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บทคัดย่ อ*
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นความพยายามที่จะทําความเข้ าใจกับการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์แบบองค์รวม เพราะงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษที่ผา่ นมาจะเป็ น
การศึกษากลยุทธ์หรื อประสิทธิผลของกิจกรรมพิเศษแต่ละกิจกรรมมากกว่าการศึกษาเปรี ยบเทียบ
เพื่อหาแบบแผนของการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ของไทย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
และแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทย
รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ของ
ความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย รวมทังทั
้ กษะ
สําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ โดยอาศัยวิธีการสร้ างทฤษฎีฐานรากเป็ นวิธีวิทยาหลัก เก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตการณ์
กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นโดยองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม การสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมใน
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ 1 แห่ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพจํานวน 6 คน
ข้ อมูลทังสามส่
้
วนเป็ นการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั เพื่อตอบคําถามนําวิจยั ทัง้
5 ข้ อ ดังนี ้
1) กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์คือการสื่อสารแบบสองทางรูปแบบพิเศษที่เน้ นการ
สร้ างประสบการณ์ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย ผ่านสัมผัสทังห้
้ า คือรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร และในการเลือกจัด
กิจกรรมพิเศษนี ้ องค์กรธุรกิจก็จะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการสือ่ สาร กลุม่ เป้าหมาย และ
เนื ้อหาหลักที่ต้องการจะสื่อสารเป็ นปั จจัยสําคัญ

*ผลงานวิจยั นี ้ได้ รับทุนส่งเสริ มการวิจยั สําหรับพนักงานประจํามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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2) รูปแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่พบในงานวิจยั นี ้ ประกอบไปด้ วย การ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชน งานเลี ้ยงขอบคุณ กิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมกับสื่อมวลชน งานประชุมสัมมนาตัวแทนจําหน่าย การแสดง
ดนตรี หรื อคอนเสิร์ต นิทรรศการ งานประชุมสัมมนาภายในองค์กรและการเดินสายให้ ข้อมูล
ข่าวสาร
3) กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์จะเริ่มต้ นจากการวิจยั หาข้ อมูล การ
วางแผนอย่างละเอียด การปฏิบตั ติ ามแผน และการประเมินผล
4) ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิง่ สําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและมีบทบาท
สําคัญที่สดุ ในช่วงพัฒนาแผนงาน แต่ความคิดสร้ างสรรค์ที่ดีจะต้ องสะท้ อนกลยุทธ์การตลาดของ
องค์กรด้ วย ดังนันกิ
้ จกรรมพิเศษจะต้ องสือ่ สารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายอย่างมีชนเชิ
ั ้ ง รวมทัง้
สะท้ อนอัตลักษณ์ของแบรนด์ด้วย
5) ทักษะที่สาํ คัญของผู้ปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ประกอบไปด้ วย 7 ทักษะ ดังนี ้ ทักษะด้ านความรู้ ด้ านการบริ หารจัดการ การแก้ ปัญหา การทํางาน
ร่วมกับผู้อื่น การสื่อสาร ด้ านคอมพิวเตอร์ และคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล เช่น ขยัน ใฝ่ รู้ เรี ยนรู้เร็ว
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 indepth 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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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้เกิดขึ ้นมาจากความสงสัยใคร่ร้ ูของผู้วิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนในรายวิชาการ
จัดกิจกรรมพิเศษ แต่งานวิจยั นี ้คงไม่สาํ เร็จลงได้ หากขาดการสนันสนุนทางด้ านเงินทุนวิจยั จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทัง้ 3 ท่าน ที่สละเวลาอ่าน ให้ คําแนะนํา และ
ชี ้แนะแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงงานวิจยั นี ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่การเรี ยนการสอนด้ าน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
ขอขอบพระคุณผู้บริ หารคณะนิเทศศาสตร์ ที่สนับสนุนคณาจารย์ในคณะด้ วยการอนุมตั ใิ ห้
ลาปฏิบตั งิ านวิจยั เป็ นกรณีพิเศษสัปดาห์ละ 1 วัน ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ วู จิ ยั สามารถทํางานวิจยั ได้ อย่าง
เต็มความสามารถมากขึ ้น
ขอขอบพระคุณ คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ ผู้บริหารบริษัท Masterpiece Organizer จํากัด
และพนักงานของบริ ษัท MPO ทุกคนที่ให้ โอกาสผู้วิจยั ได้ เข้ าไปเรี ยนรู้การปฏิบตั งิ านบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษด้ วยความเต็มใจ
ขอขอบพระคุณผู้ให้ ข้อมูลทุกท่านที่ได้ สละเวลาพูดคุยกับผู้วิจยั และให้ ข้อคิดเห็นอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ งานวิจยั นี ้
ลําดับสุดท้ าย ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ น้ อง และเพื่อนสนิทของผู้วิจยั ที่เป็ นกําลังใจอัน
สําคัญให้ ผ้ วู ิจยั ผลิตงานวิจยั ชิ ้นนี ้
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปั ญหา
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) และการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event
Marketing) เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญและเติบโตอย่างต่อเนื่องทังในและต่
้
างประเทศ
ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริ กา อุตสาหกรรมนิทรรศการทางการค้ า (Trade Show) และให้ บริ การ
วางแผนจัดงาน (Event Planning Service) มีรายได้ เฉลี่ยต่อปี ถึง 13 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และมีการ
จ้ างงานเกือบหนึง่ แสนคน (IBISWorld, 2012) ในขณะที่ PQ Media (อ้ างถึงใน Miller &
Washington, 2012: 427) ประมาณการณ์ยอดค่าใช้ จ่ายในการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมสูง
ถึง 37 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐต่อปี ซึง่ ตัวเลขนี ้เป็ นยอดของกิจกรรมที่จดั โดยองค์กร ยังไม่รวม
กิจกรรมการตลาดที่องค์กรไปร่วมสนับสนุน (Sponsorships of third-party events) หรื อ
นิทรรศการทางการค้ า นอกจากนี ้ ผลสํารวจผู้บริหารด้ านการตลาดของสหรัฐอเมริกาจํานวน 200
คน เปิ ดเผยว่า ผู้บริ หารเหล่านี ้เห็นว่าการสือ่ สารการตลาดผ่านกิจกรรมให้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) สูงกว่าวิธีการสื่อสารอื่น ๆ (Close et al., 2006 อ้ างถึงใน Dahlen, Lange, & Smith,
2010)
ด้ านฝั่ งประเทศสหราชอาณาจักร ที่ผลสํารวจแนวโน้ มของตลาดการจัดงานหรื ออีเว้ นท์
ของ Eventia พบว่า กิจกรรมเกี่ยวกับองค์กรหรื อ Corporate Events คิดเป็ นสัดส่วนถึงร้ อยละ 57
ของกิจกรรมพิเศษที่จดั ทังหมดในปี
้
2554 ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 51 ในปี 2553 และร้ อยละ 47 ใน
ปี 2552 (Hall, 2012) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ให้ ความสําคัญกับกิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ
สําหรับประเทศไทยนัน้ เกรี ยงกานต์ กาญจนโภคิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารร่วม บริษัท
อินเด็กซ์ อีเว้ นท์ เอเจนซี่ มองว่าในปี 2553 อุตสาหกรรมการจัดงานหรื ออีเว้ นท์ มีอตั ราการเติบโต
ร้ อยละ 5-10 หรื อคิดเป็ นมูลค่า 1.2 หมื่นล้ านบาท และคาดว่าในปี 2554 จะมีอตั ราการเติบโตถึง
ร้ อยละ 15 (โพสต์ทเู ดย์, 2553) องค์กรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อแม้ กระทัง่
หน่วยงานที่ไม่แสวงหากําไรอย่างองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ หันมาใช้ การจัดกิจกรรมพิเศษใน
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รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้ าหรื อบริการขององค์กร ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายผ่านการจัดงานเปิ ดตัวสินค้ า การประชุม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ งานแสดง
สินค้ า เทศกาล (Festivals) หรื อกิจกรรมด้ านกีฬา เป็ นต้ น
ธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล หรื อ ไมซ์
(MICE) ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการจัดงานหรื ออีเว้ นท์ ก็ยงั เป็ นธุรกิจที่
ได้ รับความสนใจและผลักดันในระดับชาติ ดังจะเห็นได้ จากการตังสํ
้ านักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.) มาเป็ นหน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบายและส่งเสริมให้ ประเทศไทย
เป็ นจุดหมายหลักของการจัดงานในภูมิภาคเอเซีย (สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ, 2554) โดยในปี 2553 ทาง สสปน. ยืนยันว่าธุรกิจไมซ์นี ้สามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั
ประเทศไทยได้ ถึง 45,560 ล้ านบาท (เอเอสทีวี ผู้จดั การรายวัน, 2553)
นอกจากนี ้ Goldblatt (2011: 7) กล่าวถึงการเติบโตของกิจกรรมพิเศษ โดยอ้ างคํากล่าว
ของ Carol Hills ชาวอเมริ กนั คนแรกที่ได้ รับปริญญาโทด้ านการประชาสัมพันธ์ ซึง่ ปั จจุบนั เป็ น
ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ได้ กล่าวไว้ วา่
“นักเรี ยนของเขาให้ความสนใจกับกิ จกรรมพิเศษ หรื อ Events
มาก และมองว่ากิ จกรรมพิ เศษกับงานประชาสัมพันธ์ นนั้ ไม่
สามารถแยกออกจากกันได้ ทําให้สายงานการจัดกิ จกรรมพิ เศษ
เป็ นอาชีพทีก่ ําลังเติ บโตในวิ ชาชีพการประชาสัมพันธ์ ” (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.)
