (2009) ศกึษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมการตลาด โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ
กบันกัวิชาชีพด้านส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมซึง่ผลการศกึษาพบวา่ รูปแบบการประเมินผลการ
ส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมนัน้มีหลากหลาย ตัง้แตก่ารวดัจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ซึง่เป็นการ
ประเมินผลแบบง่ายท่ีสดุ รวมทัง้การตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคตขิองผู้ เข้าร่วมกิจกรรม การ
จดัทํากฤตภาค (News Clipping) เพ่ือประเมินการเปิดรับขา่วสาร ซึง่ Wood เห็นวา่รูปแบบการ
ประเมินผลทัง้หมดนี ้เป็นการประเมินผลท่ีเน้นไปท่ีตวักิจกรรมพิเศษเป็นหลกั  

 อยา่งไรก็ตาม นกัวชิาชีพด้านส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมนัน้ยอมรับถึงความสําคญัของ
การวดัผลกระทบของกิจกรรมพิเศษ แตน่กัวิชาชีพทา่นหนึง่ได้อธิบายวา่เป็นการยากท่ีจะได้รับ
งบประมาณมาวดัทศันคตขิองผู้ เข้าร่วมกิจกรรมหลงัจากงานเสร็จสิน้ไปแล้ว นอกจากนี ้ความยาก
ของการประเมินผลยงัอยูท่ี่มาตรฐานของวิธีการประเมินผลและตวัชีว้ดัความสําเร็จ ปัญหาในการ
แยกผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการตวัอ่ืน ๆ 
รวมถึงการขาดงบประมาณในการดําเนินการ ดงันัน้ ในการท่ีจะพฒันาวิธีการประเมินผล          
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นกัวชิาชีพจงึอยากจะเห็นรายช่ือรูปแบบหรือวิธีการท่ีพวกเขาสามารถประยกุต์ใช้หรือนําไปพฒันา
ตอ่ได้ 

 

2.7.2 การส่ือสารการตลาดผ่านกิจกรรมกับแบรนด์ และภาพลักษณ์  

 เพ็ญสดุา ประถมกรึก (2545) ศกึษาระดบัการเช่ือมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตรา
สนิค้ากบั ทศันคต ิภาพลกัษณ์ตอ่การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีวตัถปุระสงค์คือ เพ่ือศกึษา
ความสมัพนัธ์ของทศันคตขิองผู้บริโภคตอ่การตลาดเชิงกิจกรรมท่ีมีระดบัการเช่ือมโยงกบัตรา
สนิค้าตา่งกนั กบัทศันคตขิองผู้บริโภคท่ีมีตอ่ตราสนิค้าท่ีสนบัสนนุกิจกรรม และเพ่ือศกึษา
ความสมัพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของการตลาดเชิงกิจกรรมท่ีมีระดบัการเช่ือมโยงกบัตราสนิค้าตา่งกนั 
กบัภาพลกัษณ์ของตราสนิค้าท่ีสนบัสนนุกิจกรรม ซึง่งานวิจยัดงักลา่วได้ทําการวิจยัเชิงสํารวจด้วย
แบบสอบถามจํานวน 400 ชดุ กบักลุม่เป้าหมายอายรุะหวา่ง 15-24 ปี และศกึษากิจกรรม 2 
ประเภทคือกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมดนตรี โดยมี 6 ตราสนิค้าท่ีเก่ียวข้อง  

 ผลการศกึษาพบวา่ทศันคตขิองผู้บริโภคและภาพลกัษณ์ตอ่การตลาดเชิงกิจกรรมมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคตขิองผู้บริโภคและภาพลกัษณ์ตอ่ตราสนิค้าท่ีสนบัสนนุกิจกรรมในเชิงบวก
ทัง้ 2 กิจกรรม นอกจากนี ้ยงัพบอีกวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีร่วมกิจกรรมมีทศันคต ิภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่
กิจกรรมและตราสนิค้ามากกวา่ผู้ ท่ีไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

 จิตรภทัร์ จงึอยูส่ขุ (2543) ศกึษาการมีสว่นร่วม ทศันคต ิการตดัสนิใจซือ้ ความภกัดีตอ่
ตราสนิค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอ่สนิค้าความเก่ียวพนัสงูและสนิค้าความ
เก่ียวพนัต่ํา ท่ีมีการจดัการตลาดเชิงกิจกรรม โดยทําการวิจยัเชิงสํารวจด้วยแบบสอบถามจํานวน 
600 กลุม่ตวัอยา่ง กบักิจกรรมของ 2 แบรนด์ คือ โนเกีย (สนิค้าความเก่ียวพนัสงู) และการ
ประกวดดชัช่ีบอยแอนด์เกิร์ล (สนิค้าความเก่ียวพนัต่ํา) ผลการสํารวจท่ีนา่สนใจคือ การมีสว่นร่วม
ในการตลาดเชิงกิจกรรมไมมี่ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ในสนิค้าความเก่ียวพนัต่ํา แตก่ารมี
สว่นร่วมจะมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้ในสนิค้าความเก่ียวพนัสงู  

 นดัดาว ชยัรัต (2552) ทําการศกึษากระบวนการส่ือสารของบริษัทผู้ผลติเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ผา่นการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ และทศันคตขิองผู้ รับสาร โดยใช้วิจยั
เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ในแนวทางการศกึษาเอกสาร (Content Analysis) และการ
สนทนากลุม่กบัผู้ รับสาร (Focus Group) ด้วยการศกึษา 4 แบรนด์ ผา่น 96 กิจกรรม  
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 การศกึษาพบวา่ผู้ผลติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์นิยมใช้การเดนิสายเพ่ือแสดงผลงาน หรือ 
Road Show มากท่ีสดุ รองลงมา คือกิจกรรมบนัเทิง กิจกรรมเพ่ือสงัคม/สาธารณะ และกิจกรรม
การประกวด โดยประเภทของกิจกรรมพิเศษท่ีไมพ่บคือ กิจกรรมจดัแขง่ขนั เย่ียมชมโรงงาน 
ทดลองสนิค้าโดยไมค่ดิมลูคา่ กิจกรรมเชิงวฒันธรรม และการแสดงสนิค้า โดยวตัถปุระสงค์ในการ
จดักิจกรรมพิเศษท่ีพบมากท่ีสดุ คือเพ่ือผลการตลาด ซึง่การจดักิจกรรมพิเศษของผู้ผลติเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การจดังานใหญ่ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ และจดัเพียงครัง้เดียว 
โดยเน้นความแปลกใหมใ่ห้เป็นท่ีสนใจของประชาชน และมีใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีหลากหลายเพ่ือ
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมให้เป็นท่ีรู้จกั ซึง่เป็นการจดักิจกรรมเพ่ืออาศยัพืน้ท่ีส่ือมวลชนในการ
ประชาสมัพนัธ์ หรือ การจดังานเลก็ แตจ่ดับอ่ย ๆ ตอ่เน่ืองอยา่งมีแบบแผน โดยเป็นการส่ือสารใน
เร่ืองซํา้ ๆ ไมค่อ่ยใช้เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์เพราะไมเ่น้นการเป็นขา่วในส่ือมวลชน 

 Sneath และคณะ (Sneath, et al., 2005) ได้ทําการวดัประสทิธิผลของการเป็น
ผู้สนบัสนนุ (Sponsor) ของผู้ผลติรถยนต์รายหนึง่ โดยการใช้แบบสอบถามกบัผู้ เข้าร่วมงาน
จํานวน 565 คน เพ่ือศกึษาประสบการณ์ของผู้ เข้าร่วมงานท่ีมีตอ่นิทรรศการของผู้สนบัสนนุ 
ทศันคตท่ีิมีตอ่ผู้สนบัสนนุและผลติภณัฑ์ของผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ความเป็นไปได้ในการจะซือ้สนิค้า
ของผู้สนบัสนนุในอนาคต การศกึษาพบวา่ ผู้ เข้าร่วมงานมากกวา่คร่ึงหนึง่มีทศันคตท่ีิดีตอ่
ผู้สนบัสนนุหลงัจากท่ีเข้ามาร่วมงานนี ้ยิ่งถ้าได้เข้าร่วมชมนิทรรศการหรือบธู (Booth) ของ
ผู้สนบัสนนุก็จะยิ่งมีทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้สนบัสนนุ  ซึง่ Sneath และคณะจงึสรุปวา่ ประสบการณ์ท่ีมี
กบัสนิค้าจะเป็นตวับง่ชีสํ้าคญัตอ่มมุมองท่ีจะมีตอ่ผู้สนบัสนนุและสนิค้า นอกจากนี ้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่ (ประมาณ 40%) ก็จะพิจารณารถยนต์ของผู้สนบัสนนุนีห้ากจะซือ้รถครัง้
ตอ่ไป และแน่นอนวา่ผู้ ท่ีเข้าชมบธูของผู้สนบัสนนุมีแนวโน้มท่ีจะซือ้รถของผู้สนบัสนนุมากกวา่ผู้
ไมไ่ด้เข้าชมอยา่งมีนยัสําคญั ประสบการณ์กบัสนิค้ามีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ในอนาคต
มากกวา่การแคไ่ด้ยินช่ือผู้สนบัสนนุ เห็นโลโก้หรือการส่ือสารอ่ืน ๆ ภายในงาน ดงันัน้การ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เข้าชมงานกบัสนิค้าจงึมีความสําคญัยิ่งตอ่การตดัสนิใจซือ้ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดนีช้่วยให้ผู้วิจยัทําความเข้าใจกบัผลการวิจยัวา่มีความเหมือน
หรือแตกตา่งจากงานวิจยัอ่ืนอยา่งไร 
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2.8 บทสรุป 

 จากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัข้องแบรนด์ การจดักิจกรรมพิเศษ และ
การสื่อสารการตลาด ทําให้ผู้วิจยัพบวา่การศกึษาเร่ืองการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์
ของภาคธุรกิจในองค์รวมนัน้มีอยูอ่ยา่งจํากดั ตําราหรือเอกสารจากนกัวชิาการตา่งชาต ิก็จะพดูถึง
การจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของอตุสาหกรรมบริการ การท่องเท่ียวหรือสนัทนาการ  นอกจากนี ้
งานวิจยัการจดักิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผา่นกิจกรรมในตา่งประเทศก็ยงัมีไมม่าก
นกั และสว่นใหญ่ก็จะเน้นท่ีการศกึษาประสทิธิผลของการไปเป็นผู้อปุถมัภ์ในกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ศกึษาความคุ้มคา่ในเชิงธุรกิจมากกวา่ท่ีจะศกึษาในเชิงการส่ือสารแบรนด์องค์กร และท่ีสําคญั
งานวิจยัในประเทศไทยเองก็เป็นงานท่ีศกึษาการกลยทุธ์ของการจดักิจกรรมพิเศษของแตล่ะ
กิจกรรมหรือองค์กร มากกวา่ท่ีจะเป็นการศกึษาในแบบองค์รวม  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึให้ความสนใจกบั
การศกึษากิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยแบบองค์รวม โดย
แนวคดิ ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีได้นําเสนอไปนัน้ ไมไ่ด้นํามาใช้ในการคาดการณ์ข้อค้นพบจากการเก็บ
ข้อมลูในรูปแบบตา่ง ๆ แตจ่ะช่วยผู้วิจยัในการสงัเคราะห์ข้อค้นพบ และรายงานผลการวิจยัได้
อยา่งเป็นระบบ   

 

 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

ผลการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ ยอ่มมาจากการวางแผนการวจิยัท่ีเป็นระบบ บทนีจ้ะกลา่วถึง
ระเบียบวิธีวิจยัท่ีผู้วจิยัได้นํามาประยกุต์ใช้ โดยจะอธิบายอยา่งละเอียดถึงประชากรและ
กรณีศกึษาในงานวิจยั ระยะเวลาและพืน้ท่ีท่ีทําการวิจยั วิธีวทิยาในการวิจยั การเข้าถึงข้อมลู 
วิธีการเก็บข้อมลู ความเช่ือมัน่และความน่าเช่ือถือของข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู ซึง่การ
วางแผนในการวิจยัครัง้นี ้ทําขึน้ด้วยหวงัผลวา่จะได้ข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่การทําความเข้าใจกบัการ
ใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย 

 

3.1 ประชากรและกรณีศกึษา 

  การวิจยัดงักลา่วเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันัน้ผู้วิจยัยดึหลกัการเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั 
(Key Informant) ท่ีมีลกัษณะตรงกบัขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

  ผู้วิจยัเก็บข้อมลูด้วยการไปสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้ (Created Event) โดย
หนว่ยงานภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม โดยผู้วิจยัจะเลือกกรณีศกึษาเฉพาะ
กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ นัน่คือการส่ือสารแบรนด์องค์กร หรือการส่ือสาร    
แบรนด์ของผลติภณัฑ์หรือบริการขององค์กรเท่านัน้ ไมส่นใจกิจกรรมพิเศษท่ีเป็นการสง่เสริมการ
ขาย หรือกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรเข้าไปเป็นผู้อปุถมัภ์ การสุม่ตวัอยา่งใช้การสุม่ตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลือกกิจกรรมท่ีผู้วิจยัได้รับอนญุาตให้เข้าไปร่วมสงัเกตการณ์ได้ 
ซึง่กิจกรรมท่ีผู้วิจยัได้เข้าไปมีสว่นร่วมสงัเกตการณ์ แบง่ออกเป็น  

1. กิจกรรมแถลงขา่ว (Press Conference) ขององค์กรภาคธุรกิจ โดยเป็นการเปิดตวั
สนิค้าหรือบริการใหมข่องธุรกิจธนาคารและบตัรเครดติกบัส่ือมวลชน จํานวน 3 
กิจกรรม การแถลงขา่วเก่ียวกบันโยบาย วสิยัทศัน์ขององค์กรธุรกิจด้านการประกนัภยั 
ประกนัชีวิต จํานวน 1 กิจกรรม และการแถลงขา่วเก่ียวกบักิจกรรมสาธารณะกศุลของ
องค์กรธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอางจํานวน 1 กิจกรรม รวมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ
แถลงขา่ว 5 กิจกรรม 
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2. กิจกรรมเปิดตวัสนิค้าหรือบริการใหม ่(Product Launching) ของธุรกิจบตัรเครดติ 
จํานวน 1 กิจกรรม 

3. กิจกรรมเพ่ือการประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมเพ่ือความรับผิดชอบตอ่สงัคม (PR and 
CSR Event) โดยเป็นกิจกรรมสาธารณะกศุลขององค์กรธุรกิจประเภทเคร่ืองสําอาง 
จํานวน 2 กิจกรรม 

4. กิจกรรมท่ีเป็นงานมอบรางวลัจากการประกวด รวมทัง้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบั
กลุม่เป้าหมายขององค์กรธรุกิจประเภทเคร่ืองด่ืมนํา้อดัลม จํานวน 1 กิจกรรม 

5. กิจกรรมการจดันิทรรศการ (Exhibition) ของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
และสภาหอการค้าไทย จํานวน 2 กิจกรรม ทําให้เห็นการมีสว่นร่วมขององค์กรภาค
ธุรกิจตา่ง ๆ ในการไปร่วมนิทรรศการอีกด้วย 

  ผู้วิจยัได้เข้าไปอยูร่่วมในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีเรียกตวัเองวา่ Event 
Agency หรือ Event Organiser เพ่ือจะได้มีโอกาสสมัผสัสิง่ท่ีเกิดขึน้ (การทํางานจดักิจกรรม
พิเศษ) โดยตรง ผู้วจิยัเลือกกรณีศกึษา คือบริษัทท่ีรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีทํางานให้กบั
ลกูค้าในทกุขัน้ตอนตัง้แตก่ารวางแผน จดักิจกรรมไปถึงจนการประเมินผลกิจกรรม ซึง่ผู้วิจยัใช้การ
สุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเข้าไปสงัเกตการณ์ในองค์กรรับงาน
กิจกรรมพิเศษท่ีอนญุาตให้นกัวิจยัเข้าไปร่วมงานอยา่งเตม็ใจ 

  นอกจากนี ้ผู้วจิยัยงัได้สมัภาษณ์นกัวิชาชีพด้านการจดักิจกรรมพิเศษ รวมทัง้นกัวิชาชีพ
ด้านการสื่อสารองค์กร ส่ือสารการตลาด หรือการประชาสมัพนัธ์ท่ีร่วมงานกบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กรและการส่ือสารการตลาดอยา่งสม่ําเสมอ 
ในการเลือกกรณีศกึษานัน้ ผู้วิจยัใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงเฉพาะองค์กรธุรกิจหรือนกัวิชาชีพท่ีเตม็ใจท่ีจะให้สมัภาษณ์เก็บข้อมลู โดยเฉพาะผู้ให้
สมัภาษณ์จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองการจดักิจกรรมพิเศษ หรือเป็น Key Informants อยา่ง
แท้จริง ยงัอยูใ่นวงการการจดักิจกรรมพิเศษ และท่ีสําคญัก็คือจะต้องยินดีท่ีจะให้สมัภาษณ์ ซึง่
หลกัเกณฑ์นีเ้ป็นแนวทางปฏิบตัท่ีิ Spradley (1970 อ้างถึงในชาย โพธิสติา, 2550: 277-279) 
แนะนําสําหรับการวิจยัเชิงคณุภาพโดยทัว่ไป 

 นอกจากนี ้ผู้วจิยัยงัใช้การสุม่ตวัยา่งแบบแบบสโนว์บอลหรือลกูโซ ่(Snowball Sampling) 
ร่วมด้วย โดยจะให้ผู้ให้สมัภาษณ์แนะนําผู้ให้ข้อมลูท่ีรู้จกัตนเองรู้จกัหรือคุ้นเคย เพ่ือให้ผู้วิจยั
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายขึน้ ซึง่จากประสบการณ์ของผู้วิจยัพบวา่ความสมัพนัธ์สว่นตวั 
(Personal Connection) หรือการแนะนําตอ่ มีผลตอ่ความสําเร็จในการเก็บข้อมลูงานวิจยัใน
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ประเทศไทย เพราะผู้ให้ข้อมลูสว่นใหญ่ยินดีท่ีจะมีสว่นร่วมในงานวิจยัหากได้รู้จกัคุ้นเคยกนัมา 
หรือมีคนแนะนําตอ่มาให้ อยา่งเช่น จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่ายภาพลกัษณ์องค์กรของ
ธนาคารแห่งหนึง่ ทําให้ได้รับการแนะนําตอ่ไปยงักรรมการผู้จดัการของบริษัทรับจดักิจกรรมพิเศษ
ช่ือดงัแห่งหนึง่ เป็นต้น 

 นกัวชิาชีพท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัของงานวิจยันี ้ประกอบไปด้วย 

1. คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ กรรมการผู้จดัการบริษัท CMC จํากดั ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่
บริษัท CMO จํากดั (มหาชน) มีประสบการณ์ทํางานด้านกิจกรรมพิเศษให้กบั CMO 
รวม 13 ปี 

2. คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั กรรมการผู้จดัการบริษัท I-Nine บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษขนาดเลก็ท่ีดําเนินธุรกิจด้านกิจกรรมพิเศษมาแล้ว 16 ปี 

3. คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายส่ือสารการตลาดของธนาคารกสกิรไทย 
จํากดั (มหาชน) ดแูลสว่นงานด้านกิจกรรมพิเศษขององค์กร มีประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมพิเศษมา 11 ปี 

4. คณุสธุนา หงส์ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สํานกักิจกรรมส่ือสารองค์กร บริษัท เครือ
เจริญโภคภณัฑ์ จํากดั มีประสบการณ์ด้านการประชาสมัพนัธ์ และส่ือสารองค์กร
มากกวา่ 20 ปี 

5. คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ ผู้จดัการภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั 
(มหาชน) มีประสบการด้านงานโฆษณา ส่ือสารการตลาด และภาพลกัษณ์องค์กรไม่
ต่ํากวา่ 10 ปี ดํารงตําแหน่งผู้จดัการภาพลกัษณ์องค์กรให้ธนาคารแหง่นีม้า 7 ปี  

6. คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ กรรมการผู้จดัการบริษัท สยาม พีอาร์ คอนซลัแทนท์ จํากดั 
บริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์ขนาดกลางท่ีเปิดดําเนินธุรกิจมาแล้ว 17 ปี  

 

3.2 ระยะเวลาในการทาํวจิัยและพืน้ที่ที่ทาํการวจิัย 

 ผู้วิจยัใช้เวลาในการวิจยัประมาณ 1 ปี 1 เดือน ระหวา่งเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
เมษายน 2556 ผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมงานกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดเลก็แห่งหนึง่ 
คือ Masterpiece Organizer ตัง้แตเ่ดือนตลุาคมถึงเดือนธนัวาคม 2555 ซึง่มีสํานกังานอยูท่ี่ซอย
ลาดพร้าว 71 และทําการสมัภาษณ์นกัวิชาชีพด้านตา่ง ๆ ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน
มกราคม 2556 ซึง่ก็เป็นชว่งเวลาเดียวกบัการไปสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้โดยองค์กร
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ธุรกิจ ซึง่สว่นมากแล้วองค์กรธุรกิจจะจดักิจกรรมพิเศษท่ีโรงแรมหรือศนูย์การค้าท่ีมีช่ือเสียงใจ
กลางเมือง เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมงานสะดวกในการเดนิทางมาร่วมกิจกรรม นอกจากนีก้ารจดักิจกรรม
พิเศษในศนูย์การค้ายงัได้รับความสนใจจากผู้ชมหรือผู้ใช้บริการของศนูย์การค้าอีกด้วย พืน้ท่ีท่ี
งานวิจยันีเ้ก็บข้อมลูเกิดขึน้ในกรุงเทพมหานคร 

 

3.3 วิธีวิทยาในการวิจยั 

  งานวิจยันีป้ระยกุต์ใช้วิธีการสร้างทฤษฎีฐานราก หรือการวิจยัแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมลู 
(Grounded Theory) ซึง่เป็นการวิจยัแบบอปุนยั โดยนกัวิจยัจะไมเ่ร่ิมทํางานวิจยัจากกรอบแนวคดิ
หรือทฤษฎีใดๆ แตจ่ะมุง่เน้นท่ีการเก็บข้อมลูเพ่ือนํามาตัง้เป็นสมมตฐิาน และทําการทดสอบ
สมมตฐิานพร้อมกบัเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ือย ๆ จนกวา่ข้อมลูและสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้จะอ่ิมตวั 
(Saturation) จงึจะทําการสรุปและหาคําอธิบายเชิงทฤษฎีของปรากฏการณ์นัน้ ๆ (ชาย โพธิสติา, 
2550)  

  Getz (2007: 360) ให้ความเห็นไว้วา่วิธีการสร้างทฤษฎีฐานรากนี ้จะสามารถสร้างองค์
ความรู้สําหรับการศกึษาการจดักิจกรรมพิเศษได้ เพราะวธีิวิทยานี ้ทําให้เกิดความรู้และทฤษฎีจาก
ข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาอยา่งเป็นระบบ ผู้วจิยัจะทําการสงัเกตและเก็บข้อมลู 
หลงัจากนัน้ก็จะนําข้อมลูมาวิเคราะห์ แล้วจงึเกิดการอธิบายหรือการสร้างทฤษฎี   

  ด้วยเง่ือนไขของระยะเวลาของงานวิจยัท่ีไมอ่าจทําให้นกัวิจยัทดสอบสมมตฐิานจนกระทัง่
ได้เป็นทฤษฎีหรือคําอธิบายเชิงทฤษฎีได้ในการวิจยัครัง้เดียว นอกจากนีก้รอบแนวคดิหรือทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษจากเอกสารหรือตําราของนกัวิชาการชาวตา่งประเทศอาจจะมี
ผลตอ่การเข้าใจงานวิจยัหรือผลการวิจยั แม้วา่งานวิจยันีก็้มิได้มุง่ท่ีจะทดสอบกรอบแนวคดิหรือ
ทฤษฎีท่ีได้ทบทวนไว้ตามแนวทางการวิจยัแบบนิรนยัหรือการวิจยัเชิงปริมาณก็ตาม ผู้วิจยัได้
พิจารณาแล้ววา่การวิจยัแบบสร้างทฤษฎีฐานรากนีจ้ะชว่ยให้ผู้วิจยัเข้าใจแนวคดิและวิธีการทํางาน
ของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษ  ซึง่เป็นความพยายามในการหาคําอธิบายเชิงวิชาการ โดย
ผลการวิจยันีจ้ะเป็นเสมือน “สะพาน” ในการเช่ือมความรู้เชิงวิชาการและทกัษะเชิงวชิาชีพ เพ่ือ
นําไปพฒันาองค์ความรู้ด้านการจดักิจกรรมพิเศษในบริบทของสงัคมไทยได้ตอ่ไป 
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3.4 การเข้าถงึข้อมูล  

  ผู้วิจยัอาศยัความร่วมมือจากบคุคลตา่ง ๆ ตอ่ไปนีใ้นการเข้าถึงข้อมลูกิจกรรมพิเศษ 

  3.4.1 เพ่ือน ผู้วิจยัมีเพ่ือนรุ่นน้องท่ีปฏิบตังิานในสายการตลาดขององค์กรภาคเอกชนท่ี
ต้องจดักิจกรรมพิเศษอยา่งสม่ําเสมอ ผู้วจิยัจงึขอให้เพ่ือนรุ่นน้องแนะนําบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ หรือ Event Agency ให้กบัผู้วิจยัเพ่ือตดิตอ่ขอไปเก็บข้อมลูด้วยการสงัเกตการณ์
แบบบทบาทท่ีเน้นการเป็นนกัวิจยัมากกวา่การมีสว่นร่วม (observer-as-participant) ด้วยสาย
สมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนรุ่นน้องกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ทําให้ผู้วจิยัได้รับการตอบรับ
ให้เข้าไปร่วม “ฝึกงาน” กบับริษัทอยา่งเตม็ใจ นอกจากนีผู้้วิจยัยงัมีเพ่ือนท่ีปฏิบตังิานในสาย
ส่ือสารองค์กร ส่ือสารการตลาด และในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษซึง่บคุคลเหลา่นีช้่วย
ให้ผู้วิจยัสามารถเข้าถึงนกัวชิาชีพด้านตา่ง ๆ เพ่ือการสมัภาษณ์เชิงลกึได้ 

  3.4.2 บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ (Event Agency) หลงัจากท่ีผู้วจิยัได้รับ
โอกาสให้เข้าไปร่วมงานกบับริษัทรับจดักิจกรรมพิเศษในฐานะพนกังานฝึกงานแล้ว ผู้วิจยัก็
สามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ ท่ีบริษัทนีบ้ริหารจดัการให้กบัองค์กรธุรกิจตา่ง ๆ 
รวมทัง้ได้มีโอกาสร่วมบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในวนังาน ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ทํางานและเป็นข้อมลูเชิงลกึท่ีไมส่ามารถหาได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึใด ๆ  

 

3.5 วิธีการเกบ็ข้อมูล  

 งานวิจยันีจ้ะประยกุต์ใช้วิธีการเก็บข้อมลู 3 รูปแบบท่ีแตกตา่งกนั นัน่คือ 

 3.5.1 การสงัเกตการณ์ในบทบาทนกัวิจยัอยา่งสมบรูณ์แบบ (Complete Observer) โดย
ผู้วิจยัเข้าร่วมงานกิจกรรมพเิศษท่ีจดัโดยองค์กรธุรกิจ เพ่ือสงัเกตการณ์วิธีการจดักิจกรรมพิเศษ 
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ เพ่ือบนัทกึข้อมลูด้วยกล้องถ่ายภาพน่ิงและกล้องวีดทิศัน์ ข้อมลูท่ีได้จะ
นํามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมลูและตอบปัญหาการวิจยั 

 3.5.2 การสงัเกตการณ์ในบทบาทท่ีเน้นการเป็นนกัวิจยัมากกวา่การมีสว่นร่วม (Observer-
as Participant) ซึง่ผู้วิจยัเข้าไปอยูร่่วมในองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจะศกึษา เพ่ือจะได้มีโอกาสสมัผสั
สิง่ท่ีเกิดขึน้ (การทํางานจดักิจกรรมพิเศษ) โดยตรง ซึง่วิธีการนีจ้ะทําให้ผู้วิจยัได้เข้าใจกระบวนการ
ทํางาน วิธีคดิ และพฤตกิรรมของนกัวิชาชีพ เพ่ือจะนํามาตีความและอธิบายผลการวิจยั ซึง่ใน
บทบาทนีช้าย โพธิสติา (อ้างแล้ว: 324) ได้อธิบายวา่ ผู้สงัเกตจะเน้นบทบาทของการเป็นนกัวิจยั
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โดยการค้นหาข้อมลูอยา่งตรงไปตรงมา แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัให้ความสําคญักบัความสมัพนัธ์
กบับคุคลตา่ง ๆ ในองค์กรท่ีเข้าไปร่วม เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจในการเก็บ
ข้อมลู หรือในบทบาทท่ีวา่ “พยายามเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน แตไ่มเ่ป็นอนัหนึง่อนัเดียวกบัคนใน
ชมุชน” (ชาย โพธิสติา, อ้างแล้ว: 324) ข้อมลูภาคสนามจะถกูบนัทกึใน 2 รูปแบบคือ บนัทกึข้อมลู 
(Field notes) และบนัทกึประจําวนั (Diary) เพ่ือให้ได้ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ รวมทัง้จะมีการ
บนัทกึภาพด้วยกล้องถ่ายภาพน่ิงและกล้องวีดทิศัน์ในขณะทํางานอีกด้วย 

  ในการบนัทกึข้อมลูภาคสนามนัน้ ผู้วจิยัจะประยกุต์ใช้รูปแบบการบนัทกึภาคสนามท่ี
แนะนําโดย ธีรวฒุิ เอกะกลุ (2552) ซึง่แบง่บนัทกึออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

1. Observation Note หรือบนัทกึสิง่ท่ีสงัเกตได้ตามความเป็นจริง เป็นการบรรยาย
อยา่งละเอียดถึงสภาพแวดล้อม สถานท่ี บคุคล คําพดู โดยไมมี่การตีความ 

2. Theoretical Note เป็นการตีความในเบือ้งต้นโดยในแนวคดิทฤษฎีของนกัวิจยั 
ประกอบการแสดงความคดิเห็น อาจมีการสร้างสมมตฐิานชัว่คราว 

3. Methodological Note เป็นบนัทกึท่ีกลา่วถึงระเบียบวิธีวิจยั บนัทกึถงึวิธีการท่ี
ตนเองทําและประสบความสําเร็จ หรือความบกพร่องของระเบียบวิธีวิจยั ข้อมลู
จากสว่นนีจ้ะช่วยเตือนความจําและช่วยประเมินคณุภาพของข้อมลูท่ีได้มา 

 3.5.3 การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) โดยผู้วิจยัเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 2 
กลุม่คือนกัวิชาชีพด้านการจดักิจกรรมพิเศษในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือเข้าถึง
ข้อมลูท่ีอาจจะยงัไมส่ามารถเก็บได้จากการสงัเกตการณ์ และนกัวิชาชีพด้านการการส่ือสารองค์กร 
ส่ือสารการตลาด หรือการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือเข้าใจวิธีคดิ การทํางานเก่ียวกบัการจดักิจกรรม
พิเศษทัง้ในมมุมองของผู้วา่จ้างและผู้ปฏิบตังิานจดักิจกรรม แนวคําถามท่ีผู้วิจยัใช้สมัภาษณ์
พฒันามาจากแนวคดิและทฤษฎีท่ีได้ทบทวนไว้ในบทท่ี 2 โดยแนวคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิง
ลกึปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ก ซึง่ผู้วิจยัจะถามคําถามท่ีคล้ายคลงึกนักบัผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุคน
เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีใกล้เคียงกนัสําหรับการเปรียบเทียบผลการวิจยั อยา่งไรก็ดี บางคําถามจะมีการ
ปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานของผู้ให้ข้อมลูหลกั แนวคําถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลกึนัน้
เป็นเสมือนแนวทางในการเก็บข้อมลู เพ่ือให้ผู้วิจยัได้รับข้อมลูท่ีครอบคลมุในทกุการสมัภาษณ์ แต่
ผู้วิจยัก็พร้อมท่ีจะซกัถามเพิม่หากมีประเดน็ท่ีน่าสนใจเกิดขึน้ในระหวา่งการสมัภาษณ์ 
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3.6 ความเช่ือม่ันและความน่าเช่ือถือต่อข้อมูล  

 งานวิจยันี ้ผู้วจิยัได้ประยกุต์ใช้ Triangulation หรือ “การใช้หลากหลายวิธีและหลาย
มมุมองในการวิจยั” (บ้างก็เรียก “การตรวจสอบแบบสามเส้า”) เพ่ือสร้างความนา่เช่ือถือหรือความ
มัน่ใจให้กบัผลการวิจยัตามท่ี Bryman (2004) ได้แนะนําไว้  

 แม้วา่การใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยั (Triangulation) ได้รับเสียง
วิพากษ์วิจารณ์มากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเข้าใจผิดท่ีวา่ การใช้หลากหลายวิธีและหลาย
มมุมองในการวิจยัเป็น “วิธีการ” ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัการวิจยั (Seale, 1999: 56) 
นกัวจิยัอยา่ง Bloor และคณะ (2002: 12-3) ตอ่ต้านการใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการ
วิจยันีใ้นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัข้อมลูท่ีได้จากเก็บข้อมลูด้วยวิธีท่ีแตกตา่งกนัไป เน่ืองจาก
ข้อมลูจากวธีิการเก็บข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั ไมส่ามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ แตน่กัวิจยัแนวสจัจ
นิยมวิจารณ์ (Critical Realism) อยา่งเช่น Olsen (2002 อ้างถึงใน McEvoy & Richards, 2003) 
ชีแ้จงวา่การใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยั เป็นจะชว่ยให้นกัวิจยัเข้าใจ
ปรากฏการณ์อยา่งสมบรูณ์ขึน้ เพราะได้นําข้อมลูจากหลากหลายมมุมองมาใช้วิเคราะห์และ
ตีความ และช่วยให้นกัวิจยัสามารถตอบปัญหาการวิจยัได้สมบรูณ์มากขึน้ ดงันัน้ผู้วิจยัจงึยืนยนั
การใช้หลากหลายวธีิและหลายมมุมองในการวิจยั (Triangulation) ตามแนวทางของนกัวิจยัแนว
สจัจนิยมวิจารณ์ (Critical Realism) เพ่ือให้ผู้วิจยัเข้าใจปรากฎการณ์อยา่งสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
นอกจากนี ้Seale (1999: 61) ยงัได้สรุปอีกวา่ ถ้าหากนกัวิจยัประยกุต์ใช้หลากหลายวิธีและหลาย
มมุมองในการวิจยัอยา่งระมดัระวงัแล้ว ความนา่เช่ือถือของงานวิจยัก็จะเกิดขึน้ เน่ืองจากข้อมลูท่ี
ได้จากวิธีการเก็บข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัจะช่วยสนบัสนนุข้อค้นพบหลกัได้เป็นอยา่งดี 

 สําหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ข้อมลู ข้อสงัเกตท่ีเป็นประสบการณ์ตรงจากการเข้าไปมีสว่น
ร่วมสงัเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ รวมทัง้การสงัเกตการณ์ในบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วนี ้จะช่วยขยายผลในการทําความเข้าใจข้อมลูท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึกบันกัวิชาชีพ ทําให้การวิเคราะห์และอภิปรายผลมีความลุม่ลกึมากย่ิงขึน้ แต่
ไมไ่ด้นําวิธีการใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยัมาสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัข้อค้นพบ
การวิจยั ดงัท่ี Olsen (2004) ได้กลา่วไว้วา่ วิธีการใช้หลากหลายวธีิและหลายมมุมองในการวิจยั 
เป็นเสมือนการเรียนรู้ ไมใ่ช่การยืนยนัความถกูต้อง  

 นอกจากนี ้ข้อมลูจากการสงัเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษหรือการสมัภาษณ์เชิงลกึ จะนํามา
ค้นหาความเช่ือมัน่ภายใน (Internally validated) ด้วยวธีิการเปรียบเทียบข้อมลูคงท่ี (Constant 
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Comparative Method) ของ Silverman (2005) นัน่คือข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตการณ์กิจกรรม
พิเศษทกุกิจกรรมจะนํามาเทียบเคียงกบัสมมตฐิานท่ีค้นพบและนํามาเปรียบเทียบกบักิจกรรม
พิเศษครัง้อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแตล่ะครัง้ก็จะนํามา
เปรียบเทียบกนัเพ่ือหาข้อค้นพบท่ีมีร่วมกนั การเปรียบเทียบข้อมลูนี ้ถือวา่เป็นการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือให้กบัข้อมลูท่ีได้ในงานวิจยันี ้

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  สําหรับข้อมลูจากการสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ และข้อมลูจากการไปมีสว่นร่วม
ในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ ผู้วิจยันําบนัทกึภาคสนาม พร้อมทัง้ภาพถ่าย 
ภาพเคล่ือนไหว และผลงานท่ีผู้วิจยัได้ทําให้กบับริษัทเพ่ือเสนอลกูค้า มาจดัหมวดหมูต่ามลกัษณะ
และเนือ้หาของคําตอบและข้อมลูท่ีได้ ในทํานองเดียวกนั ผู้วิจยันําบทสมัภาษณ์จากการสมัภาษณ์
เชิงลกึมาถอดเทปแบบคําตอ่คํา และนํามาจดัหมวดหมูต่ามลกัษณะและเนือ้หาของคําตอบและ
ข้อมลูตอ่ไป 

   หมวดหมูข่องข้อมลูท่ีผู้วิจยักําหนด ประกอบไปด้วย ความหมายของกิจกรรมพิเศษ 
ความหมายของแบรนด์ รูปแบบ/ประเภทของกิจกรรมพเิศษ หน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษ การบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ ความคดิสร้างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษกบัองค์กรธุรกิจ ซึง่ในแตล่ะหมวดหมูก็่จะมีประเดน็ยอ่ย ๆ ตามลกัษณะของ
ข้อมลูท่ีพบ เพ่ือให้การวเิคราะห์ข้อมลูเป็นไปอยา่งง่ายดายและเป็นระบบ 

  ผู้วิจยัทําการจดัเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูในพร้อม ๆ กนัตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการ
วิจยั นัน่คือ หลงัจากท่ีดําเนินการเก็บข้อมลูเสร็จในแตล่ะครัง้ ก็จะเขียนบนัทกึภาคสนามอยา่ง
ละเอียด รวมทัง้นําข้อมลูจากวีดทิศัน์ และภาพถ่ายท่ีได้จากการสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษ มาจดั
หมวดหมู ่ซึง่วธีิการนีทํ้าให้ผู้วิจยัทราบวา่ยงัต้องการข้อมลูเพิ่มเตมิในสว่นใดบ้างในระหวา่งการ
ดําเนินการวิจยั และยงัได้ข้อสรุปในเบือ้งต้นเพ่ือพยายามตอบปัญหานําวิจยั  และนําผลการ
วิเคราะห์เบือ้งต้นมาใช้การตัง้คําถามเพิ่มเตมิสําหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึนกัวิชาชีพด้านการจดั
กิจกรรมพิเศษ และนกัวิชาชีพด้านการสื่อสารองค์กร การส่ือสารการตลาดหรือการประชาสมัพนัธ์ 
เพ่ือพยายามหาคําตอบท่ีผู้วิจยัไมไ่ด้รับจากการสงัเกตการณ์  

  ในการวิเคราะห์นัน้ ผู้วิจยัได้ปฏิบตัติามแนวทางของนภาภรณ์ หะวานนท์ (2539 อ้างถึง
ใน ไพโรจน์ วิไลนชุ, 2551: 41) ท่ีได้เสนอให้จดักลุม่มโนทศัน์ท่ีเหมือนกนั คล้ายคลงึกนัให้อยูใ่น
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กลุม่เดียวกนั และนํามโนทศัน์ท่ีได้มาเช่ือมโยงให้เห็นความสมัพนัธ์เป็นข้อเสนอ (Proposition) ใน
ประเดน็ตา่ง ๆ ซึง่ข้อเสนอนีจ้ะทําให้เห็นแบบแผนพฤตกิรรมท่ีจะนําไปสูก่ารสรุปและตีความเพื่อ
การตอบปัญหานําวิจยัตอ่ไป 

  ในกระบวนการวิเคราะห์ สรุป ตีความและอภิปรายข้อมลูนัน้ นกัวิจยัจะใช้ข้อมลูท่ีได้จาก
การเก็บข้อมลูทัง้ 3 วิธีมาตีความและอภิปรายร่วมกนั ซึง่ถือวา่เป็นการทํางานแบบ Triangulation 
หรือ “การใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยั” (ชาย โพธิสติา, 2550: 315) ซึง่วิธีการนี ้
Olsen (2002 อ้างถงึใน McEvoy & Richards, 2003) ชีแ้จงวา่เป็นจะช่วยให้นกัวิจยัเข้าใจ
ปรากฏการณ์อยา่งสมบรูณ์ขึน้ เพราะได้นําข้อมลูจากหลากหลายมมุมองมาใช้วิเคราะห์และ
ตีความ และช่วยให้นกัวิจยัสามารถตอบปัญหาการวิจยัได้สมบรูณ์มากขึน้ 

 

3.8 บทสรุป 

  งานวิจยัเร่ือง “กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย” นี ้
ถือได้วา่เป็นงานวิจยัด้านการส่ือสารการตลาด โดยเลือกใช้ระเบียบวธีิวิจยัเชิงคณุภาพด้วยวิธีการ
สร้างทฤษฎีฐานราก เพ่ือต้องการทราบถงึข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในปัจจบุนั และเป็นการวิจยัท่ีมีความพยายามในการเก็บข้อมลูด้วยการท่ี
ผู้วิจยัเข้าไปสงัเกตการณ์แบบบทบาทท่ีเน้นการเป็นนกัวจิยัมากกวา่การมีสว่นร่วม (Observer-as-
Participant) ในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ตรง ข้อมลูท่ีได้
จากวธีิการเก็บข้อมลูท่ีหลากหลายนํามาวิเคราะห์ สรุป และตีความร่วมกนั ภายใต้แนวทางการใช้
หลากหลายวิธีและหลายมมุมองในการวิจยั หรือ Triangulation เพ่ือให้การวิเคราะห์และอภิปราย
ผลมีความลุม่ลกึและสามารถตอบปัญหานําวิจยัได้อยา่งสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 4 
กิจกรรมพเิศษกับการส่ือสารแบรนด์ 

  

 ในบทท่ี 4-7 เป็นการนําเสนอผลการวิจยั โดยในบทท่ี 4 นี ้ผู้วิจยันําเสนอมมุมองของนกั
วิชาชีพชาวไทยด้านการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารองค์กร ส่ือสารการตลาด หรือการ
ประชาสมัพนัธ์ เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษและแบรนด์ ทัง้ในเชิงของความหมาย บทบาทของกิจกรรม
พิเศษในการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ แนวทางการเลือกใช้หรือเลือกจดักิจกรรมพิเศษของ
องค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่วนีช้่วยให้เข้าใจถึงขอบเขตของงานกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้
ความหมายของแบรนด์ในมมุมองของนกัวชิาชีพ  

 

4.1 กิจกรรมพเิศษ : การส่ือสารเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนกัวิชาชีพด้านกิจกรรมพิเศษ นกัส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กร 
รวมถึงท่ีปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์ พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุท่านให้ความหมายของกิจกรรม
พิเศษไปในทางเดียวกนั โดยสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมพิเศษ ได้ดงันี ้

 กิจกรรมพิเศษเป็นการส่ือสารแบบสองทางรูปแบบหนึง่ระหวา่งองค์กรกบักลุม่เป้าหมาย 
แตเ่ป็นการส่ือสารรูปแบบพิเศษท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง ตอบวตัถปุระสงค์หรือ
เป้าหมายของการสื่อสารได้ดี เน้นการสร้างประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) ให้กบั
กลุม่เป้าหมาย ผา่นสมัผสัทัง้ 5 คือรูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายได้มีสว่นร่วม 
(Participation) หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์หรือผลติภณัฑ์ การส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษนี ้ถือได้
วา่เป็นการส่ือสารผา่นจดุสมัผสั (Touch Point) จดุหนึง่ของแบรนด์เช่นกนั 

 กิจกรรมพิเศษได้รับการยอมรับวา่เป็นส่ือท่ีมีพลงัมากในการสื่อสารแบรนด์ เพราะสามารถ
ทําให้กลุม่เป้าหมายรับรู้ ได้สมัผสักบัแบรนด์โดยตรง (คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 
พฤศจิกายน 2555) นอกจากนี ้นกัวิชาชีพด้านการประชาสมัพนัธ์อยา่งคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ 
ยงัมองวา่ การจดักิจกรรมพิเศษยงัสามารถทําได้ทกุวนัโดยผา่นร้านค้า หรือสถานท่ีให้บริการ นัน่
คือ 
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 “…สินคา้อปุโภคบริโภคทีมี่หนา้ร้าน การทีผู่บ้ริโภคเขา้มา
ทีร้่าน มาสมัผสักบัร้าน กบัการบริการ หรือแมก้ระทัง่ตวั
ผลิตภณัฑ์ ก็จะไดร้บัประสบการณ์ตรง (First-hand 
Experience) กิจกรรมพิเศษคือการสมัผสั ซ่ึงสามารถทํา
ไดท้กุวนั” 

 (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)  

  

ลกัษณะของกิจกรรมพิเศษในปัจจบุนัคอ่นข้างจะแตกตา่งจากในอดีต นัน่คือ ในอดีตจะ
เป็นการจดังานท่ีใหญ่ และต้องการให้เกิดผลกระทบในด้านความดงั หรือโดดเดน่ เพ่ือให้เป็นเร่ือง
ท่ีกลา่วขวญัถงึในสงัคม หรือ Talk of the town แตปั่จจบุนันี ้ลกัษณะของกิจกรรมพเิศษจะอยูใ่น
วงแคบ โดยเน้นเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเฉพาะ เพ่ือต้องการรักษาการรับรู้เก่ียวกบัแบรนด์ใน
กลุม่เป้าหมายหลกั รวมถึงการทําให้กิจกรรมพิเศษไปสง่เสริมหรือสนบัสนนุการส่ือสารการตลาด
อ่ืน ๆ ดงัท่ีคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม ผู้ดแูลการจดักิจกรรมพิเศษของธนาคารกสกิรไทย ให้สมัภาษณ์
ไว้วา่ 

 “…คือเราเรามองว่าการทีเ่ราจดังานงานนึง คนมางาน
วนันึงหมืน่คน แต่ในขณะทีค่นหน่ึงหมืน่คน ไม่ใช่ target 
เรา แลว้ก็รูปแบบ event ทีเ่ปลีย่นไป เราก็จะไม่ไปเนน้ตรง
นัน้ เราก็จะเนน้คนมางานสองร้อยคน แต่เป็น core target 
เคา้มาแลว้เคา้จะมีการต่อยอดกบัผลิตภณัฑ์เราต่อไปอะไร
อย่างนี ้ก็มองว่ารูปแบบมนัแคบลง ๆ เร่ือย ๆ มนัแคบลง
ในลกัษณะทีก่ลุ่ม target แต่ทําใหก้ลุ่ม target หรือลูกคา้
เราเนีย่พึงพอใจสูงสดุ…” 

(คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 

 

 นอกจากการจดักิจกรรมพิเศษท่ีเน้นกลุม่เป้าหมายเฉพาะแล้ว ปัจจบุนันี ้กิจกรรมพิเศษยงั
มีบทบาทเพิ่มมากขึน้ในฐานะเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเพ่ือสร้างความตระหนกัรู้ในแบรนด์
ผลติภณัฑ์หรือบริการขององค์กรธุรกิจ ดงัท่ีคณุนพฐัห์ ปคูะวนชั กรรมการผู้จดัการบริษัท I-Nine 
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) บอกวา่ กิจกรรมพิเศษ
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เป็นการ “ปทูางให้นกัขาย เขาขายได้” ซึง่แนวทางการใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมทาง
การตลาดเห็นได้ชดัจากแนวทางการใช้กิจกรรมพิเศษของธนาคารกสกิรไทย ท่ีลดบทบาทของ
กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมแบรนด์องค์กร แตเ่น้นการทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสง่เสริมแบรนด์ในเชิง
ของผลติภณัฑ์และบริการขององค์กรมากขึน้ (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 
2556)  

 

4.2 แบรนด์ : โลโก้หรือบุคลิกภาพ 

 แม้วา่ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 6 ท่านจะให้ความหมายของแบรนด์ท่ีคอ่นข้างหลากหลาย แตก็่
สามารถนําความหมายเหลา่นัน้มาสรุปได้เป็น 2 มมุมอง นัน่คือ มมุมองท่ีหนึง่ให้ความหมายของ  
แบรนด์วา่เป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้ มองแบรนด์เป็นสิง่ท่ีเป็นรูปธรรม แตอี่กมมุมองหนึง่ให้ความหมาย
ของแบรนด์ในเชิงนามธรรม เป็นสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 4.2.1 แบรนด์คือสญัลกัษณ์ท่ีจบัต้องได้ เป็นรูปธรรม  

ผู้ให้ข้อมลูหลกัสว่นหนึง่อธิบายวา่ แบรนด์เป็นสิง่ท่ีสามารถจบัต้องได้ ไมว่า่จะเป็นโลโก้ 
สญัลกัษณ์ สี รวมถึงเอกลกัษณ์ตา่ง ๆ ดงัคําสมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้

“…แบรนด์คือสญัลกัษณ์ทีจ่บัตอ้งไดเ้ป็นรูปธรรม ก็คือ
อย่างเช่น สญัลกัษณ์ สี ลกัษณะ เอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ประมาณนีอ้ะค่ะ” 

(คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2256) 

   

“…แบรนด์เป็นภาพลกัษณ์องค์กร แต่จะตอ้งเป็นตวัทีจ่บั
ตอ้งไดข้ององค์กรนัน้ เช่น หมายถึงว่าโลโกห้รือตวัสินคา้
หรืออะไรอย่างงีที้จ่ะเป็นแบรนด์”  

(คณุสธุนา หงษ์ทอง, สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555)  
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 “…แบรนด์เหมือนหนา้ตา เหมือน identity อว้น สงู ดํา 
ต่ํา ขาว ต่ําเตีย้ คือมนัเหมือน icon อนัหน่ึง… หนา้ตาเป็น
แบบนี ้น่าจะเป็นคณุครู identity มนัจะออกมาเลย การ
แต่งกาย อนันีน่้าจะเป็น creative น่าจะเป็น business 
man คนนีน่้าจะเป็น bank มนัจะ identity ออกมาเลย…
กบว่ามนัเป็นเหมือนนิสยัใจคอ คือถา้มนัอ่านไดห้มดเห็น
ถึงนิสยั แสดงว่าคณุทําแบรนด์ไดเ้จ๋งมาก มนัเหมือนกบัว่า
ดูโลโกแ้ลว้เห็นเลยว่าเนีย่มนัขายอะไร แลว้ personality 
เป็นยงัไง….เสียดายแบรนด์อนัหน่ึงอยากบอกว่าชีสเคก้ที่
เราเห็น อร่อยมาก … เป็นชีสเคก้ทีส่ดุยอดแต่โลโกห่้วย 
แตก คือเห็นโลโกแ้ลว้ไม่อยากนัง่ เนีย่มนัสะทอ้นแบรนด์ 
ขณะเดียวกนัที ่you ทําของซะดีดี๊ มนั conflict กนัมาก” 

(คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) 

 