ความสัมพันธ์ของกิจกรรมพิเศษกับงานประชาสัมพันธ์ยงั ได้ รับการยืนยันจาก Steve
Winter ประธานบริ ษัท Brotman Winter Fried Communications เอเจนซี่ด้านการการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมของประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่กล่าวไว้ วา่ “กิจกรรมพิเศษ
กลายเป็ นปั จจัยเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญอย่างหนึง่ ในสายงานด้ านการประชาสัมพันธ์ไปแล้ ว” (อ้ างถึง
ใน Preston, 2012: 8)
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Goldblatt (อ้ างแล้ ว) ยังมองว่าการจัดกิจกรรมพิเศษมีบทบาทสําคัญในงานการตลาด
และธุรกิจค้ าปลีก (Retail Business) เพราะการจัดกิจกรรมพิเศษช่วยดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริ โภคและโน้ มน้ าวใจให้ ผ้ บู ริโภคซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การที่นําเสนออีกด้ วย นอกจากนี ้บทบาทของ
กิจกรรมพิเศษที่มีตอ่ การสร้ างและสื่อสารแบรนด์ทงระดั
ั ้ บผลิตภัณฑ์/บริ การ และองค์กรก็ยงั ถูก
กล่าวถึงในบทที่ 1 ของหนังสือ Event Marketing: How to Successfully Promote Events,
Festivals, Conventions, and Expositions ของ Preston (2012) อีกด้ วย
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) และการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event
Marketing) นี ้ จะเป็ นกิจกรรมที่องค์กรต่าง ๆ จะให้ ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นกิจกรรมที่
ไม่ได้ ใช้ การสื่อสารผ่านสื่อต่าง ๆ หรื อ Below-the-line ที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง
เป็ นการลงทุน (ใช้ เงิน) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพราะมีผลกระทบ (Impact) มากกว่าการ
ใช้ การโฆษณาที่เป็ นการสื่อสารแบบ Above-the-line ซึง่ Preston (2012: 4) ได้ กล่าวไว้ วา่
กิจกรรมพิเศษได้ กลายเป็ น “เพื่อน” ของนักสร้ างแบรนด์ ทําให้ เจ้ าของแบรนด์ตา่ ง ๆ หันมาสนใจ
กิจกรรมพิเศษมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริการให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับทราบ
ยิ่งไปกว่านัน้ แนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) ก็ยงั เป็ น
ปั จจัยสนับสนุนให้ การจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมได้ รับความสนใจ
มากขึ ้นในการสื่อสารการตลาดกับกลุม่ เป้าหมาย เนื่องจากภาวการณ์ที่แข่งขันกันสูงในโลกธุรกิจ
ทําให้ องค์กรยากที่จะสร้ างความแตกต่างของแบรนด์ที่ตวั ผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์หรื อการใช้ งาน
ดังนันหลาย
้
ๆ องค์กรหรื อแบรนด์ จึงหันมามองที่การสร้ างความแตกต่างที่ประสบการณ์ที่ได้ รับ
จากองค์กรหรือแบรนด์ (Iacobucci, 2001) ซึง่ การจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรมเป็ นวิธีการหนึง่ ที่สามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ เป้าหมายหรื อผู้บริ โภคกับแบรนด์
ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ปฏิสมั พันธ์นี ้จะทําให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดความรู้สกึ มีสว่ นร่วม ความผูกพันทาง
จิตใจ รวมทังประสบการณ์
้
กบั แบรนด์ ซึง่ ประสบการณ์และความรู้สกึ นี ้ จะนําไปสูค่ วามชอบในแบ
รนด์ และอาจทําให้ เกิดการตัดสินใจซื ้อ จนเกิดความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์หรื อองค์กรในที่สดุ
อย่างเช่น เครื่ องดื่มให้ พลังงานเรดบูล (Red Bull) ให้ การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
ที่เน้ นความสนุกสนาน ตืน่ เต้ นให้ กบั ผู้ชม ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขันรถสูตร 1 (Formula I) กิจกรรม
Red Bull Air Race การแข่งขันจักรยานภูเขา การแข่งขันกระโดดหน้ าผา (Cliff Diving) กิจกรรม
ต่าง ๆ เหล่านี ้สะท้ อนภาพลักษณ์ของแบรนด์เรดบูลเป็ นอย่างดี รวมทังทํ
้ าให้ แบรนด์เรดบูล
แตกต่างจากสินค้ าคูแ่ ข่งอย่างชัดเจน (Redbull.com)
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ด้ วยเหตุนี ้ จึงทําให้ วิชาที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อการสือ่ สารการตลาดผ่าน
กิจกรรมเป็ นวิชาที่สถาบันระดับอุดมศึกษาให้ ความสนใจและจัดอยูใ่ นหลักสูตรด้ านนิเทศศาสตร์
หรื อการสื่อสาร ดังเช่น วิชาการสื่อสารผ่านกิจกรรมและโครงการสนับสนุน ของนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554) หรื อวิชาการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษของหลักสูตรวารสารศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554)
สําหรับมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย หลักสูตรวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551) ได้ จดั วิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ หรื อวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโฆษณา และวิชากล
ยุทธ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาด ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ การตลาดให้ เป็ นวิชาเลือกของนักศึกษา ซึง่ วิชาเหล่านี ้ก็ได้ รับความนิยมจากนักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา แต่ปัญหาที่ประสบก็คือวิชาเหล่านี ้ยังไม่มีการพัฒนาเอกสารประกอบคําสอน
หรื อตําราประกอบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบและจริงจัง
นอกจากนี ้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556) จัดวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
(Special Events for Strategic Communication) วิชาการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม (Event
Marketing Communication) และวิชาไมซ์เพื่อการสื่อสารการตลาดข้ ามวัฒนธรรม (MICE for
Cross-cultural Marketing Communicaiton) ให้ เป็ นวิชาเลือก สําหรับนักศึกษาทังกลุ
้ ม่ วิชาเอก
การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดข้ ามวัฒนธรรมอีกด้ วย ซึง่
ผู้สอนในรายวิชาเหล่านี ้ก็จะต้ องพัฒนาเอกสารประกอบการสอนและสือ่ การสอนต่าง ๆ ให้ พร้ อม
สําหรับการเรี ยนการสอนในปี พ.ศ. 2557
นอกจากนี ้เอกสารหรื อหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อการสื่อสาร
การตลาดผ่านกิจกรรมนันก็
้ มีอยูอ่ ย่างจํากัด จากการค้ นหาข้ อมูลหนังสือ ภายใต้ เงื่อนไขคําว่า
กิจกรรมพิเศษ หรื อ Special event หรื อ Event marketing นันพบว่
้
ามีหนังสือภาษาไทยเพียงไม่กี่
เล่ม เช่น “Event Marketing” เขียนโดยเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2549, 2555) ผู้บริหารบริษัท
อินเด็กซ์ ครี เอทีฟ วิลเลจ จํากัด (มหาชน) ผู้บกุ เบิกธุรกิจ Event Agency ของประเทศไทย ซึง่ ก็
เป็ นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คที่เขียนขึ ้นจากประสบการณ์สว่ นตัว เพื่อถ่ายทอดให้ กบั ผู้ที่สนใจ ซึง่ จาก
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คํานําสํานักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในฉบับปี 2555 ระบุไว้ วา่ “หนังสือ Event Marketing เล่มนี ้ อาจ
นับเป็ น “ตําราอีเวนท์” เล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทยเลยก็วา่ ได้ ”
นอกจากนี ้ยังมีหนังสือเรื่ อง “Event & Sponsorship” โดยธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2546) ซึง่ ก็
เป็ นเพียงบทสรุปความจากงานเสวนาที่จดั ขึ ้นโดยนิตยสารการตลาดชื่อดังฉบับหนึง่ หรื อไม่ก็มกั จะ
เป็ นบทความสัน้ ๆ ในนิตยสารด้ านการตลาดหรื อธุรกิจ (ดูตวั ย่างได้ จาก จิราจารี ย์ ชัยมุสกิ , 2549;
ชวนะ มหิทธิชาติกลุ ภวกานันท์, 2553; ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา, 2545; วุฒิกร สินธุวาทิน, 2549)
หากศึกษาเอกสารหรื อตําราจากนักวิชาการต่างชาติ ก็จะพบว่าตําราส่วนใหญ่จะพูดถึง
การจัดกิจกรรมพิเศษในเชิงของอุตสาหกรรมบริการ (Hospitality) การท่องเที่ยว (Tourism) หรื อ
สันทนาการ (Leisure) เนื่องจากวิชา Event Management หรื อการบริหารจัดการกิจกรรมนัน้ จะ
เป็ นหลักสูตรของคณะการท่องเที่ยวและการบริการ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2555 ได้ มีหนังสือชื่อ
Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and
Expositions เขียนโดย C. A. Preston (2012) ออกสูต่ ลาด หนังสือเล่มนี ้มีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับ
การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมที่คอ่ นข้ างสมบูรณ์ที่สดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องการใช้ สื่อใหม่
ในรูปแบบของอินเตอร์ เนต หรื อสังคมเครื อข่ายในการสื่อสารกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรก็ดี ตํารานี ้เป็ น
ภาษาอังกฤษ ประกอบกับตัวอย่างที่แสดงมักจะเป็ นตัวอย่างจากต่างประเทศ อาจทําให้ นกั ศึกษา
ชาวไทยไม่เข้ าใจเนื ้อหาได้ อย่างถ่องแท้ และครบถ้ วน
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
ในต่างประเทศเองก็ยงั มีไม่มากนัก (Sneath, Finney, & Close, 2005; Gupta 2003 อ้ างถึงใน
Wood, 2009) ซึง่ McCole (2004 อ้ างถึงใน Wood, 2009) เห็นว่าการขาดแคลนงานวิจยั หรื องาน
เขียนเกี่ยวกับกิจกรรรมพิเศษหรื อการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนัน้ เป็ นสิง่ ที่แสดงให้ เห็นถึง
การแบ่งแยกระหว่างนักวิชาการกับนักวิชาชีพด้ วย นอกจากนี ้ งานวิจยั ส่วนใหญ่ก็มกั จะเป็ น
การศึกษาประสิทธิผลของการไปเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ในกิจกรรมพิเศษขององค์กรต่าง ๆ เพื่อศึกษาความ
คุ้มค่าในเชิงธุรกิจ (ตัวอย่างเช่น Gardner & Shuman, 1987; Gwinner & Eaton, 1999;
Herrmann, Walliser, & Kacha, 2011; Ruth & Simonin, 2003; Schwaiger, Sarstedt, &
Taylor, 2010; Sneath, et al., 2005) มากกว่าที่จะศึกษาในเชิงการสื่อสาร
ในประเทศไทยเองก็ยงั ไม่พบงานวิจยั หรื อการศึกษาใดที่ให้ ความสนใจการจัดกิจกรรม
พิเศษในแบบองค์รวม การศึกษาที่ผา่ นมามักจะเป็ นการศึกษาที่เน้ นเฉพาะเรื่ อง ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประเมินผลโครงการ (เช่น ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ, 2547) การศึกษา
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ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการของอีเวนท์เอเจนซี่แห่งหนึง่ (เช่น ชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต, 2544) หรื อ
การศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมพิเศษหรื อทัศนคติตอ่ การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เช่น
Aimkamon na Nagara, 2003; วิลสา กลางณรงค์, 2543)
นอกจากนี ้ยังพบว่าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษโดยส่วนใหญ่นนจะเป็
ั้
น
การศึกษากลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กรหรื อกิจกรรม โดยแต่ละงานวิจยั จะใช้ เพียงหนึง่
องค์กรหรื อหนึง่ กิจกรรมเป็ นกรณีศกึ ษา (เช่น ณัฏฐิ นี ชูชว่ ย, 2553; ทวีกิจ ศิรินกุ ลู พิพฒ
ั น์, 2544)
และจะพบการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษที่เป็ นงานระดับสารนิพนธ์ของนิสติ หรื อ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ไม่ตํ่ากว่า 60 รายการ ซึง่ งานเหล่านี ้ล้ วนเน้ นเพียงการรายงานสิง่ ที่
เกิดขึ ้นของตัวอย่างเดียวมากกว่าจะเป็ นการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อหาแบบแผนพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจไทย (ตัวอย่างเช่น ชนิกา บุนนาค, 2548; ณัฐ
พงษ์ กลําพบุตร, 2554; นัดดา วังรัตนโสภณ, 2554; รุ่งอรุณ ชาวบ้ านเกาะ, 2544; ศิริพร คําผง,
2546; สรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล, 2543; อักษราภัค องค์เอี่ยม, 2554; อุษมน หวังอนุตตร, 2548)
จากที่กล่าวมาในเบื ้องต้ นพอสรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารหรื อเพื่อ
การตลาดในประเทศไทยนันยั
้ งไม่ได้ รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบและตามแนวทางหรือ
แนวคิดของไทย หากจะนําองค์ความรู้จากชาติตะวันตกมาปรับใช้ ในการเรี ยนการสอนในประเทศ
ไทยนัน้ Getz (2007: 6) ให้ ความเห็นว่า
“...ผูค้ นทีม่ าจากวัฒนธรรม รวมทัง้ ระบบการเมืองและ
ศาสนาทีต่ ่างกัน มักจะมีมมุ มองเกีย่ วกับกิ จกรรมที ่
วางแผนไว้ (Planned events) ค่อนข้างจะแตกต่างกันไป
ด้วย” (…people in different cultures, and in different
political and religious systems, will likely view
planned events in a rather different light.)
คํากล่าวของ Getz สามารถตีความได้ วา่ คนไทยหรื อกลุม่ เป้าหมายชาวไทย อาจจะมี
มุมมอง ความต้ องการของกิจกรรมพิเศษแตกต่างจากชนชาติอื่น หรื ออาจจะหมายความว่า
แนวทางหรื อวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษของนักวิชาชีพชาวไทย อาจจะแตกต่างจากชาวตะวันตกหรื อ
ชนชาติอื่น เนื่องจากมีระบบความคิดหรื อวัฒนธรรมการทํางานที่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ อาจกล่าวได้
ว่า ทฤษฎีหรื อแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษที่พฒ
ั นาโดยนักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชาวตะวันตก ก็อาจจะไม่สามารถนํามาใช้ ได้ โดยตรงกับกลุม่ เป้าหมายที่เป็ นคนไทย เพราะคนไทย
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อาจจะมีความต้ องการหรื อการตีความหมายของกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างจากชาวตะวันตกที่เป็ น
เจ้ าของทฤษฎี
1.2 ปั ญหานําการวิจยั
1. ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนัก
วิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
2. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง
3. กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
4. ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ในประเทศไทย
5. ทักษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ และแนวทางการเลือก
จัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดสร้ างสรรค์ตอ่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ในประเทศไทย
5. เพื่อศึกษาทักษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
1.4 ขอบเขตของการวิจยั
โครงการวิจยั นี ้ศึกษาเฉพาะกิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้น (Created Event) โดยหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรื อองค์กรธุรกิจ โดยจะศึกษาเฉพาะกิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นเพื่อการสื่อสารแบรนด์ของ
องค์กรธุรกิจ นัน่ คือการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร (แบรนด์องค์กร) และการสื่อสารการตลาดที่เน้ น
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ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรื อบริการ (แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรื อบริการ) ไม่รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่
องค์กรจัดขึ ้นเพื่อสร้ างยอดขายหรื อการแสวงหากําไรจากกิจกรรมนัน้ ๆ และยังไม่รวมถึงกิจกรรม
พิเศษที่องค์กรเข้ าไปร่วมกับผู้อื่น (Participating Event) หรื อกิจกรรมที่องค์กรไปเป็ นผู้สนับสนุน
(Sponsorship Event)
สําหรับองค์กรที่ใช้ เป็ นแหล่งข้ อมูลในการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม ก็จะเป็ นองค์กร
ภาคเอกชนที่รับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่เรี ยกตัวเองว่า Event Agency หรื อ Event
Organiser โดยจะต้ องเป็ นองค์กรที่ทํางานให้ กบั ลูกค้ าในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ การคิดสร้ างสรรค์
วางแผน จัดกิจกรรมและประเมินผลกิจกรรมพิเศษนัน้
โครงการวิจยั นี ้ มีระยะเวลาในการศึกษา 9 เดือน คือตังแต่
้ เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2555
1.5 นิยามศัพท์
การสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ หมายถึง การกระทําในการสื่อสารภาพลักษณ์ของ
องค์กรธุรกิจ และการสื่อสารการตลาดที่เน้ นภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ/หรื อบริการขององค์กร
ธุรกิจ ไปยังกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมาย
กิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมทุกรูปแบบที่จดั ขึ ้นในโอกาสพิเศษเพื่อให้ เป็ นเหตุการณ์
ที่สําคัญและน่าจดจํา โดยผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่าง
ที่องค์กรกําหนดขึ ้น ซึง่ กิจกรรมพิเศษนี ้หมายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Event)
และ กิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ที่สามารถใช้ เพื่อสื่อสารแบรนด์ ตังแต่
้ ภาพลักษณ์
องค์กรไปจนถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริการ
1.6 ข้ อจํากัดของการวิจยั
1.6.1 ข้ อจํากัดด้ านแนวคิดทฤษฎี ทําให้ งานวิจยั นี ้ไม่สามารถค้ นหาสิง่ ที่เกี่ยวข้ องได้
โดยตรง เนื่องจากวิชาด้ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นเรื่ องที่ใหม่สําหรับวงวิชาการใน
ประเทศไทย ทําให้ เอกสารหรื อตําราในเรื่องนี ้ยังมีไม่มากพอ จึงจําเป็ นต้ องใช้ เอกสารจาก
ต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นสหรัฐอเมริกา อังกฤษหรื อออสเตรเลีย ซึง่ ก็พฒ
ั นามาจากศาสตร์ การ
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ท่องเที่ยวและการบริการมากกว่าจะเป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารหรื อเกี่ยวข้ องกับด้ าน
นิเทศศาสตร์ โดยตรง
1.6.2 ข้ อจํากัดด้ านเวลา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเก็บข้ อมูล เนื่องด้ วยระยะเวลาของ
โครงการวิจยั ที่จํากัดคือประมาณ 9 เดือน ประกอบกับภาระงานสอนและงานบริหารของ
มหาวิทยาลัย ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเข้ าไปร่วมสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมในบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษหรื อ Event Agency ได้ เพียงช่วยระยะเวลาสัน้ ๆ นอกจากนี ้ ช่วงระยะเวลาการเก็บ
ข้ อมูลด้ วยการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมก็ไม่เป็ นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจาก การปิ ดภาคฤดู
ร้ อนของมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย (ระหว่างปี การศึกษา 2554 และ 2555) มีระยะเวลาที่สนลง
ั้
กว่าปกติ เพราะได้ รับผลกระทบมาจากการเลื่อนเปิ ดภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษา 2554 จากการ
ที่กรุงเทพมหานครประสบอุทกภัยครัง้ ใหญ่ ผู้วิจยั จึงไม่สามารถเข้ าไปสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม
ในบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนอย่างที่ตงใจ
ั ้ การเก็บข้ อมูลส่วนนี ้จึง
ต้ องกระทําในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2555 ซึง่ ก็อยูใ่ นช่วงภาคเรี ยนที่ 2 ของปี การศึกษา
2555 ผู้วิจยั จึงไม่สามารถเข้ าไปสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมได้ อย่างเต็มที่เนื่องด้ วยภารกิจด้ าน
งานสอนและงานบริหารหลักสูตร ดังนันระยะเวลาของการเข้
้
าไปร่วมสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม
ในบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษหรื อ Event Agency จึงสันไปกว่
้
าที่วางแผนไว้ ซึง่ ก็อาจจะ
้
เป็ นระยะเวลาที่น้อยเกินไป ที่จะสะท้ อนปรากฏการณ์ทางสังคมทังหมดได้
1.6.3 ข้ อจํากัดด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ส่งผลเล็กน้ อยต่อการเก็บข้ อมูล แม้ วา่ ผู้วิจยั จะได้ รับ
ความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษหรื อ Event Agency ที่เข้ าไป
สังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม แต่ผ้ วู ิจยั ก็สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ในระดับหนึง่ เท่านัน้ เนื่องจากธุรกิจ
นี ้เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ทําให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่สามารถให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าไป
มีสว่ นร่วมในทุกกระบวนการได้ อย่างที่หวังไว้ นอกจากนี ้ การสัมภาษณ์นกั วิชาชีพด้ านการจัด
กิจกรรมพิเศษ และ/หรื อนักวิชาชีพด้ านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร และการ
ประชาสัมพันธ์ ก็ยงั ประสบปั ญหาในด้ านจํานวนผู้ให้ ข้อมูล เพราะงานด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ
เป็ นงานที่มีแข่งขันกับเวลา ทําให้ นกั วิชาชีพไม่สามารถให้ เวลาในการให้ สมั ภาษณ์ได้ อย่างเต็มที่
หรื อบางรายก็ไม่สามารถให้ สมั ภาษณ์ได้ เนื่องจากข้ อมูลบางส่วนอาจจะเป็ นความลับของทาง
ธุรกิจ จึงส่งผลให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเก็บข้ อมูลแบบสัมภาษณ์เชิงลึกได้ น้อยกว่าที่คาดหวังไว้
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1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.7.1 ด้ านการนําไปใช้ ในภาคปฏิบตั ิ นัน่ คือผู้ปฏิบตั งิ านจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อการจัด
กิจกรรมเพื่อการตลาด สามารถใช้ ความรู้จากการวิจยั เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ น
ระบบ
1.7.2 ด้ านการสร้ างความรู้ในเชิงวิชาการ โดยผลการวิจยั สามารถนําไปสังเคราะห์เป็ น
แนวคิด ทฤษฎีการบริ หารและจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ ทังการสื