4.2.2 แบรนด์เป็นการรับรู้ (Perception) ของคนเก่ียวกบัองค์กร หรือผลติภณัฑ์นัน้ ๆ  

ผู้ให้ข้อมลูหลกัอีกกลุม่หนึง่เห็นวา่ แบรนด์เป็นสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ แตเ่ป็นการรับรู้ของคนใน
เร่ืองบคุลกิลกัษณะ คณุสมบตัขิององค์กรหรือผลติภณัฑ์ เป็นสิง่ท่ีผู้บริโภคเช่ือหรือรู้สกึกบัองค์กร
หรือผลติภณัฑ์ ไมใ่ช่สิง่ท่ีองค์กรหรือผลติภณัฑ์บอกกบัผู้บริโภควา่ตวัเองเป็นอยา่งไร โดยคณุพทุธิ
รักษ์ เป็นสขุ ผู้จดัการฝ่ายส่ือสารภาพลกัษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 
2555) เปรียบเทียบแบรนด์เสมือนบคุคลหนึง่คน นัน่คือ 

“…มนัเป็นความรู้สึกนึกคิดทีอ่ยู่ในหวัเคา้ (ผูบ้ริโภค) 
ความสามารถเคา้ทําอะไรไดย้งัไงบา้ง แลว้ภาพลกัษณ์เคา้
เป็นยงัไงแต่งตวัยงัไง มีบคุลิกยงัไง พดูคยุยงัไง 
เพราะฉะนัน้แบรนด์มนัเป็นอย่างนัน้…”   

คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ กรรมการผู้จดัการบริษัท CMC ซึง่เป็นบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ก็ให้ความหมายของแบรนด์ไปในทิศทาง
ท่ีคล้ายคลงึกนัวา่ แบรนด์คือบคุลกิลกัษณะ หรือ Personality ท่ีสามารถแสดงออกผา่นรูปร่าง 
หน้าตา คําพดู วิธีการพดู บรรยากาศ รวมทัง้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากงานกิจกรรมพเิศษ  
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เม่ือแบรนด์หมายถงึการรับรู้เก่ียวกบัองค์กร ก็ทําให้เกิดคําถามวา่ แบรนด์ตา่งจาก
ภาพลกัษณ์ (Image) หรือไม ่ซึง่จดุนี ้คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) มอง
วา่ แบรนด์เป็นตวัตนขององค์กร แตภ่าพลกัษณ์เป็นเพียงแคส่ิง่ท่ีผู้บริโภคมองเห็น  

อยา่งไรก็ดี คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ท่ีปรึกษาด้าน
การประชาสมัพนัธ์มากวา่ 20 ปี กลบัมองวา่แบรนด์ก็คือ ภาพลกัษณ์องค์กร (Corporate Image) 
เพราะแนวคดิของแบรนด์พฒันามาจากการประชาสมัพนัธ์ แตค่นทางสายโฆษณาสร้างคําขึน้มา
ใหมโ่ดยใช้เป็นคําวา่แบรนด์ แตว่า่แบรนด์มีความลกึซึง้กวา่ภาพลกัษณ์ เพราะเก่ียวข้องเร่ืองของ
บคุลกิลกัษณะ (Character) แบรนด์ก็เปรียบเสมือนคนหนึง่คน ท่ีมีบคุลกิลกัษณะ มีอารมณ์ มีวถีิ
ชีวิตของตนเอง 

“ถา้ชัน้เป็นฮอนดา้ ชัน้มี character ของชัน้ แบบมนัก็จะ
เร่ิมมี character จะลึกกว่า PR ละ เพราะว่า PR มนัแค่ 
image ความรู้สึกดี ๆ แต่ว่ามนัยงัไม่ลงไป design ถึงขัน้
ถึงการมี character …คือเป็นคน… คือเมือ่ไหร่ทีค่ณุ
สามารถ treat แบรนด์ของคณุใหเ้ป็นคนได ้เป็น human 
ได ้คณุก็จะประสบความสําเร็จในการสร้างแบรนด์ 
เพราะว่าคณุจะสามารถแสดงออกแบรนด์ของคณุใหมี้ 
lifestyle… ณ วนันี ้แบรนด์มนัไม่ใช่ just a logo แต่ว่า 
logo มนัก็เป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์” 

(คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)  

 

 

4.3 กิจกรรมพเิศษ : การส่ือสารแบรนด์ที่จุดสัมผัส 

องค์กรสามารถส่ือสารแบรนด์ของตนเอง หรือแบรนด์ของผลติภณัฑ์ และ/หรือบริการของ
ตนเองได้กบัทกุจดุสมัผสั (Touch Point) ดงัตวัอยา่งของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ คณุพทุธิรักษ์ 
เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ ธนาคารสร้างและ/หรือส่ือสารแบรนด์องค์กร
ผา่นทางชิน้งานโฆษณา สาขา ผลติภณัฑ์ของธนาคาร การบริการ ตู้กดเงินสด (ATM) สมดุเงินฝาก 
บตัรเครดติ เป็นต้น จะเห็นได้วา่แบรนด์องค์กรสามารถส่ือสารไปยงัผู้บริโภคผา่นทางจดุสมัผสัได้
ทกุรูปแบบ 
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สําหรับกิจกรรมพิเศษก็ถือได้วา่เป็นจดุสมัผสั (Touch Point) รูปแบบหนึง่ และเป็นจดุ
สมัผสัท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัตรงท่ีสามารถทําให้กลุม่เป้าหมายได้รับประสบการณ์ตรง ได้สมัผสักบั
ผลติภณัฑ์หรือตวัองค์กร นอกจากนี ้การใช้กิจกรรมพิเศษในการส่ือสารแบรนด์ จะทําให้
กลุม่เป้าหมายได้เข้าใจหรือรับรู้บคุลกิลกัษณะของแบรนด์ ซึง่ถ้าจดักิจกรรมพิเศษออกมาได้ดี 
กลุม่เป้าหมายก็จะช่ืนชอบ ช่ืนชมในแบรนด์ได้อีกด้วย (คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, สมัภาษณ์, 6 
ธนัวาคม 2555)  

 องค์กรใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดเคร่ืองมือหนึง่ของแผนรณรงค์การ
ส่ือสารมาอยา่งยาวนาน แตปั่จจบุนันีกิ้จกรรมพิเศษได้รับความสําคญัและความสนใจมากขึน้จาก
องค์กรตา่ง ๆ ซึง่คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ได้เลา่ถึงการ
เปล่ียนแปลงของกิจกรรมพิเศษจากประสบการณ์ในการทํางานกวา่ 10 ปีวา่ ในอดีตนัน้ กิจกรรม
พิเศษจะเป็นเพียงกิจกรรมเสริมในแผนการรณรงค์ส่ือสาร โดยสว่นใหญ่แล้ว องค์กรจะมีแผน
รณรงค์ส่ือสารโดยเน้นการส่ือสารผา่นส่ือมวลชนหรือ Above the line และใช้กิจกรรมพิเศษเป็น
เคร่ืองมือเสริม แตปั่จจบุนันี ้มีองค์กรหรือผลติภณัฑ์มากมาย ท่ีใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือหลกั
ในการสื่อสารการตลาด และนําเนือ้หา (Content) ของกิจกรรมพิเศษนัน้ไปส่ือสารผา่นส่ือหรือ
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ไมส่ามารถ
ยกตวัอยา่งองค์กรหรือผลติภณัฑ์ท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่ือสารได้ เน่ืองจากเป็นความลบัทาง
ธุรกิจของลกูค้าของบริษัท CMC  

กิจกรรมพิเศษยงัมีบทบาทสาํคญัในการส่ือสารแบรนด์ให้กบักลุม่เป้าหมายภายในองค์กร 
เพราะกิจกรรมพิเศษทําให้กลุม่เป้าหมายได้รับประสบการณ์ตรงกบัแบรนด์ ได้เห็น รับรู้ สมัผสักบั  
แบรนด์ ซึง่ทําให้การสื่อสารสมัฤทธ์ิผลได้อยา่งง่ายดายมากขึน้ ดงัท่ีคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ 
(สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ได้เลา่ถึงประสบการณ์ของตนเองในการจดักิจกรรมพิเศษเม่ือ
ครัง้ท่ีบริษัทบอร์เนียวแอนด์โทไค เปล่ียนช่ือและโลโก้เป็น “อินซ์เคป” ประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว ซึง่ก็
เลือกท่ีจะจดักิจกรรมพิเศษ เพ่ือทําให้กลุม่เป้าหมายคือพนกังานในองค์กรเกิดความเช่ือมัน่ และมี
สว่นร่วมในการเปล่ียนแปลงนี ้กิจกรรมพิเศษในครัง้นีทํ้าให้พนกังานทกุคนยอมรับการ
เปล่ียนแปลงอยา่งง่ายดาย ซึง่กรณีศกึษานีก็้เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นถึงพลงัของกิจกรรม
พิเศษในส่ือสารแบรนด์องค์กร เพราะกิจกรรมพิเศษทําให้กลุม่เป้าหมายได้รับประสบการณ์ตรงกบั
แบรนด์ ซึง่จะนําไปสูค่วามเช่ือมัน่ ความนิยมชมชอบในแบรนด์ ดงัท่ีคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ 
(สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เลา่ให้ฟังดงันี ้
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“งานนัน้ทํา internal communication ใช ้event เขา้มา 
พอเรารู้ว่าการเปลีย่น แต่ชือ่มนัมีความหมายมากกว่านัน้
ในความรู้สึกคน เพราะเขาซ่ึงเป็น บอเนียว แอน โทไค ชัน้
อยู่มา 80 ปี 100 ปี บางคนทํางาน 30 40 ปี แลว้อยู่ดี ๆ 
เอาชือ่อะไรมาใหไ้ม่รู้ ไม่เคยไดยิ้น…ถา้คณุจะ change 
จริง ๆ คณุตอ้งทําใหเ้ขามีความเชือ่มัน่ และการทีค่ณุไป
บอก ๆ เขาไม่ไดห้รอก มนัตอ้งสือ่สารเขา้ไป อนันีเ้รามอง
มนัน่าจะเป็นอะไรทีดี่ทีส่ดุและเร็วทีส่ดุ และก็ทําใหเ้ขาเกิด
การมีส่วนร่วม participation ก็จดั event ข้ึนมา...ก็เป็น 
new change ใชป้ระกาศตวัใหญ่ ปรากฏว่าพนกังาน 
บอร์เนียว แอน โทไค ไม่เคยรู้เลยว่าทัง้องค์กรมีคนอยู่ 
4000 กว่าคน แลว้คําว่า 4000 เขาไม่เห็นภาพ พอเดินเขา้
ไปในศูนย์สิริกิต์ิ คือใหญ่ทีส่ดุในศูนย์สิริกิต์ิ planetary hall 
3 มนัก็ใหญ่มาก…ไปปุ๊ บก็ทําเสือ้อินซ์เคป ขาวแดง 
พนกังานก็หยดุเลยนะสัง่หยดุทัง้เครือ หยดุวนัทํางาน ปิด
ศูนย์สิริกิต์ิเอาเขามา…ทกุคนมานัง่ปุ๊ บขอใหห้ยิบเสือ้ของ
ตวัแลว้ข้ึนมาใส่ พอใส่ปุ๊ บก็ออกเป็นขาวแดงพรึบ มนัก็
มอง มนัก็แบบว่าขนลกุ มนัคือตอ้ง feel...เชือ่ไหมวนัเดียว
ทกุคน in หมด เพราะทกุคนกลบัไปพดูสนกุมาก ตัง้แต่
ทํางานมาไม่เคยไดมี้ส่วนร่วมในงานนี ้และก็ไม่มีคําปฏิเสธ
อินซ์เคปอีกต่อไป” 

 นอกจากกิจกรรมพิเศษมีบทบาทสําคญัในการส่ือสารแบรนด์องค์กร หรือแบรนด์
ผลติภณัฑ์/บริการขององค์กรแล้ว กิจกรรมพิเศษยงัทําหน้าท่ีสนบัสนนุสื่อหรือเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดอ่ืน ๆ ขององค์กรได้อีกด้วย ดงักรณีของธนาคารกสกิรไทยท่ีคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม 
(สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) กลา่ววา่บอ่ยครัง้ท่ีการจดักิจกรรมพิเศษของธนาคารกสกิรไทย
ช่วยกระตุ้นความสนใจของกลุม่เป้าหมาย รวมถึงชว่ยตอกยํา้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือบริการเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 
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 “ยกตวัอย่างเช่น event ทีเ่ราไปทําต่างจงัหวดัอย่างเนีย่ 
คือต่างจงัหวดัเนีย่ วิธีการรบัสือ่เคา้ไม่ไดเ้หมือนอยู่ใน
กรุงเทพ อย่างเช่นไปจงัหวดั เอ่อ เชียงใหม่ สรุาษฎร์…
เวลาเคา้เห็นเราจดั event เหมือนว่าเราจดัคาราวาน 
troop ออกไปทัว่เมือง เคา้ก็จะ อา้ว มีบตัร K Bank มีอนั
นีด้ว้ยเหรอ ซ่ึงจริง ๆ แลว้สือ่ประชาสมัพนัธ์อืน่ ๆ มนัทํา
หนา้ทีข่องมนั แต่มนัไปไม่ถึง มนัอาจจะไปไม่ถึง local … 
ซ่ึงพอเราไปถึง เราไปจดักิจกรรมที ่ณ ทีพ่วกแบบตาม 
local มนัทําใหค้นเนีย่รู้จกัอนันี ้แลว้เคา้ก็พดูต่อ เฮย้ ไปดู
รถ ไปดู mascot เคา้มีมาแห่ทัว่เมืองเคา้อนันัน้มาโชว์ อนั
นีก็้เหมือนกบัว่าเป็นการรบัรู้ของลูกคา้จากงาน event เรา
ก็สามารถแนะนํา บอกเคา้ไดว่้าเดีย๋วพีส่ามารถไปดู เราลอ้
มาจากหนงั จากโฆษณา มนัทําใหเ้รายอ้นกลบัไปสนใจว่า 
พอเคา้ไปดูปุ๊ ป เคา้ก็จะ remind ไดว่้าอ๋อ เอ่อ ทีม่นัเคยมา
อาทิตย์ทีแ่ลว้ไง อะไรอย่างเงีย้ นี ่ก็อาจจะช่วยจดจํา ก็พดู
ต่อ” 

(คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 

  

4.4 การเลือกจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ขององค์กรธุรกจิ 

เม่ือถามถึงแนวทางในการตดัสนิใจเลือกใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารกบั
กลุม่เป้าหมาย ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้ 6 ท่านให้คําตอบไปในทิศทางเดียวกนัวา่ การเลือกใช้กิจกรรม
พิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ต้องพิจารณาปัจจยัสําคญั 3 ประการร่วมกนั นัน่คือ วตัถปุระสงค์ของ
การสื่อสาร กลุม่เป้าหมาย และเนือ้หาหลกัท่ีต้องการจะสื่อสาร (Key Message)  

 คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดัการภาพลกัษณ์องค์กรของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้อธิบายได้อยา่งชดัเจน โดยยกตวัอยา่งโครงการแบง่ปัน 1 วนัใน 1 ปี (One 
Day in a Year) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ คือ เพ่ือส่ือสารจดุยืนหรือ
ตําแหนง่ของแบรนด์ (Brand Positioning) ของธนาคาร นัน่คือ “ไปด้วยกนั ไปได้ไกล หรือ 
Together We Can” โดยมีเยาวชน คนรุ่นใหม ่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัในการส่ือสาร โดยเนือ้หา
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หลกัท่ีต้องการจะส่ือสาร (Key Message) คือเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมมือกบัธนาคารฯ เพ่ือ
พฒันาสงัคมไทยให้ดีขึน้ ดงันัน้การส่ือสารก็จะเร่ิมจากการใช้โฆษณาผา่นส่ือมวลชนก่อน หลงัจาก
นัน้ก็ใช้การสื่อสารผา่นส่ือออนไลน์ เพราะกลุม่เป้าหมายบริโภคสื่ออินเตอร์เน็ตคอ่นข้างมาก 
หลงัจากนัน้เม่ือต้องการให้เยาวชนมาร่วมมือกบัธนาคารแล้ว ก็ต้องเลือกจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม
กบักลุม่เป้าหมาย  เชน่ การลงมือลงแรงไปทําอะไรสกัอยา่งร่วมกบัเพ่ือนหรือดารา นกัร้องท่ีพวก
เขาช่ืนชอบ เป็นต้น เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษนัน้นา่สนใจ ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากกลุม่เป้าหมาย
ของโครงการ 

“…ถา้พดูกบัเคา้เฉย ๆ ไม่ใหเ้คา้ทําอะไรเลย ไปชวนเคา้ 
volunteer แลว้ใหเ้คา้ไปหาทําเอง เคา้ก็งงไปเลย อ่ะ 
ฉะนัน้ตอ้งมี event มีกิจกรรมทีเ่คา้มาร่วมไดแ้ละคราวนีก็้
มีกิจกรรมแลว้ จะชวนเคา้มานัง่สมัมนาก็เบือ่กนัตาย มนั
ตอ้งเป็นกิจกรรมทีอ่่ะมี อ่ะคนเหล่านีช้อบอะไร คือเราไปดู
พฤติกรรมเคา้อ่ะ หน่ึงคือเคา้ไปตามเพือ่น ๆ คือถา้มีเพือ่น
ทําอะไรทําดว้ย ไม่ทําอะไรคนเดียว สองมี idol ถา้ idol 
ทําอะไรทีน่่าสนใจทําตาม ฉะนัน้กิจกรรมทีเ่ราจดัเราก็บอก
ว่ามากนัไดเ้ป็นหมู่คณะเลยนะ ชวนเพือ่นบอกต่อมีศิลปิน
อะไรอย่างเนีย่ สามพฤติกรรมเคา้ชอบอะไร อ่ะดนตรี 
entertainment นีมี้อะไร มนัก็เป็นตวัที ่ทีก่รอบมนัข้ึนมา 
รวมมนัข้ึนมาว่า event นีเ้ป็นแบบนีเ้พือ่ตอบโจทย์เรา 
อย่างนีโ้ครงของโจทย์มนัก็เหมือนกบัทําโฆษณา ทําพีอาร์
ประมาณนัน้” 

(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) 

 

อยา่งไรก็ดี ปัจจยัหลกัท่ีสําคญัในการเลือกกิจกรรมพเิศษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร     
แบรนด์ ก็คือ กลุม่เป้าหมายของการสื่อสาร นัน่คือ หากกลุม่เป้าหมายของการสื่อสารเป็น
ประชาชนทัว่ไป มีจํานวนมาก (Mass) ก็จะใช้เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิง่
การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือหลกั และอาจจะใช้กิจกรรมพเิศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัสนบัสนนุ
หรือสว่นเสริม แตห่ากกลุม่เป้าหมายของการส่ือสารนัน้ชดัเจน ก็จะเลือกใช้กิจกรรมพิเศษ เช่น การ
จดัแถลงขา่วกบัส่ือมวลชน ก็ควรอยูร่ะหวา่ง 13.00 – 15.00 น. ของวนัธรรมดา เพ่ือให้ส่ือมวลชน
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สามารถกลบัไปเขียนขา่วเพ่ือปิดต้นฉบบัได้ทนักบัหนงัสือพิมพ์วนัตอ่ไป หรือหากเป็นส่ือมวลชน
ประเภทนิตยสาร ก็ต้องทราบกําหนดปิดเลม่ เพ่ือจะได้จดังานไมต่รงกบัวนัปิดต้นฉบบั 

หากเป็นการเปิดตวัผลติภณัฑ์กบักลุม่ลกูค้าพิเศษ ดงัเช่น ธนาคารกสกิรไทย ท่ีมีกลุม่
ลกูค้าระดบั Wisdom ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าชัน้สงู มีธุรกรรมทางการเงินกบัธนาคารในวงเงินจํานวน
มาก การสื่อสารกบักลุม่เป้าหมายนีจ้ะไมมี่การใช้ส่ือโฆษณา ธนาคารก็เลือกใช้กิจกรรมพิเศษเป็น
เคร่ืองมือหลกัในการส่ือสารกบักลุม่เป้าหมาย โดยเลือกจดักิจกรรมให้เหมาะสมวิถีชีวิต (Lifestyle) 
หรืออายขุองลกูค้า (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 

เม่ือองค์กรธุรกิจตดัสนิใจวา่จะใช้กิจกรรมพิเศษในการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมาย
แล้ว ลําดบัตอ่ไปก็จะเป็นหน้าท่ีของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีเป็น
ผู้บริหารบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษทัง้ 2 องค์กร (คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, สมัภาษณ์, 
6 ธนัวาคม 2555; คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ให้ข้อมลูคล้ายคลงึกนั
วา่ เม่ือได้รับการมอบหมายงานหรือ “โจทย์” จากองค์กรธุรกิจท่ีเป็นลกูค้าให้จดักิจกรรมพิเศษแล้ว 
การทํางานก็เร่ิมจากการวิเคราะห์บคุลกิลกัษณะขององค์กรหรือผลติภณัฑ์ เพ่ือจะทําให้ทราบถึง
กลุม่เป้าหมายท่ีต้องการจะสื่อสาร รวมทัง้ศกึษาวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมพเิศษ แล้วจงึจะ
วิเคราะห์ตอ่ไปวา่สิง่ใดจะสามารถเข้าถงึหรือจบัใจ (Touch) กลุม่เป้าหมายได้มากท่ีสดุ แล้วจงึจะ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษได้  

นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายยงัมีผลตอ่การตดัสนิใจเลือกสถานท่ีจดังาน โดยผู้จดังานจะต้อง
เข้าใจวิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมายเพ่ือจะได้เลือกสถานท่ีจดังานให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ เช่น กรณีการเปิดตวับตัรเดบติเฮลโลคติตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสกิรไทย ท่ี
เลือกห้างสรรพสนิค้าเน่ืองจากกลุม่เป้าหมายหลกัเป็นผู้หญิง และเลือกจดังานท่ีห้างสรรพสนิค้า
เซน็ทรัลลาดพร้าวเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีการเข้าออกของคนจํานวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว ทําให้
สามารถขยายจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษได้ง่ายและสามารถดงึดดูความสนใจของคนจํานวน
มากได้  

 “…เซ็นทรลัลาดพร้าวมีทัง้กลุ่มเด็กนกัเรียน นกัศึกษา 
คนทํางาน ครอบครวั เป็นท่ารถในการเปลีย่นข้ึนรถ MRT 
มาต่อโน่นต่อนีก่นั ฉะนัน้คนจะมีพฤติกรรมในการเดินหา้ง
นีอ้าทิตย์นึงไม่ต่ํากว่า 2 ครัง้ดว้ยความจําเป็นทีจ่ะตอ้งเดิน 
เราไม่ไดว่้าจําเป็นอยากมาถึงจะมา ฉะนัน้เนีย่ก็อาศยักลุ่ม 
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traffic ทีม่นัเยอะอยู่แลว้เนีย่เลือก location นัน้ เพือ่ทีจ่ะ 
draw ใหก้ลุ่มตรงนัน้มา…”  

(คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 

 

จะเห็นได้วา่ นอกจากกลุม่เป้าหมายจะเป็นปัจจยัสําคญัในการตดัสนิใจเลือกใช้กิจกรรม
พิเศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแล้ว กลุม่เป้าหมายยงัมีอิทธิพลตอ่การออกแบบกิจกรรม
พิเศษอีกด้วย ยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษของ
ผู้วิจยั ท่ีได้รับมอบหมายให้วางแผนการจดักิจกรรมพิเศษให้กบับริษัท โคคา-โคลา่ (ประเทศไทย) 
จํากดั จํานวน 2 กิจกรรม ซึง่เป็นกิจกรรมแนวงานเลีย้งสงัสรรค์หรือปาร์ตี ้(Party) ทัง้คู ่สําหรับ
กิจกรรมแรก กลุม่เป้าหมายคือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทโคคา-โคลา่ทัว่ทัง้เอเชีย-แปซฟิิก จงึ
เลือกท่ีจะจดัเป็นงานเลีย้งทานอาหารค่ําแบบหรูหรา มีการแสดงศลิปวฒันธรรมไทยอยา่งเช่นมวย
ไทย รําไทย และเลือกจดังานท่ีวงัจกัรพงษ์ สว่นงานท่ีสอง เป็นงานเลีย้งขอบคณุอาสาสมคัรใน
โครงการอาสาสมคัรพลงับวก ซึง่เป็นโครงการรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ของบริษัทโคคา-โคลา่ 
(ประเทศไทย) จํากดั ผู้มาร่วมงานจะเป็นกลุม่เยาวชน คนรุ่นใหม ่ดงันัน้ก็จะจดังานใน
ห้างสรรพสนิค้าใจกลางเมือง มีการเดนิแฟชัน่โชว์โดยดารา นายแบบ-นางแบบรุ่นใหม ่การแสดง
ดนตรีของนกัร้องช่ือดงั บรรยากาศในงานก็จะสนกุสนาน สะท้อนแบรนด์ของโคคา-โคลา่ ท่ีสดใส 
กระฉบักระเฉง เป็นต้น 

  

4.5 บทสรุป 

 ในบทนี ้ผู้วิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีเป็นการส่ือสาร
สองทาง ลกัษณะเดน่ของกิจกรรมพิเศษก็คือ สามารถทําให้กลุม่เป้าหมายมีปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์
และเกิดประสบการณ์ตรงกบัแบรนด์ขององค์กรหรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ได้  

สําหรับความหมายของคําวา่แบรนด์นัน้ ผู้วิจยัพบวา่มี 2 มมุมองนัน่คือ แบรนด์หมายถึง
สญัลกัษณ์ หรือโลโก้ ซึง่เป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้ อีกมมุมองก็คือ แบรนด์เป็นบคุลกิลกัษณะขององค์กร 
เป็นการรับรู้ของคน (กลุม่เป้าหมาย) เก่ียวกบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์นัน้ ๆ ซึง่การให้ความหมายของ
คําวา่แบรนด์ท่ีแตกตา่งกนันัน้ นา่จะเป็นผลมาจากความแตกตา่งในด้านประสบการณ์การทํางาน
ของผู้ให้ข้อมลูหลกัในด้านส่ือสารแบรนด์ 
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 องค์กรธุรกิจนิยมใช้กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ เน่ืองจากกิจกรรมพิเศษทําให้
กลุม่เป้าหมายได้สมัผสักบัแบรนด์ ได้รับรู้หรือเข้าใจบคุลกิลกัษณะของแบรนด์ เน่ืองจาก
กลุม่เป้าหมายมีประสบการณ์ตรงกบัแบรนด์ การเลือกใช้กิจกรรมพิเศษให้เหมาะสมนัน้ ก็ต้อง
ขึน้อยูก่บักลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารและเนือ้หาหลกัท่ีองค์กรต้องการสื่อสาร 
นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายยงัเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมพิเศษให้เหมาะสมกบั
วิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมายและสะท้อนแบรนด์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 บทตอ่ไป จะกลา่วถงึประเภท รูปแบบ และหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้เข้าใจวา่
กิจกรรมพิเศษจะช่วยสามารถส่ือสารแบรนด์ได้อยา่งไรบ้าง  



 
 

 
 

 
 

บทที่ 5 

รูปแบบและหน้าที่ของกจิกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 
 
 บทท่ี 5 นี ้ผู้วิจยันําเสนอรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ท่ีได้รับความ
นิยมจากองค์กรธุรกิจในการส่ือสารแบรนด์ รวมทัง้หน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษทัง้ 4 หน้าท่ี ซึง่สะท้อน
ผา่นวิธีการนําเสนอท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะกิจกรรม เพ่ือเป็นความเข้าใจขัน้พืน้ฐานในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษตอ่ไป 

 

5.1 รูปแบบกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ ร่วมกบัการฝึกปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษของผู้วิจยั พบวา่ รูปแบบของกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรนิยมใช้ในการสื่อสารแบรนด์
คอ่นข้างจะคล้ายคลงึกนั แตจ่ะแตกตา่งกนัท่ีการสร้างสรรค์รูปแบบของงานให้มีความน่าสนใจ 
แปลกใหมแ่ละดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย  

 ในการแบง่ประเภทของกิจกรรมพิเศษนัน้ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนกัวิชาชีพด้านการจดั
กิจกรรมพิเศษ การสื่อสารแบรนด์ รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ พบวา่ นกัวิชาชีพแบง่ประเภท
กิจกรรมพิเศษตามลกัษณะของกลุม่เป้าหมาย กลา่วคือ กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบั
กลุม่เป้าหมายภายนอกองค์กร และกิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายใน
องค์กร ซึง่การแบง่ประเภทตามกลุม่เป้าหมายนี ้ก็ได้สะท้อนให้เห็นถงึความสําคญัของ
กลุม่เป้าหมายท่ีมีตอ่การวางแผนและสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษดงัท่ีได้กลา่วถึงในบทท่ี 4 ไปแล้ว 
รายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมพิเศษในแตล่ะประเภทมีดงันี ้

5.1.1 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายนอกองค์กร  

 ประเภทของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายนอกท่ีพบจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึและการปฏิบตังิานของผู้วิจยั มีดงันี ้
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1. การเปิดตวัผลติภณัฑ์หรือบริการใหม ่ (Product Launch) 

เป็นกิจกรรมพเิศษท่ีพบมากท่ีสดุ และนิยมใช้มากท่ีสดุเพ่ือใช้ในการสื่อสารเก่ียวกบัสนิค้า
ขององค์กร อยา่งไรก็ตาม รูปแบบของการจดังานเปิดตวัก็จะแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของ
ผลติภณัฑ์/บริการ หรือลกัษณะองค์กร อยา่งเชน่การเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ 
พลสั พรีเฟอร์ (Citibank Royal Orchid Plus Preferred) ซึง่เป็นบตัรเครดติท่ีเหมาะกบั
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางสม่ําเสมอ ดงันัน้งานเปิดตวัจงึหรูหรา เน้นสีดํา-ทอง มี
แนวคดิเก่ียวกบัการเดนิทาง จดุหมายปลายทาง รวมทัง้การเดนิแฟชัน่โชว์เคร่ืองแตง่กายตาม
ฤดกูาล  แตเ่ม่ือเป็นการเปิดตวับตัรเดบติเฮลโลคติตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสกิรไทย ก็จดั
กิจกรรมท่ีออกแนวสดใส น่ารัก ใช้สีขาว-ชมพเูป็นหลกัในการตกแตง่สถานท่ี รวมทัง้กิจกรรม
ภายในงานก็จดัเป็นมมุถ่ายภาพร่วมกบัตุ๊กตาเฮลโลคติตี (Hello Kitty) เพ่ือให้เหมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมายท่ีเป็นหญิงสาว มีพฤตกิรรมชอบถ่ายภาพ เป็นต้น 

 
ภาพ 5-1 บรรยากาศงานเปิดตวับตัรเครดิตซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ (Citibank Royal 
Orchid Plus Preferred) ณ ห้างสรรพสนิค้าสยามพารากอน 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

2. การเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชน (Press Launch) 

โดยปกตแิล้ว นกัประชาสมัพนัธ์หรือส่ือสารองค์กร จะนิยมจดังานแถลงขา่วกบัส่ือมวลชน 
เพ่ือให้ส่ือมวลชนเป็นกระบอกเสียงท่ีจะนําข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ จากองค์กรไปยงักลุม่เป้าหมายท่ี
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เป็นมวลชน การแถลงขา่วก็มกัจะมีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัองค์กรเจ้าของผลติภณัฑ์ เพ่ือสร้าง
ทศันคตท่ีิดีในกลุม่เป้าหมาย ซึง่การแถลงขา่วลกัษณะนีจ้ะเรียกกนัวา่ Press Conference อยา่งไร
ก็ตาม หากพิจารณาตามความหมายของกิจกรรมพิเศษแล้ว การจดัแถลงขา่วในรูปแบบเดมิ ๆ นี ้
ไมถื่อวา่เป็นกิจกรรมพิเศษ เพราะเน้นการส่ือสารในเชิงให้ข้อมลูขา่วสาร (Inform) มากกวา่จะทํา
การสื่อสารแบรนด์ผา่นจดุสมัผสัทัง้ 5 (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2555)  

อยา่งไรก็ดี ปัจจบุนันี ้การประชาสมัพนัธ์การตลาดก็มีการปรับรูปแบบของการแถลงขา่ว
ให้เป็นการเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชนหรือ Press Launch ซึง่เป็นการแถลงขา่วเก่ียวกบั
ผลติภณัฑ์/บริการขององค์กร เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีขา่วในส่ือมวลชนเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ขององค์กร ใน
ประเดน็นี ้คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ได้อธิบายเพิม่เตมิวา่ 

“การ launch แบบ press launch นีคื่อการใชเ้งินไม่เยอะ 
เพราะการเชิญนกัข่าว เชิญสือ่ launch ใหก้บั press จะ
ไดผ้ลดีในแง่ press เอาไปเขียนข่าวเพือ่ไปบอก... เอาไป
กระจาย... ฝ่าย PR ตอ้งย้ํา ๆๆ ลงข่าวเยอะ ๆ ลูกคา้ก็
อาจจะซ้ือ media เพ่ิมดว้ยเพือ่ใหต้อกย้ําข่าว PR ที่
ออกไป คือ event มนัก็คือ ณ จดุ ๆ หน่ึงทีจ่ะ อาจจะจบั
แค่จดุ ๆ เดียวก็ได ้แต่ไอจ้ดุ ๆ เดียวมนัเหมือนเป็นการโชว์ 
การทําอะไรอย่างหน่ึงเพือ่ใหแ้ขกทีเ่ราเชิญไดร้บัรู้แลว้ไป
กระจายข่าว เหมือนเชิญนกัข่าวมา 100 คนเขียนข่าวไป 
100 ฉบบัแทนทีเ่ราจะมานัง่ซ้ือ PR 100 ฉบบั ต่างกนัเลย
นะ” 

(คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) 

 

 การเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชนนี ้ก็ยงัคงรูปแบบของงานแถลงขา่ว แตไ่ด้เพิ่มกิจกรรม
ตา่ง ๆ เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัส่ือมวลชนตามหลกัของกิจกรรมพิเศษอีกด้วย เช่น งาน
เปิดตวัเว็บไซต์ Beauty Advocate ซึง่เป็นเว็บไซต์เก่ียวกบัความงามของบตัรเครดิตเคทีซี (KTC) 
โดยท่ีบตัรเครดติเคทีซีได้ร่วมมือกบัคลนิิกช่ือดงั 7 แห่งของประเทศไทยในการให้ข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสริมความงาม รวมทัง้โปรโมชัน่พิเศษตา่ง ๆ สําหรับลกูค้าบตัรเครดติเคทีซี ดงันัน้ในวนัเปิดตวั
เว็บไซต์กบัส่ือมวลชน ก็จะมีจดัแถลงขา่วตามปกต ิโดยมีผู้บริหารของบตัรเครดติเคทีซีและ
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ผู้บริหารคลนิิกเสริมความงามทัง้ 7 ท่านมาร่วมแถลงขา่วและตอบข้อซกัถามของส่ือมวลชน 
นอกจากนีย้งัทําให้ส่ือมวลชนได้มีประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัการเสริมความงาม ด้วยการให้คลนิิก
ทัง้ 7 แห่งมาจดับธูให้คําแนะนําด้านความงาม หรือเสริมความงาม เช่น นวดหน้า ให้กบัส่ือมวลชน
ท่ีมาร่วมงาน  

 จะเห็นได้วา่ แนวคดิของการแถลงข่าวในงานประชาสมัพนัธ์องค์กร เม่ือนํากิจกรรมเพ่ือ
สร้างประสบการณ์ตรงให้กบัส่ือมวลชนมาเสริมเข้าไปแล้ว ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษในงาน
ประชาสมัพนัธ์การตลาด หรือการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม เพ่ือใช้ในการสื่อสารแบรนด์
ผลติภณัฑ์หรือบริการได้ 

 
ภาพ 5-2 บรรยากาศงานเปิดตวัเว็บไซต์ Beauty Advocate ของบตัรเครดติเคทีซี (KTC) กบั
ส่ือมวลชน ณ KTC Pop สขุมุวิท 33 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

3. งานเลีย้งขอบคณุ (Thank-you Party) 

งานเลีย้งขอบคณุก็เป็นกิจกรรมพิเศษรูปแบบหนึง่ท่ีใช้สําหรับการส่ือสารแบรนด์กบั
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ไมว่า่จะเป็นลกูค้า ตวัแทนจําหนา่ย หรือผู้ให้การสนบัสนนุองค์กรในรูปแบบ
ตา่ง ๆ การจดังานเลีย้งขอบคณุเป็นการสร้างความประทบัใจตอ่แบรนด์รูปแบบหนึง่ ซึง่หาก
กลุม่เป้าหมายเกิดความประทบัใจกบังานแล้ว ก็จะมีทศันคตท่ีิดีตอ่แบรนด์นัน่เอง ดงัตวัอยา่งเช่น
ธนาคารกสกิรไทย ท่ีคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้เปิดเผยวา่ ธนาคาร
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ให้ความสําคญักบังานขอบคณุตา่ง ๆ เพราะ “เราอยากสร้างความประทบัใจ เพราะจริง ๆ แลว้ทกุ 
bank เนีย่ใชก้ลยทุธ์เดียวกนั แต่เราเนีย่จะทําใหพิ้เศษมากกว่าเคา้ ก็คือเราจะพยายามจดัข้ึนมา
ใหเ้ป็น exclusive สําหรบัเคา้ คณุหาทีไ่หนไม่ได ้คณุซ้ือก็ไม่ได ้อะไรอย่างนี ้แลว้ก็พอเราเนน้ เนีย่
ลูกคา้ก็จะพอใจ”  

แนวคดิการจดังานขอบคณุแบบเฉพาะกลุม่ หรือ Exclusive นี ้ได้ผลมากในด้านการสร้าง
ความประทบัใจ ดงัท่ีผู้วิจยัได้ประสบในการไปจดักิจกรรมขอบคณุอาสาสมคัรท่ีเคยมาร่วม
กิจกรรมเพ่ือสงัคมกบัองค์กร ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่อาสาสมคัรท่ีมา
ร่วมงาน จะมีจํานวนจํากดั ดงันัน้ผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกเข้ามาในงานก็จะมีความรู้สกึพิเศษในระดบัหนึง่ 
นอกจากนีกิ้จกรรมในงานยงัไมส่ามารถหาได้จากท่ีไหน ไมว่า่จะเป็นการแสดงดนตรีของวง         
โมเดร์ินด๊อกแบบใกล้ชิด หรือของท่ีระลกึในงานท่ีเป็นนํา้อดัลมโคคา-โคลาในกลอ่งพิเศษพร้อม
ป้ายข้อความขอบคณุอาสาสมคัรท่ีระบช่ืุอของอาสาสมคัรแตล่ะคน สิง่เลก็ ๆ น้อย ๆ เหลา่นี ้แสดง
ให้เห็นถงึความใสใ่จขององค์กรท่ีมีตอ่อาสาสมคัรทกุคน ซึง่ความประทบัใจของอาสาสมคัรท่ีมีตอ่
บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดันี ้ทําให้กลุม่เป้าหมายช่ืนชมในตวัองค์กร พร้อมท่ีจะให้
ความร่วมมือกบัองค์กร ซึง่สะท้อนผา่นการประเมินผลจากแบบสอบถามท่ีทกุคนพงึพอใจใน
กิจกรรม อยากจะร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ขององค์กรในอนาคต  

  
ภาพ 5-3 และ 5-4 บรรยากาศวนังานขอบคณุอาสาสมคัรพลงับวกของบริษัท โคคา-โคลา 
(ประเทศไทย) จํากดั ณ ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ และของท่ีระลกึงานท่ีมีป้ายข้อความ
ขอบคณุอาสาสมคัรแตล่ะคน 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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4. กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR Events)  

ปัจจบุนันี ้ลกัษณะกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ท่ีนิยมจดั คือ กิจกรรมเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม หรือ Corporate Social Responsibility Event (CSR Event) ซึง่
กิจกรรมรูปแบบนีก็้สามารถสื่อสารแบรนด์องค์กรได้เป็นอยา่งดี อยา่งเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์จดั
กิจกรรม CSR Event ตา่ง ๆ เพ่ือสะท้อนแบรนด์ขององค์กรวา่ “เราเป็นแบรนด์ที ่care สงัคม เรา
เป็นแบรนด์ทีส่่งเสริมเร่ืองเยาวชนอย่างนีค่้ะ” (คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 
2555) หรือบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ตวัแทนจําหน่ายเคร่ืองสําอางช่ือดงัของตา่งประเทศ 
ก็จดัโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) เพ่ือรณรงค์
ให้หญิงไทยรู้จกัดแูลตนเองเพ่ือป้องกนัมะเร็งเต้านม รวมทัง้บริจาคเงินสมทบทนุในการวิจยั
เก่ียวกบัมะเร็งเต้านมให้กบัสภากาชาดไทย ซึง่ก็เป็นกิจกรรมท่ีสะท้อนถงึแบรนด์ขององค์กรท่ีเห็น
ถึงความสําคญัของผู้หญิงซึง่ก็คือกลุม่เป้าหมายหลกัของผลติภณัฑ์ของบริษัท เอลก้า (ประเทศ
ไทย) จํากดั 

ลกัษณะการจดักิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมของแตล่ะองค์กร ก็ได้เปล่ียน
รูปแบบไป โดยท่ีองค์กรตา่ง ๆ จะเชิญชวนกลุม่เป้าหมายทัง้ภายในและภายนอกเข้ามามีบทบาท 
หรือมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ  เช่น บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั มีโครงการ
อาสาสมคัรพลงับวก ท่ีให้ประชาชนทัว่ไป รวมถงึพนกังานของบริษัท ได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรม  
ตา่ง ๆ กบัองค์กร เช่นการเก็บขยะตามชายหาด หรือสร้างฝายชะลอนํา้ตามแนวพระราชดําริ โดย
กิจกรรมเหลา่นีก็้ทําให้ผู้ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้บคุลกิลกัษณะหรือความเป็นแบรนด์ของบริษัท 
โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั นอกจากนี ้องค์กรยงัจะได้พืน้ท่ีขา่วประชาสมัพนัธ์ เพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์ในระดบัมวลชนอีกด้วย 
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ภาพ 5-5 บรรยากาศการสร้างฝายชะลอนํา้ตามแนวพระราชดําริ ท่ีจงัหวดัลําปาง  
 
ท่ีมา:  เว็บไซต์อาสาสมคัรพลงับวกกบัโคคา-โคลา 
http://www.icoke.co.th/livepositively/coke_volunteeractivity.php  
 

5. กิจกรรมกบัส่ือมวลชน (Media Events) 

นอกจากการจดังานเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชนแล้ว ก็ยงัมีกิจกรรมพิเศษท่ีจดัให้กบั
ส่ือมวลชน เพ่ือส่ือสารแบรนด์องค์กรกบัส่ือมวลชน และผา่นส่ือมวลชนไปยงัประชาชนทัว่ไป 
ยกตวัอยา่งเช่น กิจกรรมพบส่ือมวลชนหรือ Meet the Press ของเครือเจริญโภคภณัฑ์ ซึง่ประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมยอ่ย ๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็น “คยุกบัซีพี” เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของซีพีใน
ระดบัตา่ง ๆ ตัง้แตผู่้จดัการไปถึงระดบักรรมการผู้จดัการได้พบปะกบัส่ือมวลชน จะจดัทกุ ๆ 2 
เดือน หรือ “ซพีีเสวนา” เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้บริหารมาพดูคยุกบัส่ือมวลชนในประเดน็ใดประเดน็หนึง่
โดยมีพนกังานของซีพีเป็นผู้ ดําเนินรายการ (Moderator) การเลือกประเดน็ก็จะให้เหมาะกบั
สถานการณ์และกลุม่ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน หรือ “คยุกบั CEO” เป็นกิจกรรมท่ีให้ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของทกุบริษัทในเครือมาแถลงขา่วร่วมกบัประธานบริษัทของกลุม่เครือ
เจริญโภคภณัฑ์ รวมทัง้ “มมุเศรษฐกิจ” ท่ีเชิญผู้บริหารของบริษัทในเครือมาวิเคราะห์ทิศทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม และ “มมุธุรกิจ” ท่ีผู้บริหารจะมาบรรยายหรือให้ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ี
เป็นท่ีนา่สนใจของคนในสงัคมหรือส่ือมวลชน เป็นต้น กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเครือเจริญโภคภณัฑ์จดั
ขึน้กบัส่ือมวลชนนัน้ก็เพ่ือสร้างแบรนด์ของเครือเจริญโภคภณัฑ์ในฐานะองค์กรแหง่ความรู้ ดงัท่ี
คณุสธุนา หงษ์ทอง (สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) ได้ให้สมัภาษณ์วา่  
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“การทีเ่ราทําทัง้หมดเนีย่เพราะตอ้งการใหเ้ขามีความรู้สึก
ว่าเราเป็นสถาบนั คือเราเป็นสถาบนัทีมี่องค์ความรู้จาก
ประสบการณ์จริง คือคนของเรารู้จากทําจริง รู้จริงทําจริง 
ซ่ึงตรงนีใ้หเ้ขารู้สึกว่า knowledge-based องค์กรทีเ่ป็น 
knowledge-based เพราะท่านประธานใหค้วามสําคญั
เร่ืองเทคโนโลยีอะไรต่าง ๆ ก็จะมีการสือ่ออกไปใช่ไหม 
แลว้ก็เร่ืองวิสยัทศัน์ต่าง ๆ ก็จะออกสือ่ไป pass message 
ของท่านประธานออกไป ตรงนีก็้เป็นการสร้าง image 
สร้างภาพลกัษณ์ของเครือ” 

 
ภาพ 5-6 บรรยากาศในงาน “คยุกบั ซี.พี.” ครัง้ท่ี 2/2555 ณ อาคารซพีีทาวเวอร์  
 
ท่ีมา:  เว็บไซต์ CP e-News 
(http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=
1182) 
 

6. งานประชมุสมัมนาตวัแทนจําหน่าย (Dealer Conferences) 

การจดัประชมุตวัแทนจําหนา่ยผลติภณัฑ์หรือบริการขององค์กรก็เป็นกิจกรรมเพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์รูปแบบหนึง่ และยงัชว่ยการทําการตลาดอีกด้วย เพราะการส่ือสารการตลาดใน
ปัจจบุนันี ้โดยเฉพาะการประชาสมัพนัธ์การตลาด จะต้องสนบัสนนุงานขายขององค์กรได้ด้วย 
ดงัท่ีคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์ ได้
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เลา่ถงึประสบการณ์การจดัประชมุสมัมนาตวัแทนจําหน่ายให้กบับริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) 
จํากดั เพ่ือประชาสมัพนัธ์รถกระบะรุ่นไฮลกัซ์ วีโก้ แชมป์วา่ การเดนิสายจดัประชมุสมัมนากบั
ตวัแทนจําหนา่ย ทําให้ตวัแทนจําหนา่ยเกิดความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ใหมก่่อนการเปิดตวัผลติภณัฑ์ 
เพราะการจดัประชมุสมัมนาเป็นการส่ือสารแบรนด์และผลติภณัฑ์กบักลุม่เป้าหมายอยา่งใกล้ชิด 
ทําให้กลุม่เป้าหมายรับรู้ เข้าใจและมัน่ใจในแบรนด์นัน้ ๆ  

“เราไม่เคยปฏิเสธว่า PR ไม่ช่วยขายของ ไม่เคยปฏิเสธนะ
คะ เพียงแต่ว่าเราไม่ไดบ้อกว่าเขาจะซ้ือทนัที แต่ว่าคณุทํา
ไปเถอะ เราว่าเขาซ้ือคณุแน่ งัน้งาน event ก็เหมือนกนั 
งาน event เนีย่อย่างทีบ่อกมนั success story มนัทนัที 
อย่างนอ้ยในกลุ่มนัน้…งัน้พอเสร็จหน่ึง meeting หน่ึง 
conference เราจะเห็นภาพหนา้ตา dealer จะเปลีย่นไป 
แลว้ลูกคา้เองเขาจะจบัไดท้นัทีว่า dealer บอกว่าของสัง่
เพ่ิม ขอเขา้คิวสัง่รถเพ่ิมจํานวนเท่านัน้เท่านีเ้ท่าโนน้ เราก็
พอใจในทีส่ดุพอถึงวนั launch จริง ๆ เนีย่ ปรากฏ 
success แต่เขาไม่รู้เบือ้งหลงัการถ่ายทํามีการเดินสาย 
commit dealer” 

(คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)  

 

7. การแสดงดนตรี หรือคอนเสร์ิต (Concerts) 

คอนเสร์ิตเป็นการส่ือสารแบรนด์ผา่นความบนัเทิง ซึง่คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 
6 ธนัวาคม 2555) ยกตวัอยา่งงานของบริษัท CMC คือ คอนเสร์ิตของ ศกัดิส์ทิธ์ิ เวชสภุาพร (โต)๋ 
ซึง่แม้วา่โตจ๋ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กบัแบรนด์ซปุไก่สกดั แตก่ารจดัคอนเสร์ิตก็จะเน้นไปท่ีตวัศลิปิน 
เน้นไปท่ีการแสดงดนตรี มากกวา่ท่ีจะนําเสนอผลติภณัฑ์ หรือตามคําพดูของ คณุกรณฑ์ทอง ตน
อารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ท่ีเรียกวา่ “content นํา sponsor” กิจกรรมในลกัษณะนีจ้ะ
ช่วยส่ือสารแบรนด์ของผลติภณัฑ์ร่วมไปกบัความสนกุสนานของกิจกรรมพิเศษ ซึง่ก็คือการแสดง
ดนตรี 

“อนันีก็้จะเป็น entertainment ก็จะมี concert โต๋ พีทํ่า
เป็น  production  และ promotor ร่วม ทีเ่ป็นเจ้าของ 
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event ร่วมกบั SONY MUSIC อนันีเ้ราก็ใช ้content นํา 
sponsor ในนีก็้มี BRAND ทีม่ากบันอ้งโต๋ใช่ไหมค่ะ เรา 
promote ตวั event มากกว่าทีจ่ะ promote สินคา้” 

(คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555)  

 

8. นิทรรศการ (Exhibitions) 

การจดังานนิทรรศการก็เป็นกิจกรรมพิเศษท่ีส่ือสารแบรนด์ได้ดี เพราะองค์กรสามารถให้
ข้อมลูขา่วสารกบัผู้มาร่วมชมนิทรรศการได้อยา่งละเอียด รวมทัง้ผู้ ร่วมชมนิทรรศการก็มีปฏิสมัพนัธ์
กบัองค์กร หรือพนกังานขององค์กร ดงันัน้การได้สมัผสักบัองค์กรผา่นข้อมลูขา่วสารหรือพนกังานก็
ทําให้ผู้ ร่วมชมนิทรรศการรับรู้ถึงบคุลกิลกัษณะหรือแบรนด์ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์ได้ เช่น งาน
มหกรรมแสดงสนิค้าหอการค้าไทย หรือ TCC Expo ในปี พ.ศ. 2555 ท่ีเป็นการจดังานเพื่อเฉลมิ
ฉลองครบรอบ 80 ปีของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึง่ก็ทําให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จกักบัสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถงึความสําเร็จของสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทยในปัจจบุนั หรือ
งานบีโอไอแฟร์ (BOI Fair) ท่ีจดัโดยสํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ซึง่ก็เป็นการ
สะท้อนภาพลกัษณ์ของการลงทนุในประเทศไทยโดยผู้ประกอบการตา่ง ๆ แสดงให้เห็นถึงความ
มัน่ใจของนกัลงทนุท่ีมีตอ่ประเทศไทย รวมทัง้ส่ือสารในประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีเป็นแนวคดิหลกัของการ
จดังานในแตล่ะปี อยา่งเชน่งานบีโอไอแฟร์ 2011 ก็จะมีแนวคดิวา่ "รวมพลงันํา้ใจ โลกสดใส ไทย
ยัง่ยืน"  นอกจากนีอ้งค์กรตา่ง ๆ ท่ีมาร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน ก็จะได้โอกาสในการส่ือสาร
แบรนด์ของตนเองให้กบัผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการด้วย อยา่งเช่นบริษัทผู้ผลติกระดาษดบัเบลิเอ ก็จดั
แสดงบธู นําเสนอกระบวนการผลติท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้การสง่เสริมชาวนาให้มีรายได้
เสริมบนพืน้ท่ีเกษตรท่ีไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ หรือบริษัท โซน่ี ไทย จํากดั ก็จดัแสดงผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือผลติภณัฑ์ต้นแบบตา่ง ๆ เพ่ือส่ือสารความเป็นผู้ นําด้าน
เทคโนโลยี เป็นต้น 

 

 



72 
 

  
ภาพ 5-7 และ 5-8 บธูนิทรรศการของผู้ผลติกระดาษดบัเบลิเอ และผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการทดลอง
เทคโนโลยีจอภาพสามมิตแิบบสวมหวัของบริษัท โซน่ี ไทย จํากดั ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั  

 
 นอกจากนีรู้ปแบบการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายนอก
องค์กรทัง้ 8 รูปแบบท่ีกลา่วมาโดยละเอียดแล้ว องค์กรก็สามารถจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร
แบรนด์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้อีก ไมว่า่จะเป็นการเดนิสาย (Road Show) งานประชมุสมัมนากบั
กลุม่เป้าหมายตา่ง ๆ กิจกรรมแรลล่ี (Rally) การประกวด แขง่ขนั เป็นต้น 

 
5.1.2 กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายในองค์กร 

สําหรับกิจกรรมพิเศษท่ีจดัเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายในองค์กรนัน้ 
ผู้วิจยัได้รับข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึเทา่นัน้ ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ มีรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
ท่ีเดน่ชดั 2 รูปแบบ ดงันี ้

1. งานประชมุสมัมนาภายในองค์กร (Internal Conferences) 

องค์กรตา่ง ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่จะนิยมใช้การประชมุสมัมนากบัพนกังาน 
เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัองค์กร รวมทัง้ทําให้พนกังานได้รับรู้เก่ียวกบัแบรนด์องค์กรอีกด้วย 
การประชมุสมัมนานัน้ก็จะมีช่ือเรียกและรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัไปตามวฒันธรรมขององค์กร 
อยา่งเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์จดัเป็น Forum ซึง่เป็นการประชมุขนาดใหญ่ประจําปี ท่ีเชิญ
ผู้บริหารระดบัสาขา ระดบัฝ่าย มาร่วมประชมุเพ่ือรับฟังข้อมลูขา่วสารท่ีธนาคารไทยพาณิชย์
ต้องการจะส่ือสาร ไมว่า่จะเป็นนโยบายทางธุรกิจ ทิศทางของธนาคาร กลยทุธ์องค์กร หรือประเดน็
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังาน (คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)  สว่นทาง
เครือเจริญโภคภณัฑ์ คณุสธุนา หงษ์ทอง (สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) เลา่ให้ฟังวา่ เครือ
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เจริญโภคภณัฑ์ก็จดัการประชมุขนาดใหญ่ ท่ีใช้ช่ือวา่ “บอร์ดเกษตร” เป็นการประชมุประจําเดือน
ของกลุม่บริษัทยอ่ยท่ีประกอบธุรกิจด้านการเกษตร จะมีพนกังานเข้าร่วมประชมุประมาณครัง้ละ 
300 คน รวมถงึพนกังานรุ่นใหมท่ี่เป็น Young Talent ด้วย ซึง่ก็เป็นการส่ือสารข้อมลูจากระดบั
ผู้บริหารไปยงัพนกังานทกุระดบั รวมทัง้มีการถ่ายทอดผา่นระบบ VDO conference ไปยงัสาขาทัว่
โลก  

การสื่อสารกบักลุม่เป้าหมายภายในองค์กรด้วยการประชมุสมัมนานัน้ นอกจากจะทําให้
พนกังานท่ีเข้ามาร่วมประชมุได้รับประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัแบรนด์ขององค์กรผา่นการให้ข้อมลู
ขา่วสารของผู้บริหารองค์กรแล้ว พนกังานยงัมีปฏิสมัพนัธ์กบัองค์กร มีสว่นร่วมในองค์กรและรับรู้
ถึงการเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรอีกด้วย 

 

2. กิจกรรมเดนิสายให้ข้อมลูขา่วสาร (Road Shows) 

ในบางครัง้ หากองค์การต้องการจะส่ือสารกบัพนกังานท่ีอยูใ่นสาขาตา่ง ๆ ก็จะนิยมจดั
กิจกรรมเดนิสายให้ข้อมลูขา่วสาร หรือ Road Shows เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบขา่วสาร รวมทัง้
ได้รับประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีองค์กรต้องการสื่อสารอีกด้วย ดงัท่ี คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ 
(สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดัการภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ข้อมลู
เพิ่มเตมิเก่ียวกบัการเดนิสายให้ข้อมลูขา่วสารของธนาคารฯ วา่ 

“ในกรณีทีเ่ราตอ้งการจะสือ่สารอะไรทีเ่ราอยากจะใหม้นั 
unconventional หน่อยอย่างเนีย่  เราก็อาจจะทําเป็น 
road show เป็น troop เป็นอะไรทีเ่ขา้ไปหาพนกังานอย่าง
นีน้ะคะ ไปตามจงัหวดัต่าง ๆ อย่างนีก็้ได”้  

(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) 

 

 นอกจากนี ้กลุม่เป้าหมายภายในองค์กร เชน่ พนกังาน ก็ยงัสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์ท่ีจดัให้กบักลุม่เป้าหมายภายนอก ไมว่า่จะเป็น การเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ
กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม ซึง่ก็จะทําให้กลุม่เป้าหมายภายในองค์กรได้รับ
ประสบการณ์ตรงกบัแบรนด์องค์กร หรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ได้เช่นกนั 
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ทัง้หมดท่ีกลา่วมาเป็นกิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้ในรูปแบบของงาน แตปั่จจบุนันีกิ้จกรรม
พิเศษไมจํ่าเป็นต้องจดัเป็นตวังาน แตส่ามารถจดักิจกรรมบนส่ืออินเตอร์เน็ตหรือส่ือออนไลน์ 
(Online) ได้เช่นกนั แล้วกิจกรรมบนส่ือออนไลน์ อาจจะพฒันาไปเป็นตวังานกิจกรรมพิเศษได้ด้วย 
อยา่งเช่นท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ มีกิจกรรมให้พนกังานร่วมสนกุ แลกเปล่ียนเร่ืองราวหรือ
ประสบการณ์บนระบบออนไลน์ของธนาคาร เป็นต้น  

“อย่างถา้เป็น online มนัก็เป็นเหมือน activity ทีเ่ราจดั
ข้ึนมาใหเ้คา้มีส่วนร่วมได ้แทนทีจ่ะเราสือ่สารกบัเคา้ดว้ย
การ inform เคา้เฉย ๆ มนัก็มี part หน่ึงทีเ่คา้ร่วมสนกุได ้
เขา้มาร่วมกิจกรรมได ้โดยอาจจะทําเกีย่วกบั online 
ทัง้หมดคือเขา้มา vote เขา้มา share เร่ืองเขา้มาอะไรก็
ตาม กลบัมนัจะถูก link มาเป็น offline ไดด้ว้ยก็คือจาก
เร่ืองทีค่ณุส่งมาอาจจะกลายไปเป็น exhibition เพือ่ให้
เพือ่นพนกังานไดอ่้านอะไรอย่างนี ้หรือมนัอาจจะ
กลายเป็น event ทีม่อบรางวลัจากกิจกรรมทีค่ณุทําอะไร
อย่างนีอ่้ะคะ” 

(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)  

 

5.2 หน้าที่ของกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

 จากการสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ตา่ง ๆ พบวา่ กิจกรรมพิเศษมี
หน้าท่ี 4 ประการตามท่ีเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555) ได้เสนอไว้ นัน่คือ กิจกรรมพิเศษมีหน้าท่ี
ในการสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ ส่ือสารข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ  สร้างหรือดงึดดูความสนใจ
ของกลุม่เป้าหมาย และเป็นตวันํา สนบัสนนุ หรือขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ อยา่งไร
ก็ตามหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษแสดงผา่นรูปแบบและวิธีการท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะกิจกรรมดงันี ้
 

5.2.1 สร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์   

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์นัน้ มีหน้าท่ีสําคญัประการแรก คือ ทําให้ผู้มาร่วม
กิจกรรมมีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ ทัง้ประสบการณ์ตรงและอ้อมผา่นสมัผสัทัง้ห้า คือ รูป รส 
กลิน่ เสียง และ สมัผสั ซึง่คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ การ
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สร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ก็จะนําไปสูก่ารลงมือปฏิบตั ิ(Action) นัน่คือเกิดการทดลอง หรือ
อยา่งน้อยเกิดปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์องค์กรหรือผลติภณัฑ์นัน่เอง 

นอกจากการสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ผา่นสมัผสัทัง้ห้าโดยตรงแล้ว การสื่อสาร
ระหวา่งบรรทดัในกิจกรรมพเิศษยงัมีความสําคญัเช่นกนั ดงัท่ีคณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 
6 ธนัวาคม 2555) ผู้บริหารบริษัท CMC จํากดั ซึง่เป็นบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีได้รับ
การยอมรับจากองค์กรตา่ง ๆ ได้อธิบายในเร่ืองนีอ้ยา่งละเอียดวา่ 

“ตามตําราจะบอกว่า five senses แต่สําหรบัพีม่นัจะมี
อะไรทีเ่ป็นช่องว่างและมากกว่า five senses อยู่
เหมือนกนั ซ่ึงจะหมายถึงเช่น คณุอาจจะไดก้ล่ินหอม แต่
ในกล่ินหอมนัน้มนัมีความรู้สึกว่า เราอยากใหเ้ขาไดก้ล่ิน
หอมแลว้เขารู้สึกอะไรไม่ใช่หอมอย่างเดียว หอมเอียนๆ 
หอมมนัมีอะไรใน detail มากกว่านัน้ เป็นตน้ คืออย่างคน
บอกว่ามาดู concert คณุไดรู้้สึกสนกุ แต่ในความสนกุนัน้
คณุมีอะไรบา้ง คณุมีอย่างอืน่ใหเ้ขาไหม เช่น มิตรภาพ 
ความ friendly ของคนทีต่อ้นรบั อะไรต่าง ๆ เป็นตน้ ซ่ึง
เขาเรียกช่องว่างระหว่างบรรทดั” 

(คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555)  

  

จากการสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษขององค์กรภาคธุรกิจตา่ง ๆ ผู้วิจยัพบวา่กิจกรรมพิเศษ
ทําให้ผู้มาร่วมงานมีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ โดยใช้วิธีตา่ง ๆ คือ การให้ทดลองผลติภณัฑ์ การ
ให้ผู้มาร่วมงานร่วมเลน่เกมส์หรือร่วมมีกิจกรรมในงาน การตกแตง่สถานท่ี ระบบแสง (ไฟ) เสียง 
(ดนตรี) หรืออาหารภายในงาน รวมทัง้การใช้ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมหรือดารา นกัแสดงมาร่วมงาน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การให้ทดลองผลติภณัฑ์ 

การให้ผู้มาร่วมงานได้ทดลองใช้ผลติภณัฑ์หรือบริการ เป็นวิธีการสร้างประสบการณ์ร่วมท่ี
ง่ายท่ีสดุและนิยมมากท่ีสดุ เพราะผู้มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ตรงจากผลติภณัฑ์หรือ
บริการใหมเ่หลา่นัน้ก่อนใคร โดยเฉพาะงานเปิดตวักบัส่ือมวลชน เม่ือส่ือมวลชนได้รับ
ประสบการณ์ตรงแล้ว ก็จะสามารถส่ือสารความรู้สกึไปยงัผู้อา่น (ประชาชนทัว่ไป) ได้ง่ายย่ิงขึน้ 
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ตวัอยา่งเช่น ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงานแถลงขา่วเปิดตวัเวบ็ไซต์ KTC Beauty Advocate ของบตัร
เครดติเคทีซี (KTC) ก็ได้รับบริการแนะนําความงามจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 คลนิิก หรือผู้มา
ร่วมงานเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ได้มี
โอกาสได้นัง่ท่ีนัง่แบบชัน้หนึง่ (First Class) ของเคร่ืองบนิแอร์บสั รุ่น A380-800 ของสายการบนิ
ไทย หรือส่ือมวลชนมีโอกาสได้ทดลองจ่ายเงินผา่นบตัรเครดติด้วยแอพพลเิคชัน่ใหมล่า่สดุของ
ธนาคารกสกิรไทย ในงานเปิดตวับตัรเครดิต K-SME กบัส่ือมวลชน เป็นต้น 

     
ภาพ 5-9 ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงานแถลงข่าวได้มีโอกาสทดลองรับบริการของพฤกษาคลนิิกในงาน
เปิดตวัเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั  
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ภาพ 5-10 ท่ีนัง่ชัน้หนึง่และชัน้ธุรกิจของเคร่ืองบนิแอร์บสั รุ่น A380-800 ของการบนิไทย ท่ีนํามา
ให้ผู้มาร่วมงานเปิดตวับตัรเครดติ Citibank ROP Preferred ได้ทดลองนัง่ 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั  
 

 
ภาพ 5-11 การสาธิตแอพพลเิคชัน่ใหมข่องธนาคารกสกิรไทย ในการจา่ยเงินผา่นบตัรเครดติโดยใช้
สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั  
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2. การให้ผู้มาร่วมงานเลน่เกมส์ หรือร่วมกิจกรรมในงาน  

 การจดับธูเลน่เกมส์ให้กบัผู้มาร่วมกิจกรรมพิเศษ นอกจากจะเป็นการให้ความบนัเทิงกบัผู้
มาร่วมงาน รวมทัง้สร้างสีสนัให้กบังานแล้ว ก็ยงัเป็นวิธีการส่ือสารเนือ้หาสาระหลกั (Key 
Message) ของกิจกรรมพิเศษนัน้ไปยงัผู้มาร่วมงานอีกด้วย ข้อมลูขา่วสารและความบนัเทิงท่ีได้
จากการร่วมเลน่เกมส์ หรือร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในงาน จะช่วยสร้างความประทบัใจให้กบัผู้มาร่วม
งาน จนกลายเป็นภาพลกัษณ์ท่ีมีตอ่แบรนด์ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์ได้ ดงัเช่น ในงานเปิดตวับตัร
เครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ นัน้ ได้มีการจดับธูเกมส์ 4 บธู เม่ือผู้มาร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ก็จะได้รับ “พาสปอร์ต” ซึง่เป็นบตัรสะสมคะแนนจากการเลน่เกมส์ใน
แตล่ะบธู และเม่ือเลน่เกมส์จนครบทกุบธูแล้ว ก็สามารถนําคะแนนจากการเลน่เกมส์ไปแลกเป็น
คะแนนสะสมของบตัรเครดิตซตีิแ้บงก์ได้ทนัที  

อีกวิธีการหนึง่ท่ีเป็นท่ีนิยมในการสร้างการมีสว่นร่วมให้กบักลุม่เป้าหมายหรือผู้มาร่วมงาน 
ก็คือการจดัมมุถ่ายภาพภายในงาน ดงัเช่นกรณีงานเปิดตวับตัรเดบติเฮลโลคติตี (Hello Kitty) ของ
ธนาคารกสกิรไทย ซึง่คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้เลา่ถึงงานวนันัน้
วา่มีการจดัมมุให้ผู้ เข้าร่วมงานมาถ่ายภาพ โดยเน้นท่ีตวัการ์ตนู Hello Kitty เป็นหลกั ให้ผู้ เข้าร่วม
งานรู้สกึวา่อยูใ่นสตดูโิอของ Hello Kitty แล้วคอ่ยแทรกหน้าบตัรเดบติของธนาคารไปตามจดุ   
ตา่ง ๆ เพ่ือให้หน้าบตัรเดบติยงัอยูใ่นเฟรมของผู้ ถ่ายภาพ (ภาพท่ี 5-13) ซึง่วิธีการดงักลา่วเป็นการ
ให้ความสําคญักบัเนือ้หาสาระ หรือ Content ของงาน แล้วคอ่ยสอดแทรกแบรนด์องค์กรเข้าไป จะ
ทําให้ผู้ เข้าร่วมงานรู้สกึสนกุสนานและอยากถ่ายภาพหรือมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่ง ๆ หรือตวั
เนือ้หาสาระหลกันีจ้ะเป็นจดุดงึดดูให้กลุม่เป้าหมายอยากจะมาร่วมงาน เม่ือมาร่วมงานแล้วก็
ได้รับรู้ถึงแบรนด์ขององค์กรตามมา  
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ภาพ 5-12 หนึง่ในบธูเกมส์ภายในงานเปิดตวับตัรเครดติ Citibank ROP Preferred 

 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั  
 

 
ภาพ 5-13 มมุถ่ายภาพในงานเปิดตวับตัรเดบติ Hello Kitty 
 
ท่ีมา:  Facebook KBank Live 
 

3. การตกแตง่สถานท่ี ระบบแสง (ไฟ) เสียง (ดนตรี) หรืออาหารภายในงาน 

การสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัผู้มาร่วมงาน สามารถทําผา่นการตกแตง่สถานท่ี การใช้
ระบบแสงและเสียง รวมถงึอาหารท่ีใช้จดัเลีย้งในงานได้ ด้วยการใช้โทนสีของแบรนด์องค์กร หรือ   
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แบรนด์ผลติภณัฑ์เป็นสีหลกัในการจดังาน เพ่ือให้ผู้มาร่วมงานซมึซบักบัแบรนด์องค์กรในเชิง
สญัลกัษณ์ (โลโก้หรือโทนสี) เม่ืออยูใ่นงาน  

อยา่งเช่นงานมอบเงินบริจาคของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ในโครงการรณรงค์
ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ก็จดังานให้อยูใ่นโทนสีชมพ-ูขาว 
ซึง่เป็นสีประจําโครงการนี ้ไมว่า่จะเป็นเวที Backdrop ถ่ายภาพ ท่ีนัง่ผู้มาร่วมงาน ระบบแสง (ไฟ) 
ท่ีใช้ในงาน รวมถึงอาหารท่ีจดัเลีย้งก็ให้เป็นสีชมพ-ูขาวทัง้หมด  

งานเลีย้งขอบคณุอาสาสมคัรของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั ก็ใช้สีแดง-ขาว 
เป็นสีหลกัในการตกแตง่สถานท่ี นอกจากนี ้ภายในงานยงัมีการจดับอร์ดนิทรรศการท่ีจดัแสดง
ภาพถ่ายจากการทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่ง ๆ เพ่ือให้อาสาสมคัรได้เห็นถงึพลงัของทกุคนท่ีร่วมมือ
ร่วมใจกนัช่วยเหลือสงัคม ซึง่ก็เป็นการส่ือสารแบรนด์ของบริษัท รวมทัง้แบรนด์ของโครงการ
อาสาสมคัรพลงับวกของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดัได้เป็นอยา่งดี 

 

      
ภาพ 5-14 และ 5-15 บรรยากาศของการตกแตง่สถานท่ี และอาหารท่ีจดัเลีย้งผู้มาร่วมงาน ในงาน
มอบเงินบริจาคในโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม ของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ณ 
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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ภาพ 5-16 และ 5-17 การตกแตง่สถานท่ีในงานเลีย้งขอบคณุอาสาสมคัรของบริษัท โคคา-โคลา 
(ประเทศไทย) จํากดั ณ ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

4. การใช้ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคมหรือดารา นกัแสดงมาร่วมงาน  

วิธีการนีก็้เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมมากวิธีหนึง่ เพราะการเชิญผู้ มีช่ือเสียงในสงัคม หรือ 
Celebrity มาร่วมงานนัน้ จะทําให้ผู้มาร่วมงาน หรือกลุม่เป้าหมายได้รับรู้ถึงการยอมรับในตวั
ผลติภณัฑ์จากผู้ มีช่ือเสียงหรือดารานกัแสดงเหลา่นัน้ ซึง่ก็เป็นการส่ือสารแบรนด์องค์กรหรือ      
แบรนด์ผลติภณัฑ์ได้เป็นอยา่งดี เช่น การเชิญดอม เหตระกลู นกัธุรกิจหนุ่มมาร่วมเดนิแบบในงาน
เปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ (Citibank ROP Preferred)  หรือการเดนิ
แฟชัน่โชว์ของกลุม่ดาราช่อง 3 และคอนเสร์ิตของเจ เจตริน วรรธนะสนิ ในงานมอบเงินบริจาค
ให้กบัศนูย์สริิกิติบ์รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ในโครงการตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer 
Awareness Campaign) ของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั รวมทัง้การใช้ดารานกัแสดง
วยัรุ่นแสดงแบบเสือ้ของผู้ เข้าประกวด และการจดัมนิิคอนเสร์ิตของโมเดร์ินด๊อกในงานเลีย้ง
ขอบคณุอาสาสมคัร Coca-Cola Volunteer Day ท่ีสะท้อนถึงผลติภณัฑ์ของคนรุ่นใหมข่องโคคา-
โคลา เป็นต้น 
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ภาพ 5-18, 5-19, 5-20 และ 5-21 (ตามเข็มนาฬิกา) การใช้ดารา นกัแสดง หรือนกัร้องมาร่วมงาน 
เพ่ือสร้างประสบการณ์ร่วมผา่นการแสดงดนตรี การเดนิแฟชัน่โชว์ ในงานมอบเงินบริจาคใน
โครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม และงานเลีย้งขอบคณุอาสาสมคัร Coca-Cola Volunteer 
Day 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

5.2.2 ส่ือสารข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ  

รูปแบบการส่ือสารข้อมลูในกิจกรรมพิเศษมีไมม่ากนกั ผู้วิจยัพบวา่วิธีการท่ีได้รับความ
นิยมกนัคือ การแถลงขา่วกบัส่ือมวลชน การแจกแฟ้มข้อมลูเอกสารสําหรับส่ือมวลชน (Press Kit) 
บธูให้ข้อมลูขา่วสารหรือบอร์ดนิทรรศการ รวมทัง้การให้สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชนโดยผู้บริหาร
องค์กร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การแถลงขา่ว 

การแถลงขา่วเป็นการให้ข้อมลูขา่วสารท่ีชดัเจนท่ีสดุ โดยเฉพาะในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์
กบัส่ือมวลชน การแถลงขา่วเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารขององค์กรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้พดูคยุ
หรืออธิบายเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือบริการใหมไ่ด้อยา่งเตม็ท่ี ในการแถลงขา่วก็จะมีพิธีกรเป็นผู้
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ซกัถามในประเดน็คําถามท่ีเตรียมไว้ และผู้บริหารองค์กรหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็จะเป็นผู้ ท่ีตอบคําถาม 
โดยสว่นใหญ่ช่วงของการแถลงขา่วในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์จะมีความยาวประมาณ 20-30 นาที 

   
ภาพ 5-22 และ 5-23 งานแถลงขา่วโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม ของบริษัท เอลก้า 
(ประเทศไทย) จํากดั ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ และงานเปิดตวับตัรเครดิต Citibank ROP Preferred 
ซึง่เป็นความร่วมมือระหวา่งบตัรเครดติซตีิแ้บงก์ และบริษัท การบนิไทย จํากดั (มหาชน) ณ 
ห้างสรรพสนิค้าพารากอน 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 
 

2. การแจกแฟ้มข้อมลูเอกสารสําหรับส่ือมวลชน (Press Kit)  

ในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชนนัน้ มกัจะมีแจกแฟ้มข้อมลูเอกสารหรือ Press Kit 
ให้กบัส่ือมวลชน โดยในแฟ้มจะประกอบไปด้วย ขา่วประชาสมัพนัธ์ (Press Release) กําหนดการ
ของงาน ประวตัผิู้บริหาร ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์หรือบริการตวัใหม ่และในบางครัง้ก็จะมีแผน่ซดีี 
ท่ีประกอบไปด้วยไฟล์ขา่วประชาสมัพนัธ์ ไฟล์ภาพผู้บริหารหรือภาพท่ีเก่ียวข้องกบังาน รวมทัง้
ไฟล์โลโก้ขององค์กร มอบให้กบัส่ือมวลชนด้วย ดงัตวัอยา่งแฟ้มข้อมลูเอกสารสําหรับส่ือมวลชน
ของงานแถลงขา่วโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม และงานเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั 
ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ในภาพ 5-24 และ 5-25 
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ภาพ 5-24 และ 5-25 แฟ้มข้อมลูเอกสารสาํหรับส่ือมวลชน (Press Kit) 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

3. การจดับธูให้ข้อมลูขา่วสาร หรือการนําเสนอข้อมลูขา่วสารผา่นบอร์ดนิทรรศการ   

การนําเสนอข้อมลูขา่วสารผา่นพนกังานประจําบธูหรือบอร์ดนิทรรศการก็เป็นวธีิการให้
ข้อมลูท่ีพบเห็นอยูบ่อ่ย ๆ ในกิจกรรมพิเศษรูปแบบตา่ง ๆ และย่ิงปัจจบุนันี ้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีก็ทําให้บอร์ดนิทรรศการมีความน่าสนใจและน่าตดิตามมากขึน้ เชน่ การนําเสนอด้วย
ภาพเคล่ือนไหวผา่น VDO Presentation หรือการใช้หน้าจอคอมพวิเตอร์ระบบสมัผสั (Touch 
Screen) เป็นต้น  
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ภาพ 5-26, 5-27, 5-28 และ 5-29 (ตามเข็มนาฬิกา) บธูให้ข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิพิเศษของบตัร
เครดติ Citibank ROP Preferred, การใช้ VDO Presentation เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสารของบริษัท 
นํา้ตาลมิตรผล จํากดั, บอร์ดนิทรรศการรวบรวมภาพถ่ายในงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัท โค
คา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั และการใช้จอคอมพิวเตอร์ระบบสมัผสั เพ่ือให้ผู้ชมนิทรรศการ
สามารถศกึษาข้อมลูขององค์กรได้ตามสะดวก ของบริษัท ปตท. จํากดั  (มหาชน)  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

4. การให้สมัภาษณ์นกัขา่ว ส่ือมวลชนโดยผู้บริหารองค์กร 

หลงัจากการแถลงขา่วอยา่งเป็นทางการเสร็จสิน้ลงแล้ว ผู้บริหารขององค์กรก็จะมาให้
สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชน เพ่ือพดูคยุ ซกัถามในประเดน็ท่ีส่ือมวลชนสนใจ แม้วา่บางครัง้การให้
สมัภาษณ์อาจจะถามในเร่ืองท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัประเดน็ท่ีแถลงขา่ว เชน่การถามความคดิเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีเป็นประเดน็ในสงัคมในขณะนัน้ แตก่ารให้ความคดิเห็นในเร่ืองอ่ืน ก็ยงั
สะท้อนแบรนด์องค์กรได้เช่นกนั กลา่วคือ การให้สมัภาษณ์เป็นการแสดงถึงความรู้ ความสามารถ
ของผู้บริหารหรือผู้ นําองค์กรนัน้ ๆ ซึง่ความประทบัใจในตวัผู้บริหารองค์กร ก็จะเป็นสว่นหนึง่ในการ
รับรู้แบรนด์องค์กรนัน่เอง 
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ภาพ 5-30, 5-31 และ 5-32 ผู้บริหารขององค์กร (ตามเข็มนาฬิกา) ของบตัรเครดติซตีิแ้บงก์ บตัร
เครดติเคทีซี และธนาคารกสกิรไทย ให้สมัภาษณ์กบัส่ือมวลชนในงานเปิดตวัผลติภณัฑ์กบั
ส่ือมวลชน  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 
 

5.2.3 สร้างหรือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย  

อีกหน้าท่ีหนึง่ของกิจกรรมพเิศษคือ สร้างหรือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย โดยแต่
ละงานก็จะมีวธีิการดงึดดูความสนใจของผู้มาร่วมงานท่ีแตกตา่งกนัไป จากการสงัเกตการณ์งาน
กิจกรรมพิเศษของผู้วิจยั พบวา่ วิธีการสร้างหรือดงึดดูความสนใจไมค่อ่ยแตกตา่งกนั โดยสามารถ
สรุปวิธีการได้ดงันี ้

1. การให้บคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมงาน หรือร่วมทํากิจกรรมตา่ง ๆ ในงาน  

บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในสงัคม ไมว่า่จะเป็นดารา นกัแสดง นกัร้อง จะเป็นจดุท่ีสร้างความ
สนใจหรือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมายได้ดีท่ีสดุ โดยปกตแิล้วก็จะให้บคุคลท่ีมีช่ือเสียง
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มาร่วมงานในฐานะแขกของงาน หรือมาร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การเดนิแฟชัน่โชว์ การแสดง
คอนเสร์ิต หรือแม้กระทัง่การร้องเพลงในงาน นอกจากนีต้วับคุคลท่ีมีช่ือเสียงเหลา่นี ้ก็จะได้รับ
ความสนใจจากส่ือมวลชนหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือมวลชนสายบนัเทิง ก็ทําให้
องค์กรท่ีจดักิจกรรมพิเศษนัน้ได้พืน้ท่ีขา่วประชาสมัพนัธ์ในส่ือตา่ง ๆ อยา่งแน่นอน ดงัเช่นในงาน
มอบเงินบริจาคของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีมีกลุม่ดารานกัแสดงหน้าใหมข่องช่อง 3 
มาร่วมเดนิแบบแสดงผ้าพนัคอท่ีขายเพ่ือระดมทนุให้กบัศนูย์สริิกิติบ์รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย 
สําหรับการสนบัสนนุงานวจิยัมะเร็งเต้านม ก็ได้รับความสนใจจากส่ือมวลชน ดงัภาพ 5-34 

 

 
ภาพ 5-33 การเดนิแบบในแนวคดิเสือ้ผ้ากบัการเดนิทาง 4 ฤดกูาลในงานเปิดตวับตัรเครดติ 
Citibank ROP Preferred 

 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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ภาพ 5-34 กลุม่ดารานกัแสดงจากช่อง 3 ให้สมัภาษณ์ส่ือมวลชนในพธีิมอบเงินบริจาคในโครงการ
รณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

 

2. การจดังานในห้างสรรพสนิค้า หรือจดุท่ีมีผู้คนพลกุพลา่น 

เป็นวธีิท่ีทําให้ได้รับความสนใจจากคนท่ีมาเดนิเท่ียวในห้างสรรพสนิค้าได้เป็นอยา่งดี 
เพราะคนทัว่ไปจะให้ความสนใจกบัดารานกัแสดงอยูแ่ล้ว ดงัเช่น การเลน่คอนเสร์ิตของเจตริน 
วรรธนะสนิในงานมอบเงินบริจาคของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีจดังานขึน้ในบริเวณ 
Central Court ชัน้ 1 ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวิลด์ ท่ีเป็นโถงกลางของห้าง และสามารถ
มองเห็นได้จากทกุชัน้ จงึทําให้มีผู้คนจํานวนมากร่วมชมคอนเสร์ิตของเจตริน และได้รับข้อมลู
ขา่วสารเก่ียวกบัโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม และการช่วยเหลือสงัคมของบริษัท เอลก้า 
(ประเทศไทย) จํากดั  
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ภาพ 5-35 และ 5-36 การแสดงคอนเสร์ิตของเจตริน วรรธนะสนิได้รับความสนใจจากผู้ ท่ีมาซือ้ของ
หรือเท่ียวเลน่ในห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัล เวลิด์ 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

 

การเลือกใช้ห้างสรรพสนิค้าเป็นสถานท่ีจดังานเปิดตวัหรือแถลงขา่วนัน้ มีข้อดีตรงท่ี
สามารถดงึดดูความสนใจของผู้ ท่ีผา่นไปมาได้เป็นอยา่งดี และทําให้งานกิจกรรมพิเศษมีชีวิตชีวา 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะต้องระมดัระวงัปัจจยัหรือสภาพแวดล้อมท่ี
ไมส่ามารถควบคมุได้ในการจดังานในห้างสรรพสนิค้า เชน่ เสียงแทรกจากภายนอก หรือกลุม่คนท่ี
ไมเ่ก่ียวข้อง ดงักรณีของงานแถลงขา่วเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ ท่ี
จดัขึน้ ณ ห้างสรรพสนิค้าพารากอน ในขณะท่ีผู้บริหารขององค์กรกําลงักลา่วต้อนรับส่ือมวลชน
และกลา่วเปิดงานอยา่งเป็นทางการนัน้ ก็มีเสียงประกาศของห้างสรรพสนิค้าดงัออกมาจนทําให้
การกลา่วเปิดงานต้องชะงกังนั รวมทัง้ยงัมีเสียงเพลงของทางห้างดงัคลอตลอดเวลา และไม่
สามารถแก้ไขได้เน่ืองจากเป็นระบบเสียงของทัง้ห้าง นอกจากนี ้การท่ีมีดารานกัแสดงช่ือดงัมาร่วม
ในงาน ก็จะเป็นแมเ่หลก็ดงึดดูกลุม่คนท่ีช่ืนชอบดาราเหลา่นัน้หรือวา่ “แฟนคลบั” มาร่วมงานด้วย 
และเน่ืองจากห้างสรรพสนิค้าเป็นสถานท่ีเปิด ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไม่
สามารถกนักลุม่แฟนคลบัได้ และดาราก็จะให้ความสําคญักบัแฟนคลบัเช่นกนั ซึง่ก็จะทําให้การ
คมุควิของดารานกัแสดงไมร่าบร่ืนเท่าท่ีควรได้ ดงันัน้การเลือกจดังานในห้างสรรพสนิค้า จงึต้องมี
การวางแผนบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษอยา่งเป็นระบบ 
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3. การทําให้กิจกรรมพิเศษมีลกัษณะเฉพาะตวั ไมส่ามารถหาได้จากท่ีอ่ืน  
กรณีงานเปิดตวับตัรเดบติเฮลโลคติตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสกิรไทย ท่ีตวัการ์ตนูนี ้

อาจจะไมค่อ่ยได้รับความสนใจแล้วในปัจจบุนั แตก็่ยงัมีกลุม่คนจํานวนหนึง่ท่ีช่ืนชอบตวัการ์ตนูนี ้
ในการวางแผนจดักิจกรรมพิเศษ ทางทีมงานได้รับเป้าหมายจากผู้บริหารวา่ “…อยากใหค้นต่อ
แถวเหมือนคริสป้ีครีม ทํายงัไงก็ไดใ้หเ้ป็นคริสป้ีครีม…” (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 
มกราคม 2556) ดงันัน้ทางทีมงานก็ต้องจดัทําของท่ีระลกึรุ่นพิเศษ หรือ Limited Edition ท่ีสัง่ทํา
จากประเทศญ่ีปุ่ นและมีจํานวนจํากดัเพียง 200 ใบเท่านัน้ ของท่ีระลกึนีก้ลายเป็นจดุดงึดดูความ
สนใจของผู้ ช่ืนชอบตวัการ์ตนูนีแ้ละมารอหน้าห้างสรรพสนิค้าตัง้แตตี่ห้าของวนังาน  

 
ภาพ 5-37 แผน่ปลวิประชาสมัพนัธ์งานเปิดตวับตัรเดบติ Hello Kitty ท่ียํา้จดุเดน่ของงานเปิดตวั 
ด้วยการมอบของท่ีระลกึรุ่นพิเศษภายในงานนีเ้ท่านัน้ 
 
ท่ีมา:  เว็บไซต์ The Cardz (http://www.thecardz.com/2012/06/kbank-hello-kitty-debit-card/) 
 

4. ช่วงเวลาการจดักิจกรรมพิเศษ 
การเลือกชว่งเวลาท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมพิเศษก็เป็นการดงึดดูความสนใจจาก

กลุม่เป้าหมายได้มากขึน้ เชน่การเลือกแจกเคร่ืองด่ืมโค้กใน “วนัโค้กสดุซา่ สดช่ืนทัว่ไทย” ในช่วง
เวลาพกัเท่ียง หน้าอาคารสํานกังานเซน็ทรัลเวิลด์ ก็สามารถดงึดดูความสนใจจากพนกังานบริษัทท่ี
อยูใ่นระหวา่งพกัรับประทานอาหารกลางวนัได้เป็นอยา่งดี  หรือการจดัคอนเสร์ิตของเจตริน 
วรรธนะสนิในงานมอบเงินบริจาคในโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านมในเวลาประมาณ    
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18.30 น. ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนได้ดี เพราะเป็นชว่งเวลาหลงัเลกิงาน และมีคนใน
ห้างสรรพสนิค้าจํานวนมาก  

 
ภาพ 5-38 และ 5-39 บธูแจกนํา้อดัลมโค้กในช่วงเท่ียง หน้าอาคารสํานกังานเซน็ทรัลเวิลด์ 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

5. การจดักิจกรรมหน้าบธูเพ่ือดงึดดูความสนใจ 

สําหรับการจดักิจกรรมพิเศษในรูปแบบของบธูนิทรรศการนัน้ มกัจะมีกิจกรรมหน้าบธูเพ่ือ
ดงึดดูความสนใจของผู้ เข้าชมนิทรรศการ ดงัเชน่ในงานมหกรรมงานแสดงสนิค้าหอการค้าไทย 
(TCC Expo) ณ เมืองทองธานี แตล่ะองค์กรท่ีเข้าไปร่วมจดันิทรรศการก็จะมีวิธีการดงึดดูความ
สนใจจากผู้ เข้าร่วมชมงานแตกตา่งกนัไป เช่น บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) จดัแสดงดนตรีหน้าบธู 
หรือบริษัทสหพฒันพิบลูใช้การสาธิตการแตง่หน้า แม้กระทัง่บริษัท นํา้ตาลมิตรผล จํากดัใช้การ
สาธิตการทําลกูกวาด รวมทัง้การเลน่เกมส์ตอบปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือให้ผู้ เข้าชมนิทรรศการแวะเข้ามา
ชมท่ีบธูขององค์กร เป็นต้น 
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ภาพ 5-40, 5-41 และ 5-42 (ตามเข็มนาฬกิา) การแสดงดนตรีหน้าบธู ปตท., การสาธิตการ
แตง่หน้าของบริษัทสหพฒันพิบลู และการเลน่เกมส์ตอบปัญหาเก่ียวกบัการบริการของธนาคาร
กรุงเทพ ในงานมหกรรมงานแสดงสนิค้าหอการค้าไทย 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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6. การจดักิจกรรมยอ่ย ๆ ภายในงานให้ตอบสนองความต้องการของทกุคน 

การจดัมมุตา่ง ๆ ภายในงานให้มีกิจกรรมยอ่ย ๆ ท่ีหลากหลาย ก็จะทําให้กลุม่เป้าหมาย
ท่ีมาร่วมงานสามารถสนกุสนานและเพลดิเพลนิไปกบังานได้พร้อม ๆ กนั ดงัตวัอยา่งกิจกรรม
เปิดตวับตัรเดบติ Angry Bird ของธนาคารกสกิรไทย ซึง่คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 
มกราคม 2556) เลา่วา่ภายในงานมีการแขง่เลน่เกมส์ท่ีจําลองมาจากเกมส์ออนไลน์ กิจกรรม
ดงักลา่วสามารถทําให้กลุม่เป้าหมายหลกั คือ เดก็ สนกุสนานได้ แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องมี
กิจกรรมให้ผู้ปกครองท่ีพาเดก็มาร่วมกิจกรรมด้วย ก็จะทําให้ทัง้ครอบครัวสามารถมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมพิเศษนีไ้ด้ ดงันัน้ผู้ชมอ่ืนท่ีเดนิผา่นไปมาในบริเวณงาน ก็จะเกิดความสนใจ แล้วก็เข้า
มาร่วมในกิจกรรมพิเศษของธนาคาร  

 

5.2.4 เป็นตวันํา สนบัสนนุ หรือขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยันมีโอกาสเข้าสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจในรูปแบบ
ของงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่และงานเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชน ดงันัน้กิจกรรมพิเศษเหลา่นี ้
จงึทําหน้าท่ีเป็นตวันําเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การแถลงขา่วโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness 
Campaign) ของบริษัทเอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2555 เป็นตวันําในการ
ส่ือสารการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการระดมทนุ นัน่คือการขายผ้าพนัคอรุ่นพิเศษ เพ่ือนําเงินรายได้
จากการขายผ้าพนัคอบริจาคให้กบัศนูย์สริิกิติบ์รมราชินีนาถ สภากาชาดไทยเพ่ือสนบัสนนุ
งานวิจยัมะเร็งเต้านม  

การเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์ (Citibank Royal Orchid 
Plus Preferred) เม่ือวนัท่ี 18 ตลุาคม 2555 ก็ทําให้กลุม่ลกูค้าได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์
ใหม ่ซึง่จะทําให้การใช้พนกังานขายหรือพนกังานแนะนําผลติภณัฑ์ทํางานได้งา่ยยิง่ขึน้ เน่ืองจาก
บตัรเครดติรุ่นนี ้เน้นลกูค้าเฉพาะกลุม่ ไมมี่การใช้การโฆษณากบัมวลชน จงึต้องใช้กิจกรรมพิเศษ
และการประชาสมัพนัธ์เป็นตวัหลกัในการส่ือสารเพ่ือสนบัสนนุการขาย  

การเปิดตวัเวบ็ไซต์ KTC Beauty Advocate กบัส่ือมวลชน ของบตัรเครดติเคทีซี (KTC) 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ทําให้องค์กรได้พืน้ท่ีขา่วประชาสมัพนัธ์ในสื่อตา่ง ๆ สง่ผลให้
กลุม่เป้าหมายของบตัรเครดตินีไ้ด้รับทราบข้อมลูขา่วสาร และการเปิดตวักบัส่ือมวลชนนีก็้จะเป็น
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ตวันําเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์ ส่ือโฆษณา ณ จดุขาย (Point of 
Purchase) จดหมายขา่วของบตัรเครดติ เป็นต้น 

นอกจากนี ้การเปิดตวับตัรเครดติ K-SME เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ก็เป็นกิจกรรม
พิเศษท่ีเป็นตวันําเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ เชน่ การโฆษณา การขายโดยพนกังานขาย ซึง่
การแถลงขา่วเปิดตวับตัรเครดติทําให้ส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน นําข้อมลูเก่ียวกบับตัรเครดติไป
เผยแพร่ตอ่ พร้อม ๆ กบัการรณรงค์โฆษณาบตัรเครดตินีใ้นส่ือตา่ง ๆ ก็จะทําให้ประชาชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะกลุม่เป้าหมายของบตัรเครดติได้รู้จกัผลติภณัฑ์ใหมนี่ ้รวมทัง้มีข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบั
บตัรเครดตินี ้ซึง่ก็จะช่วยให้พนกังานขาย (พนกังานธนาคาร) ประสบผลสําเร็จในการแนะนํา
ผลติภณัฑ์ใหมใ่ห้กบัลกูค้าหรือเชิญชวนลกูค้ามาสมคัรใช้บริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 

5.3 บทสรุป 

 ในบทท่ี 5 นี ้ผู้วิจยัพบวา่ ประเภทของกิจกรรมพิเศษสามารถแบง่ออกได้ตามลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมาย เป็น 2 ประเภทหลกั ๆ คือ กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมาย
ภายนอก และกลุม่เป้าหมายภายใน โดยรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนัน้ก็มีความหลากหลาย 
แล้วแตอ่งค์กรจะเลือกนํามาใช้งานให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายและเนือ้หาสาระท่ีต้องการจะ
ส่ือสาร  

 รูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ท่ีพบในการวิจยันี ้ประกอบไปด้วย การ
เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่การเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชน งานเลีย้งขอบคณุ กิจกรรมเพ่ือแสดง
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม กิจกรรมกบัส่ือมวลชน การประชมุสมัมนากบัตวัแทนขาย การแสดง
ดนตรีหรือคอนเสร์ิต นิทรรศการ การประชมุสมัมนาภายในองค์กร รวมทัง้การเดนิสายให้ข้อมลูกบั
คนในองค์กรตามสาขาตา่ง ๆ  

 นอกจากนี ้ผู้วจิยัยงัพบอีกวา่ กิจกรรมพิเศษท่ีได้ไปร่วมสงัเกตการณ์นัน้ ทําหน้าท่ีตา่ง ๆ 
ทัง้ 4 ข้อ นัน่คือ สร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ ส่ือสารข้อมลูขา่วสาร สร้างหรือดงึดดูความ
สนใจของกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้เป็นตวันําเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ โดยท่ีแตล่ะกิจกรรม
พิเศษก็จะมีวธีิการและรูปแบบในนําเสนอหน้าท่ีตา่ง ๆ นัน้แตกตา่งกนัไป ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัการคดิ
สร้างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษขององค์กรธรุกิจ หรือบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ 
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 ในบทท่ี 6 ผู้วจิยัจะแสดงให้เห็นถึงการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ 
กระบวนการและขัน้ตอนการจดักิจกรรมพเิศษ บทบาทของความคดิสร้างสรรค์ในการบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้การประเมินผลกิจกรรมพิเศษ  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 6 
การบริหารและการจัดการกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

 ในบทท่ีผา่นมา ผู้วจิยัได้ชีใ้ห้เห็นวา่รูปแบบของกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์นัน้ 
อาจจะไมห่ลากหลาย แตข่ึน้อยูก่บัองค์กรธรุกิจและ/หรือบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษใน
การคดิสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษและประยกุต์รูปแบบท่ีมีอยูน่ัน้ ให้สามารถดงึดดูความสนใจของ
กลุม่เป้าหมายและสามารถส่ือสารแบรนด์องค์กรหรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
ดงันัน้ ในบทนี ้ผู้วิจยัจะนําเสนอข้อมลูตัง้แตก่ารบริหารจดัการภายในของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ วิธีการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษตัง้แตก่ารรับบทสรุปยอ่จากลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) 
ไปจนกระทัง่เสร็จสิน้งาน ความสําคญัของความคดิสร้างสรรค์ในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
รวมทัง้รูปแบบและวิธีการประเมินผลกิจกรรมพิเศษ 

 

6.1 สถานการณ์ธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพเิศษ  

ปัจจบุนันีธุ้รกิจรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเป็นธุรกิจท่ีกําลงัเตบิโต มีบริษัทเปิดใหม่
จํานวนมาก ซึง่คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะผู้บริหารบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีดําเนินธุรกิจมากวา่ 16 ปี อธิบายถึงการเตบิโตของธุรกิจนีว้า่เป็น
ธุรกิจท่ีเข้าสูต่ลาดได้ง่าย ก็ทําให้มีการแขง่ขนักนัสงู และการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษก็ยากมากขึน้ เพราะมีการแขง่ขนัในเร่ืองของราคา ดงันัน้การอยูร่อดของบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องมีลกูค้าประจํา มีลกูค้าหลกัท่ีใช้บริการสม่ําเสมอ เพราะการท่ีรอ
งานจากการไปแขง่ขนั (Pitching) นัน้ มีความไมแ่น่นอนสงูมาก  

นอกจากนี ้คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (อ้างแล้ว) ยงัมองวา่พฤตกิรรมของลกูค้าท่ีเป็นองค์กร  
ตา่ง ๆ ก็เปล่ียนไป นัน่คือ กิจกรรมพิเศษกลายเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีจําเป็นชนิดหนึง่ 
องค์กรจําเป็นต้องจดักิจกรรมพิเศษในการเปิดตวัผลติภณัฑ์หรือบริการ เพ่ือให้ได้พืน้ท่ีขา่ว
ประชาสมัพนัธ์ เน่ืองจากการใช้กิจกรรมพเิศษเป็นการลงทนุท่ีไมส่งูนกั แตไ่ด้ผลตอบแทนในเชิง
พืน้ท่ีขา่วในส่ือมวลชนตา่ง ๆ ได้คุ้มคา่กวา่การซือ้พืน้ท่ีโฆษณา ประกอบกบัจํานวนบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษมีมากและหลากหลาย เป็นโอกาสขององค์กรท่ีจะเลือกใช้ได้ตามความพอใจ  
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จะเห็นได้วา่ ธรุกิจรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในปัจจบุนั เป็นธุรกิจท่ียงัเตบิโตได้   
เร่ือย ๆ เน่ืองจากยงัเป็นท่ีต้องการขององค์กรธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีความต้องการสงู ก็ทําให้มี
บริษัทใหมเ่กิดขึน้มากมาย การแขง่ขนัก็จะสงูตามไปด้วย ดงันัน้แม้วา่จะเป็นธุรกิจท่ีสามารถเข้าสู่
ตลาดได้ง่าย แตก็่สามารถออกจากตลาดได้ง่ายเชน่กนัหากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
นัน้ ไมส่ามารถหางานตอ่เน่ืองได้ 

 สําหรับทิศทางของกิจกรรมพิเศษ คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ ท่ีปรึกษาด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ได้ให้ความเห็นวา่ กิจกรรมพิเศษจะต้องเน้นการมีสว่นร่วม (Participation) มากขึน้ 
การจดักิจกรรมเพ่ือโชว์เพียงอยา่งเดียว หรือ Event Stage Show จะเร่ิมลดลง แตจ่ะเน้นการมีสว่น
ร่วมของกลุม่เป้าหมาย โดยคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุได้ยกตวัอยา่งกรณีการเปิดตวัผลติภณัฑ์
เสือ้ผ้าย่ีห้อยนิูโคล ่(Uniqlo) ท่ีประเทศไทย เม่ือเดือนกนัยายน ปี 2554 วา่การจดักิจกรรมพิเศษ
ก่อนวนัเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ ได้เน้นการมีสว่นร่วมของกลุม่เป้าหมายผา่นการใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) เพ่ือดงึดดูให้กลุม่เป้าหมายอยากจะมาร่วมงานวนัเปิดตวัมากขึน้ 

“ดูยูนิโคล่ (Uniqlo) เห็นไหมเขาทํา event เขาก็ทํา event 
แต่เขาก็ไม่ไดทํ้าเวที… เขาใหค้นไปถ่ายรูปตอนทีเ่ขายงัไม่
มาเลยน่ะ เขาก็จะเปิดตวัทํา event เขา promote โดยทํา
ใหค้นไปถ่ายรูปตรงไหนก็ไดที้มี่สญัลกัษณ์ของยูนิโคล่ 
เพราะตอนนีเ้ขาเร่ิมโฆษณาแลว้เขาก็ up รูปข้ึน face 
(book) ของเขา แลว้เขาก็เอา post ทัง้หมดเนีย่มาอยู่ใน
งาน event ของเขา พอทกุคนมา event ก็เพือ่ทีจ่ะมาดูว่า
มีรูปตวัเอง post อยู่หรือเปล่า … เห็นไหมว่าวิธีการมนัมี 
gimmick มากข้ึน มนัเป็นการดึงใหค้นเขา้มามีส่วนร่วม
มากข้ึน คือ engagement มนัเยอะมาก event ในยคุเก่าที่
เราตัง้เวทีใหค้นเดินเขา้มามนัอาจจะเชยไปเสียแลว้…” 

(คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)  

 

6.2 การบริหารจัดการภายในของบริษัทรับบริหารจัดการกจิกรรมพเิศษ 

การบริหารจดัการภายในของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะมีความแตกตา่ง
กนัตามขนาดและจํานวนพนกังานขององค์กร อยา่งเช่น บริษัทใหญ่อยา่ง CM Organizer ก็จะ
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แบง่ออกเป็นบริษัทยอ่ย ๆ หรือเรียกวา่ Business Unit (BU) ซึง่ทกุบริษัทยอ่ยจะต้องหารายได้ 
และทํากําไรด้วยตนเอง การแบง่บริษัทยอ่ยก็จะใช้เกณฑ์ในความถนดัเฉพาะทางของแตล่ะบริษัท
ยอ่ย และแบง่ตามลกูค้า อยา่งเชน่ท่ี CM Group ก็จะมี CMC (Creative Communication 
Community) รับงานประเภทกิจกรรมพเิศษขนาดใหญ่ การแสดง งานเทศกาล (Festivals) 
กิจกรรมพิเศษระดบัชาตแิละนานาชาต ิซึง่ท่ีต้องการดงึดดูคนจํานวนมากมาร่วมงาน  หรือมี 
CMEX (Creative Multinational Event & Exhibition) ดแูลงานประเภทนิทรรศการ กิจกรรมพิเศษ
ประเภทการทอ่งเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั (Incentive) หรือ CM MICE ท่ีรับงานประเภทการประชมุ 
สมัมนาทางธุรกิจ งานเลีย้งฉลองตา่ง ๆ กิจกรรมเก่ียวกบัการสร้างทีมงาน (Team Building) เป็น
ต้น (CMO Group, 2013) แตห่ากเป็นบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและขนาด
เลก็ ก็จะดําเนินธุรกิจแบบเบด็เสร็จในบริษัทเดียว 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ และการ
สงัเกตการณ์โดยการฝึกปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษแหง่หนึง่ ผู้วิจยัสามารถ
สรุปรูปแบบการแบง่สายงานภายในองค์กรออกเป็น 4 ฝ่ายหลกั ๆ คือ ฝ่ายดแูลลกูค้า ฝ่าย
สร้างสรรค์และออกแบบ ฝ่ายผลติ และฝ่ายสนบัสนนุ อยา่งไรก็ดี ความแตกตา่งของแตล่ะบริษัท
จะอยูท่ี่ขอบขา่ยความรับผิดชอบในการทํางานของแตล่ะตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ฝ่ายดแูลลกูค้า 