้
่อสารองค์กร
และการประชาสัมพันธ์ หรื อการสื่อสารการตลาดได้
1.7.3 ด้ านการพัฒนาการเรี ยนการสอน ผู้วิจยั สามารถนําผลการวิจยั ไปพัฒนาเป็ น
เอกสารคําสอนหรื อตําราประกอบการเรี ยนการสอนในวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์ (ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หรื อวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ
(ระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตร์ การตลาด) ได้ นอกจากนี ้ ภาพวีดทิ ศั น์ของการทํางาน
ในช่วงที่เข้ าสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมในองค์กร งานกิจกรรมพิเศษหรื อบทสัมภาษณ์ที่ได้ บนั ทึก
ไว้ สามารถนํามาตัดต่อเพื่อจัดทําเป็ นซีดปี ระกอบเอกสารคําสอน และยังสามารถพัฒนาให้ เป็ น
การเรี ยนการสอนแบบ Hybrid Learning ได้ อีกด้ วย
้ บปริ ญญาตรี
ความรู้ที่ได้ รับจากการวิจยั จะนําไปสอดแทรกในการเรี ยนการสอนทังระดั
และโท ของคณะนิเทศศาสตร์ ได้ โดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นวิชาการวางแผนและบริ หารงาน
ประชาสัมพันธ์ วิชาสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิชาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ หรื อวิชาการ
วางแผนและบริหารงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และวิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ใน
ระดับปริ ญญาโท
1.8 โครงสร้ างของงานวิจยั
งานวิจยั นี ้มีทงหมด
ั้
9 บท สําหรับบทที่ 2 เป็ นการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจยั นี ้ เพื่อเป็ นแนวทางในการเข้ าใจในเรื่ องกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ รวมถึงการ
นําไปใช้ เป็ นแนวทางการนําเสนอและอภิปรายผลการวิจยั ต่อไป
ส่วนในบทที่ 3 อธิบายถึงระเบียบวิธีการวิจยั ที่ผ้ วู จิ ยั ได้ นํามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการเข้ าถึง
ข้ อมูล วิธีการเก็บข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอต่อการทํา
ความเข้ าใจกับการใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
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บทที่ 4 – 7 เป็ นการนําเสนอผลการวิจยั โดยบทที่ 4 นําเสนอความหมายของกิจกรรม
พิเศษและแบรนด์ในมุมมองของนักวิชาชีพด้ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและด้ านสื่อสาร
องค์กร สื่อสารการตลาด บทบาทของกิจกรรมพิเศษในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ รวมทัง้
แนวทางการเลือกใช้ หรื อเลือกจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ
บทที่ 5 กล่าวถึงประเภทของกิจกรรมพิเศษ รวมทังหน้
้ าที่ของกิจกรรรมพิเศษ สําหรับบทที่
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ บทบาทของ
6 แสดงข้ อค้ นพบเกี่ยวกับกระบวนการ ขันตอนของการบริ
ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษ และบทที่ 7 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษกับลูกค้ า (องค์กรภาคธุรกิจ) ปั ญหาที่พบจากการทํางานร่วมกัน รวมทัง้
ทักษะที่จําเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
บทที่ 8 คือบทสรุปข้ อค้ นพบของการวิจยั โดยพยายามที่จะตอบปั ญหาการวิจยั ทัง้ 5 ข้ อ
สําหรับบทสุดท้ ายคือบทที่ 9 เป็ นการอภิปรายผลการวิจยั เพื่อนําไปสูข่ ้ อเสนอแนะทางวิชาการและ
วิชาชีพด้ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้ ผู้วิจยั กล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ไม่วา่ จะเป็ น
แนวคิดเรื่ องของแบรนด์ การจัดกิจกรรมพิเศษ รวมถึงการใช้ กิจกรรมพิเศษในการสื่อสารแบรนด์
และ/หรื อการสื่อสารการตลาดขององค์กรภาคธุรกิจ โดยแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ นี ้ได้ นํามาใช้ ใน
งานวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการเข้ าใจและให้ ความหมายในสิง่ ที่จะศึกษา รวมถึงการนําไปใช้ เป็ น
แนวทางการนําเสนอและอภิปรายผลการวิจยั ต่อไป
2.1 ความหมายของแบรนด์
“แบรนด์” มาจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ “Brand” ซึง่ เป็ นคําที่มีประวัตศิ าสตร์ มาอย่าง
ยาวนาน ปั จจุบนั ถูกกล่าวถึงในแวดวงการตลาด การสือ่ สารหรื อการบริหารจัดการกันอย่าง
ั ญัตทิ าง
กว้ างขวาง บ่อยครัง้ ที่จะได้ ยนิ คําแปลของแบรนด์วา่ “ตราสินค้ า” ซึง่ เป็ นศัพท์บญ
นิตศิ าสตร์ โดยราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) แต่ก็มีคนอีกจํานวนมากที่กล่าวถึง
แบรนด์ด้วยการใช้ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึง่ กลุม่ คนเหล่านี ้มักจะเป็ นนักวิชาชีพด้ านการตลาด
การสร้ างแบรนด์ หรื อโฆษณา ไม่วา่ จะเป็ นศิริกลุ เลากัยกุล (2546) หรื อดลชัย บุณยะรัตเวช
(2545) และนักเขียนของนิตยสารการตลาดชื่อดัง เช่น BrandAge หรื อ Positioning
คําว่า Brand มาจากรากศัพท์ภาษาเยอรมัน ที่หมายถึง Burn หรื อการเผา (Healey,
2008: 6) ซึง่ ในยุคแรก (ค.ศ. 1880) นัน้ แบรนด์ก็มีความหมายไม่ตา่ งจากป้ายยี่ห้อ (Label) เพราะ
ชาวนาทําการ “ตีตรา” (Branding) วัวหรือม้ าของตนเองเพื่อแสดงความเป็ นเจ้ าของ (Healey อ้ าง
แล้ ว, ศิริกลุ เลากัยกุล 2546 : 15)
ศิริกลุ เลากัยกุล (อ้ างแล้ ว) ได้ อธิบายต่อว่า ในยุคที่สอง (ค.ศ.1910) แบรนด์จะหมายถึง
เครื่ องหมายการค้ า หรื อ Trademark และต่อมาในปี ค.ศ. 1940 (ยุคที่สาม) แบรนด์ก็ถกู ใช้ ในการ
ั ฑ์ จนเข้ ายุคที่สี่ (ค.ศ.
สื่อสารถึงมาตรฐานของสินค้ าหรื อกระบวนการผลิตที่แสดงผ่านบรรจุภณ
1970) ที่แบรนด์ถกู ใช้ เพื่อสร้ างความแตกต่างและข้ อได้ เปรี ยบของตัวผลิตภัณฑ์ นัน่ คือแบรนด์
หมายถึงตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
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จะเห็นได้ วา่ ความหมายของแบรนด์ก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและการใช้ งาน ปั จจุบนั
ก็มีนกั วิชาการและนักวิชาชีพด้ านการสร้ างแบรนด์ การตลาดและการโฆษณา ได้ ให้ ความหมาย
ของแบรนด์ไว้ มากมายดังนี ้
American Marketing Association (2012) ให้ ความหมายของแบรนด์ไว้ วา่ เป็ น “ชื่อ
คําศัพท์ (Term) สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย หรื อสิง่ อื่นใดที่สามารถระบุสนิ ค้ าหรื อบริการของผู้ขาย
รายหนึง่ ว่าแตกต่างจากผู้ขายรายอื่น”
Koch (1994 อ้ างถึงใน Coomber, 2002: 9) ให้ ความหมายของแบรนด์ไว้ ไม่ตา่ งกันว่า
“แบรนด์ คือ การออกแบบด้ านภาพ และ/หรื อ ชื่อให้ กบั ผลิตภัณฑ์หรื อบริการขององค์กร เพื่อที่จะ
สร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง และเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์นนมี
ั้
คุณภาพดีและมีคณ
ุ ภาพที่สมํ่าเสมอ”
ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาด ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(2552) บอกว่า ตราสินค้ า หรื อ Brand หมายถึงชื่อ โลโก้ สโลแกนและผลงานออกแบบของตัว
สินค้ า ในปั จจุบนั การสร้ างตราสินค้ ากลายมาเป็ นจุดสําคัญของวัฒนธรรมและปรัชญาการ
ออกแบบ
ความหมายของแบรนด์ที่กล่าวมาข้ างต้ นนี ้ เป็ นความหมายที่ระบุถงึ แบรนด์ในส่วนที่จบั
ต้ องได้ หรื อเห็นชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ สัญลักษณ์หรื อการออกแบบ ซึง่ หากแปลความหมายเป็ น
ภาษาไทยว่า “ตราสินค้ า” ก็คงจะครอบคลุมแล้ ว
อย่างไรก็ตาม ความหมายของแบรนด์ได้ แปรเปลี่ยนไปตามยุคและสมัย นักวิชาชีพต่าง
มองว่าในศตวรรษที่ 21 นี ้ แบรนด์เป็ นมากกว่าชื่อ สัญลักษณ์ การออกแบบ หรื อบุคคลที่มีชื่อเสียง
ตัวอย่างเช่น
Schultz and Barnes (1999: 43-44) เห็นว่า แบรนด์เป็ นส่วนหนึง่ ของความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกับผู้บริ โภค หรื ออีกนัยหนึง่ คือความผูกพันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื ้อ
Grant (2006: 27) มองไกลออกไปว่า แบรนด์เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม ซึง่ Grant
อธิบายว่า วัฒนธรรมเป็ นคําที่มีความหมายกว้ างและหลากหลาย หมายรวมถึงประเพณี ธรรม
เนียมปฏิบตั ิ ความเชื่อ รูปแบบการดํารงชีวิต ครอบครัว หน้ าที่การงาน เป็ นต้ น ดังนัน้ การสร้ าง
แบรนด์ก็คือการเข้ าใจวัฒนธรรม หรื อนิสยั ของกลุม่ เป้าหมายนัน่ เอง
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Feldwick (1999: 21) ได้ จํากัดความคําว่า แบรนด์ ว่า “เป็ นผลรวมของการรับรู้
(Perception) ที่อยูใ่ นใจของผู้บริ โภค”
ด้ าน Drewniany and Jewler (2011: 27) ให้ ความเห็นว่า แบรนด์เป็ นเหมือนกับบุคคล ๆ
หนึง่ ที่มีบคุ ลิกภาพเป็ นของตัวเอง นัน่ คือ คนก็ต้องมีชื่อ มีการแสดงออก มีสไตล์การแต่งตัว
รวมทังมารยาทการแสดงออก
้
สําหรับแบรนด์ก็จะแสดงออกผ่านชื่อ โลโก้ สโลแกนหรื อ Tagline
โทนสี สถาปั ตยกรรมและการตกแต่งภายใน รวมแม้ กระทัง่ เสียง (Sound) ที่เกี่ยวข้ องกับองค์กร
นักวิชาชีพด้ านการโฆษณาอย่างดลชัย บุณยะรัตเวช (2545: 6) ก็มองว่าแบรนด์คือ