ขอบขา่ยหน้าท่ีหลกัของฝ่ายดแูลลกูค้าคือ ต้องทําการตลาดเชิงรุกด้วยการหาลกูค้าราย
ใหมใ่ห้กบับริษัท รวมทัง้ทําหน้าท่ีดแูลประสานงานระหวา่งลกูค้ากบัทกุฝ่ายในบริษัทตัง้แตว่นัแรก
ท่ีรับงานจนกระทัง่จบงาน หากเทียบกบับริษัทท่ีปรึกษางานโฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์ ก็จะทํา
หน้าท่ีเช่นเดียวกนักบั Account Executive (AE) ของบริษัท 

ช่ือเรียกของฝ่ายนีมี้ความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะบริษัท เช่น ท่ีบริษัท CMC จะเรียกวา่ 
Project Team แตสํ่าหรับบริษัท I-Nine จะเรียกวา่ Marketing ซึง่ช่ือเรียกท่ีใช้ก็สะท้อนถึงขอบขา่ย
งานรับผิดชอบเช่นกนั สําหรับ CMC ใช้ช่ือวา่ Project Team เน่ืองจากหน้าท่ีของฝ่ายดแูลลกูค้ายงั
รวมไปถึงงานบริหารโครงการ ทําหน้าท่ีคล้ายกบัผู้จดัการโครงการ (Project Manager) นัน่คือ มี
หน้าท่ีในการพฒันากิจกรรมพิเศษในเชิงกลยทุธ์ ทํางานร่วมกบัฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ 
(Creative & Design) เพ่ือสรุปหาแนวคดิสร้างสรรค์และการออกแบบงาน รวมถึงการวาง
รายละเอียดในสว่นของการผลติ (Production) เช่นการก่อสร้าง ส่ือหรืออปุกรณ์ท่ีจะใช้ในวนังาน 
เป็นต้น 
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อยา่งไรก็ดี เป็นท่ีน่าสนใจวา่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดเลก็ท่ีผู้วจิยัได้เข้า
ไปฝึกปฏิบตังิาน คือ Masterpiece Organizer (MPO) นัน้ไมมี่ฝ่ายดแูลลกูค้าอยา่งจริงจงั หน้าท่ี
การหาลกูค้ารายใหมเ่ป็นความรับผิดชอบของเจ้าของธุรกิจ และการดแูลลกูค้าเป็นของ
ผู้ อํานวยการผลติ (Producer) อาจจะเป็นเพราะวา่ เจ้าของธุรกิจมีสายสมัพนัธ์ท่ีดีกบัองค์กรตา่ง ๆ 
จงึใช้สายสมัพนัธ์ในการรับงานใหม ่สําหรับผู้ อํานวยการผลติ ก็จะใช้สายสมัพนัธ์เดมิจากลกูค้าใน
อดีตในการรับงานใหม ่

2. ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ  

ฝ่ายนีมี้ช่ือเรียกในภาษาองักฤษวา่ Creative and Design โดยท่ีมกัจะเรียกสัน้ ๆ วา่ ฝ่าย 
ครีเอทีฟ ซึง่จะทําหน้าท่ีตัง้แตไ่ปรับบทสรุปงาน (Brief) จากลกูค้าร่วมกบัฝ่ายดแูลลกูค้า เพ่ือให้เข้า
ใจความต้องการของลกูค้า และเข้าใจ “ช่องว่างระหว่างบรรทดั” (คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, 
สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) แล้วนําบทสรุปงานมาวิเคราะห์ คดิหาแนวทางสร้างสรรค์กิจกรรม
พิเศษให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์และกลุม่เป้าหมายของงาน เพ่ือพฒันาให้เป็นแผนงาน 
(Proposal) ท่ีจะไปนําเสนอลกูค้า สําหรับฝ่ายออกแบบ ก็จะมีนกัออกแบบ (Designer) ทํางาน
ด้านการนําเสนอภาพร่างตา่ง ๆ ให้เหมือนจริงเพ่ือเสนอให้ลกูค้าพิจารณาร่วมกบัโครงการ  

3. ฝ่ายดแูลการผลติ  

หรือเรียกกนัวา่ Production ซึง่ลกัษณะงานหลกั ๆ คือการทําหน้าท่ีดแูลการผลติ การ
เตรียมงาน รวมถึงการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในวนังานให้สําเร็จราบร่ืน  

อยา่งไรก็ตาม หน้าท่ีความรับผิดชอบก็จะแตกตา่งกนัไปตามแตล่ะบริษัทดงันี ้บริษัทใหญ่
อยา่ง CMC ก็จะมีฝ่ายดแูลการผลติทําหน้าท่ีสนบัสนนุการทํางานของฝ่ายดแูลลกูค้า หรือ Project 
Team แตสํ่าหรับบริษัทเลก็ ๆ อยา่ง I-Nine หรือ MPO นัน้ จะมีคนทําหน้าท่ีบริหารโครงการ โดยมี
ช่ือเรียกวา่ผู้จดัการโครงการ (Project Manager) หรือ ผู้ อํานวยการผลติ (Producer) ตามลําดบั 
ไมว่า่จะเรียกช่ืออยา่งไร ก็มีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีใกล้เคียงกนั กลา่วคือ ทําหน้าท่ีทัง้บริหาร
โครงการและบริหารลกูค้า ควบคมุภาพรวมของงาน ประสานงานและควบคมุบริษัทผู้ให้บริการ 
(Supplier) คมุงานการผลติให้เป็นไปตามแผนงาน (Proposal) ท่ีเสนอลกูค้า รวมทัง้บริหารจดัการ
ด้านการเงิน นัน่คือต้นทนุและกําไรของงาน  และจะมีตําแหนง่ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการผลติ หรือเรียกวา่ 
Co-Producer คอยทํางานสนบัสนนุ Producer โดยการช่วยหาข้อมลู ตดิตอ่ประสานงานกบั
ทีมงานตา่ง ๆ  
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สําหรับงานด้านการบริหารจดัการบนเวที ระบบแสง เสียง หรืออปุกรณ์ตา่ง ๆ  ก็จะใช้วิธี
จ้างบริษัทอ่ืนมารับช่วงตอ่ บริษัทเหลา่นีก็้จะเป็นผู้ให้บริการ (Supplier) ซึง่ฝ่ายดแูลการผลติ
จะต้องบริหารจดัการให้บริษัทเหลา่นีทํ้างานสําเร็จตามท่ีตกลงไว้ โดยปกตแิล้ว หากเป็นบริษัทท่ีอยู่
ในเครือหรือกลุม่ (Group) อยา่งเช่น บริษัท CMC ท่ีอยูใ่นเครือ CM ก็จะวา่จ้างบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่น
เครือหรือกลุม่ (Group) เดียวกนัมารับงานในสว่นนี ้

 

4. ฝ่ายสนบัสนนุ  

ทกุบริษัทจะมีสว่นของ Back Office เป็นหนว่ยงานสนบัสนนุให้กบัทีมงาน เช่น ฝ่ายบญัชี 
การเงิน บคุคล เป็นต้น 

 

6.3 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

 จากการท่ีได้ไปร่วมฝึกปฏิบตังิานกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ รวมทัง้ข้อมลู
ได้รับจากการสมัภาษณ์เชิงลกึ สามารถสงัเคราะห์ขัน้ตอนการจดักิจกรรมพิเศษ โดยสรุปรวมจาก
หน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้า ได้
ดงันี ้

6.3.1 องค์กรธุรกิจระดมสมอง (Brainstorming)  

ทีมงานในสว่นขององค์กรธรุกิจจะระดมสมองเพ่ือหาแนวคดิหลกัในการจดักิจกรรมพิเศษ 
โดยต้องกําหนดวตัถปุระสงค์ของการจดังาน รวมทัง้เนือ้หาสาระหลกัท่ีต้องการจะส่ือสาร หรือ Key 
Message ของกิจกรรมพิเศษ ในบางครัง้หากมีการส่ือสารอ่ืน เชน่ งานโฆษณาก็อาจจะทํามา
พิจารณาเป็นแนวทางการจดักิจกรรมพิเศษได้  

 

6.3.2 ให้ข้อมลูสรุปเก่ียวกบังาน (Briefing) 

องค์กรธุรกิจก็จะเรียกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษมารับบทสรุปงาน (Brief) โดย
จะให้ข้อมลูสําคญั หรือสิง่ท่ีต้องการให้มีในกิจกรรมพิเศษ เชน่ รูปแบบของงาน (แก่นของงานหรือ 
Theme) กิจกรรมภายในงาน อาหาร สถานท่ีจดังาน การตกแตง่สถานท่ี จํานวนผู้มาร่วมงาน เป็น
ต้น รวมทัง้ให้ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องเช่น โครงการรณรงค์ทางการตลาด (Marketing 
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Campaign) ท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมพิเศษ ทางด้านบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษก็จะ
ซกัถามเก่ียวกบัรายละเอียด อาจะมีการแนะนํากิจกรรมของงานในเบือ้งต้นเพ่ือทดสอบแนวคดิ 
หรือรับฟังคําแนะนําจากลกูค้า โดยปกตแิล้วตวัแทนจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ี
เข้าไปร่วมฟังบทสรุปงาน ก็จะประกอบไปด้วยฝ่ายดแูลลกูค้า และฝ่ายคดิสร้างสรรค์ ซึง่ตาม
ความเห็นของคณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) มองวา่ฝ่ายคดิสร้างสรรค์
นัน้จําเป็นท่ีจะต้องไปรับฟังบทสรุปงานด้วย เพราะจะทําให้ฝ่ายสร้างสรรค์เข้าใจ “ช่องวา่งระหวา่ง
บรรทดั” จากคําพดูหรือความต้องการของลกูค้า 

ในกรณีท่ีองค์กรธุรกิจมีแนวทางการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน ก็จะให้ข้อมลูกบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษอยา่งละเอียด ดงัตวัอยา่งบทสรุปงานการจดัเลีย้งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท
แห่งหนึง่ ท่ีอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ต้องการให้มีกิจกรรมอะไรบ้างในงาน ดงันัน้บริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษก็จะมีหน้าท่ีจดัระเบียบความคดิและบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษให้สําเร็จ
ลลุว่งตามโจทย์ท่ีลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) ต้องการ (ดรูายละเอียดบทสรุปงานได้ในภาคผนวก ข) 

แตห่ากองค์กรธุรกิจยงัไมมี่แนวทางการจดังานท่ีชดัเจน ก็จะจดัทําบทสรุปงานเป็นเพียง
สไลด์พรีเซนเตชัน่ (Slide Presentation) ประมาณ 1-2 หน้า ดงัตวัอยา่งบทสรุปงานของงานเลีย้ง
ลกูค้า บริษัทนํา้ตาลมิตรผล จํากดั และ งานสงัสรรค์ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอร์รีนเป็นเจ้าภาพ ซึง่ในกรณี
นี ้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็ต้องนําเสนอแนวคดิ แนวทางในการจดักิจกรรมพิเศษ
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ให้กบัลกูค้าพิจารณา 

 
ภาพ 6-1 และ 6-2 ลกัษณะบทสรุปงานเลีย้งลกูค้า บริษัทนํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
 
ท่ีมา:  เอกสารสรุปรายละเอียดงานเลีย้งลกูค้า บริษัทนํา้ตาลมิตรผล จํากดั 
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ภาพ 6-3 ลกัษณะบทสรุปงานเลีย้งสงัสรรค์ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอร์รีนเป็นเจ้าภาพ (1) 
 
ท่ีมา:  เอกสารสรุปรายละเอียดเลีย้งสงัสรรค์ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอร์รีนเป็นเจ้าภาพ 

 
ภาพ 6-4 ลกัษณะบทสรุปงานเลีย้งสงัสรรค์ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอร์รีนเป็นเจ้าภาพ (2) 
 
ท่ีมา:  เอกสารสรุปรายละเอียดเลีย้งสงัสรรค์ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอร์รีนเป็นเจ้าภาพ 
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สําหรับองค์กรธุรกิจ ก็มีแนวทางในการเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมารับ
บทสรุปงานดงันี ้ องค์กรธุรกิจจะเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ และมอบหมายงานให้
รับผิดชอบถ้าหากกิจกรรมพิเศษนัน้เป็นงานเลก็ท่ีมีรูปแบบการจดังานท่ีชดัเจน ไมซ่บัซ้อนและ
องค์กรธุรกิจเห็นวา่มีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีเหมาะสมกบังาน หรือเป็นงานดว่น 
ฉกุเฉิน มีระยะเวลาการจดังานกระชัน้ชิด ก็จะมอบหมายงานให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดี องค์กรธุรกิจไว้วางใจได้วา่จะบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษให้สําเร็จลง
ได้ อยา่งกรณีของบริษัท I-Nine ก็จะได้รับงานดว่นจากลกูค้าเก่าอยูเ่ร่ือย ๆ เพราะความไว้วางใจท่ี
มีตอ่บริษัท   

แตห่ากเป็นงานท่ีมีงบประมาณในการจดังานสงู สว่นใหญ่แล้ว องค์กรธุรกิจก็จะเลือก
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีน่าสนใจประมาณ 2-3 ราย มารับบทสรุปงาน (Brief) แล้ว
มานําเสนองานเพ่ือแขง่ขนักนั หรือ Pitching ซึง่จะทําให้องค์กรธุรกิจได้แนวคดิท่ีนา่สนใจ ในราคา
ท่ีพอใจ แตก็่เป็นผลเสียกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เพราะต้องทํางานหนกัเพ่ือแขง่ขนั
กนั 

ในมมุมองของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็เข้าใจแนวทางการเลือกบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ เพราะกรณีของบริษัท I-Nine แม้วา่จะอยูใ่นวงการนี ้
กวา่ 16 ปี เม่ือต้องไปนําเสนองานกบัลกูค้ารายใหม ่ๆ ก็ต้องไปนําเสนอแขง่ขนักบับริษัทอ่ืน 
(คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) 

 

6.3.3 พฒันาแผนงาน (Proposal Design) 

บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนําบทสรุปงาน (Brief) ซึง่มกัจะเรียกกนัวา่ “โจทย์” 
มาพฒันา โดยจะวิเคราะห์วตัถปุระสงค์ (Objective) ของการจดักิจกรรมพิเศษ เนือ้หาหลกัท่ี
ต้องการสื่อสาร (Key Message) รวมถงึทําความเข้าใจกบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์ท่ีจะส่ือสาร 

หลงัจากนัน้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะพฒันาแนวคดิของงาน (Concept) 
ในภาพรวม แนวคดิสร้างสรรค์ (Creativity) ของกิจกรรมพิเศษ แก่นของงาน (Theme) อารมณ์
และลีลาของงาน (Mood & Tone) รวมถงึลกูเลน่ (Gimmick) และแนวทางการดําเนินงาน 
(Execution) กิจกรรมพิเศษ ซึง่ทัง้หมดนีคื้อสว่นสําคญัของกิจกรรมพิเศษ และเป็นปัจจยัสําคญัใน
การตดัสนิใจของลกูค้าท่ีจะเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  
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คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เสริมวา่บริษัทสว่นใหญ่ก็จะ
พยายามหาลกูเลน่ วิธีการนําเสนอตา่ง ๆ ให้ชนะบริษัทคูแ่ขง่ และชนะใจลกูค้า  

 “…ทกุคนก็จะงดักลเม็ดออกมา งดั gimmick ออกมา 
เอาอะไรกนัออกมา ของมนัก็มีอยู่แค่นีใ้นประเทศ มนัอยู่
ทีว่่าใครจะเอามาเล่นอะไร หรือใครคิดสดุโต่งแลว้ลูกคา้รบั
ได ้หรือบางทีคิดมากไป ก็ไม่ใช่ ... มนัตอ้งอยู่ในความ
ตอ้งการของลูกคา้ เพราะฉะนัน้เราตอ้งเขา้ใจลูกคา้ รู้จกั
ลูกคา้ แลว้ตีโจทย์ใหโ้ดน…” 

เม่ือได้แนวคดิและแนวทางการสร้างสรรค์แล้ว ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ (Creative & 
Design) จะทํางานร่วมกบัฝ่ายดแูลลกูค้าในการจดัทําแผนงาน หรือ Proposal ท่ีรวมแนวคดิ แนว
ทางการจดังาน ความคดิสร้างสรรค์ รายละเอียดตา่ง ๆ พร้อมทัง้เสนอราคาคา่ใช้จ่าย และหาก
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษทํางานร่วมกบับริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์หรือบริษัทท่ี
ปรึกษางานโฆษณา ก็จะต้องสง่แผนงานดงักลา่วให้กบับริษัทฯ ก่อนเพ่ือตรวจสอบและพฒันางาน
ในเบือ้งต้นก่อนท่ีจะไปนําเสนอลกูค้าพร้อมกนั  

สําหรับแผนงานนัน้ ในบางบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะเรียกวา่ เปเปอร์ 
(Paper) หรือรายงาน ซึง่หากจะสัง่ให้ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบจดัทําแผนงานเพ่ือเสนอตอ่
ลกูค้า ก็มกัจะใช้คําวา่ “ขึน้เปเปอร์” แม้วา่จะเรียกแผนงานวา่ เปเปอร์ หรือรายงานก็ตาม แตก่าร
จดัทําแผนงานเพ่ือเสนอลกูค้า จะจดัทําเป็นเพียงสไลด์พรีเซนเตชัน่ (Slide Presentation) ด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป PowerPoint Presentation เทา่นัน้ ไมมี่การทําเป็นเอกสารรูปเลม่แตอ่ยา่งใด 
และนิยมใช้ภาษาองักฤษในการจดัทําแผนงานเสนอตอ่ลกูค้า นอกจากนีก้ารจดัทําแผนงานนัน้
จะต้องมีการออกแบบตวัสไลด์ให้สวยงาม ส่ือความหมายกบัแนวคดิ (Concept) และแก่นของงาน 
(Theme) อีกด้วย โดยมกัจะนิยมใช้สีของสไลด์ตามสีขององค์กรธุรกิจ (ลกูค้า) เชน่ บริษัท โคคา- 
โคลา (ประเทศไทย) จํากดั ก็จะใช้สีแดง และจะตกแตง่ด้วยโลโก้ขององค์กร หรือโลโก้ของงานอีก
ด้วย ดงัเช่นภาพเปิดและสว่นเนือ้หาของแผนงานแถลงขา่วเปิดตวัเว็บไซต์ KTC Beauty 
Advocate และงานรวมพลงัวนัอาสาสมคัรของโค้ก 
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ภาพท่ี 6-5 และ 6-6 ภาพเปิดและสว่นเนือ้หาจากแผนงานเปิดตวัเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate 
 
ท่ีมา:  เอกสาร Proposal เสนอบริษัทบตัรเครดติกรุงไทย (KTC) 
 

         
ภาพ 6-7 และ 6-8 ภาพเปิดและสว่นเนือ้หาจากแผนงานรวมพลงัวนัอาสาสมคัรของ Coke 
 
ท่ีมา:  เอกสาร Proposal เสนอบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั 
 
 

โครงสร้างของแผนงานหรือ Proposal มี 10 สว่นหลกั ๆ ดงันี ้(ดตูวัอยา่งแผนงานได้ใน
ภาคผนวก ค และ ง) 

1. หน้าเปิด ประกอบไปด้วย ช่ืองาน วนัเวลาการจดังาน 
2. วตัถปุระสงค์การจดังาน (Objective) 
3. แนวคดิของงาน (Concept) และแก่นของงาน (Theme) 
4. กลุม่เป้าหมาย 
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5. สถานท่ีจดังานและวนั-เวลา 
6. แผนผงัสถานท่ีจดังาน (Floor Plan) 
7. รายละเอียดการตกแตง่สถานท่ี เชน่ จดุลงทะเบียน จดุถ่ายภาพท่ีระลกึ จดุเลน่

เกมส์หรือกิจกรรมตา่ง ๆ เวที การจดัท่ีนัง่ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานนัน้ ๆ  โดย
ท่ีจะต้องมีการอธิบายรายละเอียด พร้อมออกแบบให้ใกล้เคียงกบัความเป็นจริง
มากท่ีสดุเพ่ือให้ลกูค้าสามารถตดัสนิใจได้ 

8. กําหนดการของงาน (Agenda) ตัง้แตล่งทะเบียนจนกระทัง่จบงาน 
9. รายละเอียดในแตล่ะขัน้ของกําหนดการ ซึง่ก็ขึน้อยูก่บัรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ

นัน้ ซึง่จะฝ่ายสร้างสรรค์จะต้องอธิบายกําหนดการแตล่ะช่วงอยา่งละเอียด 
เพ่ือให้ลกูค้าเข้าใจ และจําเป็นจะต้องมีภาพอ้างอิงหรือการออกแบบจดัวางอยา่ง
คร่าว ๆ ให้ลกูค้าได้ตดัสนิใจเลือกด้วย โดยทัว่ไปแล้วรายละเอียดท่ีแผนงานทัว่ไป
จะต้องมีคือ การลงทะเบียน อาหาร/เคร่ืองด่ืมในงาน พิธีกร การแสดงเปิดงาน 
(หรือภายในงาน) ของท่ีระลกึ เป็นต้น และหากมีพธีิเปิดงาน ก็ต้องนําเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัลกูเลน่ (Gimmick) ของพิธีเปิดด้วย ภาพ 6-9, 6-10 และ 6-
11 แสดงตวัอยา่งการอธิบายรายละเอียดในแตล่ะขัน้ของกําหนดการ ดงันี ้
แผนงานกิจกรรมงานเลีย้งผู้บริหารระดบัสงูของ Coca-Cola Pacific ซึง่ในภาพ 
6-9 อธิบายรายละเอียดการต้อนรับผู้บริหาร ณ ท่าเรือ รวมทัง้ภาพประกอบของ
สถานท่ี การแตง่กายของพริต้ตี ้และการต้อนรับผู้บริหารโดยโขนจ๋ิว สําหรับภาพ 
6-10 อธิบายการแสดงภายในงาน ซึง่ฝ่ายสร้างสรรค์ก็ต้องนําเสนอการแสดงท่ี
เหมาะสม รวมทัง้อธิบายลกูเลน่ของการแสดง พร้อมแสดงภาพประกอบด้วย  
หรือแผนงานแถลงข่าวเปิดตวัเว็บไซต์ Beauty Advocate ของบตัรเครดติ KTC 
(ภาพ 6-11) ก็อธิบายลกูเลน่ของการเปิดตวัผู้ เช่ียวชาญด้านความงามทัง้ 7 ท่าน
อยา่งละเอียดเพ่ือให้ลกูค้าเข้าใจ 
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ภาพ 6-9 และ 6-10 การอธิบายรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอนของกําหนดการอยา่งละเอียดในงาน
เลีย้งผู้บริหารระดบัสงูของ Coca-Cola Pacific 
 
ท่ีมา:  เอกสาร Proposal เสนอบริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั 
 

 

 
ภาพ 6-11 การอธิบายรายละเอียดลกูเลน่การเปิดตวัผู้ เช่ียวชาญในงานเปิดตวัเว็บไซต์ KTC 
Beauty Advocate ของบตัรเครดติ KTC 
 
ท่ีมา:  เอกสาร Proposal เสนอบริษัทบตัรเครดติกรุงไทย (KTC) 
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10. หน้าจบ – ขอบคณุสําหรับการนําเสนอ  

 

นอกจากนี ้คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) มองวา่บคุคลท่ี
ทําหน้าท่ีเขียนแผนงานหรือ Proposal นัน้เป็นคนท่ีมีความสําคญั ต้องมีความสามารถเฉพาะตวั 
เพราะถือวา่เป็นคนวางกลยทุธ์ทัง้หมดให้กบังาน ๆ นัน้ ดงันัน้จะต้องมีประสบการณ์รอบด้าน
เพ่ือท่ีจะทํางานได้ดี 

 

6.3.4 นําเสนอแผนงาน (Proposal Presentation) 

หลงัจากวนัรับบทสรุปงาน (Brief) ประมาณ 1-2 สปัดาห์ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษจะกลบัไปพบลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) เพ่ือนําเสนอแผนงานด้วยตนเอง (หากรับงานตรงจาก
องค์กรธุรกิจ) หรือพร้อมกบับริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์หรืองานโฆษณา (หากรับงานตอ่มา
อีกทอดหนึง่) ซึง่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะนําเสนอแผนงานพร้อมกบัประมาณการ
คา่ใช้จ่ายในการจดังานให้กบัลกูค้า 

 

6.3.5 ตดัสนิใจเลือก (Decision) 

องค์กรธุรกิจตดัสนิใจเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจากงบประมาณและ 
ความคดิสร้างสรรค์ในการจดังาน อยา่งไรก็ตาม หากองค์กรธุรกิจยงัไมพ่งึพอใจกบัแผนงานใด ๆ ท่ี
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมานําเสนอ องค์กรธุรกิจก็จะทําการเลือกบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษท่ีนา่สนใจในเบือ้งต้น หรือ Shortlists และให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษเหลา่นัน้ ไปปรับแผนงานเพิ่มเตมิ และนําเสนอใหมอี่กครัง้ บอ่ยครัง้ท่ีองค์กรธรุกิจจะให้
คําแนะนํากบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไปปรับแก้เพ่ือกลบัมานําเสนอแผนงานครัง้ใหม ่
ดงัตวัอยา่งในภาพ 6-12 และ 6-13 ท่ีบริษัทมิตรผลระบใุห้ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
แก้ไขในสว่นของการออกแบบตกแตง่สถานท่ี และการแสดงบนเวที  
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ภาพ 6-12 และ 6-13 คําแนะนําจากลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) เพ่ือให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษไปปรับแก้ 
 
ท่ีมา:  เอกสาร Proposal งานเลีย้งลกูค้าบริษัท นํา้ตาลมติรผล จํากดั 
 

สําหรับบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีไมไ่ด้รับเลือก ก็อาจจะมาจากปัจจยัหลาย
ประการ เชน่ คา่ใช้จ่ายสงูเกินไป แนวคดิท่ีมานําเสนอไมเ่ป็นท่ีถกูใจของลกูค้า หรือบางครัง้แนวคดิ
ท่ีมานําเสนอก็ผิดไปจากความต้องการของลกูค้า ซึง่เรียกวา่ “ตีโจทย์ผิด” ในประเดน็นี ้คณุนพฐัห์    
ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะนกัวิชาชีพด้านกิจกรรมพิเศษมาร่วม 20 ปี 
อธิบายเพิ่มเตมิวา่ ความผิดพลาดของการตีโจทย์ผิดนัน้มาจาก 3 ปัจจยัคือ 1) ทีมงานทกุคน นัน่
คือการทํางานเป็นทีมท่ีผิดพลาดท่ีไมท้่วงตงิเพ่ือนร่วมงานหากแนวคิดท่ีได้ไมต่รงกบับทสรุปงาน 
(Brief) ท่ีไปรับมา 2) การทํางานกบัลกูค้าใหมก็่ทําให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษพลาด
งานได้เช่นกนั เพราะวา่ไมรู้่จกัลกูค้าดีพอ ไมรู้่ความต้องการ ความสนใจหรือวฒันธรรมองค์กรของ
ลกูค้า ก็ทําให้เสนอแนวคดิท่ีไมต่รงใจลกูค้าได้ และ 3) การทํางานกบัลกูค้าเก่า รู้ความต้องการ 
ความสนใจของลกูค้าเป็นอยา่งดี ก็จะทํางานแบบสบาย ๆ ทําให้เม่ือเจอบริษัทคูแ่ขง่ท่ีเสนอแนวคดิ
ท่ีแปลกใหมก่วา่ ก็ทําให้พลาดงานได้เช่นกนั 

 

6.3.6 พฒันาแผนงาน  

บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีได้รับเลือกหรือได้รับมอบหมายงาน ก็จะไปพฒันา
แผนงานให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึน้ ซึง่การพฒันาแผนงานเป็นช่วงท่ีต้องใช้เวลาในการประชมุกบัลกูค้า 
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(องค์กรธุรกิจ) ปรับแก้แผนงานและรายละเอียดตา่ง ๆ ให้ลกูค้าพงึพอใจ รวมทัง้แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ 
อาทิเชน่ ดารานกัแสดงท่ีลกูค้าเลือกไว้แล้ว ไมส่ามารถมาร่วมงานได้ บริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษก็ต้องนําเสนอตวัแทนให้ลกูค้าพิจารณาใหม ่ 

 
6.3.7 ขัน้ตอนการผลติ  

ฝ่ายดแูลการผลติของบริษัท หรือ Production Team ท่ีนําโดยผู้ อํานวยการผลติ 
(Producer) หรือผู้จดัการโครงการ (Project Manager) ก็จะนําแผนงานมาจดัทําให้เป็นชิน้งาน 
ตัง้แตก่ารออกแบบอาร์ตเวิร์ค (Artwork) ลงมือจดัเตรียมงานโดยการตดิตอ่วา่จ้างบริษัทผู้
ให้บริการ (Supplier) ด้านระบบแสง เสียง สิง่ก่อสร้าง (เช่นเวที) อปุกรณ์ตา่ง ๆ (เชน่ จอฉายภาพ) 
รวมทัง้ทีมการแสดง พริตตี ้ทีมออกแบบเคร่ืองแตง่กาย ช่างทําผมและแตง่หน้า เป็นต้น 

นอกจากนี ้ฝ่ายดแูลการผลติก็ต้องจดัทํา Script Rundown ซึง่ก็คือตารางสรุปลําดบังาน
โดยละเอียดตัง้แตก่ารจดัเตรียมพืน้ท่ีจนกระทัง่จบงาน เพ่ือแจกจ่ายให้กบัผู้ เก่ียวข้องในวนังาน ซึง่ 
Script Rundown นีจ้ะบอกถงึ วนั (หากกิจกรรมมีมากกวา่ 1 วนั) เวลา กิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ 
รายละเอียดของกิจกรรม ผู้ เก่ียวข้อง ระบบท่ีเก่ียวข้อง (แสง เสียง จอ) ผู้ รับผิดชอบ และหมายเหต ุ
ตามตวัอยา่งตารางด้านลา่ง (ตวัอยา่ง Script Rundown ท่ีสมบรูณ์อยูใ่นภาคผนวก จ) 
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ลาํดบั วัน เวลา กิจกรรม รายละเอียด
กิจกรรม 

ระบบ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 25/11/12 16.00 น. Set up เวที / Photo 
Backdrop / 
แสงเสียง 

 MPO ห้องสขุ
สามคัคี 

2 26/11/12 08.00 น. นดัหมาย
ทีมงาน 
MPO, 
Staff, 
Stage 

บรีฟควิงาน  MPO ห้องสขุ
สามคัคี 

3  12.00 น. ซ้อมควิ
ผู้บริหาร 

ช่วง
สมัภาษณ์ / 
ช่วงเปิดตวั
บตัร / ชว่ง
ถ่ายภาพ 

VTR 2 MPO / 
KBank 

 

ตาราง 6-1 ตวัอยา่ง Script Rundown ท่ีจะแจกให้กบัทีมงานในวนัจดักิจกรรมพิเศษ 

 

6.3.8 การจดัเตรียมพืน้ท่ี (Set-up) 

ฝ่ายดแูลการผลติของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ จะเข้าพืน้ท่ีจดักิจกรรม 1 คืน
ลว่งหน้าเพ่ือจดัเตรียมพืน้ท่ี (Set-up) ร่วมกบัทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) ตา่ง ๆ  

 

6.3.9 วนังาน (Event Show Day)  

 โดยสว่นใหญ่แล้ว กิจกรรมพิเศษท่ีเป็นงานแถลงขา่วมกัจะจดัในช่วงบา่ยของวนัธรรมดา 
(ประมาณ 14.00 น.) แตห่ากเป็นงานในเชิงสงัสรรค์จะจดัในช่วงค่ํา (เช่นงานเปิดตวับตัรเครดติซตีิ ้
แบงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั พรีเฟอร์) หรือสดุสปัดาห์ (เชน่งานรวมพลงัวนัอาสาสมคัรของโค้ก) 
อยา่งไรก็ดี ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ก็จะต้อง “เข้าพืน้ท่ี” นัน่คือการเข้าไป
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เตรียมความพร้อมตัง้แตเ่ช้า จากประสบการณ์ฝึกปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษของผู้วิจยั สามารถสรุปลําดบังานในวนัจดักิจกรรมพิเศษได้ดงันี ้

1. ประชมุทีมงาน (เวลาประมาณ 10.00 น. หรือ 6 ชัว่โมงก่อนเวลาเร่ิมงาน) 

ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้ทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ 
(Supplier) ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นทีมเวที พริตตี ้ช่างแตง่หน้า ชา่งทําผม ฝ่ายเสือ้ผ้า บริษัทรับจดัเลีย้ง
นอกสถานท่ี (อาหารและเคร่ืองด่ืม) พร้อมกนัท่ีสถานท่ีจดังาน 

ผู้ อํานวยการผลติ (Producer) ประชมุทีมงานเพ่ือสรุปงานภาพรวมและลําดบัเหตกุารณ์
ของงาน ให้กบัทีมงานทกุคนทกุฝ่ายได้รับทราบ รวมทัง้มอบหมายงานให้รับผิดชอบหรือดแูลความ
เรียบร้อยในแตล่ะสว่น เพราะโดยปกตแิล้ว บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะมีทีมงานไม่
มาก ดงันัน้จะวา่จ้างบริษัทอ่ืนหรือกลุม่บคุคลอ่ืนให้มาทํางานแทนในสว่นของการควบคมุเวที การ
ควบคมุลําดบัพิธีการ หรือจดุลงทะเบียน ดงันัน้ทีมงานจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็
จะทํางานประกบไปกบัทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) เพ่ือควบคมุดแูลความเรียบร้อย
ของงาน  

ทีมงานก็จะแยกย้ายไปจดัเตรียมงาน ดแูลความพร้อมในสว่นงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
ภาพ 6-14 การประชมุทีมงานเพ่ือซกัซ้อมความเข้าใจและแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบให้กบัทีมงาน 
ในงานมอบเงินบริจาคในโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness 
Campaign) 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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2. ซกัซ้อมควิบนเวที (เวลาประมาณ 11.00 – 13.00 น.) 

เม่ือทีมงานทกุฝ่ายพร้อม ก็จะทําการซ้อมควิบนเวที เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของระบบ
แสง เสียง การแสดงบนเวที รวมทัง้ซ้อมลําดบัพิธีการตา่ง ๆ บนเวทีเพ่ือให้ฝ่ายกํากบัเวทีได้เข้าใจ
ถึงลําดบังานของตนเอง และหากมีพธีิกรมืออาชีพท่ีเป็นดาราหรือนกัแสดง ก็จะต้องมีสรุปงาน
ให้กบัพธีิกรของงาน เพ่ือทําความเข้าใจกบับทพธีิกรและลําดบัพธีิการตา่ง ๆ ในช่วงท่ีทําการซ้อม 
องค์กรธุรกิจ (ลกูค้า) ก็จะมาตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษก็จะซกัซ้อม (Rehearsal) ลําดบังานบนเวที รวมถึงระบบเสียง ระบบแสงเพ่ือความไม่
ผิดพลาดของงาน โดยท่ีองค์กรธุรกิจจะร่วมดกูารซ้อม และปรับเปล่ียนหากยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจของ
ลกูค้า รวมทัง้มีการซกัซ้อมผู้บริหารขององค์กร หากผู้บริหารต้องขึน้ไปทําพิธีเปิดงาน กลา่วต้อนรับ
หรือมอบรางวลั และท่ีสําคญัมีการซ้อมการถ่ายภาพประกอบขา่วประชาสมัพนัธ์ โดยลกูค้าจะมา
กําหนดตําแหน่งของผู้บริหาร เพ่ือให้ฝ่ายควบคมุเวทีได้เข้าใจ และไมผิ่ดพลาดเม่ือถงึเวลางาน  
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(ตามเข็มนาฬกิา) ภาพ 6-15 การซ้อมควิเดนิแบบให้กบัดารานกัแสดงของช่อง 3 ในงานมอบเงิน
บริจาคในโครงการรณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) / ภาพ 
6-16 การบรรยายสรุปงานให้กบัรินลณี ศรีเพ็ญ (จอย) และศลัย์ อิทธิสขุนนัท์ (เอิร์ธ) ซึง่เป็นพธีิกร
ในงานเปิดตวัเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate / ภาพ 6-17 การซกัซ้อม (Rehearsal) การแสดง
บนเวทีและลําดบัพิธีการของงานแถลงขา่วเปิดตวับตัรเครดติ K-SME โดยมีลกูค้า (ธนาคารกสกิร
ไทย) ร่วมดแูละให้ความเห็น  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

3. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมงาน (30 – 60 นาทีก่อนเวลาเร่ิมงาน) 

 ผู้ ท่ีได้รับเชิญมาร่วมงานกิจกรรมพิเศษ จะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมงาน โดยปกตแิล้ว 
การลงทะเบียนจะใช้เวลา 30 – 60 นาทีแล้วแตล่กัษณะงานและกิจกรรมหลงัจากลงทะเบียน หาก
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เป็นงานแถลงขา่ว ก็จะใช้เวลาลงทะเบียนเพียงสัน้ ๆ (ประมาณ 30 – 45 นาที) โดยท่ีนกัขา่วจะ
รับประทานอาหารวา่งหรือพดูคยุกบัผู้บริหารองค์กรหรือเพ่ือนส่ือมวลชนด้วยกนัเองก่อนเร่ิมงาน
แถลงขา่ว  

 สําหรับงานท่ีมีกิจกรรมให้เลน่สนกุหลงัจากลงทะเบียน ก็จะเปิดให้ผู้ เข้าร่วมงานมา
ลงทะเบียน 60 นาทีก่อนเวลาเร่ิมงาน โดยกิจกรรมมกัจะเป็นการถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลกึ หรือการ
เลน่เกมส์ตามบธูตา่ง ๆ ในงาน  

  
ภาพ 6-18 และ 6-19 บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน และการถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึใน
งาน Coca-Cola Volunteer Day  
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 

4. ช่วงเวลาจดักิจกรรมพิเศษ (Run Show) 

 ช่วงเวลาจดักิจกรรมพิเศษจะเก่ียวข้องกบัพิธีการบนเวที ซึง่จะยาวประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง
แล้วแตล่กัษณะของกิจกรรมพิเศษ หากเป็นการแถลงขา่ว ก็จะใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที แต่
ถ้าเป็นงานเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม ่และมีการแสดงเช่น การเดนิแฟชัน่โชว์ หรือคอนเสร์ิต ก็จะใช้
เวลาถึง 2 ชัว่โมง  

 กิจกรรมบนเวทีในแตล่ะงานจะคล้ายคลงึกนั ซึง่จากการสงัเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์ตา่ง ๆ สามารถสรุปรูปแบบของกิจกรรมบนเวทีได้ดงันี ้

- การเปิดตวัพธีิกร พิธีกรกลา่วต้อนรับผู้มาร่วมงาน 
- ผู้บริหารองค์กรกลา่วเปิดงานอยา่งเป็นทางการ 
- การแสดงเปิดงาน หรือการฉาย VDO Presentation เก่ียวกบังาน 
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- การสมัภาษณ์ผู้บริหาร (สว่นของการแถลงขา่ว)  
- พิธีเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ หรือ Launching Ceremony (หากมี) 
- การแสดงบนเวที เช่น แฟชัน่โชว์  
- การถ่ายภาพหมูร่่วมกนัของผู้บริหาร 
- การแสดงปิดงาน เช่น คอนเสร์ิต  

อยา่งไรก็ตาม ลําดบัของกิจกรรมตา่ง ๆ บนเวทีอาจจะมีการสลบัสบัเปลี่ยนได้ ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของงาน และการสร้างสรรค์งานให้นา่สนใจ อยา่งเชน่งานแถลงขา่วโครงการรณรงค์
ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) 
จํากดั หรืองานเปิดตวับตัรเครดติ K-SME กบัส่ือมวลชน ก็จะเปิดงานด้วยการฉาย VDO 
Presentation แล้วจงึเปิดตวัพิธีกร เป็นต้น 

ช่วงเวลาการจดักิจกรรมพิเศษนี ้ถือวา่เป็น “Moment of Truth” ของทีมงาน นัน่คือเป็น
ช่วงเวลาแห่งความจริงท่ีอะไรก็เกิดขึน้ได้ เพราะงานกิจกรรมพิเศษเป็นงานสด ทกุอยา่งจะต้อง
เป็นไปตามกําหนดการ ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้จะต้องไมเ่กิดความผิดพลาดเลย หรือผิดพลาด
ให้น้อยท่ีสดุ ฉะนัน้หน้าท่ีของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษคือควบคมุผู้ ท่ีเก่ียวข้องและ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ให้ได้ดีท่ีสดุ  

ปัญหาท่ีมกัจะพบในช่วง Run Show ก็จะมีหลากหลาย เช่น ดาราหรือนกัแสดงมาไม่
ทนัเวลางาน ก็จะต้องสลบัควิทนัที หรือต้องเปลี่ยนลําดบัพิธีการเพ่ือดงึเวลา หรือพริต้ตี ้ไมม่า
ตามท่ีนดัหมาย หรือหายไปก่อนเวลางาน ทีมงานก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ทนัที เป็นต้น ดงันัน้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจงึเป็นทกัษะสําคญัของผู้ปฏิบตังิานด้านการบริหาร
จดัการกิจรรมพิเศษ 

 

6.3.10 ประเมินผลการทํางาน (Evaluation) 

เม่ืองานกิจกรรมพิเศษเสร็จสิน้แล้ว ทีมงานจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
พร้อมทัง้ทีมงานของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier) จะมาประชมุร่วมกนัทนัที เพ่ือประเมินผลการ
ทํางานของฝ่ายตา่ง ๆ ซึง่หากมีปัญหาเกิดขึน้ในช่วงเวลาจดักิจกรรม ก็จะพดูคยุถึงสาเหตขุอง
ปัญหา รวมทัง้แนวทางการป้องกนัปัญหาดงักลา่วในอนาคต  
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นอกจากนีย้งัมีการประเมนิผลการทํางานจากลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) อยา่งไมเ่ป็นทางการ 
โดยเป็นการพดูคยุสอบถามถึงความพงึพอใจในการจดักิจกรรมพิเศษหลงัจากงานเสร็จสิน้ทนัที  

สําหรับในสว่นขององค์กรธุรกิจ ก็อาจจะมีการประเมนิผลการทํางานของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ และประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษด้วย ซึง่วธีิการประเมินผลจะกลา่วโดย
ละเอียดในสว่นท่ี 6.6 เร่ืองการประเมินการจดักิจกรรม 

 

6.3.11 เก็บงาน  

หลงัจากประชมุประเมินผลการทํางานแล้ว ทีมงานทกุฝ่ายก็จะลงมือเก็บของในสว่นท่ี
ตนเองรับผิดชอบ เช่นหากดแูลจดุลงทะเบียน ก็ต้องรวบรวมรายช่ือผู้ ท่ีมาลงทะเบียนให้เรียบร้อย 
เพ่ือนําไปใช้สรุปงานให้กบัลกูค้าตอ่ไป 

 

6.3.12 สรุปงาน 

บางบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะมีการจดัทํารายงานสรุปให้กบัลกูค้า 
(องค์กรธุรกิจ) โดยเฉพาะหากงานนัน้มีการจดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้มาร่วมงาน 
อยา่งเช่น งานวนัอาสาสมคัรของ บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั มีการแจกแบบสอบถาม
ให้กบัอาสาสมคัรท่ีมาร่วมงาน บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็ต้องทํารายงานสรุปเป็น
ภาษาองักฤษให้กบัลกูค้าด้วย  

 

6.4 ความคดิสร้างสรรค์กับงานกจิกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

ตามท่ีผู้วิจยัได้สรุปไว้ในบทท่ี 5 วา่ รูปแบบของกิจกรรมพเิศษนัน้มีไมห่ลากหลาย ดงันัน้จงึ
เป็นหน้าท่ีของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้ดงึดดูความ
สนใจของกลุม่เป้าหมาย แตก็่ยงัต้องตอบสนองวตัถปุระสงค์ของการสือ่สารการตลาด รวมทัง้
สะท้อนแบรนด์ขององค์กรและ/หรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ด้วย  

 6.4.1 บทบาทของความคดิสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์จงึมีบทบาทสําคญัในการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษโดยเฉพาะ
ในช่วงของการพฒันาแผนงาน หรือ Proposal Design เพ่ือนําเสนอตอ่ลกูค้า โดยท่ีนําข้อมลู
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บทสรุปจากลกูค้าเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ โดยเฉพาะวตัถปุระสงค์ของการจดังาน กลุม่เป้าหมาย 
และข้อความหลกัท่ีต้องการสื่อสาร (Key Message) หรือในบางครัง้องค์กรธุรกิจอาจจะให้
แนวทางกว้าง ๆ หรือแนวทางท่ีตนสนใจกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือนําไปพฒันา
ตอ่ หรืออาจจะนําเสนอแนวคดิใหมเ่ลยก็ได้  

 นอกจากนี ้คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดัการภาพลกัษณ์
องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ ยงัมองวา่การคดิสร้างสรรค์แนวคดิหลกัของกิจกรรมพิเศษ เป็น
บทบาทท่ีสําคญัของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในการให้คําแนะนํากบัลกูค้า 

“…บางทีเราก็มี idea เบือ้งตน้ อ่า เป็น concept ไปว่า
ลองทําอย่างนีม้ัย้ แต่เราก็ไม่รู้หรอก ว่า…เราก็ยอมรบัไป
ว่าเราไม่ไดอ้ยู่ใน area ทีทํ่ากนัทกุวนั ดงันัน้เราก็ไม่รู้   
หรอกว่าคนอืน่ในประเทศนีห้รือในโลกนีเ้คา้เคยทํา 
concept  ไหน work ไม่ work หรือเคา้เคยลองอะไรแลว้ 
หรืออนันีน่้าสนใจ ไม่มีใครทํา เราไม่รู้ ฉะนัน้เวลาเราโยน
โจทย์ไปเราก็บอก main idea ประมาณนี ้concept  
ประมาณนีแ้ต่เราก็ไม่รู้ว่ามนัดีไม่ดี เราก็จะเปิดกวา้ง เคา้ก็
จะเสนอมาได ้เคา้ก็อาจจะเอาจากโจทย์เรานีไ่ปเกลาสกั
หน่อย เคา้ก็อาจเจอตวัอย่างเมืองนอกมาบางทีเนีย่คะเรา
ก็ เออ ทีเ่มืองนอกเคา้เคยมีทําแบบนัน้แบบนีน้ะ แลว้มนั
น่าสนใจ เราทําไดโ้ดยการปรบัมาเป็นอย่างนัน้อย่างนีอ้ะไร
อย่างนีน้ะค่ะ…” 

(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)  

 

ในการคดิสร้างสรรค์นัน้ คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ในฐานะ
นกัวชิาชีพด้านกิจกรรมพิเศษได้แนะนําแนวทางการคดิสร้างสรรค์ไว้วา่ “…ปกติมนัก็จะมีสูตรเวลา 
creative คิดอะไรไม่ออกจะบอกใหคิ้ด theme ก่อนอะไรอย่างงี ้concept มาก่อน concept แน่น
เดีย๋ว execution มาเอง เป็นตน้…”  

การหาแก่นของงาน (Theme) และแนวคดิ (Concept) รวมทัง้ช่ืองาน ท่ีเสนอให้กบัลกูค้า
นัน้ เป็นเร่ืองสําคญัมากสําหรับการนําเสนอแผนงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
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เพราะคณุนพฐัห์ ปคูะวนชั ผู้บริหารบริษัท I-Nine (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เช่ือวา่หาก
ลกูค้าไมป่ระทบัใจในแนวคดิหรือช่ืองานท่ีเสนอไปแล้ว ก็จะไมส่นใจแผนงานแม้วา่รายละเอียด
ด้านในจะดีแคไ่หนก็ตาม ซึง่ก็เป็นไปในทางเดียวกบัการปฏิบตัขิอง Masterpiece Organizer ซึง่
คณุประดษิฐ์ สมดงัเจตน์ กรรมการผู้จดัการได้ให้คําแนะนํากบัผู้วิจยัในขณะฝึกปฏิบตังิานในฝ่าย
สร้างสรรค์วา่ การทําแผนงานเสนอให้ลกูค้านัน้ ช่ืองานและแนวคดิเป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุ ต้อง
เลือกใช้คําให้ “โดนใจ” ลกูค้า รวมทัง้สะท้อนวตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมด้วย เพราะถือวา่เป็น
จดุท่ีดงึดดูใจลกูค้าในเวลาท่ีเสนอแผนงาน อยา่งเช่น งานเปิดตวัเว็บไซต์ Beauty Advocate ของ
บตัรเครดติเคทีซี (KTC) ซึง่เป็นเว็บไซต์เก่ียวกบัความสวยความงามท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านความ
สวยงามจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยทัง้ 7 ทา่น มารวมตวักนัเป็นครัง้แรก ซึง่มีแตบ่ตัร
เครดติเคทีซี (KTC) เทา่นัน้ท่ีทําได้ ดงันัน้ การนําเสนอแก่นของงาน หรือ Theme จงึเป็น “The 1st 
Beauty Advocate Ever with KTC (KTC the Beauty Phenomenon)” ซึง่แก่นของงานนีส้ามารถ
สะท้อนข้อความหลกั (Key Message) ท่ีบตัรเครดติเคทีซี (KTC) ต้องการจะส่ือสารได้  

นอกจากนี ้ความคดิสร้างสรรค์ยงัต้องสามารถนําไปสูก่ารปฏิบตั ิ(Execution) ให้ได้ 
ดงัเช่นตวัอยา่งการเปิดตวั Innovation Center ของบริษัทดปูองต์ (Dupont) ท่ีทางบริษัท สยาม   
พีอาร์เคยช่วยงาน โดยแนวคดิของงานนีคื้อคําวา่ นวตักรรม หรือ Innovation ดงันัน้จากคําวา่ 
Innovation ก็ถกูถ่ายทอดผา่นการคดิสร้างสรรค์ โดยการเสนอการลงทะเบียนหน้างานเป็น 2 
แนวทางคือด้วยจอภาพระบบสมัผสั (Touch Screen) หรือให้หุ่นกระบอกโจหลยุส์ออกมาต้อนรับ 
ซึง่หุน่กระบอกโจหลยุส์ก็เป็นนวตักรรมของการเลน่หุ่นกระบอกไทยท่ีทําให้ดทูนัสมยั นอกจากนี ้
การเปิดตวั Innovation Center ก็เป็นศนูย์ในประเทศไทย ดงันัน้การใช้หุ่นกระบอกโจหลยุส์จงึมี
ความเหมาะสม และลกูค้า (บริษัท Dupont) ก็พงึพอใจ (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555)  

6.4.2 การนําเสนอความคดิสร้างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ 

ความคดิสร้างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์สามารถนําเสนอได้
หลากหลายรูปแบบ ผลการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้

1. ความเป็นเอกลกัษณ์ของงาน  

นัน่คือ แนวคดิหลกัหรือ Concept ของงานจะต้องแปลก ใหม ่ไมซ่ํา้ใคร เพ่ือเป็นจดุดงึดดู
ให้คนมาร่วมงาน และได้พืน้ท่ีประชาสมัพนัธ์ในส่ือมวลชนอีกด้วย ไมว่า่จะเป็นความคดิสร้างสรรค์
ในการสรรหาลกูเลน่ (Gimmick) ของพิธีเปิดตา่ง ๆ ก็ต้องมีความแปลกใหม ่ดงึดดูใจ เพ่ือให้
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สามารถเป็นใช้เป็นภาพขา่วประชาสมัพนัธ์ หรือสิง่ท่ีกิจกรรมพิเศษเสนอในงานจะต้องไมส่ามารถ
หาท่ีไหนได้อีก เช่น บอลลนูยกัษ์รูปโดราเอมอน ก็จะเป็นจดุดงึดดูให้คนมาร่วมงานเปิดตวับตัรเด
บติโดราเอมอนได้ดี เป็นต้น 

 

2. ความคดิสร้างสรรค์ในเชิงเนือ้หา  

คือการนําเนือ้หา สิง่ท่ีต้องการนําเสนอ มาเป็นจดุขายของกิจกรรมพิเศษ และอาจจะ
สามารถตอ่ยอดจากเนือ้หาของกิจกรรมไปยงัการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ ได้  

ในกรณีของงานสมัมนา หรือการประชมุท่ีมีรูปแบบคอ่นข้างตายตวันัน้ ความคดิ
สร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมเหลา่นีจ้ะอยูท่ี่เนือ้หาสาระของการสมัมนาหรือประชมุ หวัข้อท่ี
บรรยายอาจจะไมใ่ช่สิง่ท่ีองค์กรต้องการสือ่สารโดยตรง แตส่ามารถนําเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ
เก่ียวเน่ืองมาบรรยายก็ได้ เพ่ือเพิ่มความน่าสนใจให้กบังาน คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 
มกราคม 2556) ได้อธิบายเพิ่มเตมิโดยยกตวัอยา่งกรณีของธนาคารกสกิรไทย ต้องการสื่อสารเร่ือง
โครงการเงินกู้อสงัหาริมทรัพย์ ก็จดัการบรรยายเร่ืองเก่ียวกบัฮวงจุ้ยของบ้าน โดยนําวิทยากรด้าน 
ฮวงจุ้ยช่ือดงัมาบรรยาย ผู้ เข้าร่วมงานก็จะนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ รวมทัง้เกิดความ
ประทบัใจหรือทศันคตท่ีิดีตอ่ธนาคารกสกิรไทย ก็ถือได้วา่เป็นการสร้างและส่ือสารแบรนด์ให้กบั
ธนาคารได้อีกวิธีหนึง่ 

หรือในกรณีของกิจกรรมพิเศษงานหวัหินแจ๊สเฟสตวิลั ท่ีบริษัท CMC เข้าไปจดักิจกรรม
เป็นกิจกรรมส่ือสารแบรนด์หวัหิน โดยมีกลุม่สมาคมโรงแรมในอําเภอหวัหินและเทศบาลเมือง    
หวัหินเป็นเจ้าของกิจกรรม ซึง่เป้าหมายของกิจกรรมนีคื้อต้องการกระตุ้นการท่องเท่ียวในอําเภอหวั
หินในช่วงนอกฤดกูาลท่องเท่ียว จงึคดิเป็นคอนเสร์ิตแบบไมเ่สียเงิน (Free Concert) โดย
กลุม่เป้าหมายหลกัคือคนกรุงเทพฯ เพราะมีความสามารถในการจบัจ่ายใช้สอย เน่ืองจากหวัหินมี
คา่ครองชีพท่ีสงูกวา่พทัยา และเม่ือเจาะกลุม่เป้าหมายท่ีคนเมือง ก็จําเป็นท่ีจะต้องจดักิจกรรมให้
เข้ากบัวถีิชีวิตของคนเมือง เช่น การเลน่คอนเสร์ิตบนชายหาด มีท่ีนัง่แบบสบาย ๆ มีกิจกรรมให้
ร่วมสนกุ สําหรับผลสําเร็จของเทศกาลนี ้คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) 
บอกวา่ “…เราสามารถทําใหที้พ่กัที ่HUAHIN JAZZ เต็ม 2 room/night เท่ากบัสองคืนทีเ่ราจดั 
concert เต็มตัง้แต่ปราณบรีุจนถึงชะอํา คนมา event เรา 65,000 คน เราก็ถือว่า success 
พอสมควร” 
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3. ความคดิสร้างสรรค์ในเชิงการตลาด  

ในบางครัง้ความคดิสร้างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษ จะต้องสง่เสริมการตลาดขององค์กรด้วย 
ดงัเช่นกรณีของธนาคารกสกิรไทย ท่ีเน้นการจดักิจกรรมพเิศษเพ่ือส่ือสารการตลาดผลติภณัฑ์  
ตา่ง ๆ ขององค์กร ดงันัน้ ลกัษณะของงานอาจจะไมไ่ด้หวือหวา เพ่ือแคด่งึความสนใจให้คนมา
ร่วมงาน แตค่วามคดิสร้างสรรค์จะอยูท่ี่วา่ทําอยา่งไรให้ผู้ ท่ีเข้ามาร่วมงานมีสว่นร่วมกบักิจกรรม
และพร้อมท่ีจะบอกตอ่หรือไปขยายผลในอนาคต ดงัท่ีคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 
มกราคม 2556) เรียกวา่เป็น “creative ทีเ่พ่ิมเขา้ไปใน marketing” นัน่คือ เป็นความคดิ
สร้างสรรค์ท่ีสง่เสริมการตลาดของผลติภณัฑ์ เชน่ การเปิดตวับตัรเดบติ ไมว่า่จะเป็นเฮลโลคติตี ้
(Hello Kitty) หรือโดราเอมอน (Doraemon) สิง่ท่ีธนาคารกสกิรไทยต้องการสื่อสารไปยงัผู้มา
ร่วมงานคือการสง่เสริมการขาย (Promotion) ดงันัน้เม่ือคนมาร่วมงานเปิดตวัแล้ว ก็จะต้องกระตุ้น
ให้คนเหลา่นัน้สมคัรบตัรเดบิตหรือเกิดการกระทํา (Action) ทนัที เป็นการสง่เสริมการขายอยา่งมี
ลกูเลน่ (Gimmick) เช่น การลุ้นรางวลัพิเศษ การร่วมกิจกรรมในจดุตา่ง ๆ ให้ครบเพ่ือมารับของ
รางวลัเพิ่มเตมิ เป็นต้น ซึง่สิง่เหลา่นีเ้ป็นการสร้างการมีสว่นร่วม (Participation) ให้ผู้มาร่วม
กิจกรรมพิเศษ ซึง่ลกูเลน่ตา่ง ๆ ในกิจกรรมก็ต้องการความคดิสร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้มาร่วมไมรู้่สกึวา่
กําลงัถกูขายของ โดยการนําสิง่ท่ีผู้มาร่วมงานสนใจมาเป็นข้อเสนอแล้วสอดแทรกด้วยการนําเสนอ
ผลติภณัฑ์ของธนาคาร “มนัก็จะเป็นการขายของทีแ่นบเนียนค่ะ ขายเนียน ๆ” (คณุณฎัฐ์ภกช     
ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 

วิธีการของธนาคารกสกิรไทยก็จะคล้ายกบับตัรเครดติซิตีแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั       
พรีเฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ท่ีให้ผู้มาร่วมงานเปิดตวับตัรเครดติได้รับ “พาสปอร์ต” คนละ 
1 เลม่ เพ่ือนําไปสะสมคะแนนในการเลน่เกมส์ตามบธูตา่ง ๆ ภายในงาน และเม่ือเลน่เกมส์ครบ
แล้ว ก็สามารถนําคะแนนจากการเลน่เกมส์มาแลกเป็นคะแนนสะสมสําหรับบตัรเครดติซตีิแ้บงก์
ของผู้มาร่วมงานได้ ซึง่วิธีการนีก็้จะทําให้ผู้มาร่วมงานอยากจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ภายใน
งาน และทําให้บธูเลน่เกมส์มีสีสนั และสร้างความสนกุสนาน ครึกครืน้ให้กบังานเปิดตวัอีกด้วย  

 

4. ความคดิสร้างสรรค์ผา่นสิง่แวดล้อม  

นัน่คือ งานกิจกรรมพิเศษเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัประสาทสมัผสัทัง้ห้า ดงันัน้การแสดงออก
ถึงความคดิสร้างสรรค์ของงาน ก็ต้องทําผา่นทกุประสาทสมัผสั ไมว่า่จะเป็นระบบเสียง แสง การ
แสดงบนเวที การจดัวางผลติภณัฑ์ การจดัห้อง เป็นต้น ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะต้องนําเสนอออกมาภายใต้
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แนวคดิเดียวกนั เป็นหนึง่เดียวกนั (Unique) (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555) 

 

 6.4.3 ความคดิสร้างสรรค์: การประยกุต์ให้เป็นสิง่ใหม ่

เม่ือความคดิสร้างสรรค์เป็นสิง่ท่ีสําคญัในการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ก็ทําให้เกิด
คําถามวา่จะคดิสร้างสรรค์ได้อยา่งไร ในเม่ือรูปแบบของกิจกรรมพิเศษก็ไมไ่ด้หลากหลาย 
นอกจากนีว้ิธีการนําเสนอก็มกัจะคล้ายคลงึกนั เชน่ งานเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหมก็่จะมีวิธีการจดังาน
ท่ีไมต่า่งกนั ซึง่ในประเดน็นี ้ผู้บริหารบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษได้อธิบายวา่ ความคดิ
สร้างสรรค์นัน้ไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นสิง่ท่ีไมมี่ใครเคยคดิมาก่อน แตก่ารสร้างสรรค์คือการมีมมุมองท่ี
ตา่งจากคนอ่ืน สามารถนําของท่ีมีอยูเ่หมือนกนัมาปรับใช้ให้แตกตา่ง ก็เป็นการสร้างสรรค์แล้ว 
คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ได้อธิบายเร่ืองนีใ้ห้เข้าใจง่าย ๆ วา่ 

“…ยกตวัอย่างง่าย ๆ  projector ทกุประเทศมีเหมือนกนั
หมด ทัง้โลกมีเหมือนกนัหมด แต่ว่าเวลาเราไปดูงานทีม่นั
มีความคิดสร้างสรรค์ equipment เหมือนกนั ต่างกนัทีวิ่ธี
เอาไปใชเ้นีย่เขาเรียก creative ข้ึนอยู่กบัคณุจะใชม้นัแบบ
ไหนเอามาสือ่สารอะไร แต่บางทีเราก็ซ่ือ ๆ ตรง ๆ คิดไม่
ออกฉนัก็ฉาย แต่บางคนเขาไม่ เขาทํามากกว่านัน้ เช่น 
เขาฉายผ่านไปทีก่อ้นหินทีม่นัทําจากวสัดทีุโ่ปร่งแสงเขา้ไป
อีกชัน้หน่ึงเกิดเป็น layer อนันีม้นัก็จะเกิดมิติใหม่ เป็นตน้ 
อนันีม้นัคือความคิดสร้างสรรค์ ว่าคณุจะคิดออกไดห้รือไม่
อย่างไร แต่ถามว่ามนัมีวิธีการของมนัไหม มนัไม่มีวิธีการ
สําเร็จรูป เพียงแต่คณุอย่าไป fix ตวัเองว่า วตัถสีุเ่หลีย่ม
มนัตอ้งเป็นวตัถสีุเ่หลีย่ม วตัถสีุเ่หลีย่มมนัอาจจะจบั
ตะแคงเป็นขา้วหลามตดัก็ได ้เป็นตน้ ของส่ิงเดียวกนัแต่มี
มมุมองทีแ่ตกต่างกนั หรือเปลีย่นมมุในการมองมนัแลว้
นํามาใชใ้นมมุใหม่ ๆ…” 
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คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็ยงัยืนยนัในไปทิศทางเดียวกนั
วา่ ความคดิสร้างสรรค์คือการประยกุต์สิง่ท่ีมีอยูใ่ห้เข้ากบัสิง่ใหม ่นัน่คือ 

“ไม่มีใครทีคิ่ดแลว้แบบป๊ึง ไม่ genius ไม่ขนาดมีใคร 
genius กบเองก็ไม่ genius ต่อให ้genius ยงัไงก็ไม่ขนาด
นัน้ ทกุอย่างถูกการ apply จากการเห็น เห็นจากทีน่ัน่ก็ 
apply ใส่กบังานนี ้เห็นจากทีนี่อ่ะไรอย่างนี”้ 

 

ดงันัน้ งานในตําแหนง่ฝ่ายสร้างสรรค์ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ไม่
จําเป็นต้องใช้ประสบการณ์มาก เน่ืองจากงานกิจกรรมพเิศษเป็นเร่ืองของยคุสมยั ดงันัน้ทางบริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษก็จําเป็นต้องได้ความคดิสดใหมจ่ากคนรุ่นใหมเ่พ่ือส่ือสารกบั
กลุม่เป้าหมายรุ่นใหม ่ๆ เชน่กนั คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ให้
คําแนะนําแก่ผู้ ท่ีสนใจงานฝ่ายสร้างสรรค์ไว้วา่ จะต้องเป็นคนกล้าพดู ไมต้่องกลวัวา่สิง่ท่ีพดูจะผิด 
เพราะไมมี่คําวา่ผิดหรือถกูในเร่ืองของความคดิ การท่ีพดูแสดงความคดิเห็นในช่วงการระดมสมอง
นัน้ อาจจะทําให้เกิดแนวคดิดี ๆ ขึน้มาก็ได้ และสําหรับบณัฑิตท่ีจบใหม ่ไมต้่องกงัวลวา่ยงัไมมี่
ประสบการณ์ ขอให้มาลองทํางานก่อนแล้วถึงจะรู้วา่ตนเองสามารถทํางานฝ่ายสร้างสรรค์ได้
หรือไม ่ 

 

6.5 ความคดิสร้างสรรค์กับกลยุทธ์การตลาด 

 ในการจดักิจกรรมพิเศษนัน้ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะพยายามคดิ
สร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้มีความแปลกและแตกตา่ง อยา่งไรก็ดี 
องค์กรธุรกิจ ในฐานะลกูค้า ก็จะพิจารณาวา่ความคดิสร้างสรรค์ท่ีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษเสนอมานัน้ต้องเข้ากบักลยทุธ์การตลาด เน่ืองจากกลยทุธ์ทางการตลาดเป็นแนวทางท่ีจะทํา
ให้ผลติภณัฑ์หรือบริการเป็นท่ีสนใจของกลุม่เป้าหมาย ดงันัน้การคดิสร้างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ 
คือการส่ือสารไปยงักลุม่เป้าหมายอยา่งมีชัน้เชิง ซึง่คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 
ธนัวาคม 2555) ได้ยกตวัอยา่งผลติภณัฑ์เคร่ืองด่ืมมนึเมาชนิดหนึง่ท่ีใช้การจดักิจกรรมพิเศษกบั
กลุม่เป้าหมายอยา่งตอ่เน่ือง โดยเลือกลกัษณะกิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมาย 
จนเกิดเป็นสงัคมยอ่ย ๆ ท่ีมีความภกัดีตอ่แบรนด์สงูมาก น่ีก็คือตวัอยา่งของการจดักิจกรรมพิเศษ
อยา่งมีชัน้เชิงและสอดคล้องกบักลยทุธ์ทางการตลาด หรือคณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 
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พฤศจิกายน 2555) ก็ได้ยกตวัอยา่งงานเปิดตวัแวน่ตาแฟชัน่ ดงันัน้ในงานเปิดตวัก็ต้องมีกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกบัแฟชัน่ เชน่ การให้นายแบบ นางแบบมาเดนิแฟชัน่โชว์ใสแ่วน่ตา ซึง่กลยทุธ์ของ
ผลติภณัฑ์นัน้เน้นเร่ืองการออกแบบแปลกตา ทนัสมยั ดงันัน้เสือ้ผ้าท่ีใสใ่นการเดนิแบบก็ต้องมี
ความเป็นศลิปะ หรือแหวกแนวไปเลย นัน่คือกิจกรรมในงานจะต้องสร้างสรรค์ให้สะท้อนหรือแสดง
ถึงตวัตนของผลติภณัฑ์ น่ีคือการคดิสร้างสรรค์ท่ีสะท้อนกลยทุธ์การตลาดหรือกลยทุธ์ของ
ผลติภณัฑ์ 

 ตวัอยา่งการประยกุต์กลยทุธ์การตลาด และจดุเดน่ของผลติภณัฑ์มาเป็นความคดิ
สร้างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษได้อยา่งนา่สนใจคืองานเปิดตวับตัรเครดติซตีิแ้บงก์ รอยลั ออร์คดิ พลสั 
พรีเฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ท่ีเป็นความร่วมมือระหวา่งบตัรเครดติซตีิแ้บงก์และสายการ
บนิไทย ซึง่บตัรเครดติใบนีใ้ห้สทิธิพิเศษของผู้ โดยสารการบนิไทยและผู้ ท่ีเดนิทางเป็นประจําให้
สามารถสะสมไมล์โดยสารเคร่ืองบนิกบับตัรเครดตินีไ้ด้ ดงันัน้จดุขายของบตัรเครดติใบนี ้ได้
ถ่ายทอดออกมาเป็นแนวคดิในการจดักิจกรรมพิเศษท่ีพดูถึงการเดนิทางโดยนําเสนอเป็นจดุหมาย
ปลายทางและฤดกูาล ผา่นบธูเลน่เกมส์และการเดนิแบบ นัน่คือ จดัให้มีบธูเลน่เกมส์ 4 บธูท่ี
นําเสนอ 4 ฤดกูาลใน 4 เมืองใหญ่ คือ ฤดรู้อนท่ีเมืองซดินีย์ ประเทศออสเตรเลีย ฤดใูบไม้ผลท่ีิ
เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส ฤดใูบไม้ร่วงท่ีประเทศเกาหลี และฤดหูนาวท่ีเมืองซบัโปโร ประเทศ
ญ่ีปุ่ น สําหรับการเดนิแบบ ก็จดันายแบบและนางแบบเป็น 4 ชดุ โดยแตง่กายตามฤดกูาลตา่ง ๆ 
ทัง้ 4 ฤดกูาล และเปิดตวันายแบบนางแบบด้วยการประกาศเชิญผู้โดยสายขึน้เคร่ืองบนิ หรือ
ขอบคณุผู้ โดยสารเม่ือถึงท่ีหมายตามคําพดูประกาศบนเคร่ืองของการบนิไทย  

  
ภาพ 6-20 และ 6-21 บธูเลน่เกมส์ของฤดรู้อนและฤดหูนาวในงานเปิดตวับตัรเครดิต Citibank 
ROP Preferred 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
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ภาพ 6-22 นายแบบและนางแบบในชดุเสือ้ผ้าหน้าหนาว ซึง่เดนิแบบโดยปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดลั 
และศศกิานต์ อภิชาตวรศลิป์ (เอ๊ะ) 
 
ท่ีมา:  ผู้วิจยั 
 
 

นอกจากการนําเสนอความคดิสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ทางการตลาดแล้ว 
ความคดิสร้างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษยงัต้องสอดคล้องกบัแนวทางหรือวฒันธรรมขององค์กรด้วย 
อยา่งเช่นกรณีตวัอยา่งของธนาคารไทยพาณิชย์ ท่ีคณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 
2555) เลา่ให้ฟังวา่ ทางธนาคารฯ จะจดังานเก่ียวกบัศลิปะ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
แห่งหนึง่เสนอให้นําเสนอในรูปแบบของแฟชัน่โชว์ ซึง่ทางธนาคารก็ปฏิเสธแนวคดินี ้เพราะไม่
สะท้อนกบัแบรนด์หรือตวัตนขององค์กร เป็นต้น ดงันัน้การนําเสนอความคดิสร้างสรรค์ของบริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ก็จะต้องเข้าใจในตวัองค์กรเป็นอยา่งดีด้วย เพราะความเข้าใจใน
ตวัองค์กรเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีองค์กรธุรกิจตดัสนิใจเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมา
ร่วมงาน ซึง่ในประเดน็เร่ืองของความคดิสร้างสรรค์กบัวฒันธรรมองค์กรนัน้ ทางเครือเจริญโภค-
ภณัฑ์ก็ให้ความสําคญั เพราะหากแนวคดิหรือสิง่ท่ีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเสนอมา
นัน้ไมส่ะท้อนวฒันธรรมองค์กรแล้ว ก็จะถกูปฏิเสธ (คณุสธุนา หงษ์ทอง, สมัภาษณ์, 22 
พฤศจิกายน 2555)  

 การใช้บริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์ ทํางานร่วมกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ ก็จะทําให้การพฒันาความคดิสร้างสรรค์สามารถควบคูไ่ปกบักลยทุธ์ขององค์กรได้ จาก
ประสบการณ์ของคณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะท่ีปรึกษา
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งานประชาสมัพนัธ์ พบวา่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมกัจะให้ความสําคญักบัลกูเลน่
ตา่ง ๆ ของงาน จนอาจจะใสใ่จกบัเร่ืองธุรกิจน้อยเกินไป เพราะอาจจะขาดความรู้ด้านธุรกิจหรือ
การตลาด ดงันัน้บริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์จะมาช่วยจดัระบบความคดิ ตรวจสอบ
แผนงาน (Proposal) ก่อนท่ีจะนําเสนอกบัลกูค้าตอ่ไป คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555) ยํา้อีกวา่ 

“…creativity ก็สําคญัก็ตอ้งมี creativity you ไม่ตอบ
โจทย์ ก็จบอยู่ดีดงันัน้ สร้าง event มาเป็น talk of the 
town ถา้ไม่ตอบโจทย์ business หรือธรุกิจ หรือการตลาด
ก็เท่ากบั event นัน้ก็ไม่ไดช่้วย support...” 

 ในกรณีของการจดักิจกรรมพิเศษให้เป็นท่ีกลา่วขวญัถึงในสงัคม หรือ Talk of the town 
นัน้ คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) กลบัมองวา่ก็เป็นการสร้างแบรนด์
ให้กบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์ได้ เช่นกรณีของครีมอาบนํา้ลกัซ์ท่ีสร้างแคทวอล์คท่ียาวท่ีสดุในโลก ซึง่
กิจกรรมพิเศษนีไ้มไ่ด้เก่ียวข้องอะไรกบัผลติภณัฑ์เลย แตก็่ได้พืน้ท่ีขา่วในส่ือมวลชน ทําให้คนจําช่ือ
ของสนิค้าได้ คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) มองวา่น่ีคือการทํากิจกรรม
พิเศษ ท่ีไมจํ่าเป็นต้องสะท้อนหรือตอบกลยทุธ์การตลาดโดยตรง แตถ้่ากิจกรรมพิเศษนัน้สามารถ
สร้างกระแสในสงัคมได้ ก็อาจจะทําให้ยอดขายสงูขึน้ได้ ก็ถือวา่เป็นการสนบัสนนุการตลาด
ทางอ้อม 

 

6.6 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

หลงัจากท่ีกิจกรรมพิเศษเสร็จสิน้ลง ทางองค์กรธุรกิจ (ในฐานะลกูค้า) รวมถงึบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็จะประเมินผลงาน โดยการประเมินผลนัน้ แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
การประเมนิผลการทํางาน และการประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

6.6.1 การประเมินผลการทํางาน  

ในสว่นขององค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้าของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็จะ
ประเมินผลหรือสรุปการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ตัง้แตก่ารเตรียมงาน 
และวนังานตัง้แตเ่ร่ิมจนจบงาน นัน่คือ ในช่วงของการเตรียมงาน ลกูค้าก็จะดคูวามพร้อมของ
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษวา่เตรียมงานทกุอยา่งเป็นไปตามท่ีควรจะเป็นหรือไม ่และใน
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วนังานก็จะประเมินในสว่นของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ และความราบร่ืนของงานหรือลําดบัพิธีการ 

ด้านบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ มีแนวทางการประเมินผลการทํางานเป็น 2 
รูปแบบนัน่คือ บริษัทใหญ่อยา่ง CMC คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) 
อธิบายวา่บริษัทจะประเมินจากวตัถปุระสงค์ของงานวา่กิจกรรมพิเศษท่ีจดันัน้ตอบวตัถปุระสงค์
หรือไม ่พร้อมกบักบัการประชมุภายในบริษัทฯ เพ่ือประเมินการทํางานของทกุสว่นงาน โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดก็จะมาประเมินวา่ความผิดพลาดนัน้เกิดจากปัจจยัใด เหตใุดจงึเกิดขึน้ 
และประเมินศกัยภาพและความสามารถของบริษัทท่ีมารับช่วงงานตอ่ (เช่นทีมแสง เสียง อปุกรณ์)  
พร้อมกบัจดัทํารายงานสรุปให้กบัลกูค้า โดยจะรายงานวา่ กิจกรรมท่ีจดัขึน้นัน้ประสบความสําเร็จ
ในประเดน็ใด มีสิง่ใดท่ีเป็นข้อผิดพลาด และจะแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้อยา่งไร 

สว่นบริษัทขนาดเลก็นัน้ ขาดการประเมนิผลการทํางานอยา่งเป็นระบบ กรณีของบริษัท 
Masterpiece Organizer ท่ีผู้วิจยัได้ไปฝึกปฏิบตังิาน ก็จะมีการพดูคยุกนัหลงัการจดังานทนัที 
(หากมีเวลา) แตถ้่าไมมี่เวลาก็จะพดูคยุในการประชมุประจําสปัดาห์ โดยให้แตล่ะคนเลา่ถึง
ขอบเขตหน้าท่ีของตนเอง และประเมินตนเองวา่ทํางานประสบความสําเร็จหรือไม ่มีปัญหาใด ๆ 
หรือไม ่ซึง่ทีมงานก็มกัจะประเมินตนเองไปในทางบวก ขาดการวิเคราะห์ถงึปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข หรือป้องกนัปัญหาสําหรับงานในอนาคต ซึง่ก็เป็นแนวปฏิบตัท่ีิคล้ายกบับริษัท        
I-Nine ซึง่ก็มีการพดูคยุกนัภายใน แตค่ณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็รู้
วา่สิง่ท่ีทีมงานประเมินนัน้ไมเ่ป็นกลาง “คนทํามนัก็บอกว่าดี ถามลูกนอ้ง มนัก็บอกว่าดี จะบอกว่า
ไม่ดีไดไ้งถูกป่ะ” อยา่งไรก็ตาม บริษัทขนาดเลก็ไมมี่การทําเป็นรายงานสรุปสง่มอบให้กบัลกูค้า 
สว่นใหญ่จะเป็นการไปพดูคยุในแบบไมเ่ป็นทางการ การประเมินผลการทํางานนี ้ทางบริษัท I-
Nine เห็นวา่มีความสําคญั เพราะจะทําให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษได้เรียนรู้จาก
มมุมองของลกูค้า แตด้่วยความกลวัในการรับฟังคําตเิตียน ก็ทําให้ทีมงานเพกิเฉยกบัการ
ประเมินผลกบัลกูค้า นอกจากนีค้วามเร่งรีบของการทํางานชิน้ถดัไปก็ทําให้ทีมงานไมส่ามารถ
ประเมินผลกิจกรรมท่ีผา่นมาได้อยา่งเป็นระบบ (คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2555)  

 การประเมนิผลการทํางานระหวา่งองค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้ากบับริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษนัน้ ก็สง่ผลดีเพราะสามารถนําปัญหาและการแก้ปัญหาไปปรับใช้กบังานหรือ
กิจกรรมพิเศษท่ีจะจดัขึน้ในอนาคต ดงัเช่นกรณีของธนาคารกสกิรไทย ท่ีเห็นได้ชดัจากการจดังาน
เปิดตวับตัรเดบติ 2 งานนัน่คือบตัรเดบติรุ่นเฮลโลคติตี (Hello Kitty) และรุ่นโดราเอมอน 
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(Doraemon) ซึง่คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) เลา่วา่ “…ความยุ่งยากใน
การทํางานนอ้ยลง โดเรมอนมาหลงัคิตตี ้ทํางานได ้flow กว่า สะดวกกว่า ทกุคนทํางานเป็นระบบ
ระเบียบ มนัเหมือนเป็น case ในการทีรู้่อยู่แลว้ว่าครัง้ทีแ่ลว้มนัมีปัญหาอะไร เราลองมาคยุกนั ก็
คือพยายามอดุรอยรัว่ไว”้ นอกจากนีก้ารได้พดูคยุถึงปัญหาระหวา่งลกูค้ากบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้ชีแ้จงถึงสถานการณ์ของตนเองให้กบั
ลกูค้าอีกด้วย  

  

 6.6.2 การประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษ 

 ในการประเมนิผลความสําเร็จของตวังานกิจกรรมพิเศษนัน้ ผู้วิจยัพบวา่มีรูปแบบการ
ประเมิน 2 วิธีคือ การประเมนิผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ และการประเมนิผลอยา่งเป็นทางการ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

1. การประเมนิผลอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

รูปแบบการประเมินผลอยา่งไมเ่ป็นทางการโดยสว่นใหญ่จะเป็นการพดูคยุกบัผู้มาร่วม
งานวา่ งานสนกุหรือไม ่ชอบหรือไม ่ยาวไปหรือไม ่รวมทัง้สงัเกตปฏิกิริยาของผู้มาร่วมงานวา่มีสว่น
ร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ มากน้อยเพียงใด เช่นอยูใ่นงานแล้วให้ความสนใจกบักิจกรรมตา่ง ๆ ไป 
เร่ือย ๆ หรือเดนิออกจากงานไปในเวลาอนัรวดเร็ว หรือการให้ความสนใจกบัลกูเลน่ (Gimmick) 
ตา่ง ๆ ท่ีนําเสนอในงาน 

นอกจากนี ้ก็อาจจะมีการสอบถามผู้ เข้ามาร่วมงานถึงส่ือประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบังาน
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือตรวจสอบประสทิธิผลของส่ือท่ีใช้ (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 
มกราคม 2556) 

 
2. ประเมินอยา่งเป็นทางการ  

ในการประเมนิผลความสําเร็จของงานกิจกรรมพิเศษอยา่งเป็นทางการนัน้ ผู้วิจยัพบวา่มี
รูปแบบการประเมินผลท่ีได้รับความนิยม 3 วิธี คือ การใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูผู้มาร่วมงาน 
การใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ และการประเมินความสนใจของส่ือมวลชน ดงันี ้
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1. แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมลูผู้ เข้าร่วมงาน  

แบบสอบถามประเภทนี ้มกัจะทําเป็นกิจกรรมเลน่เกมส์ตอบคําถาม และนํามาแลกรับของ
ท่ีระลกึเม่ือตอบคําถามครบทกุข้อ ดงัเช่น บริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) แจกแบบสอบถามให้กบั
ผู้ เข้าร่วมชมบธูนิทรรศการของ ปตท. ให้ร่วมเลน่เกมส์ตอบคําถาม โดยจะต้องเดนิชมบอร์ด
นิทรรศการเพ่ือหาคําตอบ ในแบบสอบถามก็จะเก็บข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ 
อาย ุอาชีพ ระดบัการศกึษา รวมทัง้ถามถงึความพงึพอใจจากการเข้าชมบธูของ ปตท. เม่ือผู้ เข้าชม
นิทรรศการตอบคําถามครบทกุข้อ ก็จะนําไปแลกของท่ีระลกึ ไมว่า่จะเป็นถงุผ้า ปากกา หรือ
เคร่ืองด่ืมจากร้านอเมซอน เป็นต้น ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม ก็จะสามารถบอกถึงจํานวนผู้ เข้า
ชมนิทรรศการ รวมทัง้ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ เข้าชม และข้อมลูทัง้หมด ก็จะเป็น
ฐานข้อมลูท่ีดีของ ปตท. อีกด้วย 

    
ภาพ 6-23 และ 6-24 ตวัอยา่งแบบสอบถามของ ปตท.  
 
ท่ีมา:  แบบสอบถามของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ในงานนิทรรศการสภาหอการค้าไทย 
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2. แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมงาน 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมงานเป็นเคร่ืองมือท่ีได้รับความนิยมจากหลาย
องค์กร ไมว่า่จะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือเครือเจริญโภคภณัฑ์ ท่ีมีการใช้แบบสอบถามในงาน
กิจกรรมพิเศษอยา่งสม่ําเสมอ แตสํ่าหรับธนาคารไทยพาณิชย์จะให้ความสําคญักบัการสํารวจ
ความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมงานเป็นอยา่งมาก โดยทําการประเมินอยา่งเป็นระบบจากบริษัทวิจยั 
(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) เช่นเดียวกบัท่ีบริษัท CMC ท่ีทําการวิจยั
ความพงึพอใจหรือความคาดหวงัของผู้มาร่วมงานในกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่นเทศกาลดนตรีแจ๊สท่ี
หวัหิน หรือบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากดั ก็ให้ความสนใจกบัผู้ เข้าร่วมงาน โดยการ
สอบถามความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมงานรวมพลงัวนัอาสาสมคัรของโค้ก ท่ีจดัขึน้ ณ 
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ (ตวัอยา่งแบบสอบถามความพงึพอใจงานรวมพลงัวนัอาสาสมคัร
ของโค้ก อยูใ่นภาคผนวก ฉ)  

 

3. ประเมินจากความสนใจของสื่อมวลชน  

นัน่คือ การวดัพืน้ท่ีขา่วท่ีนําเสนอในส่ือมวลชนทัง้ในแง่ปริมาณและคณุภาพของขา่ว โดย
การจดัทํากฤตภาคขา่ว หรือ News Clipping เพ่ือสรุปพืน้ท่ีขา่วเป็นคอลมัน์นิว้ และคํานวณมลูคา่
ทางการประชาสมัพนัธ์ (PR Values) ซึง่วธีิการนีเ้ป็นวิธีการประเมนิผลงานกิจกรรมพิเศษท่ีนกั
ประชาสมัพนัธ์หรือส่ือสารองค์กรได้ความสําคญั ไมว่า่จะเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ เครือเจริญ-
โภคภณัฑ์ สยามพีอาร์ หรือแม้กระทัง่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ อยา่ง CMC  

 

6.7 บทสรุป 

 ในบทนี ้ผู้วิจยัแสดงให้เห็นวา่ ธุรกิจบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นธุรกิจท่ีเตบิโตอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพราะกิจกรรมพเิศษเป็นเคร่ืองมือการส่ือสารแบรนด์และการส่ือสารการตลาดท่ีได้รับ
ความนิยมจากองค์กรธุรกิจในปัจจบุนั จงึทําให้มีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษจํานวนมาก
ตัง้แตบ่ริษัทขนาดเลก็ มีพนกังาน 5 คน ไปจนถงึบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีพนกังานไมต่ํ่ากวา่ 30 คน   

 กระบวนการการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์จะเร่ิมขึน้ตัง้แตเ่ม่ือ
องค์กรธุรกิจระดมสมองเพ่ือกําหนดวตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย รวมถึงแนวคดิในการจดักิจกรรม
พิเศษ หลงัจากนัน้ก็จะให้บทสรุปงานกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนําไปพฒันาเป็น
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แผนงานเพ่ือนําเสนอให้องค์กรธุรกิจพิจารณาตดัสนิใจ เม่ือบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจดักิจกรรมพิเศษแล้ว บริษัทก็จะต้องพฒันาแผนงานให้เป็นรูปธรรม 
รวมทัง้เตรียมการผลติด้านตา่ง ๆ สําหรับกิจกรรมพิเศษ และบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษให้เสร็จ
สิน้ลงด้วยความเรียบร้อย 

 ในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ ความคดิสร้างสรรค์มีบทบาทสําคญัมาก เพราะ
เป็นสิง่ท่ีทําให้กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์นัน้มีความน่าสนใจ สามารถดงึดดูใจและสร้าง
ความประทบัใจให้กบัผู้มาร่วมงานได้ ความคดิสร้างสรรค์ท่ีดีไมใ่ช่เพียงแคทํ่าให้กิจกรรมพิเศษมี
ความโดดเดน่เท่านัน้ แตจ่ะต้องตอบสนองกลยทุธ์การตลาด รวมทัง้วฒันธรรมขององค์กรธุรกิจ
เจ้าของงาน เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษนัน้สามารถส่ือสารแบรนด์ขององค์กรหรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ได้
อยา่งแท้จริง 

 บทถดัไป ผู้วจิยัจะนําเสนอข้อค้นพบถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษกบัองค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้า ตัง้แตก่ารเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ ปัญหาของการทํางานร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย รวมไปถึงคณุสมบตัขิองผู้ปฏิบตังิานบริหาร
กิจกรรมพิเศษท่ีธุรกิจนีต้้องการ 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 7 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพเิศษและองค์กรธุรกจิ 

 

ในบทนี ้ผู้วิจยัจะนําเสนอถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์กรธุรกิจกบับริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ วา่องค์กรธุรกิจมีหลกัเกณฑ์อยา่งไรในการเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ รวมทัง้ความคาดหวงัและปัญหาท่ีพบในการทํางานร่วมกนั ปัญหาของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้ทกัษะ และคณุสมบตัขิองผู้ ท่ีจะ
ปฏิบตังิานเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือเป็นแนวทางในการทําความเข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของคนทัง้สองฝ่าย 

 

7.1 หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้บริษัทรับบริหารจัดการกจิกรรมพเิศษ  

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึตวัแทนจากองค์กรธุรกิจ ในฐานะลกูค้าของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ พบวา่แตล่ะองค์กรจะมีแนวทางหรือหลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้บริการของ
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีคล้ายคลงึกนั โดยมีปัจจยัสําคญัประกอบการพิจารณา
ตดัสนิใจ (ไมไ่ด้เรียงลําดบัตามความสําคญั) ดงันี ้

7.1.1  ผลงานท่ีผา่นมาของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

องค์กรธุรกิจจะพิจารณาวา่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้มีความถนดังาน
กิจกรรมด้านไหนหรือประเภทใดเป็นพิเศษ โดยจะศกึษาจากผลงานท่ีผา่นมา หรือ Portfolio ของ
บริษัท เพ่ือท่ีจะเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษให้เหมาะสมกบัลกัษณะหรือรูปแบบ
ของกิจกรรม 

องค์กรธุรกิจท่ีใช้บริการจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษอยา่งสม่ําเสมอ 
อยา่งเช่น ธนาคารกสกิรไทย จะมีการแบง่ประเภทของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษตาม
ประสบการณ์ และความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เพ่ือให้งา่ยตอ่การเรียกใช้งาน โดยธนาคาร
มกัจะไมเ่ลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษข้ามประเภทเน่ืองจากแตล่ะบริษัทมีจดุแข็ง 
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จดุออ่นท่ีตา่งกนั การแบง่ประเภทของบริษัทจะทําให้องค์กรได้ผลงานท่ีมีคณุภาพ ตามท่ี คณุ
ณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ขยายความวา่  

“…บาง agency ก็นําเสนอตวัเองว่าทําไดห้มดแต่พอ
หลงัจากทีร่่วมงานไป เราตอ้งมาแบ่ง ทกุเจ้าบอกทําได้
หมดค่ะ แต่พอเราทําไปดว้ย เราก็เร่ิมรู้ว่า งานโครงสร้าง 
งานทีเ่ป็น EXPO ใช่ แต่งานทีเ่ป็นคิวงาน ทีเ่ป็นกิจกรรม
ไม่ได ้เราก็เลยมาแบ่ง…ฉะนัน้บางงานเนีย่ก็จะมี 2 
agency เช่น agency ทีดู่เร่ืองงานโครงสร้าง agency ทีดู่
เร่ืองของกิจกรรมไปเลย เพราะว่าบางทีเนีย่หลาย ๆ ทีเ่นีย่ 
one stop service คือเบ็ดเสร็จในตวัฉนั แต่ไม่ work (จะ) 
work แค่อย่างใดอย่างหน่ึง เราก็จําเป็นตอ้ง split ออกไป
ใหค้นทีมี่ potential เฉพาะตรงนัน้มาทํา…” 

 

ประเดน็ในเร่ืองของการแบง่ประเภทของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ ทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ให้ความสําคญัเช่นกนั เน่ืองจากลกัษณะองค์กรเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ี
ต้องการความมัน่ใจ ความนา่เช่ือถือ ดงันัน้บางบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็อาจจะไม่
เหมาะกบัการมาร่วมงานกบัธนาคาร เชน่บางบริษัทถนดังานท่ีเก่ียวกบัความบนัเทิง เม่ือต้อง
ทํางานท่ีเน้นความแมน่ยําของงาน ก็อาจจะพลาดได้  

 “…อย่างถา้เราไปเอา agency ทีทํ่างานวยัรุ่น ๆ เยอะ ๆ 
เนีย่ถา้เอามาใชใ้นงาน ๆ นึงก็พอได ้ถา้เอาสีสนั แต่ถา้ 
organize งานจริง ๆ ไม่ไดแ้หละ เพราะ unorganized คือ
แบบพอทํางานกบัวยัรุ่นก็ไม่คิดมาก หยวน ๆ ทกุอย่าง แต่
พอเป็น bank เราหยวนไม่ไดเ้พราะเรามีภาพ อะไรหล่ะ…
ร้อยเปอร์เซ็นต์ มนัก็จะมีอารมณ์นัน้…” 

(คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ, สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)  
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คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะท่ีปรึกษางานด้าน
การประชาสมัพนัธ์ ก็ให้ความสําคญักบัการเลือกประเภทของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษให้เหมาะสมกบังานและเหมาะกบัองค์กรธุรกิจ เม่ือต้องช่วยองค์กรธุรกิจวางแผนจดั
กิจกรรมพิเศษ  

“…เราก็จะรู้จกั event (organizer) ในหลาย ๆ ค่ายทีเ่ขา
มีจดุแข็งจดุอ่อน อย่างบางคนสมมติเราทําของพวก IT เขา
ก็จะมีพวก event (organizer) ทีจ่ดังานเฉพาะพวกนี ้
เปิดตวั product เปิดตวัโทรศพัท์มือถือคืออะไรอย่างเงีย้ 
อนันีไ้ม่รู้สิ มนัก็คือ play by ear เราก็ตอ้งดูเจ้านีถ้นดันี ้
เคยทําอนันีม้าหรือเปล่า เราก็ตอ้งดูลูกคา้ดว้ยว่าลูกคา้
ชอบสไตล์ไหน บางลูกคา้ชอบแบบ สมมติว่าเราทําแบบ
เพชรอนันี ้เราทําบางกอกจิวเวอร์ร่ีมาเป็นสิบครัง้ เรา
จะตอ้ง co-organizer ก็ตอ้งเอาแบบเลอเริดประเสริฐศรี
มณีฉาย คือจะไปเอา event (organizer)  ธรรมดา บางที 
CM มาทําก็ทําไม่ได ้เขาก็ตอ้งเอาคณุตือ (สมบษัร ถิระ
สาโรช) เอาอะไรอย่างเงีย้ แนวแบบแฟชัน่อะไรอย่างนัน้ 
นัน่มนัก็มีความถนดั event ทีไ่ม่เหมือนกนัหน่ะ…” 

 

7.1.2  ขนาดและความสามารถของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

นัน่คือ ดวูา่เป็นบริษัทขนาดใหญ่-กลาง-เลก็ ซึง่ก็จะสง่ผลถึงอปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ี
บริษัทมีอยู ่หรือมีให้บริการใด ๆ เพิ่มเตมิเป็นพิเศษ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร
ธุรกิจ (ลกูค้า) ได้หรือไม ่เช่น ถ้าหากองค์กรธุรกิจจดักิจกรรมด้านการประชาสมัพนัธ์ แล้วบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษสามารถเชิญส่ือมวลชนมาร่วมงานได้ด้วย ก็จะเป็นจดุแข็งอยา่งหนึง่
ในการตดัสนิใจเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

ในเร่ืองของขนาดของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ ในแง่มมุของลกูค้า (องค์กร
ธุรกิจ) อธิบายวา่ไมไ่ด้เลือกใช้บริษัทขนาดใหญ่เสมอไป แตบ่ริษัทใหญ่จะได้เปรียบท่ีประสบการณ์
มากกวา่ เคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่ง ๆ มีมากกวา่หรือหลากหลายกวา่ แตน่ัน่ก็หมายถงึคา่ใช้จ่ายท่ี
อาจจะสงูกวา่ด้วย บอ่ยครัง้ท่ีลกูค้าจะเลือกใช้บริการของบริษัทขนาดเลก็แตมี่ทกัษะหรือ
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ความสามารถในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเฉพาะด้าน นอกจากนี ้บริษัทเลก็ยงัสามารถ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษภายใต้งบประมาณท่ีลกูค้ามีอยูไ่ด้ รวมทัง้หากกิจกรรมพิเศษนัน้เป็น
งานงา่ย ๆ มีรูปแบบตายตวั ลกูค้าสามารถสัง่การได้เลย ก็จะเลือกบริษัทเลก็มาเป็นผู้บริหาร
จดัการงานแทนลกูค้า 

 
7.1.3 งบประมาณท่ีนําเสนอ หรืองบประมาณท่ีลกูค้ามี  

งบประมาณก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการพจิารณาเลือกใช้บริการของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ เพราะองค์กรธุรกิจก็จะพิจารณาวา่ งบประมาณท่ีบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษเสนอมานัน้ สมเหตสุมผลหรืออยูใ่นงบประมาณท่ีองค์กรธุรกิจสามารถวา่จ้างได้ 
และในบางครัง้งบประมาณท่ีองค์กรธรุกิจมีอยูห่รือตัง้ไว้ ก็จะเป็นปัจจยัท่ีกําหนดวา่จะสามารถเชิญ
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษใดเข้ามารับบทสรุปงาน (Brief) ได้บ้าง เพราะบางครัง้ก็มี
งบประมาณไมม่าก ก็อาจจะไมส่ามารถใช้บริการของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาด
ใหญ่หรือมีช่ือเสียงได้ 

 

7.1.4 คณุภาพของงานและประสบการณ์ท่ีเคยร่วมงานกนัมาก่อน  

ประสบการณ์ท่ีเคยทํางานร่วมกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะเป็นปัจจยัหนึง่
ท่ีองค์กรธุรกิจจะพิจารณาเลอืกใช้บริการของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในอนาคต โดย
องค์กรธุรกิจจะพิจารณาผลงานในแง่คณุภาพของงานออกแบบ ความเรียบร้อยของงานโครงสร้าง
ตา่ง ๆ รวมทัง้ผลการประเมินการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ หากบริษัทใด
ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ผลงานเป็นท่ีพอใจของลกูค้า ลกูค้าก็มกัจะใช้บริการอีกโดยเฉพาะ
กบักิจกรรมพิเศษท่ีเป็นงานใหญ่ ต้องใช้ความสมัพนัธ์เดมิระหวา่งบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษกบักลุม่คนท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ ดงัเชน่ท่ีคณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) 
อธิบายถึงเหตผุลการเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษรายเดมิในการจดังานการ
ประกวดในกลุม่เยาวชนท่ีจดัเป็นประจําทกุปีของธนาคารไทยพาณิชย์วา่  “…มนัมีความเสีย่งใน
การเปลีย่น แลว้ถา้เปลีย่นไปเจอคนทีไ่ม่รู้จริงพวกนีใ้ช่มัย้คะ งัน้ก็จะมีบางงานทีมี่การผูกกนัเป็น
ประจํา เอ่อ ว่าเป็นคนนีแ้หละ เพราะว่าทําทกุอย่างใหไ้ดเ้บ็ดเสร็จและก็เรียบร้อยดี…” อยา่งไรก็ดี 
ถ้าหากเป็นงานกิจกรรมพิเศษทัว่ ๆ ไป ก็อาจจะมีการปรับเปล่ียน หรือเชิญบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษหลาย ๆ แหง่มาแขง่ขนันําเสนอแผนงานก็ได้ 
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นอกจากนี ้ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมงานกนัมา ก็อาจจะหมายถงึสายสมัพนัธ์ 
(Connection) ด้วย เพราะหากงานท่ีเคยทําร่วมกนัมาประสบความสําเร็จอยา่งราบร่ืน ก็จะ
กลายเป็นสายสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีจะเรียกกลบัมาร่วมงานกนัอีก เพราะในธุรกิจบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษนัน้เป็นเร่ืองของความไว้วางใจท่ีจะทํางานร่วมกนั (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555) 

 
7.1.5 มีจิตบริการ (Service Mind)  

การมีจิตบริการของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีองค์กร
ธุรกิจจะเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษรายเดมิกลบัมาร่วมงานอีกครัง้ การมีจิตบริการ
ท่ีองค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้าคาดหวงัก็คือความเตม็ใจในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ี ดงัท่ีคณุ  
พทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ 

“…service mind คือปัจจยัหลกั ๆ เลยในการทีเ่ราเลือก 
คือทํางานแลว้เรารู้สึกไดว่้า เออ นอ้งทีเ่ป็นทีมงานเราเนีย่ 
เป็น working team เราเนีย่ service mind สูง คือทําให้
อาจจะไม่ไดห้รอก แต่โชว์ใหเ้ห็นว่าทําเต็มทีแ่ลว้แต่มนัได้
แค่นีจ้ริง ๆ โอเคนะ ดีกว่าทีจ่ะบอกว่ายงัไงก็ไม่ทํา…
เพราะว่า part นึง คืองานบริการอ่ะ พีว่่ามนัร่วมทกุข์ ร่วม
สขุอ่ะ คือเหมือนกบัว่ามนั ลูกคา้ลําบาก ฉนัก็ลําบาก 
ไม่ใช่ว่าเราโยนทกุอย่างไวเ้ธอ ฉนัสบายไปแลว้ค่ะ พีว่่า
การเป็น partner อย่างนีแ้หละคือส่ิงทีเ่รามองหา…” 

 

7.1.6 แนวคดิหรือกลยทุธ์การจดักิจกรรมพิเศษ  

บอ่ยครัง้ท่ีองค์กรธุรกิจอาจจะไมมี่แนวคดิหรือแนวทางใด ๆ ในการจดังานเลย ซึง่ก็จําเป็น
ท่ีต้องพึง่พาบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ดงันัน้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็
ต้องสามารถนําเสนอวิธีการหรือแนวทางให้บรรลเุป้าหมายท่ีลกูค้าต้องการหรือคาดหวงัได้ คณุ
พทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ขยายความวา่ 
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 “…ความจริงมนัมีบางงานเหมือนกนัทีเ่ราก็ไม่รู้เหมือนกนั
ว่า event มนัจะเป็นยงัไง คือไม่ใช่ว่าเรามี strategy มา
เรียบร้อยแลว้ เราเร่ิมจากศูนย์เหมือนกนั รู้แต่จะหยิบอนันี้
มาทํา event แต่ไม่รู้ว่าจะทํายงัไง พีบ่อกว่า พีอ่ยากจะทํา
แบบ decoration หนา้สํานกังานใหญ่ของพีเ่นีย่ในช่วงปี
ใหม่ เอ่อ มนัควรจะทํายงัไงใหค้นอยากมาถ่ายรูปแลว้
โพสต์ใน facebook แลว้ชวนกนัมาดูอย่างเนีย่ เออไฟมนั
ตอ้งสวย รู้แลว้ มนัตอ้งมาในรูปแสง สี เสียง มาใน theme 
อะไรแบบนี ้มนัตอ้งมีอะไรบา้ง…” 
 

 ในเร่ืองของแนวคดิยงัหมายรวมไปถึงลกูเลน่ตา่ง ๆ วา่จะนําเสนอแง่มมุไหนขององค์กร 
หรือจะนําเสนอแบรนด์องค์กรอยา่งไร ซึง่ในประเดน็นี ้การจดักิจกรรมพิเศษเก่ียวกบัผลติภณัฑ์จะ
ให้ความสําคญัมากกวา่ เพราะต้องหาวธีิการนําเสนอผลติภณัฑ์ท่ีนา่สนใจแตไ่มเ่น้นการขายแบบ
ตรง ๆ  