ผลรวมของการรับรู้ (Perception) ที่ได้ รับอิทธิพลมาจากความประทับใจ (Impressions) ใน
หลาย ๆ ด้ าน จนกลายเป็ นตําแหน่ง (Position) ที่โดดเด่นในความคิดและจิตใจของผู้บริ โภค การ
สร้ างแบรนด์นนมาจากวั
ั้
ฒนธรรมและบุคลากรขององค์กร สินค้ า บริ การ ชื่อ สัญลักษณ์ การ
สื่อสาร ประสบการณ์ และอื่น ๆ ซึง่ ดลชัย (อ้ างแล้ ว) สรุปว่า แบรนด์เป็ นเรื่ องของความคิด
ความรู้สกึ นัน่ เอง
ศิริกลุ เลากัยกุล (2546: 25) ที่ปรึกษาการสร้ างแบรนด์คนสําคัญของไทย บอกว่า
“แบรนด์คือชื่อเสียง จากทุกสิง่ ทุกอย่างที่เป็ นประสบการณ์รวมที่เกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริษัท” โดย
ศิริกลุ (อ้ างแล้ ว: 26-29) ได้ อธิบายต่อว่าแบรนด์สามารถสะท้ อนผ่านทุกจุดสัมผัส และแบรนด์ก็
สามารถสร้ างผ่านทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ เกิดเป็ นประสบการณ์รวมเกี่ยวกับสินค้ าหรื อองค์กร เช่น
แบรนด์สนิ ค้ าสามารถสร้ างและ/หรื อสื่อสารผ่านบรรจุภณ
ั ฑ์ โลโก้ โปรโมชัน่ การประชาสัมพันธ์
บริ การหลังการขาย แผ่นพับ เอกสารการขายต่าง ๆ โชว์รูม โฆษณา เป็ นต้ น ด้ านแบรนด์องค์กรก็
สามารถสร้ างและ/หรื อสื่อสารผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผังองค์กร วัฒนธรรมองค์กร โลโก้
นามบัตร เอกสารสํานักงานต่าง ๆ สํานักงาน/สาขา เครื่ องแบบพนักงาน การรับพนักงานและการ
ฝึ กอบรม นโยบายการขาย เป็ นต้ น
ความหมายของแบรนด์ได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยหมายรวมถึงสิง่ ที่จบั ต้ องไม่ได้ หรื อไม่มี
คํา
ตัวตนชัดเจน เช่น ความสัมพันธ์ การรับรู้ ความรู้สกึ ความผูกพัน หรื อชื่อเสียง ดังนันหากจะใช้
้
ว่า “ตราสินค้ า” ในความหมายของ Brand ก็คงจะไม่ครอบคลุมความหมายที่จบั ต้ องไม่ได้ นี ้
ทังหมด
้
ดังนัน้ หากนําความหมายของแบรนด์ทงสองมุ
ั้
มมองมารวมกันแล้ ว อาจสรุปได้ วา่ แบรนด์
คือความรู้สกึ ความประทับใจ ทุกสิง่ ทุกอย่างรวมกันที่เป็ นประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ
หรื อองค์กร ซึง่ ทําให้ เกิดความสัมพันธ์หรื อความผูกพันระหว่างผู้ผลิต ผู้ขายหรื อองค์กร กับ

15

กลุม่ เป้าหมายหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholder) โดยความประทับหรื อประสบการณ์นนั ้
สามารถสร้ างและสื่อสารผ่านจุดสัมผัสต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรื อองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นชื่อ
สัญลักษณ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัฒนธรรมองค์กร พนักงาน โฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรื อกิจกรรม
พิเศษ เป็ นต้ น
แม้ วา่ จะมีการบัญญัตศิ พั ท์คําว่าแบรนด์เป็ นภาษาไทยแล้ วก็ตาม แต่คําบัญญัตดิ งั กล่าวก็
ไม่ครอบคลุมกับแนวคิดของแบรนด์ที่ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว งานวิจยั นี ้จึงได้ นํา
ความหมายของแบรนด์จากมุมมองต่าง ๆ มาสรุปหาความหมายที่เหมาะสมสําหรับงานวิจยั นี ้
รวมทังการใช้
้
คําว่า “แบรนด์” ในงานวิจยั นี ้ เพื่อให้ สื่อถึงความหมายของคํา ๆ นี ้ที่มากกว่าการเป็ น
แค่ตราสินค้ า
2.2 ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
ในประเทศไทย คําว่ากิจกรรมพิเศษ (Special Event) มักจะถูกใช้ ทบั ศัพท์
้
ชาการ
ภาษาต่างประเทศ ว่า “อีเวนท์” หรื อ “อีเวนต์” จนเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปทังในแวดวงวิ
นักการตลาด นักสื่อสารการตลาด หรื อสื่อมวลชน หากแปลความหมายตามพจนานุกรม Lexitron
(ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ, 2552) แล้ วจะหมายถึง เหตุการณ์สําคัญ
การแข่งขันกีฬา หรื อผลลัพธ์
นักวิชาการฝั่ งตะวันตกมากมายที่พยายามจะให้ ความหมายของคําว่า อีเวนท์ ดังเช่น
Getz (2007: 18) บอกว่า อีเวนท์ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ณ เวลาหนึง่ และสถานที่
หนึง่ (an occurrence at a given place and time) หรื อ กลุม่ ของเหตุการณ์พิเศษ (a special set
of circumstances) หรื อ เหตุการณ์ที่สําคัญหรื อน่าจดจํา (a noteworthy occurrence)
นอกจากนี ้ ในงานเขียนของ Getz ยังใช้ คาํ ว่า Planned events เพื่อเจาะจงหมายถึง
กิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อหวังผลเฉพาะอย่าง ทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและสิง่ แวดล้ อม
ซึง่ กิจกรรมที่จดั ขึ ้นนันต้
้ องผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดี จัดขึ ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกันออกไป แต่มีสงิ่ หนึง่ ที่ร่วมกันของกิจกรรมเหล่านี ้คือความต้ องการสร้ างหรื อมีอทิ ธิพล
ต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรื อประสบการณ์ร่วมของกลุม่ ผู้ชมหรื อผู้เข้ าร่วมงาน (Getz,
2007: 21) ซึง่ การสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงานนันเป็
้ นประเด็นที่สาํ คัญในการทํา
การตลาดและการสร้ างแบรนด์ เพราะองค์กรต้ องการจะสร้ างประสบการณ์ที่จําเป็ นในการ
สนับสนุนให้ เกิดทัศนคติที่ดตี อ่ แบรนด์เพื่อเพิ่มการบริ โภค (Getz, 2007: 11)
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เมื่อคนไทยพูดถึงอีเวนท์นนั ้ โดยส่วนใหญ่ยงั ใช้ อย่างสับสน จากการทบทวนวรรณกรรม
ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ วา่ อีเวนท์ของคนไทยสามารถหมายถึงกิจกรรมใน 4 แง่มมุ คือ
1. อีเวนท์ ที่มาจากคําว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษ
2. อีเวนท์ที่หมายถึง Event Marketing หรื อการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (เกรี ยง
ไกร กาญจนะโภคิน, 2549, 2555) ซึง่ บางครัง้ ก็จะแปลว่า การทํากิจกรรมทางการ
ตลาด (ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา, 2545)
3. อีเวนท์ที่อาจหมายถึง Marketing Event ซึง่ อาจแปลได้ วา่ กิจกรรมเพื่อการตลาด
4. อีเวนท์ที่หมายถึงได้ ทงั ้ Special Event และ Event Marketing
จะเห็นได้ วา่ คําว่า อีเวนท์ (Event) ยังไม่มีคําจํากัดความภาษาไทยที่ชดั เจน เมื่อเอ่ยถึง
การจัดอีเวนท์ ผู้ฟังก็จะคิดไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานหรื อองค์กรต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ คํา ๆ นี ้ถูกใช้ อย่างกว้ างขวาง ทําให้ คนส่วนใหญ่ทกึ ทักเอาว่าเข้ าใจ
ความหมายของคํานี ้แล้ ว จนกระทัง่ ทําให้ เกิดการใช้ คํานี ้กันอย่างสับสน เมื่อวิเคราะห์ถงึ
ความหมายของกิจกรรมใน 4 แง่มมุ อย่างละเอียดมีดงั นี ้
2.2.1 อีเวนท์ ทีม่ าจากคําว่ า Special Event
หากจะเจาะจงไปที่คําว่า Special Event หรื อกิจกรรมพิเศษนัน้ Goldblatt (1997: 2) ให้
ความหมายไว้ วา่ “เป็ นช่วงเวลาที่พิเศษสําหรับการเฉลิมฉลอง ด้ วยการจัดพิธีการ (Ceremony)
และพิธีกรรม (Ritual) เพื่อที่จะตอบสนองความต้ องการเฉพาะด้ าน”
Shone and Parry (2004) มองว่ากิจกรรมพิเศษ หรื อ Special Events คือกิจกรรมทุก
รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมเพื่อสันทนาการ (Leisure Events) เช่นกีฬา หรื อกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม (Cultural Events) เช่นศิลปะ การเฉลิมฉลอง หรื อกิจกรรมสําหรับองค์กร
(Oganisational Events) เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับการขาย การเมือง หรื อกิจกรรมส่วนบุคคล
(Personal Events) เช่นงานแต่งงาน เป็ นต้ น
จากมุมมองนี ้ สามารถสรุปได้ วา่ อีเวนท์ ในความหมายของกิจกรรมพิเศษนัน้ คือ กิจกรรม
ทุกรูปแบบที่จดั ทําขึ ้นหรื อสร้ างขึ ้น เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ขึ ้นอยูก่ บั ผู้จดั กิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ
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2.2.2 อีเวนท์ ทีห่ มายถึง Event Marketing
หากจะพูดถึงคําว่าอีเวนท์ในความหมายของ Event Marketing นัน้ Goldblatt (1997: 5)
ระบุวา่ เป็ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้ างความตระหนักรู้และโน้ มน้ าวใจกลุม่ เป้าหมายให้ ซื ้อ
สินค้ าหรื อใช้ บริ การ
ด้ านเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้ แปลคําว่าอีเวนท์ มาร์ เก็ตติ ้ง ว่าคือ “การสื่อสาร
การตลาดผ่านกิจกรรม” (หน้ า 52) ซึง่ หมายถึง “เครื่ องมือสื่อสารที่นําแบรนด์ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผา่ นประสาทสัมผัสทังห้
้ าด้ วยตัวเขาเอง
ผ่านทางรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส” (หน้ า 55)
ทาง Unilever (อ้ างถึงในเกรียงไกร กาญจนะโภคิน, 2555: 55) มองว่า อีเวนท์ มาร์ เก็ตติ ้ง
“เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่ทําให้ แบรนด์มีชีวิต ทําให้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ รับประสบการณ์ร่วมกับ
แบรนด์ (Event marketing is the tool to bring your brand to life, giving the total brand
experience to your target audience.)”