 

7.1.7 ความรู้ความเข้าใจในตวัองค์กร  

เน่ืองจากองค์กรธุรกิจแตล่ะองค์กรมีลกัษณะเฉพาะ ทัง้ในเร่ืองของแบรนด์ ผลติภณัฑ์หรือ
บริการ รวมทัง้วฒันธรรมองค์กร ดงันัน้หากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัตวัองค์กรท่ีจะไปรับงานบ้าง ก็จะทําให้เสนอรูปแบบ หรือคดิสร้างสรรค์กิจกรรม
พิเศษเป็นท่ีพงึพอใจขององค์กรธุรกิจได้ง่าย  ซึง่ในประเดน็นี ้คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 
16 มกราคม 2556) ได้ยกตวัอยา่งวา่ การรู้จกัความเป็นธนาคารกสกิรไทยจะทําให้บริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษได้เปรียบ นัน่คือ 

“…เพราะว่า bank เนีย่เวลา bidding ไม่ใช่ว่าเอาเงือ่นไข
แค่หวือหวากว่าคนอืน่แลว้เราโอเค ส่วนนึงใช่ แต่
ส่วนนึงเนีย่ถา้หวือหวา แต่ผิดจาก character ของ bank 
เราก็ไม่เอา bank ยงัไงก็มีสไตล์ของมนัอยู่ แต่ถา้เกิดมนั
ตอบโจทย์ bank ไดก็้ไดเ้ปรียบ เป็นไดเ้ปรียบของ 
agency...”  
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7.1.8 ความพร้อม (Availability) ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

ในการเลือกใช้บริการของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็ต้องพิจารณาด้วยวา่
บริษัทท่ีองค์กรธุรกิจสนใจนัน้ต้องวา่งหรือสามารถรับงานได้  เพราะบอ่ยครัง้ท่ีบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ ปฏิเสธท่ีจะรับงาน หากงานท่ีเข้ามาไปตรงหรือชนกบังานเดมิท่ีบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้รับไว้แล้ว 

 

แนวทางทัง้ 8 ข้อนีถื้อเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีองค์กรธุรกิจจะนํามาพิจารณาในการเลือกใช้
บริการจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ สําหรับประสบการณ์ของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษท่ีเคยทํางานให้กบัองค์กรคูแ่ขง่ หรือองค์กรท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนันัน้ ไมไ่ด้
เป็นปัจจยัท่ีนํามาพิจารณาในการเลือกใช้บริการจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ       
คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ เน่ืองจากการบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษเป็นงานลกัษณะทําแล้วจบกนัไป บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไมรู้่ข้อมลู
เชิงลกึหรือแผนระยะยาวขององค์กร และท่ีสําคญั ลกัษณะรูปแบบงานกิจกรรมพิเศษท่ีธนาคาร
ไทยพาณิชย์จดันัน้ ก็แตกตา่งจากธนาคารอ่ืน เพราะบคุลกิลกัษณะหรือแบรนด์ขององค์กรท่ี
แตกตา่งกนั ดงันัน้ลกูค้าอยา่งเชน่ธนาคารไทยพาณิชย์จงึไมไ่ด้คํานงึถึงเร่ืองประสบการณ์ทํางาน
กบัคูแ่ขง่ในวงการธุรกิจเวลาท่ีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเข้ามานําเสนองาน 

 อยา่งไรก็ดี ยงัมีหลายองค์กรท่ีเลือกท่ีจะบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษด้วยตนเอง ทัง้ ๆ ท่ี
งบประมาณไมไ่ด้เป็นปัญหาสําคญัองค์กรเหลา่นัน้ ดงักรณีของเครือเจริญโภคภณัฑ์ท่ีบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ กบัส่ือมวลชนโดยสว่นงานส่ือสารองค์กร นัน่เป็นเพราะลกัษณะหรือ
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษไมไ่ด้ซบัซ้อน ประกอบกบันโยบายและวฒันธรรมขององค์กรท่ีไมว่า่จ้าง
บริษัทอ่ืน รวมทัง้เง่ือนไขหรือปัจจยัภายในท่ีควบคมุไมไ่ด้ เช่นการเปล่ียนแปลงตารางของผู้บริหาร
กะทนัหนั ทําให้การวา่จ้างบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นไปได้ยากหรืออาจจะไมคุ่้มคา่ 
ดงัท่ีคณุสธุนา หงษ์ทอง (สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ 

 “…มนัอาจจะไม่ practical สําหรบัจะไป outsource ขา้ง
นอก เพราะว่าคงปวดหวัตายเลย เพราะบางที บางงาน
ประกาศเชิญนกัข่าวไปแลว้ 2 วนัจะจดั 3 วนัจะจดั 
ผูบ้ริหารทีต่่างประเทศบอกว่า มาไม่ไดแ้ลว้เพราะว่างาน
ด่วน เจ้านายเขาก็ตอ้งเอางานเขาก่อน …แลว้ถา้เป็น 
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outsource ตอ้งจ่ายตงัค์ฟรีและก็เสียเงินเยอะดว้ย เราก็
มองตรงนัน้ ทีผ่่านมาก็แทบจะไม่ไดใ้ช ้outsource เลย 
เพราะอย่าง activity เราก็ไม่ไดใ้หญ่บ้ึมจนคนของเราทํา
ไม่ได ้เพราะฉะนัน้ก็ใชข้องเราเอง…” 

 

 อยา่งไรก็ตาม คณุสธุนา หงษ์ทอง (สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิ
วา่ ทางเครือเจริญโภคภณัฑ์เร่ิมท่ีจะวา่จ้างบริษัทมารับทํางาน หรือการ Outsourcing เน่ืองจาก
นโยบายของผู้บริหารท่ีเปล่ียนแปลงไปตัง้แตปี่ พ.ศ. 2555 ท่ีต้องการให้ฝ่ายส่ือสารองค์กรวา่จ้าง
บริษัทอ่ืนให้มารับงานจดักิจกรรมพิเศษตา่ง ๆ เพ่ือความแปลกใหมข่องงาน อยา่งไรก็ดี การวา่จ้าง
บริษัทภายนอกก็ยงัมีไมม่ากนกั เช่น การทําซุ้มนิทรรศการตา่ง ๆ เป็นต้น 

 

7.2 ความคาดหวังขององค์กรธุรกิจในบริษัทรับบริหารจัดการกจิกรรมพเิศษ   

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เชิงลกึตวัแทนขององค์กรธุรกิจ พบวา่ องค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้า 
มีความคาดหวงั 4 ประการจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ โดยเรียงตามลําดบั
ความสําคญั ดงันี ้

7.2.1 ความคดิสร้างสรรค์  

องค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้าคาดหวงัให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนําเสนอ
รูปแบบการจดัการอยา่งสร้างสรรค์ นําเสนอสิง่ใหม ่ๆ ให้กบัลกูค้า เหตผุลท่ีองค์กรธุรกิจคาดหวงั
ในเร่ืองความคดิสร้างสรรค์เน่ืองจากองค์กรธุรกิจก็ยอมรับวา่ ไมมี่ประสบการณ์หรือความ
เช่ียวชาญในเร่ืองความคดิสร้างสรรค์มากเท่ากบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ดงันัน้จงึ
ต้องการให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเข้ามาให้คําแนะนําหรือช่วยเหลือในด้านนี ้รวมทัง้
ต้องการให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ นําเสนอภาพหรือข้อมลูอ้างอิง (Reference)   
ตา่ง ๆ เพ่ือช่วยให้ลกูค้าตดัสนิใจได้ 

นอกจากนี ้อีกเหตผุลหนึง่ขององค์กรธุรกิจ ก็คือลกูค้าอาจจะตนัในเร่ืองของความคดิ
สร้างสรรค์ จงึต้องการให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนําเสนอความคดิใหม ่ๆ ท่ีแตกตา่ง
ให้กบัลกูค้า แล้วองค์กรธุรกิจก็จะนําความคดิเหลา่นัน้มาอยูใ่นกรอบธุรกิจและวฒันธรรมของ
องค์กรเอง (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) 
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7.2.2 การทํางานท่ีเป็นมืออาชีพ 

กลา่วคือ องค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้า คาดหวงัวา่ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษมี
การเตรียมพร้อมท่ีดี ทํางานรวดเร็ว ตอบวตัถปุระสงค์ (หรือโจทย์) ขององค์กรท่ีตัง้ไว้ การให้บริการ
ท่ีดี ทํางานในทกุรายละเอียดโดยท่ีลกูค้าไมต้่องลงมือทําเอง รวมทัง้มีการสรุปหรือประเมินผลการ
ทํางานให้กบัองค์กรธุรกิจ (ลกูค้า) เม่ืองานเสร็จสิน้  

นอกจากนี ้สําหรับคนกลางอยา่งบริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์ ก็คาดหวงัความเป็น
มืออาชีพจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเช่นกนั นัน่ก็คือต้องรู้จกังานของตนเอง 
สามารถสนบัสนนุการทํางานของบริษัทท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์ได้ โดยไมต้่องให้บริษัทท่ี
ปรึกษางานประชาสมัพนัธ์มาทํางานแทน (คณุเปรมศริิ ดลิกปรีชากลุ, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2555)  

 

7.2.3 การนําเสนอกลยทุธ์ของกิจกรรมพิเศษ 

นอกจากเร่ืองของความคดิสร้างสรรค์แล้ว องค์กรธุรกิจบางหนว่ยงาน โดยเฉพาะองค์กร
ขนาดใหญ่จะคาดหวงัวา่ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะสามารถให้คําแนะนําเก่ียวกบั    
กลยทุธ์ของกิจกรรมพิเศษ ซึง่ในประเดน็นี ้คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) 
เรียกวา่เป็น Strategy หมายถึง วิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์หรือ
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (อ้างแล้ว) อธิบายเพิ่มเตมิวา่  

“…สมมติุเราคิดว่าเป็นแบบว่างานใหญ่ ๆ เลยหน่ึงงาน 
เคา้อาจจะกลบัมาบอกว่าวิธีนัน้ไม่ work มนัควรจะเป็น
งาน เป็น series ของ event อย่างเนีย้ นี ่strategy ทีเ่ป็น 
series นะ เจอทีน่ัน่ ทีนี่ ่ทีโ่น่น ก็ ก็ตอ้งบอกเราว่าแบบนัน้
ดีกว่า อยากได ้suggestion / commendation แบบนี…้” 

 

7.2.4 การทํางานร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนั  

นัน่คือทัง้องค์กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษทํางานเป็นทีมเดียวกนั 
เข้าใจกนั และรับฟังซึง่กนัและกนั เพราะคณุสธุนา หงษ์ทอง (สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) 
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อธิบายวา่ “เพราะว่างานนีสํ้าเร็จ ไม่สําเร็จ ไม่ใช่เขาคนเดียวและไม่ใช่เราคนเดียว คือมนั 
teamwork” 

 
7.3 ปัญหาที่พบจากการร่วมงานกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพเิศษ 

 จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีเป็นตวัแทนจากองค์กรธุรกิจในการร่วมงานกบั
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ผู้วจิยัสามารถสรุปถึงปัญหาท่ีองค์กรธุรกิจมกัจะประสบใน
การทํางานร่วมกนั ดงันี ้

7.3.1  การขาดความเข้าใจในโจทย์ หรือเป้าหมายขององค์กรธรุกิจ (ลกูค้า)  

บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขาดความเข้าใจในตวัองค์กรหรือแบรนด์ขององค์กร 
ซึง่ประเดน็นี ้คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) มองวา่เป็นจดุตัง้ต้นของ
ปัญหา ทําให้การนําเสนอความคดิสร้างสรรค์หรือแนวคดิหลกัในการจดักิจกรรมพเิศษไมส่นบัสนนุ
แบรนด์ขององค์กร  

ในประเดน็นี ้ทางคณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ผู้บริหารบริษัท   
I-Nine ก็แสดงความคดิเห็นไปในทางเดียวกนั โดยอธิบายเพิ่มเตมิวา่ บอ่ยครัง้ท่ีบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษไมผ่า่นการพิจารณาในการนําเสนอแผนงาน (Proposal) ก็เน่ืองจากความไม่
เข้าใจหรือไมรู้่จกัลกูค้าดีพอโดยเฉพาะลกูค้ารายใหม ่ท่ีไมเ่คยทํางานร่วมกนั ก็จะทําให้นําเสนอ
แนวคดิไมโ่ดนใจลกูค้า หรือไมส่ะท้อนตวัองค์กร 

 
7.3.2 ความไมพ่ร้อมในการเตรียมงาน 

เน่ืองจากการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นงานท่ีต้องการความละเอียดรอบคอบ ดงันัน้ 
จากประสบการณ์ของคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) พบวา่บริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีไมไ่ด้คณุภาพ ก็จะมีปัญหาตัง้แตก่ารประสานงาน การวางแผน   
ตา่ง ๆ ทําให้องค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้าจะต้องคอยตดิตามงานอยา่งใกล้ชิดหรือแทบจะต้องลงมือ
ทํางานเอง   
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7.3.3  คณุภาพของงานไมเ่ป็นไปตามท่ีตกลงกนัไว้  

ปัญหาของคณุภาพของงาน โดยเฉพาะเร่ืองชนิดและคณุภาพของวสัดท่ีุไมเ่ป็นไปตามท่ี
ตกลงกนัไว้ตามสญัญา เป็นประเดน็ท่ีองค์กรธุรกิจให้ความสําคญัอยา่งมาก เพราะนอกจากจะ
สง่ผลตอ่เร่ืองของต้นทนุ ความคุ้มคา่ในการลงทนุขององค์กรธุรกิจแล้ว ยงับง่บอกถงึความ
น่าเช่ือถือและความไว้เนือ้เช่ือใจของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีเข้ามารับงานและ
อาจจะสง่ผลตอ่การทํางานครัง้ตอ่ไปอีกด้วย ดงัคําสมัภาษณ์ของคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม             
(16 มกราคม 2556) ดงันี ้

 “…คยุหรือขายภาพไวแ้บบนึง ทําออกมาอีกแบบนึง 
material หรือ quality ในการทํางานนอ้ยลงกว่าทีข่ายไว ้
ไม่เหมือนกนั เพราะว่าบางที เราดูถึงลกัษณะว่าวสัดทีุใ่ช ้
ใชอ้ะไร แลว้ความหนาเท่าไหร่อะไรยงัไง แลว้บางทีบาง
เจ้าก็ลกัไก่บอกเราว่าใช ้spec(ification) นึง แต่พอหนา้
งานเอามาอีก spec(ification) นึง จํานวนไฟ จํานวน
ลําโพง ทําเสนอราคามา เราขอดู spec(ification) ทัง้หมด 
มีไมค์กีต่วั มีลําโพงกีใ่บ พอเราเดินนบัไม่ตรง อะไรแบบนี ้
อนันีม้นัเป็นปัญหาทีเ่รารู้สึกว่า มนัใชแ้ลว้มนัไม่ค่อย 
work…” 

 

7.3.4 การควบคมุงานในภาพรวมไมมี่ประสทิธิภาพ  

จดุนีจ้ะเป็นปัญหาท่ีประสบในช่วงในการ Run Show หรือช่วงเวลาจดักิจกรรมพิเศษ 
เหตกุารณ์ท่ีมกัจะเกิดขึน้ ได้แก่ อปุกรณ์ตา่ง ๆ ไมพ่ร้อมใช้งาน จอภาพดบั ลําดบัพธีิการผิดพลาด 
ซึง่ปัญหาตา่ง ๆ เหลา่นีม้กัมาจากการเตรียมความพร้อมท่ีไมดี่พอ และขาดการซกัซ้อมก่อนเวลา
งาน 

 

7.3.5 ความยืดหยุน่ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

ปัญหาหนึง่ท่ีองค์กรธุรกิจจะประสบ นัน่คือ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมกัจะไม่
คอ่ยยืดหยุน่ในเร่ืองการปรับเปล่ียนงาน ซึง่คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) 
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ได้ให้เหตผุลวา่ งานกิจกรรมพิเศษเป็นเร่ืองท่ีไมห่ยดุน่ิง ลกูค้าอาจจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่
บอ่ยครัง้ หรืออาจจะมีแนวความคดิใหม ่ๆ เกิดขึน้ ดงันัน้ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
ควรจะต้องมีความยืดหยุน่ในการทํางาน พร้อมจะปรับเปล่ียนหรือเตม็ใจท่ีจะชว่ยแก้ปัญหา 

แตใ่นมมุของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็ได้แก้ตา่งวา่ ลกูค้าไมมี่เวลาให้ เม่ือ
สง่งานให้ตรวจสอบก็จะใช้เวลานาน แตเ่ม่ือใกล้วนังานก็จะมาเร่งรัดกบับริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ นอกจากนี ้การท่ีลกูค้าไมแ่มน่ยํากบัโจทย์ของตวัเอง หรือไมรู้่ความต้องการของ
ตนเอง ก็ทําให้การทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นไปด้วยความยากลําบาก 
เพราะบริษัทต้องปรับเปล่ียนตามความต้องการของลกูค้าตลอดเวลา ทําให้เสียเวลาทัง้ลกูค้าและ
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ซึง่จดุนี ้คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2555) ผู้บริหารบริษัท I-Nine มองวา่อาจจะเป็นความผิดของบริษัทเองท่ีทีมงานไมมี่ความสามารถ
ในการจบัใจ หรือคาดเดาความต้องการของลกูค้าได้ เพราะหากทีมงานมีความสามารถก็สามารถ
ดงึจดุสําคญัจากบทสรุปงาน (Brief) มาพฒันาเป็นแผนงานได้โดยแทบจะไมต้่องแก้ไข เป็นต้น  

“…เราก็บอกแลว้งมเข็มไม่เก่ง design ไม่เก่ง เขาใหอ้ะไร
มาหมด ไอนี้ก็่ไม่สวย อนันัน้ก็ไม่สวย อนันีก็้ไม่ใช่ ไม่สวย
ทําเท่าไหร่ก็ไม่สวย เราเป็นลูกคา้ ก็มนัไม่สวยก็ไม่เอา มนั
ก็แกก้นัอยู่อย่างนี ้ทําใหม่กนัอยู่อย่างนี ้นีคื่อความไม่เก่ง
ของทีม คือเราอย่าโทษลูกคา้ ลูกคา้ (มี) expectation อยู่
แลว้ ดิฉนัก็ตอ้งการส่ิงทีดี่ทีส่ดุ สวยทีส่ดุ ถูกทีส่ดุ ถึงบอก
ไง บางทีเราตอ้งเดาทางว่าลูกคา้ใหเ้ก่งดว้ย” 

 

7.3.6 ความรัน้ของครีเอทีฟของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 

องค์กรธุรกิจพบวา่ บางครัง้ฝ่ายสร้างสรรค์ หรือครีเอทีฟของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ มกัจะมีความมัน่ใจในตนเองสงู ทําให้บางครัง้เกิดเป็นปัญหาในการ
ทํางาน เชน่ ไมย่อมแก้ไขงานตามท่ีลกูค้าแนะนํา ซึง่คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 
พฤศจิกายน 2555) ได้แนะนําทางออกไว้วา่ ทางทีมส่ือสารแบรนด์ก็จะขอให้บริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษนําเสนอแนวคดิหลกัหรืองานตามท่ีลกูค้าต้องการเป็นพืน้ฐานก่อน แล้วหาก
ทางครีเอทีฟของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องการจะนําเสนอแนวทางใหม ่ทางทีมงาน
ก็จะเปิดกว้างให้นําเสนอมาเป็นทางเลือกเพ่ือให้ผู้บริหารตดัสนิใจ  
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ปัญหาทัง้ 6 ข้อเหลา่นี ้หากเป็นเหตกุารณ์เลก็ ๆ น้อย ๆ องค์กรธุรกิจ (ลกูค้า) ก็อาจจะ
ยอมเรียกใช้บริการจากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษนัน้อีกครัง้ แตม่กัจะเป็นงานเลก็ ๆ 
ก่อน แตห่ากปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่น บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษนัน้ก็
อาจจะไมไ่ด้งานจากองค์กรธุรกิจอีกเลย น่ีคือหลกัปฏิบตัขิองธนาคารกสกิรไทย ท่ีคณุณฎัฐ์ภกช  
ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ให้ข้อมลูไว้   

อยา่งไรก็ตาม ข้อมลูจากการสมัภาษณ์พบวา่ยงัไมมี่องค์กรธุรกิจใดพบปัญหาท่ีเป็นเร่ือง
ใหญ่หรือร้ายแรงจนกระทัง่ไมเ่รียกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้อีก อาจจะเป็น
เพราะวา่ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษท่ีองค์กรธรุกิจเลือกมาร่วมงานด้วยนัน้มีความเป็น
มืออาชีพในระดบัหนึง่ ประกอบกบัการทํางานกิจกรรมพิเศษ เป็นงานท่ีสด ผิดพลาดไมไ่ด้ ดงันัน้ก็
จะมีการซกัซ้อมลําดบัพิธีการไว้ก่อน การซ้อมก็จะชว่ยลดเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดฝันได้ในระดบัหนึง่ 
ความผิดพลาดก็สามารถควบคมุได้จากการซกัซ้อมลว่งหน้า 

 

7.4 ปัญหาของธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพเิศษ 

 ในด้านของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเองก็ประสบกบัปัญหาในการดําเนินงาน
เช่นกนั โดยปัญหาท่ีพบนัน้ สามารถแบง่ออกเป็นปัญหาด้านทรัพยากรบคุคล ทัง้เร่ืองของพนกังาน
ภายในองค์กรและผู้ให้บริการ (Supplier) ท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กรธุรกิจหรือ
ลกูค้านัน่เอง  

7.4.1 ทรัพยากรบคุคล 

ปัญหาเร่ืองทรัพยากรบคุคลนี ้สามารถแบง่ออกได้เป็น 4 ประเดน็ คือ 

1. การเปล่ียนงานบอ่ย  

จากประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ พบวา่คนในธุรกิจรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมกัจะเปลีย่นงานบอ่ย ซึง่ คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ คนในวงการนีม้กัจะเข้ามาลองทําด้วยความสนกุก่อน เม่ืออยูท่ี่ใดท่ี
หนึง่ได้สกัพกั ก็มกัจะเปล่ียนงาน ไปทํางานกบับริษัทอ่ืน เพ่ือตําแหนง่ท่ีดีกวา่ หรือคา่ตอบแทนท่ีสงู
กวา่ ทําให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องคอยฝึกหดัคนใหม ่ๆ ดงันัน้ก็จะสง่ผลถงึ
คณุภาพของบคุลากรในการปฏิบตังิานให้มีประสทิธิภาพ 
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2. ความเข้าใจผดิเก่ียวกบังานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

คนนอกวงการ รวมถงึเดก็รุ่นใหม ่มกัจะเข้าใจวา่ งานกิจกรรมพิเศษเป็นงานงา่ย ทํางาน
เฉพาะวนัจดักิจกรรม แตจ่ริง ๆ แล้ว เป็นงานท่ีมีกระบวนการเตรียมงานมาเป็นเดือน รวมทัง้เดก็รุ่น
ใหมข่าดความอดทน ไมสู่้งานหนกั ทําให้เม่ือเข้ามาทํางานได้สกัพกั ก็จะออกไปเพราะไมไ่ด้มีใจรัก
งานบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษจริง ๆ   

3. ความไมเ่ข้าใจบทบาทหน้าท่ีตวัเองของทีมงาน  

จากประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและข้อมลูจากการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ พบวา่ธุรกิจรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ทีมงานหลายสว่น 
โดยเฉพาะบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและเลก็ท่ีไมมี่ทีมงานจํานวนมากใน
การบริหารจดัการเอง ต้องวา่จ้างบริษัทอ่ืนมารับงานตอ่ ซึง่บริษัทเหลา่นีก็้มกัจะใช้เดก็จบใหมห่รือ
นกัศกึษามาทําเป็นงานชัว่คราว บคุคลเหลา่นีก็้จะทํางานเพียงแคค่วามสนกุ หรือเพ่ือรายได้รายวนั 
แตข่าดระเบียบวินยั ความกระตือรือร้นในการทํางาน หรือแม้กระทัง่การขาดความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ทําให้ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษต้องทํางานเอง หรือต้อง
คอยสัง่การให้เดก็ ๆ เหลา่นีทํ้า ซึง่ถ้าบคุลากรเหลา่นีเ้ข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองแล้ว การ
ทํางานก็จะเป็นไปอยา่งงา่ยดายและราบร่ืน ปัญหาสว่นใหญ่ท่ีพบในชว่งจดักิจกรรมพิเศษ (ชว่ง 
Run Show) ก็มกัจะมาจากคณุภาพของบคุลากรท่ีมาร่วมในทีมงานนัน่เอง อยา่งท่ี คณุนพฐัห์ ปู
คะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เลา่วา่ 

“เด็กไม่รู้ว่าตวัเองตอ้งทําอะไร มนัคือ nothing นัน่คือวนั
งาน มนัคือพวกเราก็จะเหนือ่ยกนัเหมือนเดิม แทนทีจ่ะเอา
มา 10 คน แทนทีม่นัจะช่วยเราว่ิง…มนัก็ไม่เป็น ไม่รู้ ไอนี้่
ไม่ไดส้ัง่ก็ไม่ทํา เราก็ตอ้งว่ิงอยู่ดีเราก็ตอ้งมานัง่เหนือ่ย 
แปะเทปสิ ทําไอน้ัน่สิ ทําไอนี้ ่ตอ้งมานัง่สัง่อีกที คือมนั
ไม่ใช่ คือทกุคนตอ้งรู้ว่าตวัเองตอ้งทําอะไร ไม่ตอ้งสัง่แลว้ 
ตวัเองดูแลเวที มนัตอ้งรู้แลว้ มนัตอ้งเอาเทปมากัน้กนัตก 
นีคื่อ professional…บางทีย่ิงตอ้งมีมอบรางวลั แจก
รางวลั อยู่ขา้งหลงัอย่างนี ้ถามหนา้ทีใ่คร back stage 
ตอ้งรู้ ถูกตอ้งไหม แต่เราตอ้งบอกว่า เฮย้รางวลั ว่ิงกนัหา 
ไม่รู้ว่าตวัเองตอ้งทําอะไร คือไม่เขา้ใจ” 
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4. ความไมต่รงตอ่เวลาของบริษัทผู้ให้บริการ (Supplier)  

ผู้ให้บริการท่ีไมมี่ความเป็นมืออาชีพ สง่มอบงานไมต่รงเวลา ก็เป็นปัญหาหนึง่ท่ีกระทบตอ่
การบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ เพราะทําให้งานลา่ช้า ไมเ่ป็นไปตามกําหนดการ หรือแม้กระทัง่
เสร็จงานอยา่งฉกุละหกุ งานไมไ่ด้คณุภาพ เป็นต้น   

ปัญหาของความไมเ่ป็นมืออาชีพของบริษัทผู้ให้บริการ เห็นได้ชดัจากประสบการณ์ตรง
ของผู้วิจยัในการฝึกปฏิบตังิานกิจกรรมพิเศษในงานแถลงเปิดตวับตัรเครดติ K-SME กบัส่ือมวลชน 
ปัญหาท่ีพบคือ ร้านสปาท่ีเชิญมาออกบธูไมส่ามารถสง่พนกังานสปามาประจําบธูได้ บริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจงึได้ไปตดิตอ่ร้านสปาอ่ืนให้สง่พนกังานมาประจําบธูแทน ซึง่ร้านสปา
แห่งนีเ้ป็นผู้ให้บริการเจ้าใหม ่ไมเ่คยร่วมงานมาก่อน เม่ือถึงเวลางาน พนกังานของร้านกลบัทิง้งาน 
หายตวัไปจากบธูและไมรั่บโทรศพัท์จากทีมงาน ทําให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ต้อง
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการให้พริตตีบ้อยมาแสดงเป็นพนกังานสปาแทน จะเห็นได้วา่การขาด
ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ให้บริการสง่ผลกระทบตอ่ความสําเร็จของงานได้ แม้วา่บริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนัทว่งที แตปั่ญหานีก็้ไมค่วรจะ
เกิดหากบริษัทผู้ให้บริการ หรือทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจจดักิจกรรมพิเศษมีความรับผิดชอบตอ่
งานของตนเอง และมีความเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง 

 

7.4.2 องค์กรธุรกิจหรือลกูค้า  

ในด้านของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะประสบกบัปัญหาท่ีลกูค้าหรือองค์กร
ธุรกิจมีความคาดหวงัในผลงานท่ีสงูขึน้ แตมี่งบประมาณในการจดังานท่ีจํากดั หรือท่ี คณุนพฐัห์      
ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ใช้คําวา่ “กดราคา” ซึง่ก็เป็นเพราะบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษมีจํานวนมาก ทําให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสเลือกมากขึน้ และก็จะเลือกสิง่ท่ีดี
ท่ีสดุสําหรับองค์กรธุรกิจ 
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7.5 คุณสมบตั ิทกัษะสาํคัญสาํหรับบุคลากรในธุรกจิบริหารจัดการกิจกรรมพเิศษ 

ในด้านคณุสมบตัแิละทกัษะท่ีสําคญัและจําเป็นสําหรับบคุลากรท่ีจะปฏิบตังิานเก่ียวข้อง
กบัการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ ขอนําเสนอเป็น 2 สว่น คือ ในฐานะผู้ประสานงานของ
องค์กรธุรกิจกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ และในฐานะผู้ปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

7.5.1  ในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  
1. มีประสบการณ์ในการทํางานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ หรืออยา่งน้อย

ประสบการณ์ท่ีจะเข้าใจในงานกิจกรรมพิเศษ เน่ืองจากกิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ดงันัน้จะต้องเข้าใจองค์ประกอบท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จ 
หรือ Key to Success  

2. มีความยืดหยุน่ในการทํางาน นัน่คือ มีความเข้าใจทัง้ในตวัองค์กรท่ีเราทํางานอยู ่และ
เข้าใจในตวับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ในประเดน็นี ้คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม 
(สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) อธิบายวา่ ในฐานะผู้ประสานงานจะต้องสร้างความ
สมดลุระหวา่งความต้องการขององค์กร และความเป็นไปได้ในการทํางานของบริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ หรือในทางกลบักนั พยายามผลกัดนับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษให้ทํางานอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อตอบสนองตอ่เป้าหมาย
ขององค์กร เป็นต้น  

3. มีทกัษะการส่ือสารท่ีดี ซึง่ทกัษะนีเ้ป็นทกัษะท่ีสําคญัมากทกัษะหนึง่ เพราะ
ผู้ปฏิบตังิานจะต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหวา่งองค์กรกบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษตลอดเวลา จงึจําเป็นต้องมีทกัษะการฟังจบัใจความ การพดู 
การอา่นและการเขียนท่ีดี รวมทัง้ทกัษะการนําเสนองาน หรือ Presentation กบัคณะ
ผู้บริหารขององค์กร เพราะบางครัง้จะต้องนําเสนอแผนงานกิจกรรมพิเศษให้กบั
ผู้บริหารขององค์กรด้วย 

4. มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีองค์กรจะส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษ เพราะผู้
ประสานงานจะต้องพิจารณาแผนงาน และควบคมุการทํางานของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษให้ตอบเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์กร  

5. เป็นคนท่ีขยนั ใฝ่รู้ตลอดเวลา โดยการการไปดงูานกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือให้มี
แนวคดิ หรือความคดิสร้างสรรค์ใหม ่ๆ ท่ีจะนํามาปรับใช้กบัองค์กรหรืองานของ
องค์กร การไปดงูานกิจกรรมพิเศษจะช่วยรู้ทนักบัแนวคดิของบริษัทรับบริหารจดัการ
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กิจกรรมพิเศษ ซึง่คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ให้เหตผุลวา่ 
เพ่ือให้รู้วา่สิง่ท่ีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเสนอมานัน้ ยงัทนัสมยัหรือวา่
ล้าสมยัไปแล้ว นอกจากนี ้การเรียนรู้เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ ก็สามารถทําได้โดยการ
เรียนรู้จากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ นอกจากนีต้้องเกาะตดิกบับริษัทฯ 
เพ่ือเรียนรู้งานเพ่ือวา่ครัง้ตอ่ไปจะได้เห็นภาพรวมของงานได้ทนัที (คณุสธุนา หงส์ทอง
, สมัภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) และท่ีสําคญั ผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ
จะต้องขยนัหาข้อมลู เรียนรู้เก่ียวกบัแบรนด์ มีความรู้ด้านการตลาด เพราะในอนาคต
การจดักิจกรมพิเศษ โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์จะมีความ
ซบัซ้อนมากขึน้ จะเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิต (Lifestyle) ของกลุม่เป้าหมายมากขึน้ องค์กร
ธุรกิจในฐานะลกูค้าก็จะมีความต้องการหรือเง่ือนไขในการจดักิจกรรมท่ีซบัซ้อนขึน้ 
ทําให้ผู้ปฏิบตังิานด้านกิจกรรมพิเศษก็ต้องพฒันาตนเองเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

6. มีข้อมลูท่ีทนัสมยัเสมอ นัน่คือ รู้ราคากลางของสิง่ตา่ง ๆ เช่น ส่ือ การผลติชิน้งาน 
เพราะเร่ืองราคาเป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก จะเป็นจดุท่ีใช้ตอ่รองกบัใบเสนอราคาของบริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ รวมทัง้มีความรู้รอบตวัท่ีทนัสมยั เช่น ดารา นกัร้อง 
เพลง ภาพยนตร์ ละคร เป็นต้น เพราะข้อมลูเหลา่นีนํ้ามาปรับใช้ในการจดักิจกรรม
พิเศษได้เป็นอยา่งดี เชน่ รู้วา่มีละครเวทีมาจากตา่งประเทศ ก็อาจจะจดัเป็นรอบพิเศษ
เพ่ือขอบคณุลกูค้าขององค์กร (คณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม, สมัภาษณ์, 16 มกราคม 
2556) เป็นต้น  

7. มีวินยัในตนเอง โดยเฉพาะผู้ ท่ียงัไมมี่ประสบการณ์ด้านการบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ ทางคณุณฎัฐ์ภกช ใจธรรม (สมัภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้แนะนําวา่ 
ผู้ปฏิบตังิานจะต้องมีวนิยั เปิดใจกว้างท่ีจะเรียนรู้ อดทนตอ่งานหนกัและแรงกดดนั ซึง่
ถือวา่เป็นสิง่ท่ีสําคญั หากมีความอดทนและพร้อมจะเรียนรู้แล้ว ทกัษะการทํางานเป็น
สิง่ท่ีสามารถถ่ายทอดหรือสอนได้  

8. มีทกัษะหรือประสบการณ์ด้านการออกแบบ ซึง่ถ้าผู้ปฏิบตังิานด้านกิจกรรมพิเศษมี
ทกัษะในข้อนีก็้จะเป็นจดุแข็งหรือข้อดีของผู้ประสานงาน เพราะจะสามารถตชิม หรือ
ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษได้ และรวมทัง้มีความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองมืออปุกรณ์ตา่ง ๆ สําหรับการทํา Visual Presentation ระบบเสียง การ
ตดัตอ่  
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อนึง่ ทกัษะการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในฐานะผู้ประสานงาน ถือเป็นทกัษะพืน้ฐาน
ของผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานในสายงานส่ือสารองค์กรหรือส่ือสารแบรนด์ เพราะสายงานด้านนีจ้ะต้อง
เก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมพิเศษไมท่างใดก็ทางหนึง่ อยา่งกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์นัน้   
คณุพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายวา่ สว่นส่ือสารภาพลกัษณ์ไมมี่
ตําแหนง่ผู้ประสานงานแยกตา่งหาก แตท่กุคนท่ีอยูใ่นฝ่ายส่ือสารภาพลกัษณ์ของธนาคารจะต้อง
ทํางานประสานงานกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษได้ เพราะหากโครงการของตนเองต้อง
มีการจดักิจกรรมพิเศษแล้ว พนกังานคนนัน้ก็จะต้องทําหน้าท่ีประสานงานกบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษด้วยตนเอง  

 

7.5.2  ในฐานะผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ 

1. มีใจรักในธุรกิจรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ถือเป็นคณุสมบตัข้ิอแรกท่ีบริษัท        
I-Nine ให้ความสําคญั เพราะงานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นงานท่ีวุน่วาย 
เครียด มีความกดดนัสงู ดงันัน้จะต้องมีใจในการทํางาน (คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, 
สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)  

2. เรียนรู้เร็ว เน่ืองจากงานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นงานท่ีฝึกฝนและสอนงานกนั
ได้ ดงันัน้ผู้ ท่ีจะเข้าปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะต้องเรียนรู้
ทกัษะตา่ง ๆ อยา่งรวดเร็ว และสะสมเป็นประสบการณ์ของตนเอง 

3. หมัน่เรียนรู้สิง่ใหม ่ๆ ด้วยการไปศกึษากิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดหเูปิดตา เพ่ือจะได้
มีแนวทางมาพฒันาหรือตอ่ยอดงานของตนเอง โดยเฉพาะผู้ ท่ีจะทํางานฝ่าย
สร้างสรรค์ ซึง่คณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) ได้แนะนําไว้วา่ 
นกัคดิสร้างสรรค์จะต้องหมัน่เรียนรู้ และหา “อาหารสมอง” ให้กบัตนเอง ไมห่ยดุน่ิงท่ี
จะเรียนรู้ เพ่ือนํามาประยกุต์ใช้หรือนํามาเป็นข้อมลูในการคดิสิง่ใหม ่ๆ ให้กบังานของ
ตนเอง ทางคณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็ให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกนั โดยอธิบยวา่ แม้วา่จะทํางานในตําแหนง่ใด ๆ ก็ต้องเปิดหเูปิดตา 
เพราะ “การไดเ้ห็นงานคนอืน่เหมือนเราเอางานคนอืน่มา apply เพราะของจริง ๆ ใน 
event มนัก็มีอยู่แค่นี ้มนัอยู่ทีใ่ครเอาไป apply อะไร มีอยู่แค่นี”้ และต้องตดิตาม
กระแสสงัคม มีความรู้เก่ียวกบัดารานกัแสดง นกัดนตรี ผู้ มีช่ือเสียงในสงัคม เพ่ือจะได้
เลือกใช้ให้เหมาะกบักิจกรรมพิเศษท่ีจะจดัขึน้ 
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4. เป็นผู้ประสานงานท่ีดี สามารถทํางานประสานได้ทัง้ลกูค้า บริษัทผู้ให้บริการ 
(Supplier) ดารานกัแสดง สามารถควบคมุอารมณ์ได้ดี  

5. เป็นผู้ ท่ีมีปฏิภาณไหวพริบ ไมต่ื่นตระหนกหากเกิดข้อผิดพลาด และต้องรู้จกัการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วย ดงัเชน่กิจกรรมตรวจคดักรองมะเร็งเต้านม ในโครงการ
รณรงค์ตอ่ต้านมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท 
เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั ท่ีนํารถตรวจคดักรองด้วยระบบแมมโมแกรมมาให้บริการ
กบัประชาชน ณ ห้างสรรพสนิค้าโลตสั สาขาจรัญสนิทวงศ์ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 
2555 ปรากฏวา่ รถตรวจคดักรองมาถงึจดุนดัหมายลา่ช้าไป 3 ชัว่โมง เน่ืองจากการ
ขาดการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบสภาพของรถลว่งหน้าของหน่วยงานเจ้าของ
รถตรวจคดักรอง รถตรวจคดักรองเดนิทางมาถึงพร้อมกบัผู้บริหารของบริษัทใน
ช่วงเวลาท่ีจะต้องมีพิธีเปิด ทําให้ผู้บริหารของบริษัทจะต้องรอให้รถพร้อมก่อน จงึจะ
สามารถทําพิธีเปิดงานได้ ในเหตกุารณ์นี ้แม้วา่ความผิดพลาดไมไ่ด้เกิดจากทีมงาน
ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ทีมงานก็พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ด้วยการโทรศพัท์ตดิตามรถคดักรองตลอดเวลา อยา่งไรก็ดี ความผิดพลาดของ
ทีมงานอยูท่ี่การไมแ่จ้งหรือประสานงานกบัหวัหน้างาน ซึง่ก็คือผู้บริหารของบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เพราะหากทีมงานแจ้งปัญหาให้กบัหวัหน้างานตัง้แต ่
เน่ิน ๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาด้วยการแจ้งลกูค้า (ผู้บริหารบริษัท เอลก้าฯ) เพ่ือเล่ือน
เวลาเปิดงานออกไป โดยไมต้่องให้ลกูค้ามาเสียเวลารอหน้างาน ความผิดพลาดของ
ทีมงานนีเ้กิดจากประสบการณ์การทํางานของทีมงานท่ีอาจจะยงัไมม่ากพอ ทําให้ไม่
สามารถตดัสนิใจหาทางแก้ปัญหาได้ แตเ่ม่ือผู้บริหารของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษได้ทราบขา่ว ก็หาหนทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้านีไ้ด้ทนัที ซึง่ประเดน็ของ
ประสบการณ์ในการทํางานกบัความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี ้ได้รับการ
ยืนยนัจากคณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ ผู้บริหารบริษัท CMC (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 
2555) ท่ีกลา่ววา่ ประสบการณ์ในการทํางานกิจกรรมพิเศษเป็นสิง่สําคญั ยิ่ง
ประสบการณ์มาก ก็จะสามารถตดัสนิใจได้ฉบัไววา่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านัน้
อยา่งไร ด้วยวธีิใด  

6. เป็นคนท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ยดึมัน่ในแผนการ และต้องเป็นคนท่ีหนกัแนน่ 
โดยเฉพาะการทํางานร่วมกบัผู้ให้บริการ (Supplier) ดงัท่ี คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั 
(สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ยกตวัอยา่ง “บางทีทีมงานหรือ producer หรือ 
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project ไม่เก่ง ก็จะปล่อยไปเร่ือย ๆ คือตอ้งบอกเลยพี ่6 โมงหนูตอ้งเสร็จนะ หนู
จะตอ้งซ้อมนีน่ัน่โน่น มนัไม่มีหรอกปล่อยไปเร่ือย ๆๆๆ แลว้ทํายงัไง ลูกคา้มา 9 โมง
แลว้จะซ้อมยงัตอกฉากอยู่เลย มนัไม่ใช่ไง มนัคือ plan”  

7. มีความละเอียดรอบคอบ และให้ความสําคญักบัทกุรายละเอียด เพราะการบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสงู “…เพ่ิมศูนย์ไปตวัหน่ึง ตกศูนย์
ไปตวัหน่ึง ก็ error แลว้ เจ๊งได…้” (คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั, สมัภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 
2555) หรือจากการได้เข้าไปร่วมสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมของผู้วิจยัในงานมอบเงิน
บริจาคให้กบัศนูย์สริิกิติบ์รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ในโครงการรณรงค์ตอ่ต้าน
มะเร็งเต้านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท เอลก้า (ประเทศ
ไทย) จํากดั ซึง่ภายในงานได้เตรียมแนะนําแอพพลเิคชัน่ (Application) ในเฟซบุ๊ค 
(Facebook) ของ Estee Lauder’s Breast Cancer Awareness Campaign โดยจดั
คอมพิวเตอร์จํานวน 4 เคร่ืองเพ่ือให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแบง่ปันประสบการณ์เก่ียวกบั
มะเร็งเต้านม แสดงความคดิเห็น หรือให้กําลงัผู้ ท่ีเป็นมะเร็งเต้านม แตเ่ม่ือตดิตัง้
คอมพิวเตอร์และตรวจสอบการทํางานของระบบ ก็ไมส่ามารถใช้งานได้ เพราะไมมี่
สญัญาณอินเตอร์เน็ต และทําให้ทราบวา่ผู้ อํานวยการผลติ (Producer) ไมไ่ด้
ตรวจสอบเร่ืองสญัญาณอินเตอร์เน็ตกบัทางห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเวิลด์ลว่งหน้า
ก่อนวนังาน เพราะเข้าใจไปเองวา่ทางห้างสรรพสนิค้ามีให้บริการกบัลกูค้าอยูแ่ล้ว จงึ
ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช้อินเตอร์เน็ตแอร์การ์ดของบริษัทฯ ซึง่สญัญาณ
อินเตอร์เน็ตไมเ่สถียร ทําให้เม่ือมีคนมาร่วมแสดงความเห็น ก็ไมส่ามารถสง่ข้อความ 
(Post) เข้าเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้หรือใช้เวลานานในการสง่ข้อความ ทําให้ผู้ ท่ีมา
ร่วมงานหมดความอดทนในการรอ และทําให้การแนะนําแอพพลเิคชัน่นีไ้มป่ระสบ
ผลสําเร็จ จะเห็นได้วา่ ความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบตังิานมีความสําคญัตอ่
ความสําเร็จของกิจกรรมพิเศษเป็นอยา่งยิง่ เพราะจะทําให้การทํางานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปราศจากอปุสรรค 

8. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืน้ฐานตา่ง ๆ ได้แก่ โปรแกรม
สําเร็จรูป Microsoft Office ตา่ง ๆ และสําหรับผู้ ท่ีทํางานด้านสร้างสรรค์และออกแบบ 
ก็จะต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเก่ียวกบัการออกแบบ ไมว่า่จะ
เป็น Photoshop หรือ Illustrator ได้ดีอีกด้วย เพราะถึงแม้วา่บางบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษจะวา่จ้างบคุคลอ่ืนชว่ยทํางานด้านการออกแบบดีไซน์ตา่ง ๆ แต่
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หากงานนัน้ไมเ่ป็นท่ีพอใจของทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์และระยะเวลาในการทํางานมีไม่
มาก ฝ่ายสร้างสรรค์ก็ต้องแก้ไขงานออกแบบเหลา่นัน้ด้วยตนเอง 

9. มีทกัษะด้านภาษาองักฤษ เน่ืองจากปัจจบุนันีก้ารทําแผนงาน (Proposal) นัน้ ต้อง
จดัทําเป็นภาษาองักฤษ แม้วา่ลกูค้าจะเป็นชาวไทยก็ตาม ซึง่จากประสบการณ์ท่ี
ผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วมกบับริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษแหง่หนึง่ก็พบวา่ทีมงานบางคนท่ีมีทกัษะด้านภาษาองักฤษไมดี่พอ ก็จะทําให้
การจดัทําแผนงานก็จะใช้เวลา หรือเลือกใช้คําท่ีไมถ่กูต้องในการส่ือสาร เป็นต้น  

 

7.6 บทสรุป 

  ในการคดัเลือกบริษัทให้มาดําเนินการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
องค์กรธุรกิจพจิารณาจากผลงานท่ีผา่นมา ความสามารถของบริษัท งบประมาณท่ีนําเสนอ 
ประสบการณ์การทํางานร่วมกนัมาก่อน การมีจิตบริการ แนวคดิหรือกลยทุธ์การจดักิจกรรมพิเศษ 
ความรู้ความเข้าใจในตวัองค์กร และความพร้อมของบริษัทในการรับงาน  

 เม่ือองค์กรธุรกิจเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษแล้ว ก็คาดหวงัวา่บริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะนําเสนอรูปแบบการจดักิจกรรมพิเศษอยา่งสร้างสรรค์ แปลกใหม ่
รวมทัง้ทํางานอยา่งมืออาชีพ และร่วมกนัทํางานกบัลกูค้าเสมือนเป็นทีมงานเดียวกนั แตจ่าก
ประสบการณ์ขององค์กรธุรกิจก็พบปัญหาวา่ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขาดความรู้
ความเข้าใจในตวัองค์กรธุรกิจ ไมล่ะเอียดรอบคอบ คณุภาพของผลงานไมเ่ป็นไปตามท่ีตกลงไว้ 
การควบคมุบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไมมี่ประสทิธิภาพ การขาดความยืดหยุน่ในการทํางาน
ร่วมกนั รวมทัง้ความมัน่ใจในตวัเองท่ีสงูเกินไปของฝ่ายครีเอทีฟ ทําให้ไมย่อมรับฟังคําแนะนําของ
ลกูค้า 

 ด้านบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเองก็พบปัญหาในการดําเนินงานเช่นกนั ไมว่า่
จะเป็นปัญหาเร่ืองบคุลากรท่ีมกัจะเปล่ียนงานบอ่ย หรือเข้าใจผิดวา่งานบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษเป็นอาชีพท่ีง่าย สนกุ จงึทําให้ผู้ปฏิบตังิานทําอยา่งไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ ไมเ่ข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทัง้ปัญหาจากลกูค้าท่ีมีความคาดหวงัในผลงานท่ี
สงูขึน้ แตมี่งบประมาณจํากดั  

 สําหรับผู้ ท่ีจะปฏิบตังิานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ไมว่า่จะทําหน้าท่ีผู้ประสานงานใน
องค์กรธุรกิจ หรือปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็จะต้องมีทกัษะท่ีสําคญั 
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ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นด้านความรู้เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษหรือประสบการณ์การทํางาน ด้านการสื่อสาร
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ด้านการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ด้านการบริหารจดัการ รวมถงึ
คณุสมบตัสิว่นบคุคล เชน่ ความมีวินยั ขยนัใฝ่หาความรู้ เป็นคนทนัสมยั ตดิตามกระแสสงัคม 
เรียนรู้เร็ว มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนตอ่งานหนกัและแรงกดดนั 

 บทท่ี 8 เป็นการสรุปผลการวิจยั โดยผู้วิจยัจะนําเสนอข้อค้นพบหลกัด้วยการตอบปัญหา
การวิจยัท่ีตัง้ไว้ในบทท่ี 1 ได้แก่ ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรม
พิเศษในมมุมองของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็นอยา่งไร ประเภทและรูปแบบ
ของกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็นอยา่งไร ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่
การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย และทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของ
ผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 8 
สรุปผลการวจิัย 

 

 ในบทนี ้ผู้วิจยันําเสนอบทสรุปของผลการวจิยัท่ีเป็นข้อค้นพบหลกั (Main Finding) เพ่ือ
ตอบปัญหาการวิจยัท่ีกําหนดไว้ในบทท่ี 1 คือ 

1. ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของ
นกัวชิาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

2. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยมี
อะไรบ้าง 

3. กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
4. ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร     

แบรนด์ในประเทศไทย 
5. ทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือการส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง 

 

8.1 ผลการวจิัย: กิจกรรมพเิศษเพื่อการส่ือสารแบรนด์ 

การจดักิจกรรมพิเศษ และการส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรม เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดท่ีได้รับความนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต ิเน่ืองจากเป็น
รูปแบบการส่ือสารแบบ Below the line ท่ีไมไ่ด้ผา่นส่ือตา่ง ๆ ทําให้สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย
โดยการสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแบรนด์กบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความมีสว่นร่วม ความผกูพนั
ทางจิตใจ จนนําไปสูค่วามชอบและจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ในท่ีสดุ 