วิลสา กลางณรงค์ (2543) ให้ คําจํากัดความคําว่า Event Marketing ซึง่ ในขณะนัน้
แปลว่า การตลาดเชิงกิจกรรม ว่าหมายถึง เครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดชนิดหนึง่ ที่สื่อสารกับ
ผู้บริโภคโดยตรงด้ วยการจัดกิจกรรมพิเศษหรื อเหตุการณ์พิเศษ เพื่อที่จะสื่อสารแบรนด์และ
เสริมสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ รวมถึงสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั แบรนด์
้
ง “แนวคิด”
จากความหมายข้ างต้ น อาจจะสรุปได้ วา่ คําว่า Event Marketing นันหมายถึ
ทางการสื่อสารการตลาดที่ใช้ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด นัน่ คือ การ
สื่อสารแบรนด์ รวมทังการสื
้
อ่ สารให้ ร้ ูจกั และโน้ มน้ าวใจเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ รวมทังสร้
้ าง
เอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั แบรนด์ ดังนันหากจะแปลคํ
้
าว่า Event Marketing ว่า “การ
สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ตามคํานิยามของเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ก็คงจะได้
2.2.3 อีเวนท์ ทีอ่ าจหมายถึง Marketing Event
เมื่อพูดถึงคําว่า อีเวนท์ มาร์ เก็ตติ ้ง (Event Marketing) แล้ ว ก็จะมีคําว่า มาร์ เก็ตติ ้ง อี
เวนท์ หรื อ Marketing Event ที่จะทําให้ คนทัว่ ไปสับสนได้
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Wood (2009: 248) ได้ นิยาม Marketing Event ไว้ วา่ “หมายถึงกิจกรรมใด ๆ ที่ช่วยใน
การทําการตลาดสินค้ า บริการ ความคิด สถานที่หรื อบุคคล (Any event that helps market a
product/service, idea, place or person)
ด้ าน Jack Morton Worldwide (2006 อ้ างถึงใน Wood, 2009: 248-9) แบรนด์เอเจนซี่
ระดับโลก กล่าวว่า Marketing Event คือ กิจกรรมที่เกิดขึ ้นสด (Live) ที่ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สินค้ าหรื อแบรนด์แบบเผชิญหน้ า (Face-to-face) ตัวอย่างเช่น การประชุม สัมมนา
กิจกรรมระดมทุน การเปิ ดตัวสินค้ าใหม่ นิทรรศการ การแถลงข่าว การประกวด เป็ นต้ น
จากความหมายด้ านบน พอจะสรุปได้ วา่ หากพูดถึง Marketing Event แล้ ว จะหมายถึง
“กิจกรรม” ที่จดั ขึ ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมนันมี
้
ปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์ สินค้ าหรื อบริการได้ โดยตรง ซึง่ หากจะให้ คาํ แปลกับ Marketing Event แล้ ว
น่าจะแปลได้ วา่ “กิจกรรมทางการตลาด”
2.2.4 อีเวนท์ ทีห่ มายถึงได้ ท้งั Special Event และ Event Marketing
ด้ านธีรพันธ์ โล่ทองคํา (2546: 10) เห็นว่า การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม (Event
Marketing) และการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) นัน้ เป็ นเรื่ องเดียวกัน เพราะการจัด
กิจกรรมพิเศษนัน้ พัฒนามาจากเครื่ องมือของการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
องค์กร แต่เมื่อกิจกรรมพิเศษถูกนํามาใช้ ในกิจกรรมการตลาดเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริ การ
ก็กลายเป็ น Event Marketing หรื อการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ดังนันจึ
้ งอาจสรุปได้ วา่ คําว่า
อีเว้ นท์ เมื่อเป็ นมุมมองของกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึง Special Event และหาก
พูดในมุมมองของการสื่อสารการตลาด ก็จะเป็ น Event Marketing
มุมมองนี ้คล้ ายกับของ Preston (2012) ที่เห็นว่า ปั จจุบนั นี ้ นักการตลาดหันมาใช้ กิจกรรม
พิเศษมากขึ ้นเพื่อที่จะสื่อสารแบรนด์ของตนเอง รวมทังทํ
้ าให้ แบรนด์ของตนเองใกล้ ชิดกับกลุม่
ผู้บริโภคเป้าหมายมากยิ่งขึ ้น ดังนันจึ
้ งทําให้ กิจกรรมพิเศษนัน้ กลายเป็ นการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม หรื อ Event Marketing
นอกจากนี ้ Steve Winter (สัมภาษณ์ใน Preston, 2012: 8) ประธานบริษัท Brotman
Winter Fried Communications เอเจนซี่ด้านการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนสัมพันธ์และการ
ส่งเสริมการตลาดของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ยงั ใช้ คําว่า กิจกรรมพิเศษ หรื อ Special Event เมื่อ
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กล่าวถึงกิจกรรมพิเศษในบริบทของการประชาสัมพันธ์ และยังมองว่ากิจกรรมพิเศษเป็ น
องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ (Strategic element) ที่สําคัญอย่างหนึง่ ในการทํางานประชาสัมพันธ์
มุมมองสุดท้ ายนี ้มองว่าความหมายของกิจกรรมหรื ออีเวนท์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั บริบทที่นําไปใช้
หากเป็ นงานด้ านการประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึงกิจกรรมพิเศษ หรื อ Special Event แต่หากใช้
กิจกรรมเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารทางการตลาด ก็จะหมายถึงการสือ่ สารการตลาดผ่านกิจกรรม
หรื อ Event Marketing นัน่ เอง
ดังนัน้ หากนําความหมายของอีเวนท์ จากทังสี
้ ่มมุ มองมาสรุปร่วมกัน ก็คงจะกล่าวได้ วา่
กิจกรรมพิเศษหรื อ Special Event นัน้ เป็ นการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบที่จดั ขึ ้นในโอกาสพิเศษ
เพื่อให้ เป็ นเหตุการณ์ที่สําคัญและน่าจดจํา โดยผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดีเพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์บางอย่างที่องค์กรกําหนดขึ ้น โดยเน้ นการสร้ างประสบการณ์ร่วมระหว่าง
กลุม่ เป้าหมายกับแบรนด์ ซึง่ กิจกรรมพิเศษนี ้หากใช้ ในมุมมองของนักประชาสัมพันธ์ ก็จะหมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับองค์กร (Corporate Event) และหากนําไปใช้ เพื่อตอบสนองการสื่อสาร
การตลาดก็จะเป็ นกิจกรรมทางการตลาด (Marketing Event) ที่จดั ขึ ้นภายใต้ แนวคิดการสื่อสาร
การตลาดผ่านกิจกรรม (Event Marketing) ซึง่ กิจกรรมทังที
้ ่เกี่ยวกับองค์กรและการตลาดนัน้ ก็มี
วัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารแบรนด์ ตังแต่
้ แบรนด์องค์กรตลอดจนแบรนด์สนิ ค้ าหรื อบริ การ
จากความหมายของคําว่าอีเวนท์ที่ได้ ทบทวนมาข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถสรุปหา
ความหมายของคําว่าอีเวนท์ที่เหมาะสมกับงานวิจยั นี ้ได้ รวมทังเลื
้ อกที่จะใช้ คําว่า “กิจกรรมพิเศษ”
เพื่อหมายความถึง “อีเวนท์” ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสื่อสารแบรนด์องค์กรและแบรนด์สนิ ค้ าหรื อบริการ
ขององค์กรภาคธุรกิจอีกด้ วย
2.3 กิจกรรมพิเศษกับการสื่อสารการตลาด การสื่อสารแบรนด์
Kotler and Keller (2009: 510) กล่าวว่าการสื่อสารการตลาด เป็ นความพยายามของ
องค์กรในการที่จะแจ้ งให้ ทราบ โน้ มน้ าวใจและกระตุ้นเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้ าและแบรนด์ทงั ้
ทางตรงและทางอ้ อม
ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ การสื่อสารการตลาด คือช่องทางในการสื่อสารแบรนด์องค์กรและ
สินค้ า บริ การขององค์กร เพราะการสื่อสารการตลาดจะทําให้ องค์กรสามารถเชื่อมแบรนด์กบั
บุคคล สถานที่ กิจกรรม ประสบการณ์ อารมณ์และสิง่ ต่าง ๆ ได้ (Kotler and Keller, อ้ างแล้ ว)
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การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ทําให้ สอื่ มีความหลากหลาย ส่งผลให้
การสื่อสารในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูง เพราะผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริ โภคสื่อหรื อการ
รับสาร รวมทังเลื
้ อกที่จะรับสารด้ วย ความสําคัญของการโฆษณาเริ่มลดลง ดังนันการสื
้
่อสารเพื่อ
สร้ างคุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) นัน้ Kotler and Keller (อ้ างแล้ ว) เสนอในเรื่ องของ
ส่วนผสมการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) ที่ประกอบไปด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การโฆษณา (Advertising)
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
กิจกรรมพิเศษและการสร้ างประสบการณ์ (Events and Experiences)
การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ขา่ วสาร (Public Relations and Publicity)
การตลาดทางตรง (Direct Marketing)
ปฏิสมั พันธ์ทางการตลาด (Interactive Marketing) หรื อการตลาดออนไลน์ (Online
Marketing)
7. การตลาดแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth Marketing)
8. การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling)

ซึง่ ส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดนันจะช่
้ วยสร้ างคุณค่าของแบรนด์และยังสร้ าง
ยอดขายได้ ด้วยการสร้ างการรับรู้แบรนด์ การสร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ดีในความทรงจําของ
ผู้บริ โภค กระตุ้นการตอบสนองต่อแบรนด์ในทางบวก และ/หรื อสร้ างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
ระหว่างผู้บริ โภคกับแบรนด์ ดังแผนภาพ 2-1
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ภาพ 2-1 แสดงส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดกับการสร้ างคุณค่าของแบรนด์
ที่มา: ปรับปรุ งจาก Kotler and Keller (2009: 513)
ส่วนผสมของการสื่อสารการตลาดนี ้ก็นําไปสูแ่ นวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(IMC) ที่องค์กรจะต้ องเข้ าใจผู้บริ โภคแบบ 360 องศา เพื่อที่จะสามารถสื่อสารหรื อเข้ าถึงผู้บริโภค
ได้ ทกุ แง่มมุ
จะเห็นได้ วา่ การจัดกิจกรรมพิเศษนี ้เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ในการสื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการ
ซึง่ กิจกรรมพิเศษและการสือ่ สารการตลาดผ่านกิจกรรมนี ้ เป็ นการสร้ างโอกาสให้ องค์กรได้ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ เป้าหมายหรื อผู้บริโภค รวมทังยั
้ งช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ โดยการ
ตอกยํ ้าการรับรู้แบรนด์ (Giannini Jr., 2010: 175) นอกจากนี ้ การจัดกิจกรรมพิเศษยังสร้ างการมี
ส่วนร่วมและประสบการณ์ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายหรื อผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ ประสบการณ์นี ้
สามารถสร้ าง ปรับเปลี่ยน และตอกยํ ้าภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ รวมทังจะทํ
้ าให้ กลุม่ เป้าหมาย
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เกิดความผูกพัน การยอมรับในแบรนด์ และนําไปสูค่ วามจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty)
(Dahlen, et al., 2010: 418; Wood, 2009: 253; เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555: 52-55)
การที่กลุม่ เป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์นนั ้ สะท้ อนแนวคิดการตลาดเชิง
ประสบการณ์หรื อ Experiential Marketing (Miller & Washington, 2012; Schmitt, 1999) ซึง่
สมาชิกของ International Experiential Marketing Association (IXMA) ได้ อธิบายว่าการตลาด
เชิงประสบการณ์คือวิธีการทําการตลาดที่ให้ สงิ่ ที่มีความหมายต่อผู้บริโภคแต่ละคน (something
meaningful to the individual consumer) นัน่ ก็คือว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็ นกลยุทธ์
การตลาดที่ทําให้ แบรนด์มีชีวิตขึ ้นมาในความรู้สกึ ของผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ที่องค์กรสร้ างขึ ้น
ทังก่
้ อนหน้ าที่จะทําการซื ้อ ขณะทําการซื ้อ และทุกจุดสัมผัส (Touch points) ที่ผ้ บู ริโภคอาจจะเข้ า
ไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในอนาคต (Lenderman, 2006: 10)
Bernd Schmitt (1999) ได้ อธิบายว่า การสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ าหรื อ
กลุม่ เป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์นนั ้ จะสามารถทําได้ 5 วิธีการนัน่ คือ
1. รับรู้ (Sense) ผ่านภาพ เสียง สัมผัส รสชาติและกลิน่
2. รู้สกึ (Feel) คือการสร้ างความรู้สกึ ภายในหรื ออารมณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กบั ลูกค้ า
3. คิด (Think) เป็ นการทําให้ ลกู ค้ าให้ เกิดประสบการณ์ด้านการคิดตัดสินใจอย่าง
สร้ างสรรค์
4. กระทํา (Act) คือการกระตุ้นให้ ลกู ค้ าเกิดการลงมือทํา หรื อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
องค์กรหรื อแบรนด์ต้องการ
5. สัมพันธ์ (Relate) คือการให้ ลกู ค้ าสามารถสร้ างความสัมพันธ์กบั สิง่ อื่นหรื อบุคคลอื่น
รอบข้ างได้
Peter Post (2000 อ้ างถึงใน Kotler and Keller 2009: 563) อธิบายว่า การตลาดเชิง
ประสบการณ์นนไม่
ั ้ ได้ ต้องการขายสินค้ า แต่ต้องการแสดงให้ เห็นว่าแบรนด์นี ้สามารถทําให้ ชีวิต
ของผู้บริโภคดีขึ ้นได้ อย่างไร (The idea is not to sell something, but to demonstrate how a
brand can enrich a customer’s life) เป็ นความพยายามในการไปมีสว่ นร่วม หรื อเป็ นส่วนหนึง่
ของชีวิตของผู้บริโภค
การสํารวจของ Jack Morton ในปี 2006 (อ้ างถึงใน Kotler and Keller 2009: 563)
พบว่า 4 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสํารวจกล่าวว่า การเข้ าไปร่วมในกิจกรรมพิเศษทําให้ พวกเขามีสว่ น
ร่วมมากกว่าช่องทางการสื่อสารอื่น และมองว่าการตลาดเชิงประสบการณ์ให้ ข้อมูลข่าวสารดีกว่า
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วิธีการสื่อสารอื่น และพวกเขาก็มีแนวโน้ มที่จะเปิ ดรับช่องทางการสื่อสารอื่นจากแบรนด์นี ้ ซึง่
สอดคล้ องกับแนวคิดของ Lenderman (อ้ างแล้ ว) ที่เห็นว่า การตลาดเชิงประสบการณ์ เป็ นการให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ในช่วงเวลาและสถานที่ที่ผ้ บู ริโภคพร้ อมรับข้ อมูลที่สดุ และยังสามารถมี
ปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์หรื อสินค้ าได้ อีกด้ วย
ด้ าน Iacobucci (2001: 90-96) ได้ พดู ถึงคําว่า Experiential brand ในหนังสือ Kellogg
on Marketing อธิบายว่า ในสภาพแวดล้ อมการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั นัน้ การสร้ างแบรนด์
ด้ วยความแตกต่างของคุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์นนยากขึ
ั้
้นเรื่ อย ๆ ดังนันนั
้ กการตลาดหรื อนัก
สร้ างแบรนด์จงึ ให้ ความสนใจกับการสร้ างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ (Experiential brand) ซึง่ เน้ น
ที่ความรู้สกึ ของผู้บริโภคเมื่อสัมผัสหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์ ตัวอย่างเช่น ร้ านกาแฟสตาร์ บคั ส์
ไม่ใช่เพียงแค่ “ร้ านที่ขายกาแฟ” เท่านัน้ แต่เป็ นสถานที่ที่ผ้ บู ริโภคมาแล้ วจะดื่มกาแฟพร้ อมกับได้
พักผ่อนหย่อนกาย นี่คือประสบการณ์ที่ผ้ บู ริ โภคจะได้ รับเมื่อเข้ ามาใช้ บริการที่ร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์
และในการสร้ างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ (Experiential brand) นัน้ Iacobucci (อ้ างแล้ ว) ก็เห็น
ว่าการใช้ กิจกรรมพิเศษ ก็เป็ นช่องทางหนึง่ ในการสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ผู้บริ โภคหรื อลูกค้ า
จึงอาจกล่าวได้ โดยสรุปว่ากิจกรรมพิเศษ เป็ นส่วนหนึง่ ของช่องทางการสื่อสารการตลาด
ขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารแบรนด์ ด้ วยการสร้ างการมีสว่ นร่วมระหว่างแบรนด์กบั
ผู้บริโภคหรื อกลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ เกิดประสบการณ์ที่ประทับใจ ซึง่ ความประทับใจนี ้จะนําไปสู่
การสร้ าง เปลีย่ นหรื อตอกยํ ้าภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรื อทําให้ เกิดความผูกพัน การยอมรับและ
ความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ในที่สดุ ผู้วิจยั นําแนวคิดดังกล่าวในการทําความเข้ าใจว่ากิจกรรมพิเศษ
สามารถช่วยในการสื่อสารแบรนด์ให้ กบั องค์กรภาคธุรกิจได้ อย่างไรบ้ าง
2.4 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคํา (2546: 19-20) และ Giannini Jr. (2010: 174) แบ่งกิจกรรมพิเศษ
ออกเป็ น 2 ประเภทกว้ าง ๆ คือ
1. กิจกรรมพิเศษที่สร้ างเอง (Created Event หรื อ Self-produced Event) หมายถึง
กิจกรรมทางการตลาดที่องค์กรคิดและจัดขึ ้นเอง
2. กิจกรรมพิเศษที่ไปร่วมกับผู้อื่น (Participating Event หรือ Third-party Event)
หมายถึงกิจกรรมที่องค์กรไปร่วมกับองค์กรอื่น หรื องานที่ผ้ อู ื่นคิดขึ ้น
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ซึง่ ก็คล้ ายคลึงกับแนวทางของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555: 67) ที่ได้ แบ่งกิจกรรม
พิเศษออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. กิจกรรมที่เจ้ าของแบรนด์เป็ นเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียว (Sole event) นัน่ คือเจ้ าของ
แบรนด์สามารถกําหนดวัตถุประสงค์ ระยะเวลา สถานที่จดั งาน งบประมาณได้ เพียงผู้
เดียว
2. กิจกรรมที่มีองค์กรหนึง่ เป็ นเจ้ าของงาน และมีองค์กรอื่น ๆ เข้ าร่วม (Joint Event) ซึง่
สามารถเข้ าร่วมในฐานะผู้ให้ การสนับสนุน (Sponsor) หรื อเข้ าร่วมโดยเป็ นส่วนหนึง่
ของงาน
หรื อหากแบ่งประเภทของกิจกรรมพิเศษตามเนื ้อหาของกิจกรรมพิเศษแล้ ว สามารถแบ่งได้
3 ประเภท (ธีรพันธ์, อ้ างแล้ ว: 20) คือ
1. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับตัวสินค้ า (Product Event) ซึง่ มุง่ เน้ นการนําเสนอตัวสินค้ า
เพื่อเพิม่ ยอดขายให้ กบั ตัวสินค้ าโดยตรง
2. กิจกรรมพิเศษที่เน้ นองค์กรเจ้ าของผลิตภัณฑ์ (Corporate Event) ซึง่ มุง่ เน้ นการสร้ าง
และเพิ่มการรับรู้ ทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับชุมชน (Community Event) ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
หรื อจัดขึ ้นเพื่อชุมชน
Masterman and Wood (2006: 214) ได้ แบ่งกิจกรรมพิเศษที่สามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือ
สื่อสารองค์กรออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. กิจกรรมส่งเสริ มการตลาด (Promotional Event) เป็ นกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยเฉพาะ โดยมากจะเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดตัวหรื อแสดง
สินค้ าใหม่ นอกจากนี ้ยังสามารถสร้ างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรได้ อีกด้ วย
2. กิจกรรมที่องค์กรเข้ าไปเป็ นผู้สนับสนุน (Corporate Sponsorship of Event) โดย
องค์กรที่ไปสนับสนุนต้ องใช้ กิจกรรมนันให้
้ เกิดประโยชน์สงู สุดเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ทางการสื่อสาร เพราะสามารถใช้ กิจกรรมนี ้ในการสร้ างการรับรู้แบรนด์ ภาพลักษณ์
องค์กร รวมทังสร้
้ างความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ เป้าหมายทังภายในและภายนอก
้
องค์กร
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3. กิจกรรมที่องค์กรเป็ นเจ้ าภาพเพื่อให้ ความบันเทิงกับกลุม่ เป้าหมาย (Corporate
Hospitality) เป็ นกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ ้น เพื่อเชิญแขกขององค์กรให้ เข้ าไปร่วมงาน
เพื่อให้ บคุ คลเหล่านันได้
้ รับความบันเทิง เช่น การจัดคอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์
กิจกรรมเหล่านี ้จัดขึ ้นเพื่อสร้ าง และ/หรื อรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ เป้าหมาย
ซึง่ จะส่งผลต่อเป้าหมายทางการตลาดและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ นอกจากนี ้ยัง
สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะนี ้กับกลุม่ เป้าหมายภายในองค์กร เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์ดีภายในองค์กรได้ ด้วย
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมพิเศษที่องค์กรสามารถใช้ สื่อสารแบรนด์นนั ้ แบ่งออกได้ เป็ น
กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้ องกับตัวสินค้ าหรื อกิจกรรมส่งเสริมการตลาด กิจกรรมพิเศษที่เน้ นองค์กร
กิจกรรมพิเศษเพื่อชุมชน และกิจกรรมเพื่อให้ ความบันเทิงกับกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ กิจกรรม 3 รูปแบบ
หลังนี ้ เป็ นได้ ทงกิ
ั ้ จกรรมที่องค์กรจัดขึ ้นเองหรื อเข้ าไปให้ การสนับสนุน
สําหรับรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนัน้ Allen (2000: 9-10) ได้ เสนอไว้ 6 รูปแบบดังนี ้
1. การประชุม (Meetings) เป็ นกิจกรรมที่เน้ นให้ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรหรือสินค้ า เปิ ดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อจัดการฝึ กอบรมต่าง ๆ โดยที่เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ เป้าหมายได้ พบปะ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อหาทางแก้ ปัญหา
2. กิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร (Corporate Events) เช่น การจัดงานแสดงความยินดีหรื อ
ยกย่องพนักงาน ลูกค้ า ผู้ขายปั จจัยการผลิต (Supplier) งานมอบรางวัลต่าง ๆ
งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ งานเฉลิมฉลองความสําเร็จ เป็ นต้ น
3. กิจกรรมระดมทุน (Fund-raising Event)
4. การประชุมทางวิชาการหรื อวิชาชีพ (Conferences) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ คน
จํานวนมากได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้ อมูลและความคิดเห็น รวมทังยั
้ งสามารถใช้ ใน
การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อีกด้ วย
5. กิจกรรมกระตุ้นยอดขาย (Incentives) เป็ นกิจกรรมที่เน้ นการเพิ่มยอดขาย หรื อเป็ น
การพบปะระหว่างนักขายเพิ่มร่วมกันกําหนดกลยุทธ์การทํางาน เป็ นต้ น
6. กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ (Other Special Events)
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ด้ าน O’Toole and Milolaitis (2002) ได้ เสนอรูปแบบของกิจกรรมพิเศษไว้ ดงั นี ้
1. กิจกรรมเกี่ยวกับองค์กร (Corporate Event) ไม่วา่ จะเป็ นการแจกรางวัล งานเปิ ดตัว
ต่าง ๆ การร่วมงานแสดงสินค้ า การเดินสายให้ ข้อมูลองค์กร (Road Show) งานฉลอง
เปิ ดสาขาใหม่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุมวิชาการหรื อวิชาชีพ เป็ นต้ น
2. การจัดสัมมนา
3. กิจกรรมพิเศษภายในองค์กร (Internal Corporate Event) เช่น งานสังสรรค์พนักงาน
4. กิจกรรมสรรหาพนักงานใหม่ (Recruitment Event)
5. กิจกรรมระดมทุน (Fund-raising Event)
6. นิทรรศการทางการค้ า (Trade Exhibition)
7. การแข่งขันกีฬา (Sport Exhibition)
8. กิจกรรมเพื่อชุมชน (Community / Public Event)
ส่วนเกรี ยงไกร กาญจนโภคิน (2555: 67-79) ได้ เสนอรูปแบบของกิจกรรมตามประเภท
ของกิจกรรมพิเศษดังนี ้
1. กิจกรรมที่เจ้ าของแบรนด์เป็ นเจ้ าของแต่เพียงผู้เดียว (Sole event) สามารถแบ่งออก
ได้ เป็ น 10 รูปแบบ คือ
- งานเปิ ดตัวสินค้ าหรื อบริการ (Launching) รวมถึงพิธีเปิ ดงานต่าง ๆ (Grand
Opening / Opening Ceremony) ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่หวังผลทางการประชาสัมพันธ์
ภายหลังด้ วย
- งานฉลองครบรอบ (Anniversary) สามารถจัดงานเพื่อหวังผลทางการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ หรื อลูกค้ าสัมพันธ์ก็ได้ ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบและแนวทางของแต่ละองค์กร
- งานประชุม (Meeting / Convention / Conference) เป็ นกิจกรรมที่สามารถใช้ สื่อสาร
แบรนด์และกระตุ้นยอดขายได้ ในกรณีเป็ นองค์กรที่มีตวั แทนจําหน่าย
- การจัดประกวด (Contest) เป็ นกิจกรรมที่เหมาะกับการสร้ างการมีสว่ นร่วมกับแบรนด์
(Brand participation) เช่น ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย หรื อ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ที่
มี ยูนิลีเวอร์ เป็ นเจ้ าของรายการ
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- การแข่งขัน (Competition) เป็ นกิจกรรมที่ให้ กลุม่ เป้าหมายมาร่วมแข่งขันหรื อร่วมชม
เช่นการแข่งขันหุน่ ยนต์ Rescue Robot ของเอสซีจี ที่สะท้ อนภาพลักษณ์ความเป็ น
ผู้นําด้ าน Innovation ของแบรนด์เอสซีจี
- งานสัมมนา (Seminar / Symposium) เป็ นการจัดสัมมนาในเชิงวิชาการ ซึง่ เจ้ าของ
แบรนด์ก็จะได้ ภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากได้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงหรื อผู้เชี่ยวชาญมาพูด
เป็ นการสนับสนุนและสร้ างความน่าเชื่อถือให้ กบั แบรนด์ เช่น ธุรกิจยาหรื อวัสดุทาง
การแพทย์ที่นําแพทย์จากต่างประเทศมาพูดเพื่อดึงดูดความสนใจจากแพทย์ไทย
- งานมอบรางวัล (Award Presentation) เป็ นกิจกรรมที่สําคัญของธุรกิจที่มีตวั แทน
้ นการจูงใจและ
จําหน่าย ซึง่ จัดขึ ้นเพื่อสร้ างกําลังใจให้ กบั ผู้ได้ รับรางวัล รวมทังเป็
กระตุ้นให้ ผ้ ทู ี่ยงั ไม่ได้ รับรางวัลมีความมุง่ มัน่ ต่อไป
- กิจกรรมลูกค้ าสัมพันธ์ (CRM Event) หรื อกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย (Incentive) เป็ น
กิจกรรมที่ตอบแทนฝ่ ายขายหรื อตัวแทนจําหน่ายที่มียอดขายถึงเป้าหมายที่กําหนด
หรื อตอบแทนลูกค้ าพิเศษ โดยจัดเป็ นกิจกรรมท่องเที่ยว หรื อกิจกรรมพิเศษเฉพาะ
กลุม่ เช่นจัดคอนเสิร์ตหรื อชมภาพยนตร์ รอบพิเศษ
- กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (PR and
CSR Event) เป็ นกิจกรรมเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั แบรนด์หรื อองค์กร โดยการ
จัดกิจกรรมแสดงถึงความใส่ใจและคํานึงถึงสิง่ แวดล้ อมและสังคม เช่น กิจกรรมปลูก
ป่ าของกลุม่ ปตท.