 ในสว่นของวิชาการ/การศกึษา ก็ให้ความสนใจกบัการจดักิจกรรมพิเศษเช่นกนั โดยมีการ
เปิดสอนเป็นรายวิชาในหลกัสตูรด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารในระดบัปริญญาบณัฑิตและ
มหาบณัฑิตของมหาวิทยาลยัชัน้นํามากกมาย อยา่งไรก็ดีกลบัพบวา่ตําราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนยงัขาดแคลน มีเพียงหนงัสือประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ค หรือบทความใน
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นิตยสารการตลาดหรือธุรกิจเท่านัน้ สําหรับด้านงานวิจยัก็พบไมม่ากนกั โดยเฉพาะการศกึษา
กิจกรรมพิเศษในแบบองค์รวม โดยสว่นใหญ่จะเป็นการศกึษาเฉพาะเร่ือง เชน่ การประเมินผล
โครงการ ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ หรือการศกึษาในเชิงกลยทุธ์การจดักิจกรรมพเิศษ โดยเน้น
กรณีศกึษาของแตล่ะองค์กร จงึพอสรุปได้วา่ การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารในประเทศไทย 
ยงัไมไ่ด้รับการพฒันาองค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ จนกลายเป็นท่ีมาของความสําคญัและความ
จําเป็นท่ีวา่ เหตใุดผู้วิจยัจงึได้ทําการศกึษาความหมายของกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
และแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกัวิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทย 
ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ในการจดั
กิจกรรมพิเศษมีกระบวนการทํางานอยา่งไร ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่การจดั
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ รวมทัง้ทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยใน
การจดัและบริหารกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่ประยกุต์ใช้วธีิการสร้างทฤษฎีฐานราก หรือการวิจยั
แบบสร้างทฤษฎีจากข้อมลู (Grounded Theory) เป็นวธีิวิทยาหลกัในการวิจยันี ้ 

 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเก็บข้อมลูด้วยการไปสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้โดยหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม และเข้าร่วมฝึกปฏิบตังิานในบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษขนาดกลาง 1 แห่ง เป็นเวลา 3 เดือน รวมทัง้ผู้วจิยัได้ทําการสมัภาษณ์เชิงลกึ
กบัผู้บริหารบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ นกัส่ือสารภาพลกัษณ์/ส่ือสารองค์กรหรือส่ือสาร
การตลาด รวมทัง้ผู้บริหารบริษัทท่ีปรึกษาด้านการประชาสมัพนัธ์ รวม 6 คน ข้อมลูทัง้หมดถกู
บนัทกึด้วยกล้องถ่ายภาพน่ิง กล้องวีดทิศัน์และแถบบนัทกึเสียง 

ผู้วิจยันําข้อมลูทัง้หมดมาจดัหมวดหมู ่และวิเคราะห์ข้อมลูโดยจดักลุม่มโนทศัน์ท่ี
คล้ายคลงึกนัให้อยูใ่นกลุม่เดียวกนั เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นความสมัพนัธ์เป็นข้อเสนอในประเดน็    
ตา่ง ๆ สําหรับการตอบปัญหาการวิจยั นอกจากนี ้ผู้วิจยันําข้อมลูทัง้หมดมาตีความและอภิปราย
ร่วมกนั ภายใต้แนวคดิการทํางานแบบ Triangulation หรือการใช้หลากหลายวิธีและหลายมมุมอง
ในการวิจยั เพ่ือช่วยให้ผู้วิจยัตอบปัญหาการวิจยัได้สมบรูณ์มากขึน้ โดยผู้วิจยัขอสรุปข้อค้นพบการ
วิจยัด้วยการตอบปัญหาการวิจยัเป็นข้อ ๆ ดงันี ้
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8.1.1 ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของนกั
วิชาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์คือการส่ือสารแบบสองทางรูปแบบหนึง่ระหวา่ง
องค์กรกบักลุม่เป้าหมาย ซึง่เป็นการส่ือสารรูปแบบพิเศษท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง 
สามารถตอบวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารได้ดี กิจกรรมพเิศษเป็นการส่ือสารท่ีเน้น
การสร้างประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) ให้กบักลุม่เป้าหมาย ผา่นสมัผสัทัง้ห้า คือ
รูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายได้มีสว่นร่วม (Participation) หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบั
องค์กรหรือผลติภณัฑ์/บริการขององค์กร และด้วยเหตท่ีุกิจกรรมพิเศษเป็นรูปแบบการส่ือสารกบั
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ จงึถือวา่เป็นการส่ือสารท่ีมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่กบัการลงทนุ 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์เป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดรูปแบบหนึง่ท่ีได้รับ
ความนิยม ในปัจจบุนันีน้อกจากมีหน้าท่ีในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์/บริการ
แล้ว กิจกรรมพิเศษยงัจะต้องสามารถสนบัสนนุงานด้านการขายหรือการตลาดขององค์กรอีกด้วย 
กลา่วคือ การจดักิจกรรมพิเศษไมใ่ช่เพียงแคจ่ดังานเพื่อสร้างกระแส ให้เป็นท่ีรู้จกัหรือกลา่วขวญัถงึ
เท่านัน้ แตกิ่จกรรมพิเศษต้องสนบัสนนุกิจกรรมทางการตลาด รวมทัง้ช่วยตอกยํา้เคร่ืองมือส่ือสาร
การตลาดอ่ืน ๆ ตามหลกัการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ 360 องศาอีกด้วย 

ในการสื่อสารแบรนด์ จะมีการส่ือสารผา่นจดุสมัผสัหรือ Touch Point ซึง่การส่ือสารผา่น
กิจกรรมพิเศษนี ้ถือได้วา่เป็นการส่ือสารผา่นจดุสมัผสัจดุหนึง่ของแบรนด์เช่นกนั เพราะทําให้
กลุม่เป้าหมายได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับรู้ เห็นหรือสมัผสักบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์/บริการ ซึง่ก็
จะทําให้การส่ือสารประสบผลสําเร็จได้ง่าย เน่ืองจากกลุม่เป้าหมายเกิดความเช่ือมัน่ในแบรนด์
องค์กรหรือแบรนด์ผลติภณัฑ์/บริการ จากประสบการณ์ตรงของกลุม่เป้าหมายนัน่เอง 

ในการเลือกท่ีจะใช้กิจกรรมพิเศษเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมาย 
รวมถึงการวางแผนการจดักิจกรรมพิเศษนัน้ ทัง้ด้านองค์กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ จะคํานงึถึงวตัถปุระสงค์ของการสื่อสาร กลุม่เป้าหมาย และเนือ้หาหลกัท่ีต้องการ
จะส่ือสาร และในสว่นของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ก็จะพจิารณาถึงบคุลกิภาพของ
องค์กรหรือผลติภณัฑ์/บริการ ประกอบในการวางแผนจดักิจกรรมพิเศษอีกด้วย อยา่งไรก็ดี 
กลุม่เป้าหมาย เป็นปัจจยัท่ีสําคญัมากท่ีสดุในการเลือกใช้กิจกรรมพิเศษ เพราะขนาดของ
กลุม่เป้าหมายจะช่วยตดัสนิใจได้วา่ควรใช้กิจกรรมพิเศษหรือไม ่และหากจะใช้กิจกรรมพิเศษก็
จะต้องออกแบบกิจกรรมพิเศษไมว่า่จะเป็นรูปแบบของกิจกรรม วธีิการดําเนินกิจกรรม หรือ
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แม้กระทัง่สถานท่ีจดักิจกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะวิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมายและสามารถ
สะท้อนหรือส่ือสารแบรนด์ขององค์กร หรือผลติภณัฑ์/บริการได้อยา่งมีเหมาะสมและมี
ประสทิธิภาพ 

 

8.1.2 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง 

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์สามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะของ
กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายภายนอก และ 
กลุม่เป้าหมายภายใน โดยรูปแบบของกิจกรรมพิเศษท่ีพบในการวิจยั มีดงันี ้

- การเปิดตวัผลติภณัฑ์หรือบริการใหม ่เป็นรูปแบบของกิจกรรมพิเศษท่ีนิยมมากท่ีสดุ
ในการสื่อสารเก่ียวกบัสนิค้าหรือบริการขององค์กร  

- การเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชน เป็นการแถลงขา่วในเชิงการประชาสมัพนัธ์
การตลาด ท่ีมีกิจกรรมมากกวา่การแถลงขา่วทัว่ไป เพราะจะมีการสาธิตหรือการแสดง
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ เพ่ือสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัส่ือมวลชนท่ีมาร่วมงาน  

- งานเลีย้งขอบคณุ ซึง่นิยมใช้ส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายเฉพาะ เป็นการสร้าง
ความประทบัใจตอ่แบรนด์ เพ่ือให้เกิดความผกูพนัและความจงรักภกัดีตอ่แบรนด์ใน
ระยะยาว 

- กิจกรรมเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคม เป็นการส่ือสารแบรนด์ผา่นกิจกรรมจิต
อาสาขององค์กร โดยมกัจะเลือกกิจกรรมท่ีสะท้อนธุรกิจหรือบคุลกิภาพขององค์กร 
เพ่ือให้กิจกรรมสะท้อนแบรนด์ขององค์กร 

- กิจกรรมกบัส่ือมวลชน เป็นการส่ือสารแบรนด์กบัส่ือมวลชน เพ่ือให้ส่ือมวลชนนําเสนอ
ข้อมลูขา่วสาร รวมทัง้ส่ือสารแบรนด์องค์กรตอ่ไปยงัประชาชนผู้ รับสาร 

- งานประชมุสมัมนาตวัแทนจําหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีชว่ยในการสร้างความมัน่ใจตอ่  
แบรนด์องค์กร รวมทัง้สนบัสนนุงานด้านการตลาดให้กบัองค์กรด้วย  

- การแสดงดนตรีหรือคอนเสร์ิต เป็นการส่ือสารแบรนด์ผา่นความบนัเทิง และเกิดการ
เช่ือมโยงแบรนด์ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์กบัความสนกุสนานท่ีได้รับ เกิดเป็นการ
รับรู้ตอ่แบรนด์นัน้ ๆ 



158 
 

- นิทรรศการ ทําให้กลุม่เป้าหมายได้รับข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัองค์กร หรือผลติภณัฑ์/
บริการอยา่งละเอียด รวมทัง้มีปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์ผา่นพนกังานประจําบธู 
กลุม่เป้าหมายก็จะสามารถรับรู้บคุลกิภาพของแบรนด์ได้ 

- งานประชมุสมัมนาภายในองค์กร ทําให้พนกังานมีประสบการณ์ตรงกบัแบรนด์องค์กร
ผา่นข้อมลูขา่วสารจากผู้บริหาร รวมถึงความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ขององค์กรอีกด้วย 

- การเดนิสายให้ข้อมลูขา่วสาร ซึง่นิยมใช้ในกรณีท่ีต้องการสื่อสารกบัพนกังานในสาขา
ตา่ง ๆ โดยท่ีต้องการให้พนกังานเกิดประสบการณ์ร่วมไปด้วย มากกวา่แคก่ารสื่อสาร
ผา่นส่ือดัง้เดมิ  

นอกจากนี ้การจดักิจกรรมพเิศษในปัจจบุนัยงัสามารถจดักิจกรรมบนส่ืออินเตอร์เน็ต หรือ
ส่ือสงัคมออนไลน์ได้อีกด้วย 

 

8.1.3 กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 

การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทยในแตล่ะครัง้ จะมีขัน้ตอนใน
การทํางาน 12 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. องค์กรธุรกิจ (ในฐานะลกูค้า) ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคดิหลกั (Concept) 
วตัถปุระสงค์และเนือ้หาสาระหลกั (Key Message) ของกิจกรรมพิเศษท่ีจะจดัขึน้ 

2. บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษรับบทสรุปงาน (Brief) จากองค์กรธุรกิจ ซึง่
บทสรุปงานจะประกอบไปด้วย รูปแบบของงาน แก่น (Theme) ของงาน กิจกรรมใน
งาน อาหาร สถานท่ี การตกแตง่สถานท่ี กลุม่เป้าหมาย โดยองค์กรธุรกิจอาจจะเลือก
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีสนใจมาเพียงบริษัทเดียว หากเป็นกิจกรรม
พิเศษขนาดเลก็ ลกัษณะงานไมซ่บัซ้อน หรืออาจจะให้หลายบริษัทมาเสนองานเพ่ือ
แขง่ขนั (Pitching) ในกรณีท่ีเป็นงานขนาดใหญ่ มีงบประมาณสงู  

3. บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ นําบทสรุปงานมาพฒันาแนวคดิของงาน 
แนวคดิสร้างสรรค์ แก่นของงาน อารมณ์และลีลาของงาน รวมถงึลกูเลน่ และแนวทาง
การดําเนินงาน เพ่ือจดัทําเป็นแผนงาน (Proposal) นําเสนอตอ่ลกูค้า 

4. บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไปนําเสนอแผนงานให้ลกูค้าพิจารณาภายใน  
1-2 สปัดาห์หลงัจากรับบทสรุปงาน 



159 
 

5. องค์กรธุรกิจ (ลกูค้า) จะพิจารณาแผนงานของแตล่ะบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ  จากงบประมาณและความคดิสร้างสรรค์ แตห่ากยงัไมพ่อใจกบัแผนงานใด ๆ 
เลย องค์กรธุรกิจก็จะเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีนา่สนใจ เพ่ือให้
คําแนะนําในการปรับแผนงานและนําเสนอให้พิจารณาอีกครัง้  

6. เม่ือบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษได้รับคดัเลือกจากลกูค้าแล้ว ก็จะพฒันา
แผนงานให้เป็นรูปธรรม โดยปรับแก้รายละเอียดตา่ง ๆ จนลกูค้าพงึพอใจ  

7. ฝ่ายดแูลการผลติของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ นําแผนงานมาจดัทําให้
เป็นชิน้งาน ไมว่า่จะเป็นการออกแบบตา่ง ๆ ตดิตอ่วา่จ้างบริษัทผู้ให้บริการด้าน
โครงสร้าง ระบบแสง ระบบเสียง อปุกรณ์ตา่ง ๆ เป็นต้น พร้อมจดัทําตารางสรุปลําดบั
งาน (Cue Script) เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องเข้าใจงานตรงกนั 

8. ฝ่ายดแูลการผลติและบริษัทผู้ให้บริการตา่ง ๆ จะเข้าพืน้ท่ีจดังาน 1 วนัลว่งหน้าเพ่ือ
เตรียมการจดักิจกรรมพิเศษ 

9. เม่ือถึงวนัจดักิจกรรมพิเศษ ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ จะเข้า
ไปเตรียมงานตัง้แตเ่ช้า โดยจะเร่ิมจากการประชมุทีมงาน เพ่ือสรุปภาพรวมของงาน 
และมอบหมายงานให้กบัทีมงานแตล่ะคนรับผิดชอบ หลงัจากนัน้ก็จะซกัซ้อมควิบน
เวที เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของระบบแสง เสียง การแสดงบนเวที รวมทัง้ลําดบัพิธี
การตา่ง ๆ บนเวที เม่ือถงึเวลาจดักิจกรรมพิเศษ ก็จะเป็น “Moment of Truth” หรือ
ช่วงเวลาแห่งความจริง ท่ีทกุอยา่งสามารถเกิดขึน้ได้ เป็นกิจกรรมพิเศษเป็นงาน “สด” 
ช่วงเวลาของกิจกรรมพิเศษจะยาวตัง้แต ่45 นาที จนถงึ 2 ชัว่โมง ขึน้อยูก่บัประเภท
และรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้พิธีการและกิจกรรมตา่ง ๆ บนเวที 

10. หลงัจากจดักิจกรรมพิเศษเสร็จสิน้แล้ว ทีมงานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษก็จะประชมุเพ่ือประเมนิผลการทํางาน โดยอาจจะประชมุทนัทีหลงัจากกิจกรรม
เสร็จสิน้ หรือจะประชมุท่ีสํานกังานในวนัถดัไปก็แล้วแตเ่วลาท่ีเอือ้อํานวย นอกจากนี ้
ผู้บริหารของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ จะพดูคยุกบัลกูค้าถงึความพงึ
พอใจกบัการจดังานอยา่งไมเ่ป็นทางการด้วย 

11. ทีมงานทกุฝ่ายจะเก็บงานของตนเอง หลงัจากประชมุประเมินผลเสร็จสิน้  
12. บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ จดัทํารายงานสรุปให้กบัลกูค้าอยา่งเป็น

ทางการ หากกิจกรรมพิเศษนัน้มีการเก็บข้อมลูจากผู้มาร่วมงาน  หรืออาจทําเป็น
รายงานผลการจดักิจกรรมพเิศษหากลกูค้าร้องขอ 
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กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษทัง้ 12 ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการทํางานท่ีพบได้โดยทัว่ไปใน
การจดักิจกรรมพิเศษแตล่ะครัง้ อยา่งไรก็ดี บอ่ยครัง้ท่ีบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเลก็ ไมไ่ด้จดัทํารายงานสรุปอยา่งเป็นทางการ (ขัน้ตอนท่ี 12) 
ให้กบัลกูค้า เพราะข้อจํากดัด้านทรัพยากรบคุคลในบริษัทท่ีมีจํานวนไมม่าก และอาจจะมีงาน
กิจกรรมพิเศษท่ีต้องดําเนินการอยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้ไมมี่เวลาเพียงพอในการจดัทํารายงานสรุป
และประเมินผลการทํางานอยา่งเป็นทางการให้กบัลกูค้า ซึง่ลกูค้าบางรายก็อาจจะไมไ่ด้คาดหวงั
ให้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษทํารายงานสรุป แตห่ากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษสามารถทําได้ ก็จะเป็นการเพิ่มคณุคา่และความแตกตา่งให้กบัตวับริษัท รวมทัง้เป็นการ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าอีกด้วย 

 

8.1.4 ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์
ในประเทศไทย 

ความคดิสร้างสรรค์เป็นสิง่สําคญัในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ เน่ืองจากรูปแบบการ
จดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ท่ีพบในการวิจยันีไ้มมี่ความหลากหลาย ดงันัน้องค์กร
ธุรกิจหรือบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ จะต้องพยายามจดัสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้
น่าสนใจเพ่ือดงึดดูกลุม่เป้าหมาย และท่ีสําคญั เม่ือองค์กรธุรกิจวา่จ้างบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษแล้ว ก็คาดหวงัวา่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะนําเสนอแนวคดิ
สร้างสรรค์ ทําให้กิจกรรมมีความน่าสนใจ แปลกใหม ่เพราะบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
ยอ่มมีความเช่ียวชาญมากกวา่องค์กรธุรกิจ 

ความคดิสร้างสรรค์มีบทบาทสําคญัท่ีสดุในช่วงพฒันาแผนงาน (Proposal) โดยบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ จะต้องนําเสนอแนวคดิ (Concept) แก่นของงาน (Theme) และช่ือ
งานท่ีน่าสนใจเพ่ือให้ลกูค้าประทบัใจ เพราะทัง้สามสว่นนีเ้ป็นจดุดงึดดูใจลกูค้าให้สนใจในตวั
แผนงานท่ีนําเสนอ เพราะหากลกูค้าไมป่ระทบัใจในแนวคดิหรือช่ืองานแล้ว ก็จะไมส่นใจกบั
แผนงานแม้วา่รายละเอียดของกิจกรรมพิเศษจะดีหรือพเิศษแคไ่หนก็ตาม  

กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์สามารถนําเสนอหรือสอดแทรกความคดิสร้างสรรค์
ในการจดังานได้ 4 ทาง คือ  
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1. สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ โดยมีแนวคดิหลกัหรือแก่นของงาน
ท่ีไมซ่ํา้ใคร สรรหาลกูเลน่ตา่ง ๆ ของพิธีเปิดงาน เพ่ือให้กลายเป็นขา่วประชาสมัพนัธ์ 
หรือนําเสนอกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถหาได้ในงานอ่ืนใด 

2. สร้างสรรค์ผา่นเนือ้หาของกิจกรรมพิเศษ นัน่คือ ในกรณีท่ีรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
นัน้ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได้ ก็จําเป็นต้องสร้างสรรค์เนือ้หาสาระของกิจกรรมพิเศษ
ให้นา่สนใจเพ่ือดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย และสร้างความประทบัใจตอ่   
แบรนด์ 

3. สร้างสรรค์ผา่นกิจกรรมเพื่อสง่เสริมการตลาด  เป็นการสง่เสริมการขายอยา่งมีลกูเลน่ 
โดยการสร้างสรรค์กิจกรรมตา่ง ๆ ให้ดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย พร้อมทัง้
สอดแทรกข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ไปในกิจกรรมเหลา่นัน้ และเม่ือมาร่วมในกิจกรรม
พิเศษ ก็พร้อมท่ีจะเกิดการกระทําอ่ืน ๆ เพ่ือขยายผลในอนาคต เชน่ การสมคัรบริการ 
หรือซือ้ผลติภณัฑ์ใหม ่เป็นต้น 

4. สร้างสรรค์ผา่นสิง่แวดล้อมของงาน โดยให้ผู้มาร่วมงานสมัผสัถึงความแปลก พเิศษ 
ได้จากประสาทสมัผสัทัง้ห้า ทัง้ระบบเสียง ระบบแสง การแสดง การจดัวางผลติภณัฑ์ 
เป็นต้น 

แม้วา่ความคดิสร้างสรรค์จะมีความสําคญัอยา่งมากในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษพยายามสรรหาแนวคดิหรือแก่นของงานให้น่าสนใจ และ
ดงึดดูใจลกูค้ารวมทัง้ผู้มาร่วมงานให้ได้ แตค่วามคดิสร้างสรรค์ท่ีดี ยงัต้องสะท้อนหรือตอบสนอง
กลยทุธ์การตลาดขององค์กรด้วย ดงันัน้จงึเป็นหน้าท่ีของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ี
จะนําเสนอแนวทางการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์กบักลุม่เป้าหมายอยา่งมีชัน้เชิง 
รวมทัง้สะท้อนอตัลกัษณ์หรือตวัตนของแบรนด์ผลติภณัฑ์ด้วย 

นอกจากนี ้ความคดิสร้างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษยงัต้องสอดคล้องกบัแนวทางหรือ
วฒันธรรมองค์กร เพราะกิจกรรมพิเศษจะต้องส่ือสารแบรนด์ขององค์กรด้วยเช่นกนั ดงันัน้บริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ จะต้องเข้าใจในตวัตนและวฒันธรรมขององค์กรธุรกิจท่ีเป็นลกูค้า 
เพ่ือจะได้นําเสนอแนวทางการจดักิจกรรมพิเศษท่ีสะท้อนหรือส่ือสารแบรนด์ขององค์กรได้ถกูต้อง 
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8.1.5 ทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้าง 

ผลการวิจยัสามารถสรุปทกัษะท่ีสําคญัของผู้ปฏิบตังิานการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ ไมว่า่ในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจ หรือผู้ปฏิบตังิานในบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ได้ 7 ทกัษะหลกั ๆ ดงันี ้

1. ทกัษะด้านความรู้ กลา่วคือ ผู้ปฏิบตังิานควรจะมีประสบการณ์การทํางานด้านบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ หรืออยา่งน้อยจะต้องมีความรู้เก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ เข้าใจถงึ
องค์ประกอบท่ีจะทําให้กิจกรรมพิเศษประสบความสําเร็จ รวมทัง้มีความรู้ความเข้าใจใน
ตวัองค์กรธุรกิจและเร่ืองท่ีจะส่ือสารผา่นกิจกรรมพิเศษ  

2. ทกัษะการบริหารจดัการ หมายถงึ ผู้ปฏิบตังิานต้องเป็นผู้ ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี ยดึมัน่
ในแผนหรือตารางการทํางาน หนกัแนน่ มีวินยัในตนเอง รวมถึงอดทนตอ่งานหนกัและแรง
กดดนัตา่ง ๆ ได้ 

3. ทกัษะการแก้ปัญหา กลา่วคือ การบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็นงานท่ี “สด” แม้วา่จะมี
การวางแผนการทํางานมาเป็นอยา่งดีแล้ว แตอ่าจจะเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดได้ ดงันัน้
ผู้ปฏิบตังิานจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบ รู้จกัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหวา่งปฏิบตังิาน 
และท่ีสําคญั จะต้องไมต่ื่นตระหนกเพ่ือเกิดปัญหาขึน้ 

4. ทกัษะการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน นัน่คือ ผู้ปฏิบตังิานการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจะทํา
หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกบัผู้ให้บริการหรือ Supplier ตา่ง ๆ ซึง่จะต้องทํางานร่วมกบั
บคุคลท่ีหลากหลาย ดงันัน้ ผู้ปฏิบตังิานจะต้องมีความยืดหยุน่ในการทํางาน มีความ
เข้าใจผู้ ท่ีร่วมงานด้วย แตใ่นขณะเดียวกนั ก็ต้องผลกัดนัให้ผู้ให้บริการทํางานอยา่งเตม็
ความสามารถเพ่ือให้งานเสร็จตามกําหนด 

5. ทกัษะการส่ือสาร กลา่วคือ ผู้ปฏิบตังิานต้องมีทกัษะในการส่ือสารภาษาไทย ทัง้การฟังจบั
ใจความ การพดู การอา่นและการเขียนท่ีดี เพราะจะต้องทํางานประสานงานกบับคุคล
ฝ่ายตา่ง ๆ จงึจําเป็นต้องสื่อสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมทัง้มีทกัษะการนําเสนองาน
ในท่ีประชมุ นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตังิานในปัจจบุนัควรจะมีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการ
ส่ือสารและสามารถจดัทําแผนงาน (Proposal) กิจกรรมพิเศษได้โดยใช้ภาษาองักฤษได้ 

6. ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ ไมว่า่จะเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปพืน้ฐานอยา่งเช่น Microsoft 
Office  หรือโปรแกรมสําหรับการออกแบบ เช่น Photoshop หรือ Illustrator ทกัษะ
คอมพิวเตอร์เหลา่นีเ้ป็นสิง่จําเป็นสําหรับผู้ปฏิบตังิานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
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โดยเฉพาะผู้ ท่ีทํางานในฝ่ายออกแบบและสร้างสรรค์ (Creative) ของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ และแม้วา่ผู้ปฏิบตังิานในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจ จะไม่
ต้องทํางานการออกแบบตา่ง ๆ ด้วยตนเองก็ตาม แตจ่ะต้องมีความรู้เก่ียวกบัโปรแกรม
ตา่ง ๆ เพ่ือสามารถให้คําแนะนํา ตชิม ผลงานการออกแบบของบริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษได้ด้วย 

7. ทกัษะหรือคณุสมบตัสิว่นบคุคล กลา่วคือ ผู้ปฏิบตังิานการบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ
จะต้องเป็นคนขยนัและใฝ่รู้ ศกึษากิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ อยา่งสม่ําเสมอ เป็นคนท่ีเรียนรู้เร็ว 
ทนัสมยั ตดิตามกระแสสงัคม มีความละเอียดรอบคอบและให้ความสําคญักบัทกุ
รายละเอียดเพ่ือวางแผนการทํางานอยา่งรัดกมุ ป้องกนัปัญหาและอปุสรรคในการ
ปฏิบตังิานได้ 

 

8.2 บทสรุป 

ในบทนี ้ผู้วิจยันําเสนอสรุปผลการวิจยัโดยสรุปตามปัญหาการวิจยัท่ีได้ตัง้ไว้ทัง้ 5 ข้อใน
บทท่ี 1 ได้แก่ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษในมมุมองของ
นกัวชิาชีพจดักิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็นอยา่งไร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง กระบวนการจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์
ในประเทศไทยเป็นอยา่งไร ความคดิสร้างสรรค์มีความสมัพนัธ์อยา่งไรตอ่การจดักิจกรรมพิเศษ
เพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในประเทศไทย รวมทัง้ทกัษะสําคญัหรือจําเป็นของผู้ปฏิบตังิานชาวไทยใน
การบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง  

 บทตอ่ไปจะเป็นการอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากงานวิจยั โดยผู้วิจยัจะนําประเดน็
หรือข้อค้นพบท่ีนา่สนใจมาเปรียบเทียบกบัแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีนําเสนอไว้ในบทท่ี 2 วา่มี
ความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้าง ในสว่นของข้อเสนอแนะ ผู้วจิยัขอนําเสนอข้อเสนอแนะ
เป็น 3 ประเดน็คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัในอนาคต ข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน และ
ข้อเสนอแนะทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาองค์ความรู้และวิชาชีพตอ่ไป 



 
 

 
 

 
 

บทที่ 9 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทสดุท้ายนี ้ผู้วิจยันําข้อค้นพบท่ีนา่สนใจมาอภิปรายเปรียบเทียบกบัแนวคดิ ทฤษฎี 
รวมทัง้งานวิจยัท่ีคล้ายคลงึกนั ร่วมกบัประสบการณ์ตรงของผู้วิจยัท่ีได้รับในขณะฝึกปฏิบตังิานใน
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ โดยผู้วิจยัแบง่ประเดน็การอภิปรายเป็น 7 ประเดน็หลกั 
ได้แก่ กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ รูปแบบและหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร 
แบรนด์ การบริหารและการจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ ความคดิสร้างสรรค์กบั
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ หลกัเกณฑ์ในการเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ ปัญหาเร่ืองของความยืดหยุน่ในการทํางาน และความเข้าใจผิดเก่ียวกบังานบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษของคนรุ่นใหม ่และในสว่นท่ีสอง เป็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยันี ้ซึง่มีทัง้หมด 3 
สว่น คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในอนาคต ข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน และ
ข้อเสนอแนะทางวิชาชีพ 

 

9.1 อภปิรายผลการวิจัย 

9.1.1 กิจกรรมพิเศษกบัการส่ือสารแบรนด์ 

9.1.1.1 กิจกรรมพิเศษ : การส่ือสารแบรนด์ท่ีจดุสมัผสั 

 กิจกรรมพิเศษเป็นการส่ือสารรูปแบบพิเศษท่ีสามารถเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง ตอบ
วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารได้ดี เน้นการสร้างประสบการณ์ตรง (First-hand 
Experience) ให้กบักลุม่เป้าหมาย ผา่นสมัผสัทัง้ห้าคือรูป รส กลิน่ เสียง สมัผสั เพ่ือให้
กลุม่เป้าหมายได้มีสว่นร่วม (Participation) หรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัแบรนด์หรือผลติภณัฑ์ ซึง่
กิจกรรมพิเศษนีถื้อได้วา่เป็นจดุสมัผสั (Touch point) จดุหนึง่ท่ีองค์กรสามารถส่ือสารแบรนด์ไปยงั
กลุม่เป้าหมายได้ ตามท่ีศริิกลุ เลากยักลุ (2546: 26-29) ได้กลา่ววา่ แบรนด์สามารถสะท้อนผา่น
ทกุจดุสมัผสั และแบรนด์ก็สามารถสร้างผา่นทกุจดุสมัผสั เพ่ือให้เกิดเป็นประสบการณ์รวม
เก่ียวกบัสนิค้าหรือองค์กร 
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นอกจากนี ้การทําให้กลุม่เป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์นัน้ สะท้อนแนวคดิ
การตลาดเชิงประสบการณ์หรือ Experiential Marketing (Miller & Washington, 2012; Schmitt, 
1999) เพราะเป็นการทําให้แบรนด์มีชีวิตขึน้มาในความรู้สกึของผู้บริโภคผา่นประสบการณ์ท่ี
องค์กรสร้างขึน้  

การสร้างประสบการณ์ตรงผา่นสมัผสัทัง้ห้าในกิจกรรมพิเศษนัน้ ก็สอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Bernd Schmitt (1999) ได้อธิบายวา่ การสร้างประสบการณ์ให้กบัลกูค้าหรือกลุม่เป้าหมาย
อยา่งมีกลยทุธ์นัน้ จะสามารถทําได้ 5 วิธีการนัน่คือ รับรู้ รู้สกึ คดิ กระทํา และสมัพนัธ์ กลา่วคือ 
กิจกรรมพิเศษทําให้กลุม่เป้าหมายได้รับรู้เก่ียวกบัแบรนด์องค์กรหรือแบรนด์ผลติภณัฑ์ แล้วจงึเกิด
ความรู้สกึชอบหรือประทบัใจในแบรนด์นัน้ และนําไปสูก่ารคดิตดัสนิใจเก่ียวกบัแบรนด์ ก่อนท่ีจะ
ลงมือกระทําตามท่ีกิจกรรมพิเศษส่ือสารตอ่ไป และในขณะเดียวกนัการมาร่วมกิจกรรมพิเศษก็ทํา
ให้กลุม่เป้าหมายได้สร้างความสมัพนัธ์กบัผู้มาร่วมงานคนอ่ืนอีกด้วย  

ดงันัน้กิจกรรมพิเศษจงึเป็นเคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบหนึง่ ท่ีเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง
ให้กบักลุม่เป้าหมาย ณ จดุสมัผสั ซึง่กิจกรรมพิเศษนีจ้ะไปช่วยตอกยํา้การรับรู้แบรนด์ (Giannini 
Jr., 2010: 175) จะทําให้กลุม่เป้าหมายเกิดความผกูพนั การยอมรับในแบรนด์ และนําไปสูค่วาม
จงรักภกัดีตอ่แบรนด์ (Brand Loyalty) (Dahlen, et al., 2010: 418; Wood, 2009: 253; เกรียงไกร 
กาญจนะโภคนิ, 2555: 52-55)  

 

  9.1.1.2 แบรนด์เป็นมากกวา่ “ตราสนิค้า” 

 การให้ความหมายของคําวา่ “แบรนด์” ในงานวิจยันี ้พบทัง้การให้ความหมายในเชิง
รูปธรรมและนามธรรม นัน่คือ มมุมองแรก บอกวา่ แบรนด์หมายถึง ช่ือ สญัลกัษณ์หรือการ
ออกแบบขององค์กร ซึง่เป็นมมุมองท่ีเช่ือวา่แบรนด์เป็นสิง่ท่ีจบัต้องได้ ซึง่เป็นมมุมองท่ีสอดคล้อง
กบัความหมายของแบรนด์ตามแนวคดิของ เอกสารการสอนชดุวิชาการจดัการการตลาดของ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2552) American Marketing Association (2012) และ Koch 
(1994 อ้างถึงใน Coomber, 2002: 9) ซึง่จากความหมายในแง่มมุนี ้ก็จะไปตรงกบัคําวา่ “ตรา
สนิค้า” ท่ีเป็นศพัท์บญัญตัโิดยราชบณัฑิตยสถาน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2545 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555) 
ซึง่ศพัท์บญัญตันีิเ้ป็นศพัท์บญัญตัทิางนิตศิาสตร์ ท่ีนา่จะบญัญตัขิึน้เพ่ือความชดัเจนในทางของ
กฎหมายมากกวา่ 



166 
 

 แตปั่จจบุนันี ้ความหมายของแบรนด์ได้เปล่ียนไป ดงัท่ีพบความหมายของแบรนด์ใน
มมุมองท่ีสองท่ีเห็นวา่แบรนด์เป็นบคุลกิภาพ เป็นการรับรู้ในใจของกลุม่เป้าหมาย ดงันัน้จาก
ความหมายนี ้แบรนด์จงึเป็นสิง่ท่ีจบัต้องไมไ่ด้ หรือไมมี่ตวัตนชดัเจน เพราะแบรนด์เป็น
ความสมัพนัธ์ การรับรู้ ความรู้สกึ ความผกูพนั หรือช่ือเสียง ตามแนวคดิของนกัวชิาการในศตวรรษ
ท่ี 21 ไมว่า่จะเป็น Schultz and Barnes (1999: 43-44) Grant (2006: 27) Feldwick (1999: 21) 
Drewniany and Jewler (2011: 27) ดลชยั บณุยะรัตเวช (2545: 6) และ ศริิกลุ เลากยักลุ (2546: 
25) ดงันัน้หากจะใช้คําวา่ “ตราสนิค้า” เพ่ือหมายถงึแบรนด์ก็คงจะไมค่รอบคลมุความหมายในเชิง
นามธรรมนีไ้ด้  

หากจะวเิคราะห์ถงึท่ีมาของความแตกตา่งในการให้ความหมายของแบรนด์ของผู้ให้ข้อมลู
หลกันัน้น่าจะมาจากปัจจยัด้านประสบการณ์การทํางานในด้านส่ือสารแบรนด์ของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
กลา่วคือ กลุม่ท่ีให้ความหมายของแบรนด์ในเชิงรูปธรรมนัน้ มีประสบการณ์การทํางานเก่ียวกบั 
แบรนด์ไมย่าวนาน หรือไมมี่เลยเพราะเป็นผู้ปฏิบตังิานด้านการประชาสมัพนัธ์เพียงด้านเดียว แต่
สําหรับกลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัท่ีมองวา่แบรนด์เป็นบคุลกิลกัษณะ เป็นการรับรู้ของคนนัน้ เป็นกลุม่ท่ี
ได้รับการศกึษาโดยตรงเก่ียวกบัแบรนด์ หรือเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท่ีข้องกบัแบรนด์องค์กรหรือ
ผลติภณัฑ์มาอยา่งยาวนาน ดงันัน้ประสบการณ์การทํางานด้านการส่ือสารแบรนด์จงึสง่ผลถึง
ความเข้าใจในความหมายของแบรนด์ของผู้ให้ข้อมลูหลกั 

อยา่งไรก็ดี งานวิจยันีไ้มไ่ด้ต้องการถกเถียงวา่ คําวา่ “แบรนด์” ควรจะใช้คําภาษาไทยวา่
อยา่งไร เพียงแตผู่้วิจยัต้องการชีใ้ห้เห็นวา่ คําวา่ “ตราสนิค้า” ท่ีทางราชบณัฑิตบญัญตัขิึน้นัน้ เพ่ือ
ใช้ในเชิงนิตศิาสตร์ อาจจะไมค่รอบคลมุกบัความหมายของแบรนด์ท่ีเป็นอยู ่นอกจากนีน้กัวชิาการ
และนกัวิชาชีพ ทัง้ด้านส่ือสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ก็นิยมใช้คําวา่แบรนด์อยา่งกว้างขวาง 
ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึใช้คําทบัศพัท์ภาษาองักฤษ เพราะอาจทําให้เข้าใจถึงความหมายท่ีแท้จริงของ
แบรนด์ง่ายกวา่คําบญัญตัภิาษาไทย  

 

 9.1.1.3 แนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 

แนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ จะพิจารณาจากปัจจยัสําคญั 3 
ประการร่วมกนั นัน่คือ วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร กลุม่เป้าหมาย และเนือ้หาหลกัท่ีต้องการจะ
ส่ือสาร (Key Message) ซึง่ข้อค้นพบนีก็้สอดคล้องกบัแนวทางการทํางานของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ ท่ีเกรียงไกร กาญจนโภคนิ (2555: 81-85) แนะนําไว้วา่ การกําหนด
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วตัถปุระสงค์ของการจดักิจกรรมพิเศษเป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุ ซึง่ในวตัถปุระสงค์นัน้ จะประกอบไป
ด้วยช่วงเวลา/สถานท่ีจดังาน จํานวนผู้ เข้าร่วมงาน งบประมาณ สิง่ท่ีต้องการจะส่ือสารในกิจกรรม
พิเศษ รวมถงึการรายงานขา่วในส่ือมวลชน (Media Coverage)  

แม้วา่งานวิจยันีจ้ะพบวา่ กลุม่เป้าหมายเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุในการพิจารณาเลือกจดั
กิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ แตก่ลุม่เป้าหมายกลบัไมเ่ป็นเง่ือนไขหลกัในการกําหนด
วตัถปุระสงค์ของทางบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ก็อาจจะเป็นเพราะองค์กรธุรกิจเป็น
ผู้ กําหนดกลุม่เป้าหมายของการจดักิจกรรมพิเศษ ไมใ่ช่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ แต่
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็นําข้อมลูเก่ียวกบักลุม่เป้าหมายมาวิเคราะห์เพ่ือกําหนด
ช่วงเวลาและสถานท่ีจดังานให้เหมาะกบัวิถีชีวิตของกลุม่เป้าหมายท่ีองค์กรธุรกิจคาดหวงัหรือ
กําหนดขึน้ การ “รู้จกักลุม่เป้าหมาย” เป็นหลกัการสําคญัท่ี  Preston (2012: 11) ให้ความสําคญั 
เพราะการจดักิจกรรมก็เพ่ือจะทําให้กลุม่เป้าหมายประทบัใจ ดงันัน้จงึต้องหาข้อมลูให้รู้วา่
กลุม่เป้าหมายต้องการอะไรจงึจะจดักิจกรรมบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

9.1.2 รูปแบบและหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษ 

สําหรับรูปแบบและประเภทของกิจกรรมพเิศษ หากแบง่ตามแนวคดิของธีรพนัธ์ โลห์่
ทองคํา (2546: 20) แล้ว งานวิจยันีพ้บกิจกรรมทัง้ 3 ประเภท คือ  

1. กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัตวัสนิค้า ไมว่า่จะเป็นการเปิดตวัผลติภณัฑ์บตัรเครดติซตีิ ้
แบงก์ หรือการเปิดตวัผลติภณัฑ์กบัส่ือมวลชนของธนาคารกสกิรไทย บตัรเครดติเคทีซี    

2. กิจกรรมพิเศษท่ีเน้นองค์กรเจ้าของผลติภณัฑ์ เชน่ งานบริจาคเงินสมทบทนุในการ
วิจยัเก่ียวกบัมะเร็งเต้านมให้กบัสภากาชาดไทยของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) 
จํากดั หรืองานขอบคณุอาสาสมคัรพลงับวก ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) 
จํากดั  

3. กิจกรรมพิเศษท่ีเก่ียวกบัชมุชน เชน่ กิจกรรมตรวจคดักรองมะเร็งเต้านมให้กบัชมุชน
บางพลดัของ ของบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั 

อยา่งไรก็ดี งานวิจยันีก้ลบัพบวา่ นกัวิชาชีพด้านส่ือสารองค์กรหรือส่ือสารการตลาดมกัจะ
แบง่ประเภทของกิจกรรมตามกลุม่เป้าหมายขององค์กร ซึง่หากวิเคราะห์จากข้อค้นพบในประเดน็
เร่ืองแนวทางการเลือกจดักิจกรรมพิเศษจะพบวา่ กลุม่เป้าหมายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีองค์กรธุรกิจใช้
พิจารณาในการจดักิจกรรมพิเศษ ดงันัน้การแบง่ประเภทของกิจกรรมพิเศษตามกลุม่เป้าหมาย
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ภายในและภายนอกองค์กร จะทําให้นกัส่ือสารองค์กรหรือนกัส่ือสารการตลาดสามารถเลือก
รูปแบบของการจดักิจกรรมพิเศษได้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 จากการสงัเกตการณ์กิจกรรมพิเศษท่ีจดัขึน้โดยองค์กรธุรกิจจํานวน 11 กิจกรรม ก็พบวา่
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ทําหน้าท่ีคล้ายคลงึกบัหน้าท่ีของการส่ือสารการตลาดผา่น
กิจกรรมท่ีเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ (2555: 52-59) ได้เสนอไว้ โดยหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษท่ีโดด
เดน่ท่ีสดุท่ีพบในงานวิจยันีคื้อ การสร้างประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ ส่ือสารข้อมลูขา่วสารและ
ดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมาย ก็คงเป็นเพราะหน้าท่ีทัง้ 3 ประการนี ้สะท้อนเอกลกัษณ์ของ
กิจกรรมพิเศษในฐานะเคร่ืองมือในการส่ือสารแบรนด์ได้ดีท่ีสดุ เน่ืองจากกิจกรรมพิเศษเป็นการ
ส่ือสารท่ีจะต้องดงึดดูความสนใจของกลุม่เป้าหมายให้มาร่วมกิจกรรม และเม่ือมาร่วมในกิจกรรม
แล้ว กลุม่เป้าหมายก็จะได้รับประสบการณ์ตรงเก่ียวกบัองค์กรหรือผลติภณัฑ์ และประสบการณ์
ร่วมกบัแบรนด์ พร้อมทัง้ข้อมลูขา่วสารท่ีสอดแทรกอยูใ่นกิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ ซึง่หน้าท่ีของกิจกรรม
พิเศษนี ้ก็สะท้อนถึงความหมายของกิจกรรมพิเศษท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้นได้เป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม งานวิจยันีย้งัไมพ่บหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษในการสนบัสนนุ หรือขยายผล
เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืนมากนกั อาจเป็นเพราะลกัษณะของกิจกรรมพิเศษท่ีเข้าไป
สงัเกตการณ์ ยงัไมห่ลากหลายเพียงพอ นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้เข้าไปร่วมสงัเกตการณ์เฉพาะในตวั
กิจกรรมพิเศษ แตไ่มไ่ด้มีโอกาสเข้าไปศกึษาถึงแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดหรือส่ือสารองค์กร
ในภาพรวม ดงันัน้จงึไมอ่าจวิเคราะห์ได้อยา่งชดัเจนวา่กิจกรรมพิเศษท่ีได้ไปสงัเกตการณ์นัน้มีสว่น
ในการสนบัสนนุหรือขยายผลเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดอ่ืน ๆ อยา่งไรบ้าง   

 แม้วา่ฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ(Creative) ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ 
จะพยายามสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้ทําหน้าท่ีตา่ง ๆ กนัไป แต่
งานวิจยันีก็้พบวา่ รูปแบบการนําเสนอหน้าท่ีกิจกรรมพิเศษนัน้คอ่นข้างจะคล้ายคลงึกนั ไมว่า่จะ
เป็นการให้ทดลองผลติภณัฑ์ การเลน่เกมส์ในงาน การตกแตง่สถานท่ีให้สะท้อนแบรนด์ขององค์กร
หรือผลติภณัฑ์ การแถลงขา่วหรือจดับอร์ดนิทรรศการเพ่ือให้ข้อมลูขา่วสาร รวมถงึการดงึดดูความ
สนใจของกลุม่เป้าหมายด้วยการเชิญบคุคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมงาน เป็นต้น ความแตกตา่งจะอยูใ่น
รายละเอียดของกิจกรรม เชน่ จะให้เลน่เกมส์อะไร รายละเอียดของเกมส์จะเป็นอยา่งไร หรือจะ
เชิญบคุคลท่ีมีช่ือเสียงคนไหนมาร่วมงาน ซึง่รายละเอียดเหลา่นีเ้ป็นหน้าท่ีของฝ่ายสร้างสรรค์และ
ออกแบบท่ีจะต้องสรรหากลยทุธ์ตา่ง ๆ มานําเสนอให้กิจกรรมพิเศษนีน้่าสนใจ ดงึดดูความสนใจ
ของกลุม่เป้าหมาย แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องส่ือสารแบรนด์ขององค์กรหรือผลติภณัฑ์ไปยงั
กลุม่เป้าหมายได้ด้วย 
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9.1.3 การบริหารและการจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 

  9.1.3.1 ขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 

 ขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ทัง้ 12 ขัน้ตอนท่ีพบใน
งานวิจยันี ้สามารถนํามาอธิบายสรุปเปรียบเทียบกบัขัน้ตอนหลกัของการบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษท่ีนําเสนอไว้จากการรวมแนวคดิของ Goldblatt  (1997) Tum และคณะ (2007) เกรียงไกร 
กาญจนะโภคนิ (2555) และชตุมิา ตัง้วิเทศจิต (2544) ได้ตารางท่ี 9-1 ดงันี ้
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ขัน้ตอนหลกัของการบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ (จากการทบทวนวรรณกรรม) 

ขัน้ตอนในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
(จากข้อค้นพบของงานวจิยั) 

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิจยั (Research) 
คือการหาข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือนํามาใช้วางแผนจดั
กิจกรรมพิเศษ  

การวิจยัจะเร่ิมต้นตัง้แต ่ 

 องค์กรธุรกิจระดมสมองเพ่ือกําหนดแนวคดิ
หลกั วตัถปุระสงค์ และเนือ้หาสาระหลกัท่ี
ต้องการสื่อสาร  

 บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษรับ
บทสรุปงาน แล้วหาข้อมลูเพิม่เตมิ  

ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผนอยา่งละเอียด 
(Planning)  
เป็นช่วงเวลาของการวางแผนในทกุสว่นเพ่ือ
เตรียมงาน พร้อมทัง้การบริหารจดัการโซ่
อปุทาน (Supply chain management) 

 บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ นํา
บทสรุปงานมาพฒันาและคดิสร้างสรรค์
แผนงาน (Proposal)  

 บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
กลบัไปนําเสนอให้กบัลกูค้าภายใน 1-2 
สปัดาห์ 

 ลกูค้าก็จะพิจารณาแผนงาน และอาจมีการ
ปรับแก้ไข จนกวา่บริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษจะได้รับคดัเลือกหรือ
มอบหมายให้บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

 บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
พฒันาแผนงาน ลงรายละเอียดตา่ง ๆ และ
ปรับแก้จนลกูค้าพงึพอใจ ซึง่ในช่วงของการ
พฒันาแผนงานนี ้ฝ่ายสร้างสรรค์ก็จะต้อง
หาข้อมลูเพิ่มเตมิอยา่งตอ่เน่ือง 

 ฝ่ายดแูลการผลติของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ ก็จะวา่จ้างบริษัทผู้
ให้บริการ  ตา่ง ๆ เพ่ือผลติชิน้งานตามท่ี
แผนงานกําหนด  

ตาราง 9-1 ตารางเปรียบเทียบขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
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ขัน้ตอนหลกัของการบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ (จากการทบทวนวรรณกรรม) 

ขัน้ตอนในการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
(จากข้อค้นพบของงานวจิยั) 

ขัน้ตอนท่ี 3 การปฏิบตัติามแผน 
(Implementation) คือการบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษในวนังาน 

การปฏิบตัติามแผน จะเร่ิมต้นตัง้แต ่

 ฝ่ายดแูลการผลติและบริษัทผู้ให้บริการจะ
เข้าพืน้ท่ีจดังาน 1 วนัลว่งหน้าเพ่ือ
เตรียมการจดักิจกรรมพิเศษ 

 เม่ือถึงวนัจดักิจกรรม ทีมงานของบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษก็จะทํางาน
ร่วมกบัลกูค้า เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 

ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินผล (Evaluation) เป็น
การตดิตามและแก้ไขข้อผิดพลาดจากการ
ทํางาน 

การประเมนิผล จะมี 2 รูปแบบ คือ 

 ประเมินผลการทํางาน โดยบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษจะประชมุทีมงาน
หลงัจากกิจกรรมเสร็จสิน้ รวมทัง้องค์กร
ธุรกิจก็อาจจะมีการนดัสรุปงานกบับริษัท
รับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษในภายหลงั 

 ประเมินผลกิจกรรมพิเศษ โดยองค์กรธุรกิจ
จะประเมนิผลความสําเร็จของกิจกรรมด้วย
การสอบถามความพงึพอใจของผู้มา
ร่วมงานทัง้อยา่งเป็นทางการ (เช่น
แบบสอบถาม) หรือไมเ่ป็นทางการ (เชน่
พดูคยุ สงัเกต) รวมทัง้ประเมนิจากการ
รายงานขา่วในส่ือมวลชน (Media 
Coverage) 

ตาราง 9-1 (ตอ่) ตารางเปรียบเทียบขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 
 
 การแบง่ขัน้ตอนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเป็น 4 ขัน้ตอนหลกันี ้สอดคล้องกบัการ
แบง่ขัน้ตอนการดําเนินงานประชาสมัพนัธ์ของ Cutlip และคณะ (Cutlip, Center, & Broom, 
2000) ท่ีมี 4 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนท่ี 1 การกําหนดปัญหา (Defining Public Relations Problem) 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การวางแผนและการเขียนโครงการ (Planning and Programming) ขัน้ตอนท่ี 3 การ
ดําเนินการและการส่ือสาร (Taking Action and Communication) และขัน้ตอนท่ี 4 การ
ประเมินผลโครงการ (Evaluating the Program) ซึง่การแบง่ในลกัษณะนีช้ว่ยให้นกัส่ือสารองค์กร
เข้าใจง่าย เพราะมีแนวทางการทํางานท่ีคล้ายคลงึกนั 

 

  9.1.3.2 การประเมินผลการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

 งานวิจยัพบวา่ โดยสว่นใหญ่แล้ว บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษมีการประเมนิผล
การทํางาน ทัง้ภายในบริษัทและการประเมินร่วมกบัลกูค้า อยา่งไรก็ดี การประเมินผลการทํางานนี ้
ไมไ่ด้มีแนวปฏิบตัท่ีิเป็นมาตรฐาน ดงัจะเห็นได้วา่ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษขนาดใหญ่
มีการจดัประชมุเพ่ือสรุปและประเมินผลการทํางานอยา่งจริงจงั ซึง่ก็อาจเป็นเพราะบริษัทได้รับ
มอบหมายให้บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่และมีงบประมาณสงู ในขณะท่ีบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและเลก็ ไมส่ามารถประชมุได้อยา่งสม่ําเสมอ เน่ืองจากมี
บคุลากรน้อย และอาจจะมีงานตอ่เน่ือง ทําให้เม่ือเสร็จงานในวนันีแ้ล้วก็จะต้องเตรียมตวัสําหรับ
งานในวนัถดัไป และเม่ือมีเวลาสําหรับการประชมุ ก็ทําให้ลืมข้อผิดพลาดในงานท่ีผา่นมาแล้วก็ได้  

 สําหรับการประชมุเพ่ือประเมินผลการทํางานนัน้ โดยสว่นใหญ่จะให้ผู้ปฏิบตังิานประเมิน
การทํางานตนเอง ดงันัน้น้อยคนท่ีจะประเมินผลงานตนเองไปในทางลบ หรือวิจารณ์การทํางาน
ของตนเองอยา่งเปิดเผย เพ่ือเรียนรู้ร่วมกนักบัทีมงาน นอกจากนี ้ผู้ปฏิบตังิานก็มกัจะมองข้าม
ปัญหาเลก็ ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจดักิจกรรมพิเศษ และไมนํ่ามาพดูคยุหรือหารือร่วมกนัในท่ี
ประชมุ ก็ทําให้สญูเสียโอกาสในการเรียนรู้จากความผิดพลาดได้  

 ในสว่นการประเมินผลการทํางานกบัลกูค้านัน้ โดยสว่นใหญ่แล้ว บริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษ จะสอบถามจากลกูค้าอยา่งไมเ่ป็นทางการ แตจ่ะเฉพาะลกูค้าบางรายเท่านัน้ และ
มกัจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อยา่งเช่น ธนาคารกสกิรไทย ท่ีเชิญบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษไปประชมุปิดงาน ซึง่ก็ทําให้ลกูค้าและบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษได้เรียนรู้จาก
ความผิดพลาด และนํามาปรับปรุงในการทํางานครัง้ตอ่ไป ดงักรณีของธนาคารกสกิรไทยท่ีจดังาน
เปิดตวัผลติภณัฑ์บตัรเดบติโดราเอมอนได้ง่ายขึน้ เพราะเรียนรู้จากงานเปิดตวับตัรเดบติ           
เฮลโลคติตี ้เป็นต้น ซึง่จะเห็นได้ถึงประโยชน์ของการประเมินผลการทํางาน เพราะจะทําให้
ผู้ปฏิบตังิานได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และนํามาแก้ไขหรือเป็นข้อมลูในการจดังานครัง้ตอ่ไป ตามท่ี 
Tum และคณะ (2007) ได้แนะนําไว้  
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9.1.3.3 การประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์   

 ด้านการประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษเพ่ือการสื่อสารแบรนด์นัน้ พบวา่องค์กรธุรกิจจะเป็น
ผู้ ดําเนินการในสว่นนี ้หากเทียบกบัรูปแบบการประเมินผลท่ีเสนอโดยเกรียงไกร กาญจนะโภคนิ 
(2555) ก็จะเห็นได้วา่องค์กรธุรกิจในประเทศไทย มีรูปแบบการประเมินผลใน 3 มิต ิคือ มิตขิอง
การประเมนิผู้ เข้าร่วมงาน ทัง้ในแง่ปริมาณ (จํานวน) และคณุภาพ (คณุสมบตั)ิ ดงัตวัอยา่งของ
แบบเลน่เกมส์ตอบคําถามของผู้ เข้าชมบธูของบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ท่ีมีการสอบถามข้อมลู
ทางประชากรศาสตร์ของผู้ เข้าชมบธูด้วย  

มิตท่ีิสอง คือ การประเมนิการรายงานขา่วในส่ือมวลชน (Media Coverage) โดยนํากฤต
ภาคขา่ว (News Clipping) มาประเมินทัง้ในแง่ปริมาณและคณุภาพ รวมทัง้คํานวณมลูคา่ทางการ
ประชาสมัพนัธ์ (PR Values) ด้วย ซึง่วธีิการนีไ้ด้รับความนิยมและให้ความสําคญัอยา่งมาก
โดยเฉพาะจากนกัส่ือสารองค์กรและนกัประชาสมัพนัธ์ 

มิตสิดุท้ายของการประเมินผลตวักิจกรรมพิเศษ คือ การประเมินในมิตกิารสื่อสาร อยา่งไร
ก็ดี งานวิจยันีพ้บแคก่ารประเมินผลในด้านความชอบ (Liking) ทัง้จากการพดูคยุอยา่งไมเ่ป็น
ทางการกบัผู้มาร่วมงาน หรือจากการใช้แบบสอบถามความพงึพอใจ ดงัตวัอยา่งแบบสอบถามของ
งานเลีย้งขอบคณุอาสาสมคัรพลงับวก (Coke Volunteer Day) ท่ีถามแคเ่พียงความพงึพอใจและ
ความชอบในกิจกรรม แตไ่มไ่ด้ประเมินถงึความโดดเดน่ของงาน ความเข้าใจในสิง่ท่ีองค์กรต้องการ
ส่ือสาร รวมทัง้การโน้มน้าวใจผู้มาร่วมงาน  

การประเมนิผลทัง้สามมิตนีิก็้สอดคล้องกบังานวิจยัของ Wood (2009) ท่ีศกึษาแนว
ทางการประเมินผลกิจกรรมการตลาด พบวา่นกัวิชาชีพด้านส่ือสารการตลาดผา่นกิจกรรมใน 
สหราชอาณาจกัร ก็เน้นการประเมินผลท่ีตวักิจกรรม ไมว่า่จะเป็นการวดัจํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
ซึง่เป็นการประเมินผลแบบงา่ยท่ีสดุ รวมทัง้การตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคตขิองผู้ เข้าร่วม
กิจกรรม การจดัทํากฤตภาค (News Clipping) เช่นเดียวกนั  

อนัท่ีจริงแล้ว องค์กรธุรกิจสามารถประเมนิในสว่นของความโดดเดน่ของาน และความ
เข้าใจในสิง่ท่ีองค์กรต้องการสื่อสารได้ในแบบสอบถาม เพ่ือให้ผลการประเมินครอบคลมุมากขึน้ 
แตอ่งค์กรธุรกิจก็อาจจะประสบปัญหาในการประเมินผลของกิจกรรมพเิศษในการโน้มน้าวใจผู้มา
ร่วมงาน เพราะการวดัผลกระทบของกิจกรรมพิเศษนัน้ อาจต้องใช้งบประมาณสงู รวมทัง้อาจเกิด
ปัญหาในการแยกผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบ  
บรูณาการตวัอ่ืน ๆ ดงัท่ี Wood (2009) พบในงานวิจยัของเธอ 
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9.1.4 ความคดิสร้างสรรค์กบักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ 

 ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการวางแผนบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
การส่ือสารแบรนด์ รวมทัง้เป็นสิ่งท่ีองค์กรธุรกิจคาดหวงัประการแรกจากการร่วมงานกบับริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  ดงัท่ีงานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่ารูปแบบการจดักิจกรรมพิเศษนัน้ มีไม่
หลากหลาย ดังนัน้จึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ ท่ีจะคิดสร้างสรรค์กลยทุธ์การนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้แปลกใหม่ น่าสนใจ ดงึดดู
ความสนใจของกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ตอบสนองแบรนด์ได้ด้วย 

 

  9.1.4.1 ความคดิสร้างสรรค์ การประยกุต์ให้เป็นสิง่ใหม ่

 นกัวชิาชีพด้านบริหารกิจกรรมพิเศษได้แนะนําวา่ ความคดิสร้างสรรค์ไมไ่ด้หมายถงึการ
คดิค้นในสิง่ท่ีไมเ่คยมีมาก่อน แตเ่ป็นการหามมุมองให้แตกตา่งจากคนอ่ืน สามารถนําสิง่ท่ีมีอยู่
แล้วมาปรับใช้ให้เกิดความแปลกและแตกตา่ง ก็คือวา่เป็นการสร้างสรรค์แล้ว ซึง่ให้ความหมาย
ของความคดิสร้างสรรค์ในมมุนี ้สอดคล้องกบัแนวคดิของ  Andy Green (2005: 8) ท่ีมองวา่ 
ความคดิสร้างสรรค์ เป็นการนําเอาองค์ประกอบสองสิง่ขึน้ไป มารวมกนัในบริบทใหม ่เพ่ือให้เกิด
คณุคา่เพิ่ม (added value) ตอ่งานชิน้นัน้  แตต้่องไมไ่ปทําลายหรือเกิดผลกระทบตอ่แบรนด์ด้วย 
ดงันัน้ ความคดิสร้างสรรค์สามารถเป็นความคดิเดมิหรือสิง่ท่ีเคยทํามาก่อนก็ได้ เพราะเนือ้หาและ
ช่วงเวลาเปล่ียนแปลงไป ก็ทําให้ความคดิเดมินัน้ต้องมีการปรับเปล่ียน ก็กลายเป็น “สร้างสรรค์” 
ได้ 

 

  9.1.4.2 ความคดิสร้างสรรค์กบัการวจิยั 

 กระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษนัน้ เร่ิมต้นจากการวิจยัหาข้อมลู เพ่ือให้เข้าใจถึง
กลุม่เป้าหมาย วถีิชีวิตของกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้กลยทุธ์การตลาด วฒันธรรมองค์กร ซึง่การหา
ข้อมลูนี ้ Green (2005) ยืนยนัวา่เป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัตอ่ความสําเร็จหรือล้มเหลวของการคดิ
สร้างสรรค์ ดงัจะเห็นได้จากกระบวนการคดิสร้างสรรค์ 5 ขัน้ตอนท่ี Green (2005: 28-54) ได้เสนอ
ไว้ ซึง่ประกอบไปด้วย การหาข้อมลู (Information) การครุ่นคดิ (Incubation) การรู้แจ้ง 
(Illumination) การผสมผสาน (Integration) และการนําเสนอ (Illustration)  
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ในการวิจยัหาข้อมลู Green (อ้างแล้ว) ได้แนะวา่ ผู้ ทํางานคดิสร้างสรรค์ จะต้องเร่ิมจาก
การตัง้คําถาม 5W1H (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ทําไม และอยา่งไร) และพยายามเข้าถงึราก
ของปัญหาจากโจทย์หรือข้อมลูท่ีลกูค้าให้มา เพราะข้อมลูท่ีถกูต้องเป็นสิง่สําคญัตอ่การคดิ
สร้างสรรค์ ดงัท่ี Graham Lancaster (สมัภาษณ์, อ้างถงึใน Green, 2005: 32) อธิบายวา่ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายสร้างสรรค์ (Creative Director) ท่ีดียอ่มคาดหวงัท่ีจะได้รับข้อมลูท่ีครบถ้วน
ก่อนท่ีจะคดิหาทางออกให้กบัลกูค้า 

การได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องนัน้ มีความสําคญัตอ่การคดิสร้างสรรค์และความสําเร็จของการ
นําเสนอแผนงานให้กบัลกูค้าเป็นอยา่งมาก ซึง่ผู้วิจยัประสบกบัตนเองในขณะฝึกปฏิบตังิานใน
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ผู้วิจยัได้รับมอบหมายให้ชว่ยงานด้านการทําแผนงาน 
(Proposal) เสนอลกูค้า แตผู่้วิจยัไมมี่โอกาสให้ไปร่วมฟังบทสรุปงานกบัทีมงาน เน่ืองจากความไม่
สะดวกของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีไปฝึกงานด้วย จงึทําให้บอ่ยครัง้ท่ีผู้วิจยัจดัทํา
ร่างแผนงานให้กบับริษัทผิดพลาดหรือไมต่รงกบัความต้องการของลกูค้า เพราะข้อมลูท่ีได้รับมา
เป็นข้อมลูท่ีถ่ายทอดมาจากผู้ อํานวยการผลติ (Producer) หรือบคุคลอ่ืนในฝ่ายสร้างสรรค์ 

ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัถึงปัญหาของการมีข้อมลูไมถ่กูต้องนัน้ คือ ผู้วิจยัได้รับมอบหมายให้
ช่วยจดัทําแผนงานเลีย้งสงัสรรค์คืนสูเ่หย้าของโรงเรียนแห่งหนึง่ท่ีผลติภณัฑ์ยเูซอรีนเป็นเจ้าภาพ 
ผู้วิจยัเสนอแนวคดิหลกัของงานเป็น “Class XX: The Young and the Beautiful” โดยมีความ
หมายถงึรุ่น XX ท่ีมีความสดใสเยาว์วยัและสวยงาม เพ่ือสะท้อนบคุลกิของผลติภณัฑ์ยเูซอรีน โดย
คําวา่ Young (ออ่นวยั) นัน้หมายความถึง Young at Heart คือความออ่นวยัท่ีหวัใจ (สดใสร่าเริง
แม้วา่จะมีอายมุากขึน้ก็ตาม) และความออ่นวยัท่ีได้รับจากผลติภณัฑ์ของยเูซอรีน และคําวา่ 
Beautiful (ความสวย) นัน้หมายถงึ ความสวยท่ีได้รับจากผลติภณัฑ์ของยเูซอรีน และสวยงามท่ี
จิตใจเพราะกิจกรรมในงานจะมีการหารายได้มอบให้กบัโรงเรียนอีกด้วย นอกจากนี ้ผู้วิจยัยงัเสนอ
กิจกรรมเป็นการแขง่กีฬากระชบัสมัพนัธ์ อยา่งเช่น โบว์ลิง่ ปรากฏวา่ แนวคดิเร่ืองของความสวย 
(The Beautiful) ไมไ่ด้รับความเห็นชอบจากทีมงานในฝ่ายสร้างสรรค์และออกแบบ เพียงเพราะวา่
ทีมงานท่ีไปรับบทสรุปงาน “ลืม” ให้ข้อมลูกบัผู้วิจยัวา่ กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่เป็นผู้ชาย ดงันัน้
แนวคดิเร่ืองของความสวยจงึไมเ่หมาะสม นอกจากนี ้ลกัษณะกิจกรรมท่ีเป็นการแขง่กีฬาก็ไมไ่ด้รับ
ความเห็นชอบจากทีมงาน เพราะผู้วิจยัไมท่ราบวา่ ลกูค้าต้องการลกัษณะของกิจกรรมในรูปแบบ
ของงานเลีย้งเท่านัน้  

น่ีคือตวัอยา่งของความผิดพลาดในการคดิสร้างสรรค์แผนงาน (Proposal) หากผู้จดัทํา
แผนงานไมไ่ด้ไปรับฟังบทสรุปงานจากลกูค้า (องค์กรธุรกิจ) ด้วยตนเอง ก็จะไมมี่ข้อมลูท่ีถกูต้อง 
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รวมทัง้ผู้ปฏิบตังิานก็จะไมเ่ข้าใจถึง “ช่องวา่งระหวา่งบรรทดั” จากคําพดูหรือความต้องการของ
ลกูค้า ดงัท่ีคณุกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ ผู้บริหารบริษัท CMC (สมัภาษณ์, 6 ธนัวาคม 2555) บริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษรายใหญ่ของประเทศไทยได้แนะนําไว้ 

 นอกจากการหาข้อมลูเก่ียวกบัองค์กร ผลติภณัฑ์หรือกลุม่เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั
การจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์แล้ว Green (2005) ยงัแนะนําวา่ ผู้ปฏิบตังิานด้านการ
คดิสร้างสรรค์จําเป็นต้องหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นตอ่การทํางาน ซึง่ในประเดน็นีก็้สอดคล้อง
กบัข้อค้นพบในงานวิจยัท่ีวา่ องค์กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ต้องการ
ผู้ปฏิบตังิานด้านกิจกรรมพิเศษท่ีใฝ่รู้ หมัน่หาความรู้ใหมร่อบตวัเอง ไปศกึษางานกิจกรรมพิเศษ 
อ่ืน ๆ รวมทัง้มีความรู้รอบตวัท่ีทนัสมยั ตดิตามกระแสสงัคม เพราะข้อมลูเหลา่นีส้ามารถนํามา
ปรับใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษได้ทัง้หมด ดงัท่ี David Ogilvy นกัโฆษณาช่ือดงั อธิบายให้
หนงัสือ Advertising (1987) วา่ ในการผลติงานโฆษณาท่ียอดเย่ียมจําเป็นต้องทําการบ้าน แม้วา่
จะเป็นสิง่ท่ีนา่เบ่ือหนา่ย แตก็่ไมมี่ทางหลีกเล่ียงได้ นัน่คือในกระบวนการคดิสร้างสรรค์ สิง่แรกท่ี
ต้องทําคือ ต้องมีข้อมลูในสมอง ยิ่งข้อมลูมาก ยิ่งเข้าใจลกูค้ามาก ก็ยิง่จะหาทางออกให้กบัลกูค้า
ได้ดี  

 

9.1.5 หลกัเกณฑ์การเลือกใช้บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ  

 ผลการวิจยัพบวา่ องค์กรธุรกิจพิจารณาคดัเลือกบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 
โดยดจูากปัจจยั 8 ประการ คือ ผลงานท่ีผา่นมา ขนาดและความสามารถของบริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษ งบประมาณ ประสบการณ์ท่ีเคยร่วมงานมาก่อน จิตบริการ การนําเสนอ   
กลยทุธ์การจดักิจกรรมพิเศษ ความรู้ความเข้าใจในตวัองค์กร และความพร้อมในการรับทํางาน
ของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ซึง่หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกนัน้ ก็คล้ายคลงึ
กบัผลการศกึษาเม่ือ 10 ปีท่ีแล้วของ ชตุมิา ตัง้วิเทศจิต (2544) ท่ีพบวา่ ลกูค้าเลือกใช้ออร์กาไน
เซอร์ (บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ) โดยดจูากผลงาน ความเช่ียวชาญของบริษัทและ
งบประมาณ สว่นในด้านคณุสมบตัท่ีิจะสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า ประกอบด้วย 
ความสามารถในการปฏิบตังิานภายในเวลาท่ีกําหนด ความสามารถในการบริหารงาน ณ วนังาน 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความสามารถในการนําเสนอกลยทุธ์การจดังานท่ี
ตอบสนองวตัถปุระสงค์ การให้บริการท่ีคุ้มคา่กบัอตัราคา่บริการ และความรับผิดชอบของ
พนกังาน 
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 การท่ีองค์กรธรุกิจให้ความสําคญักบัประสบการณ์ท่ีเคยทํางานร่วมกนัมา การมีจิตบริการ 
ความรู้ความเข้าใจในตวัองค์กร ก็เน่ืองมาจากปัญหาท่ีองค์กรธุรกิจประสบในการร่วมงานกบั
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีผา่นมา ไมว่า่จะเป็น การขาดความเข้าใจในโจทย์หรือ
วฒันธรรมขององค์กร ก็ทําให้การนําเสนอแผนงานและความคดิสร้างสรรค์ในแผนงานไมส่นบัสนนุ
แบรนด์องค์กร หรือแม้กระทัง่ความรัน้ของครีเอทีฟท่ีไมรั่บฟังข้อเสนอแนะจากลกูค้า ก็เป็น
ประสบการณ์ท่ีทําให้องค์กรธุรกิจรู้สกึวา่ครีเอทีฟทํางานเพ่ือตนเอง มากกวา่ท่ีจะตอบสนองโจทย์
หรือความต้องการของลกูค้า ดงันัน้องค์กรธุรกิจจงึมองหาบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ
ท่ีมาร่วมงานในฐานะพนัธมติร (Partner) โดยมีความคาดหวงัวา่องค์กรธุรกิจกบับริษัทรับบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษจะทํางานเสมือนทีมงานเดียวกนั เพราะการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษไม่
สามารถสําเร็จได้ด้วยการทํางานของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เพียงฝ่ายเดียว แตต้่องช่วยเหลือกนั เข้าใจกนั 
และรับฟังซึง่กนัและกนั เพ่ือให้กิจกรรมพิเศษสําเร็จลลุว่ง 

 นอกจากนี ้การเป็นพนัธมิตรท่ีดีตอ่กนั การมีประสบการณ์ท่ีดีในการทํางานร่วมกนั จะเป็น
สายสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษกบัองค์กรธุรกิจ จะทําให้บริษัทได้รับ
มอบหมายงานจากองค์กรธรุกิจอยา่งสม่ําเสมอ ดงัท่ี คณุนพฐัห์ ปคูะวนชั (สมัภาษณ์, 29 
พฤศจิกายน 2555) กลา่ววา่ ธุรกิจบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษในปัจจบุนัมีการแขง่ขนักนัสงูมาก 
ทําให้การทํางานก็ยากขึน้ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจําเป็นต้องมีลกูค้าหลกัหรือลกูค้า
ประจําท่ีมอบหมายงานให้สม่ําเสมอ เพ่ือความอยูร่อดของบริษัท เพราะการไปแขง่ขนันําเสนองาน 
(Pitching) มีความไมแ่น่นอนสงู  

 ดงันัน้ หากบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ สามารถสง่มอบงานท่ีมีคณุภาพ มีจิต
บริการ ทําให้ลกูค้าประทบัใจในการทํางานร่วมกนัแล้ว ก็จะได้รับความไว้วางใจจากลกูค้า ดงัเช่น
บริษัท Masterpiece Organizer ท่ีผู้วิจยัได้ไปฝึกปฏิบตังิาน ได้รับมอบหมายให้บริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จํากดั โดยไมต้่องแขง่ขนั
นําเสนองาน เพราะความไว้วางใจในตวับริษัทและผู้บริหารของบริษัท 

 

 9.1.6 ปัญหาเร่ืองความยืดหยุน่ในการทํางาน 

ผลการศกึษาได้สะท้อนให้เห็นถงึปัญหาท่ีกระทบถึงความสมัพนัธ์ในการทํางานร่วมกนั
ระหวา่งบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษกบัองค์กรธุรกิจในฐานะลกูค้า นัน่คือ ความยืดหยุน่
ในการทํางานร่วมกนั เม่ือวิเคราะห์ถงึเหตขุองปัญหานี ้ก็ไมส่ามารถระบไุด้วา่ ฝ่ายใดคือเหตขุอง
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ปัญหา คล้ายกบัคําถามท่ีวา่ “ไก่กบัไข ่อะไรเกิดก่อนกนั” ในมมุของลกูค้า องค์กรธุรกิจก็มองวา่
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ไมค่อ่ยยืดหยุน่ในเร่ืองการปรับเปล่ียนหรือแก้ไขงานเม่ือ
ลกูค้าเปลี่ยนใจหรือเปล่ียนกลยทุธ์ ดงันัน้องค์กรธุรกิจจงึคาดหวงัวา่ บริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษจะมีจิตให้บริการ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือลกูค้า เตม็ใจท่ีปรับเปล่ียนตามความต้องการ
ของลกูค้า  

สว่นด้านบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ก็ชีแ้จงวา่ บอ่ยครัง้ท่ีไมส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ทกุอยา่งก็เพราะความกระชัน้ชิดของระยะเวลาการทํางาน เชน่ลกูค้าไม่
มีเวลาตรวจสอบหรืออนมุตังิาน แตก็่มาเร่งรัดท่ีจะให้งานเสร็จเม่ือใกล้ถึงวนัจดังาน และบางครัง้
ลกูค้าก็ไมแ่น่ใจวา่ต้องการอะไรหรือวตัถปุระสงค์ในการจดังานไมช่ดัเจน ทําให้ปรับเปล่ียนไปมา  

ประเดน็ของข้อขดัแย้งนี ้จากประสบการณ์ฝึกงานของผู้วิจยัสามารถอธิบายได้วา่ องค์กร
ธุรกิจในฐานะลกูค้า ก็ยอ่มต้องการผลงานท่ีมีคณุภาพ มีความคุ้มคา่ในการลงทนุหรือคุ้มคา่ตอ่
อตัราคา่บริการ รวมถงึทําให้ผู้บริหารองค์กรพงึพอใจกบัผลงานของทีมงานท่ีดแูลการจดังาน ดงันัน้
องค์กรธุรกิจจงึอาจเปลีย่นใจ ปรับแผนงาน รูปแบบหรือรายละเอียดของกิจกรรมพิเศษได้
ตลอดเวลา เพ่ือให้ผลงาน (กิจกรรมพิเศษ) ออกมาดีท่ีสดุ 

แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษท่ีได้รับมอบหมายงานจาก
องค์กรธุรกิจ ก็อาจจะต้องบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษให้ลกูค้าหลายรายในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกนั 
ดงันัน้ถ้าบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษเป็นบริษัทขนาดเลก็ ทีมงานฝ่ายตา่ง ๆ ก็อาจจะ
ต้องรับผิดชอบหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกนั ทําให้ไมมี่เวลาท่ีจะทํางานอยา่งละเอียด หรืออาจจะ
ตดิตามงานจากลกูค้าน้อยเกินไป ก็จะทําให้ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่ง
เตม็ท่ี  

ในประเดน็นี ้หากฝ่ายบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษมีความพยายามมากขึน้อีกสกั
เลก็น้อย กลา่วคือ เม่ือได้รับการร้องขอจากลกูค้า ไมค่วรปฏิเสธทนัที แตนํ่าคําแนะนําหรือความ
ต้องการของลกูค้ามาพิจารณาก่อน และพยายามท่ีจะช่วยลกูค้าแก้ปัญหา หรือเสนอทางเลือก
ให้กบัลกูค้า และหากไมส่ามารถทําตามท่ีลกูค้าต้องการได้ ก็นําเสนอเหตผุลเพ่ือโน้มน้าวใจลกูค้า 
เพียงแคนี่ ้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตบริการ และความตัง้ใจท่ีจะทํางานร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนัระหวา่ง
บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจแล้ว ดงัท่ีพทุธิรักษ์ เป็นสขุ (สมัภาษณ์, 7 
พฤศจิกายน 2555) พดูถึงการมีจิตบริการวา่ แม้วา่บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษจะทํา
ไมไ่ด้ตามท่ีลกูค้าร้องขอ แตไ่ด้แสดงให้เห็นวา่ได้พยายามทํางานอยา่งเตม็ความสามารถในการ
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ช่วยลกูค้าแก้ปัญหา ลกูค้าก็เข้าใจ เพราะการทํางานร่วมกนั คือการทํางานเป็นทีมเดียวกนั เม่ือ
ลกูค้ามีปัญหา ก็ต้องเข้าใจในปัญหาของลกูค้าและช่วยลกูค้าแก้ไข 

 

 9.1.7 ความเข้าใจผิดเก่ียวกบังานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษของคนรุ่นใหม ่

ปัญหาเร่ืองความเข้าใจผิดเก่ียวกบังานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ และความไมเ่ข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนเองของทีมงาน เป็นปัญหาท่ีสง่ผลตอ่ความราบร่ืนในการทํางานเป็นอยา่งยิง่ 
เพราะทีมงานบางสว่นเป็นนกัศกึษาหรือบณัฑิตจบใหมท่ี่วา่จ้างให้มาช่วยงานเป็นรายวนั ดงันัน้
บคุคลเหลา่นีก็้จะไมมี่ความผกูพนัหรือรู้สกึต้องรับผิดชอบกบังานอยา่งเตม็ท่ี ทําให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการทํางาน รวมทัง้ขาดระเบียบวนิยัในการทํางาน ดงันัน้ การเรียนการสอนใน
รายวิชาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษจงึมีบทบาทสําคญัในการปลกูฝังทศันคตใินการทํางานให้กบัคน
รุ่นใหม ่เพ่ือท่ีจะได้มีบคุลากรท่ีมีประสทิธิภาพสําหรับงานบริหารจดัการกิจกรรมพเิศษตอ่ไป 

 

9.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในสว่นของข้อเสนอแนะนี ้ผู้วิจยัขอแบง่เป็น 3 สว่นคือ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในอนาคต 
ข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะทางวิชาชีพ ดงันี ้

 9.2.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในอนาคต 

 1. เน่ืองจากงานวิจยันีพ้บวา่ องค์กรภาคธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ส่ือสารแบรนด์ ขาดการประเมินผลกิจกรรมอยา่งจริงจงั หรือหากทํา ก็ยงัประเมนิไมค่รอบคลมุใน
ทกุประเดน็ ดงันัน้งานวิจยัชิน้ตอ่ไปก็สามารถทําการศกึษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือสรุปหาประเดน็หรือเกณฑ์ท่ีใช้สําหรับการประเมนิ เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรธรุกิจสามารถ
นําไปประยกุต์ใช้ได้ 

 2. ผู้ ท่ีสนใจในหวัข้อกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ สามารถขยายขอบเขตของ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ไปศกึษาแนวทางการเลือกใช้กิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรเข้าไป
เป็นผู้สนบัสนนุ (Corporate Sponsorship Event) เพ่ือค้นหาวา่ องค์กรธุรกิจมีแนวทางการเลือก
กิจกรรมท่ีจะเข้าไปสนบัสนนุอยา่งไร กิจกรรมท่ีเข้าไปสนบัสนนุนัน้สามารถส่ือสารแบรนด์องค์กร
ได้แคไ่หน รวมทัง้กิจกรรมท่ีเข้าไปสนบัสนนุนัน้สามารถทําหน้าท่ีของกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสาร
แบรนด์ทัง้ 4 ข้อได้ครบถ้วนหรือไม ่อยา่งไร 
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 3. การวิจยัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพิเศษ สามารถศกึษาทศันคตแิละความคดิเห็นของ
ผู้บริโภคเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ รวมถงึผลของการใช้กิจกรรมพิเศษในการ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบัแบรนด์ เพ่ือให้เข้าใจถึงงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ในมมุมอง
ของผู้ รับสาร หรือผู้บริโภคด้วย 

 

 9.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน 

 1. เน่ืองจากการปฏิบตังิานบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์การ
ทํางาน ดงันัน้ การเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวกบักิจกรรมพิเศษ หรือการส่ือสารการตลาดผา่น
กิจกรรม ก็ต้องเน้นให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตังิานจริง โดยควรจะมอบหมายกิจกรรมในลกัษณะท่ี
เป็นโครงงาน ให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ตัง้แตก่ารรับโจทย์ การหาข้อมลู การวางแผน ดําเนินการจดั
กิจกรรมและประเมินผล เพ่ือให้ครบทัง้กระบวนการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ 

 2. ในการเรียนการสอน ก็จําเป็นต้องปลกูฝังให้นกัศกึษามีความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบั
วิชาชีพการบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้ฝึกทกัษะตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นและเป็นท่ีคาดหวงัของนกั
วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบันกัศกึษาในการทํางานตอ่ไป 

 

 9.2.3 ข้อเสนอแนะทางวิชาชีพ 

1. งานวิจยันีชี้ใ้ห้เห็นวา่ การประเมินผลการทํางานของบริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรม
พิเศษ เป็นสิง่ท่ีจําเป็น เพราะทําให้ผู้ปฏิบตังิานทกุคนได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด เพ่ือนํามาใช้เป็นแนว
ทางการทํางานในอนาคต ดงันัน้ บริษัทรับบริหารจดัการกิจกรรมพิเศษ ควรจะมีการประเมินผล
การทํางานภายในทกุครัง้ทนัทีหลงัจากท่ีกิจกรรมเสร็จสิน้ และในการประเมินผลนัน้ นอกจากจะให้
ผู้ปฏิบตังิานแตล่ะคนพดูถงึการทํางานของตนเองแล้ว ก็ควรจะให้ทีมงานคนอ่ืนได้วพิากษ์วิจารณ์
การทํางานของเพ่ือนร่วมงานอยา่งสร้างสรรค์และเปิดเผย เพ่ือให้ทกุคนได้เรียนรู้ และนํา
ข้อผิดพลาดมาพฒันาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพตอ่ไป 

2. ในการบรรเทาความขดัแย้งเร่ืองความยืดหยุน่ในการทํางานร่วมกนัระหวา่งบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจนัน้ ขึน้อยูก่บัการบริหารจดัการภายในของบริษัทรับ
บริหารจดัการกิจกรรมพเิศษ ท่ีจะต้องวางแผนจดัการด้านบคุลากรให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ โดยอาจจะต้องมีการวา่จ้างคนท่ีทํางานอิสระ (Freelancer) มาช่วยงานเป็น
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ครัง้คราวไป เพ่ือกระจายงานจากทีมงานประจําของบริษัท ซึง่ก็จะทําให้บริษัทรับบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษสามารถให้บริการกบัลกูค้าได้อยา่งเตม็ท่ี สร้างความประทบัใจให้กบัลกูค้า เพ่ือจะ
เป็นสายสมัพนัธ์อนัดีในการท่ีจะได้รับงานจากองค์กรธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 
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ภาคผนวก ก 
ประเดน็คาํถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 ผู้วิจยัแบง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัออกเป็น 3 กลุม่ คือ 1) นกัวิชาชีพด้านการสือ่สารองค์กร ส่ือสาร
การตลาด การประชาสมัพนัธ์ซึง่เป็นตวัแทนขององค์กรธุรกิจ 2) นกัวชิาชีพด้านการบริหารจดัการ
กิจกรรม และ 3) นกัวิชาชีพด้านท่ีปรึกษางานประชาสมัพนัธ์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการกิจกรรมพิเศษทัง้ในฐานะลกูค้า ผู้ปฏิบตังิาน และผู้ให้คําแนะนําปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ ข้อมลู
ท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึนี ้จะเป็นสว่นเสริมในการทําความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
กิจกรรมพิเศษเพ่ือการส่ือสารแบรนด์ เพ่ือจะได้ตอบปัญหานําวิจยัได้ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
 คําถามสําหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึนัน้เป็นคําถามกึง่โครงสร้าง โดยท่ีผู้วิจยัจะใช้คําถามท่ี
คล้ายคลงึกนักบัผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุท่าน เพ่ือให้ผู้วจิยัได้รับข้อมลูท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได้ 
แตผู่้วิจยัก็ได้ปรับคําถามให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานของผู้ให้ข้อมลูหลกั ประเดน็คําถามท่ีกําหนด
ขึน้นี ้จะทําให้ผู้วิจยัมัน่ใจวา่ผู้วิจยัได้พดูคยุครบทกุประเดน็ท่ีต้องการ อยา่งไรก็ตาม ผู้วิจยัก็สามารถ
เพิ่มคําถามใหม ่ๆ ในขณะสมัภาษณ์หากมีประเดน็ใหมท่ี่นา่สนใจจากคําตอบของผู้ให้ข้อมลูหลกั 
 
ประเดน็คาํถามสาํหรับตวัแทนขององค์กรธุรกิจ 

1. คําวา่ “แบรนด์” ตามความคดิของท่านหมายถงึอะไร  
2. คําวา่ “กิจกรรมพิเศษ” หรือ อีเว้นท์ ในความคดิของท่าน หมายถงึอะไร 
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคญัตอ่การสร้าง และ/หรือส่ือสารแบรนด์อยา่งไรในความเห็นของ

ท่าน 
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้าง  
5. แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ในการเลือกจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง  
6. ในการจดักิจกรรมพิเศษแตล่ะครัง้ มีกระบวนการอยา่งไรบ้าง   
7. บทบาทหน้าท่ีของท่านในวนัจดังาน 
8. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร  
9. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษกบักลยทุธ์การตลาด มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่

อยา่งไร 
10. การประเมนิผลการจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ทําอยา่งไร 
11. หลกัเกณฑ์ในการเลือก Event Agency มาร่วมงาน มีอะไรบ้าง 
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12. ท่านคาดหวงัอะไรบ้างจาก Event Agency 
13. คณุสมบตัพืิน้ฐาน และ/หรือ ทกัษะของผู้แทนองค์กรท่ีทําหน้าท่ีตดิตอ่ประสานงานกบั Event 

Agency มีอะไรบ้าง 
 
ประเดน็คาํถามสาํหรับนักวิชาชีพด้านบริหารจัดการกจิกรรมพเิศษ 

1. คําวา่ “แบรนด์” ตามความคดิของท่านหมายถงึอะไร  
2. คําวา่ “กิจกรรมพิเศษ” หรือ อีเว้นท์ ในความคดิของท่าน หมายถงึอะไร 
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคญัตอ่การสร้าง และ/หรือส่ือสารแบรนด์อยา่งไรในความเห็นของ

ท่าน 
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้าง  
5. แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ในการเลือกจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่ือสารแบรนด์มีอะไรบ้าง  
6. ในการจดักิจกรรมพิเศษแตล่ะครัง้ มีกระบวนการอยา่งไรบ้าง  
7. บทบาทหน้าท่ีของ Event Organiser ในวนัจดังาน 
8. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร  
9. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษมีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบักลยทุธ์การตลาดหรือกล

ยทุธ์การสื่อสารของลกูค้า 
10. การประเมนิผลการจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ทําอยา่งไร 
11. คณุสมบตัพืิน้ฐานของผู้ ท่ีจะเข้าสูอ่ตุสาหกรรมอีเว้นท์มีอะไรบ้าง 
12. ทกัษะท่ีจําเป็นในการปฏิบตังิานในอตุสาหกรรมอีเว้นท์มีอะไรบ้าง 

 
ประเดน็คาํถามสาํหรับนักวิชาชีพที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ 

1. คําวา่ “แบรนด์” ตามความคดิของท่านหมายถงึอะไร  
2. คําวา่ “กิจกรรมพิเศษ” หรือ อีเว้นท์ ในความคดิของท่าน หมายถงึอะไร 
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคญัตอ่การสร้าง และ/หรือส่ือสารแบรนด์อยา่งไรในความเห็นของ

ท่าน 
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษท่ีองค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้าง  
5. แนวทางหรือหลกัเกณฑ์ในการเลือกจดักิจกรรมพิเศษเพ่ือส่ือสารแบรนด์ให้กบัลกูค้ามี

อะไรบ้าง  
6. ในการจดักิจกรรมพิเศษแตล่ะครัง้ มีกระบวนการอยา่งไรบ้าง   
7. บทบาทหน้าท่ีของท่านในวนัจดังาน 
8. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร  
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9. ความคดิสร้างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษกบักลยทุธ์การตลาด มีความสมัพนัธ์กนัหรือไม ่
อยา่งไร 

10. การประเมนิผลการจดักิจกรรมในแตล่ะครัง้ทําอยา่งไร 
11. หลกัเกณฑ์ในการเลือก Event Agency มาร่วมงาน มีอะไรบ้าง 
12. ท่านคาดหวงัอะไรบ้างจาก Event Agency 
13. คณุสมบตัพืิน้ฐาน และ/หรือ ทกัษะของผู้แทนองค์กรท่ีทําหน้าท่ีตดิตอ่ประสานงานกบั Event 

Agency มีอะไรบ้าง 
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ภาคผนวก ข 
บทสรุปงานจากองค์กรธุรกิจ (ลูกค้า) 

  



 

 

“Amazing Thailand” Project Brief                                                                                                           
November 14th, 2012 

 

Project Description: 

 To organize a memorable Thai “cultural experience” (45min) at Wang Chakkrapong. 

Target Audience: 

 15 Executives from XXX  with different nationalities around the world. 

Timing: 

 December 4th from 5:30-6:15pm 

Requested Action from Agency: 

 Proposed activities, logistic flow and cost estimate by Friday, November 16th. 

Project Details: 

 Objectives Suggested Activities  

5:00-5:30pm  

Transfer from Oriental 
Hotel by Boat 

 Start the “Thai cultural 
experience” journey 

 X will arrange the transfer of the 
Executives to Wang Chakkrapong 

 All 15 Executives will depart from The 
Oriental Hotel by Oriental boat 

 Enjoy sight-seeing with brief tour guide of 
key iconic places, such as Wat Arun and 
Wat Pho 

5:30pm 

Arrival to Wang 
Chakkrapong  

 Experience the traditional 
Thai welcome 

 Masterpiece: To provide English-
speaking Escorts, Garland and Thai 
Traditional music booths 

 Escort by beautiful Thai ladies and 
handsome Thai gentlemen in traditional 
Thai costume 

 Present hand-made “garland” 
 Corridors of booths demonstrating Thai 

traditional music instruments 
5:45-6:05pm 

Exclusive Event at Wang 
Chakkrapong  

 Experience unique Thai 
boxing tradition 

 Masterpiece: To arrange the activity. 
 Show highlight: traditional Thai boxing art 

with traditional music (red vs blue) 
 Location: Outdoor if possible 

6:05-6:20pm 

Exclusive Tour at Wang 
Chakkrapong 

 Experience historical arts 
(Thai and Chinese) during 
King Rama III 

 Masterpiece: To provide English-
speaking Tour guide and estimate timing. 

6:20-6:40pm 

CockTail  

 Experience unique Thai 
snack 

 Masterpiece: To provide English-
speaking Escorts Executives to CockTail 
area  

 Corridors of booths demonstrating Thai 
traditional snack and dessert  

6:45-21:30pm 

Dinner  

 Experience Thai Cuisine  X will coordinate with Oriental Catering 
 Flow: Appetizer, Dinner, Dessert (after 

dessert we will have Joe Louis Puppet 
Show) 

9:30-10:00pm 

Transfer to Oriental Hotel 

 Smooth Sailing   X will coordinate with Oriental Boat 
 

Briefed by: XXX 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"
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ภาคผนวก ค 
(ร่าง) แผนงานเลีย้งสังสรรค์ผู้บริหารบริษัท โคคา-โคลา  

ระดบัภมูิภาคเอเชียแปซฟิิก 
  



Amazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to RememberAmazing Thailand: The Night to Remember

Objectives

• To provide memorable Thai culture experience for 15 executives from 
Coca-Cola Asia Pacific

• To enhance relationship amongst 15 executives

Concept & Theme

• Concept

– Amazing Thailand: The Night to Remember

• Theme

– Privilege / Elegant / Exclusive

When & Where

Date: Tuesday 4 December 2012

Time: 17.30 – 18.40hrs

Where: Chakrabongse Villas

Participants

• 15 executives from Coca-Cola Asia Pacific

Location

• Chakrabongse Villas

Floor Plan

1

2

3

4

5

Pier

Riverside Pavilion for 5 

demonstrating booths (making 

garland, fruit craving, cooking 

Thai snack) and welcome drinks 

(Beal fruit, lemongrass, 

pandanus leaves)

Seating for the shows 

setting in the informal 

style with sofa, 

armchairs

Garden ground for the 

shows

Dining room

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"
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Agenda

• 5:00-5:30pm Transfer from Oriental Hotel by Boat

• 5:30pm Arrival at Chakrabongse Villas

• 5:45-6:00pm Cocktail Reception at Riverside Pavilion

• 6.00-6.15pm Exclusive Event at Garden Ground

• 6:15-6:30pm Exclusive Tour of Chakrabongse Villas

• 6:30-9:30pm Dinner 

• 9:30-10:00pm Transfer to Oriental Hotel

Transfer from Oriental Hotel by Boat

• 15 executives will be privately transferred to Chakrabongse Villas by 
Oriental Hotel’s boat.

• English-speaking guide tour, Ajarn Paothong Thongchua, will be on 
board to provide brief historical information of iconic places along the 
Chao Phraya River.

Arrival at Chakrabongse Villas
• Upon arrival, two each of pretty boys and girls in the costume of Rama V 

period will welcome the executives at the pier. Later, Khon Jew (โขนจิ @ว) 
will hand garlands to the executives and lead to the riverside pavilion.

Cocktail Reception at

Riverside Pavilion
• In the pavilion, the executives will enjoy 5 booths demonstrating garland making, 

vegetable and fruit craving, traditional Thai snack and desserts (เช่น ลูกชุบ ฝอยทอง/
ทองหยบิ/ทองหยอด สาคูไสห้มู/ขา้วเกรยีบปากหมอ้). The demonstrations will be set up 
on the wooden stools. The demonstrators will dress up in the Rama V period 
costume. 

• Welcome drink will be Beal fruit juice, Lemongrass juice, Pandanus leave juice. The 
English version of benefits of those juices will be labeled nearby. 

• Mingle time & the first photo op.

Exclusive Event at 

Garden Ground
• Two performances include 

1. ระบําไกรลาศสาํเรงิ : รําอวยพรชั dนสงู เป็นการร่วมกนัอํานวยพรจากสรรพสิfงต่างๆ ทีf
อยูย่งัเขาไกรลาศ เชน่ เทวดา กนิรา กนิร ีครุฑ คนธรรพ์

2. Thai boxing art: starting with Wai Khru to show the elaborate boxing dance, 
then the fight between red and blue side. During the fight, it seems that the 
blue side is going to win. However, the red side turns the tide and win 
eventually.

• The 2nd photo op between the executives and performers. 

Exclusive Tour of Chakrabongse Villas

• After the performance, all executives will have 15-minute private tour of 
Chakrabongse Villas, accompanied by English-speaking guide. 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"
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Dinner & Show

• Private dinner at Main House and Joe Louis Puppet Show to be arranged by    
Coca-Cola.

Souvenir

• The photo from the 2nd shot (executives and performers) and 
frame.

• Souvenir will be handed by the puppets of Joe Louis to each 
executive.

THANK YOU

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"

198



199 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
(ร่าง) แผนงานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ต่อส่ือมวลชน  

ของบัตรเครดติเคทซีี 
  



� เพื่อเปดตัวเว็ปไซต KTC Beauty Advocate ใหสื่อมวลชนรับทราบอยาง
เปนทางการ 

� เพื่อแนะนํา KTC Beauty Advocate ในการเปนเว็ปไซดที่รวบรวมคําแนะนํา
ทางความงามจาก 7 ผู เชี่ยวชาญทางดานความงามรวมถึง รวบรวม 
Treatment และ deal เกี่ยวกับความงามที่ดีที่สุดมาไวในที่เดียว 

� สรางภาพลักษณที่ดีใหกับ KTC ในฐานะ Beauty Information Hab  

 

� Venue : KTC Pop (UBCII Building, Basement) 

 

� Date :  

� Thursday 1st November 2012 

 

� Target 

 Press (Beauty Editor/ Finance / Banking) : 100 pax. 

 

� Time :  

› Press Conference    14.00 – 15.30 hrs. 

› Booth Activities   15.30 – 16.00 hrs. 

 

 

 

� KTC POPTC Pop, UBCII Building, Basement 

          The 1st          Ever with  
                     (KTC The Beauty Phenomenon) 

 

� Floor Plan 

� Registration 

� Standee signage 

� Sticker on mirror 

� Catering line & Flower Decoration 

� KTC Partner Adviser Room 

� Main stage 

 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น"
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Press  

Conference 

Room 

Line Catering 

S2 
S2 

T
r
e

a
tm

e
n

t 

R
o

o
m

 

S3 

Registration 

จุดลงทะเบียน 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น"
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� KTC Partner Adviser Rooms (7 rooms) 

� Apex Profound Beauty 

� พฤกษาคลินิก 

� ผิวดีคลินิก 

� รมยรวินทคลีนิก 

� รัมภาดาคลินิก 

� ธนพรคลินิก 

� อิมมาจิน ี& เดซี่ ดีวา คลินิก 

� Standee 

� ใช Standee ของแตละ Brand วางหนาหอง 

� Flash program 

 

 

 

Projector Screen 

14.00 – 14.30  Press / Guest Registration / Souvenir  

    Cocktail Reception 

14:30 – 14:40  Opening Show 

    -  KTC Beauty Advocate VDO Presentation 
   -  Opening Scene of 7 Presenters from 7 Partners 

14.40 – 14.45  MC Greeting 

14.45 – 15.00  “KTC Beauty Guru: From Inside Out”  
    Interview with KTC Executives & 7 Advisors 

15.00 – 15.10  Opening Session 

    Photo Op 

15.10 – 15.20  Lucky Draw 

15:20 - 16:00  Beauty Advocate for Press members  

    (Booth Activities) 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น"
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� Press Registration: Main Reception area of KTC POP 

 

� Catering 100 ที่    
� แบบ pass around Finger Food 

� เริ่มตนงานดวย KTC Beauty Advocate  VDO Presentation (ซึ่งพูดถึงชุด
เริ่มตนของการรวมมือกันในครั้งนี้) 

� จบ VDO Presenter ของแตละคลินิกเดินนําพิธีกรออกมา 

� พิธีกรขึ้นบนเวที กลาวทักทายผูรวมงานทุกทาน 
 

� MC: คุณ X 

 
� พิธีกรนําเขาชวงสัมภาษณ โดยเชิญผูบริหาร KTC และ Beauty Advisors ทั้ง 7 ทาน ขึ้นบน

เวท ี

� ผูบริหาร KTC เดินนํา Beauty Advisors ทั้ง 7 ทาน ที่ถือหนากากปดหนาแตละทานไว 
� ทุกทานอยูบนเวทีจนครบ Beauty Advisors ทั้ง 7 ทาน เปดหนากาก ใหเห็นโฉมหนาครบทุก

ทาน จึงเริ่มเขาสูการสนทนา 

� พิธีกรสัมภาษณ KTC Executive และ 7 Beauty Advisors ในประเด็นดังนี้ 

� KTC Executive 

� จุดเดนของ KTC Beauty Advocate : Best Beauty Advisors, Best Treatments in 
Town, Best Deal Ever 

� สิ่งที่ลูกคา KTC จะไดรับ: KTC Exclusive Beauty Privileges, KTC Exclusive 
Workshops & Events 

� 7 Beauty Advisors 

� เหตุผลที่เขารวมโครงการกับ KTC 

� จุดเดนของคลินิกที่จะนําเสนอใหกับลูกคาของ KTC 

� สิ่งที่ลูกคา KTC จะไดรับเหนือลูกคารายอื่น 

 

 

 

 

 

• Ulthera 

• Thermage 

• Smooth Skin 

• Zeltiq 
• Smooth Skin 

• Anti-aging • Whitening 

• Filler 

• Botox 

• Filler 

• Hair Removal 

• Thermage 

• Acne 

• Whitening 

• Anti-aging 

• ตัวอยางหนากาก 

� หลังจากจบชวงสัมภาษณแลว ทีมงานก็จะนําแทนพิธีเปดออกมา 

� พิธีกรจะนับถอยหลัง ทุกทานนํา mock-up logo ของตนเองไปเสียบที่แทน
พิธีเปดพรอมกัน ถือเปนการเสร็จสิ้นพิธีเปด  

� หลังจากนั้น ถายภาพรวมกัน 

 
 

 

 

 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น"
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� พิธีกรเชิญ KTC Executive จับรางวัลแกสื่อมวลชนผูโชคดี เปน gift 
vouchers (full package) จาก 7 คลินิก  

� พิธีกรกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติและสือ่มวลชนและนําเขาชวง Q&A 

 

 

 

 

� Option 1: Voucher for Testing Session from 7 partners 

� Option 2: Cosmetic bag with “Beauty Advocate” logo + ผลิตภัณฑ
ของแตละคลินิกมูลคา 1,000 บาท   
 

 

 

 

 

� Public Event on 2nd November 2012 (10.00 – 16.00hrs) 

� The public can consult with Beauty Advisers (or their rep.) 

� Hand out brochure or flyer at building entrance to create public 
interests 

� Give away testing session vouchers to the public 

 

 

 

 

"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น"

204



205 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
Script Rundown งานเปิดตวัผลิตภณัฑ์ต่อส่ือมวลชน 

ของธนาคารกสิกรไทย 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามความพงึพอใจงานรวมพลังวันอาสาสมัครของโค้ก 

  



"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"
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"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"
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"ประกอบงานวจิัยเรือ่ง 
กิจกรรมพิเศษเพื่อการส่ือสารแบรนด ์
ขององคก์รธุรกิจในประเทศไทยเท่าน้ัน"

211



212 
 

 
ประวัตผู้ิวจิัย 

 
ช่ือ-สกุล: นางสาววราภรณ์ ฉตัราตชิาต 
การศึกษา: 
  ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต 
    สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์ (เกียรตนิิยมอนัดบัสอง) 
    คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปริญญาโท Master of Business (Communication) 
    Major in Public Relations  
    Queensland University of Technology, Australia 
    โดยทนุรัฐบาลไทย ตามความต้องการของสภาสถาบนัราชภฎั 
  ปริญญาเอก Ph.D. in Communication, Media School 
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