- กิจกรรมสร้ างความบันเทิงและกีฬา (Entertainment / Sport Event) คือกิจกรรมที่ใช้
ความบันเทิง เช่น คอนเสิร์ต หรื อกีฬา มาเป็ นจุดดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
ให้ เข้ าร่วมกิจกรรม
2. กิจกรรมที่มีหลายองค์กรเข้ ามาเกี่ยวข้ อง (Joint Event) มี 4 รูปแบบคือ
- นิทรรศการ (Exhibition / Exposition) เป็ นกิจกรรมที่องค์กรที่เข้ าร่วมงานต้ องการ
แสดงภาพลักษณ์หรื อแสดงผลงานต่าง ๆ มากกว่าการส่งเสริมการขาย เช่น งานบีโอ
ไอแฟร์ ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ าร่วม
เพื่อแสดงศักยภาพ ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และเน้ นการสร้ างภาพลักษณ์และ
สื่อสารแบรนด์ขององค์กรเอง
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- งานแสดงสินค้ า (Trade Show) เป็ นกิจกรรมเพื่อดึงผู้ผลิตกับผู้ซื ้อมาพบกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการเจรจาทางการค้ า เช่น งานมหกรรมสินค้ าของขวัญ ของใช้
ภายในบ้ าน หรื อ BIG+BIH ที่จดั โดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
- งานออกร้ านขายสินค้ า (Trade Fair) เป็ นงานที่รวบรวมสินค้ าประเภทต่าง ๆ ไว้ ใน
งานเดียวเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคจับจ่ายได้ ง่ายขึ ้น เช่น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานแสดง
สินค้ าเครื อสหพัฒน์
- การเป็ นผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ (Event Sponsorship) นัน่ คือ องค์กรเข้ าร่วมเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมพิเศษโดยการเป็ นผู้สนับสนุน สิง่ ที่จะได้ รับกลับมาคือ
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมพิเศษครัง้ นัน้ เช่น เครื่องดื่มชูกําลังเรดบูล ให้ การ
สนับสนุนการแข่งรถสูตร 1 (Formula 1) ก็สะท้ อนแบรนด์ที่แสดงถึงพละกําลัง
ความเร็ ว กระตือรื อร้ น คนรุ่นใหม่ เป็ นต้ น
หากจะพูดถึงเฉพาะกิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing
Public Relations) นัน้ Giannini Jr. (2010: 174) ได้ เสนอรูปแบบกิจกรรมเป็ น 6 ประเภท คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานแสดงสินค้ า (Trade Shows)
การประชุม (Conferences)
งานสัมมนา (Seminars)
กิจกรรมเพื่อชุมชน (Community Events)
กิจกรรมสาธารณะกุศล (Charity Events)
งานแถลงข่าว (Press Conferences)

จะเห็นได้ วา่ รูปแบบของกิจกรรมพิเศษนันมี
้ หลากหลายขึ ้นอยูก่ บั ผู้เขียนตําราว่าจะแบ่ง
อย่างไร ซึง่ ทังประเภทและรู
้
ปแบบของการจัดกิจกรรมพิเศษที่กล่าวมานี ้ ผู้วิจยั จะนํามาเป็ น
แนวทางในการศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรภาคธุรกิจว่าแบ่ง
อย่างไร และใช้ รูปแบบใดบ้ าง
2.5 หน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555: 52 – 59) ได้ เสนอหน้ าที่ของการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม (Event Marketing) ไว้ 4 ข้ อ ซึง่ หากมองว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพิเศษคือสื่อสาร
แบรนด์แล้ ว กิจกรรมพิเศษก็ควรจะมีหน้ าที่ไม่ตา่ งไปจากการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ดังนี ้
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1. สร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์
กิจกรรมพิเศษมีหน้ าที่เข้ ามาช่วยสร้ างประสบการณ์ร่วมระหว่างกลุม่ เป้าหมายกับแบรนด์
เพื่อสร้ างความแตกต่าง ความผูกพัน การยอมรับในแบรนด์ นําไปสูค่ วามจงรักภักดีตอ่ แบรนด์
(Brand Loyalty)
จากแนวคิดของเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว) การจะทําให้ กลุม่ เป้าหมายรับรู้ความ
เป็ นแบรนด์ผา่ นกิจกรรมพิเศษนัน้ จะต้ องสร้ างการรับรู้จากประสบการณ์ตรงและอ้ อมผ่านสัมผัส
ทังห้
้ า คือ รูป รส กลิน่ เสียง และ สัมผัส นัน่ คือ
‐ รูป (Sight) เป็ นการเรี ยกความสนใจของกลุม่ เป้าหมายจากการมองเห็น ตังแต่
้ อปุ กรณ์
ตกแต่งสถานที่ เวที การแสดง อาหาร โทนสี เครื่ องแต่งกายของพิธีกรต้ องสะท้ อนความ
เป็ นแบรนด์
‐ รส (Taste) สื่อสารความเป็ นแบรนด์ผา่ นรสชาติของอาหารที่ใช้ ในงานกิจกรรมพิเศษ เช่น
เปิ ดตัวมอเตอร์ ไซต์ฮาร์ เลย์ เดวิดสัน ก็ต้องมีเบียร์ สญ
ั ชาติอเมริกนั อาหารบาร์ บีควิ เป็ นต้ น
‐ กลิน่ (Smell) เป็ นสัมผัสที่มีประสิทธิภาพที่สดุ ในการเชื่อมโยงกับความทรงจําที่เคยมี
ประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ เช่น ป๊ อปคอร์ นกับโรงภาพยนตร์
‐ เสียง (Sound) คือการใช้ เสียงประกอบในกิจกรรมพิเศษเพื่อบ่งบอกบุคลิกของแบรนด์ เช่น
การเลือกใช้ เพลงให้ เหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย สะท้ อนบุคลิกของสินค้ าหรื อบริการ
‐ สัมผัส (Touch) คือการสื่อสารแบรนด์ผา่ นสิง่ ต่าง ๆ ในงานที่กลุม่ เป้าหมายสามารถสัมผัส
ได้ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับรู้ถึงคุณภาพและความแตกต่างของแบรนด์
2. สื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ
กิจกรรมพิเศษจะต้ องมีหน้ าที่เป็ นสื่อสําหรับบอกกล่าวข่าวสารที่ต้องการสื่อสารไปยัง
กลุม่ เป้าหมาย เช่น จัดแถลงข่าวก็ต้องมีเนื ้อหาสาระที่ต้องการให้ สื่อมวลชนไปขยายความต่อ หรือ
จัดงานเปิ ดตัวสินค้ า ก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ าใหม่
3. สร้ างหรื อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
การสร้ างหรื อดึงดูดความสนใจนัน้ ก็กระทําผ่านวิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ สถานที่จดั งาน ดารา/พิธีกรของงาน กิจกรรมในงาน ยิ่งรูปแบบกิจกรรม
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พิเศษชัดเจน ก็ยิ่งทําให้ กลุม่ เป้าหมายให้ แคบหรื อเจาะจงมากขึ ้น นัน่ คือการเลือกรูปแบบกิจกรรม
พิเศษที่ดงึ ดูดกลุม่ เป้าหมายให้ มาก่อน แล้ วค่อยสื่อสารสิง่ ที่ต้องการไปยังกลุม่ เป้าหมาย
4. เป็ นตัวนํา สนับสนุน หรื อขยายผลเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ
เนื่องจากการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมเป็ นเครื่ องมือสื่อสารหนึง่ ในการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ดังนันกิ
้ จกรรมพิเศษต่าง ๆ นันสามารถเป็
้
นได้ ทงเครื
ั ้ ่องมือสื่อสาร
หลัก (ตัวนํา) แล้ วค่อยขยายผลไปยังเครื่องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์หรื อ
โฆษณา หรื อจะเป็ นกิจกรรมสนับสนุนเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น เช่น ใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อ
ดึงดูดความสนใจในการทํากิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการจัดแถลงข่าวเพื่อสนับสนุนงาน
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุปก็คือ กิจกรรมพิเศษมีหน้ าที่ 4 ประการ ได้ แก่ สร้ างประสบการณ์ร่วมกับ
แบรนด์ สื่อสารข้ อมูลต่าง ๆ สร้ างหรื อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย และสนับสนุนหรื อ
ขยายผลเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ผู้วิจยั ได้ ใช้ แนวคิดนี ้เป็ นแนวทางการในอธิบายหน้ าที่ของ
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ ไปศึกษา ร่วมสังเกตการณ์ ว่าช่วยในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรภาค
ธุรกิจอย่างไรบ้ าง
2.6 ขัน้ ตอนการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
Goldblatt (1997) ได้ เสนอกระบวนการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่ประกอบไปด้ วย 5
ขันตอนสํ
้
าคัญ คือ การวิจยั (Research) การออกแบบ (Design) การวางแผน (Planning) การ
ประสานงาน (Coordination) และการประเมินผล (Evaluation) โดยผลจากการสัมภาษณ์นกั
วิชาชีพด้ านการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษของ Goldblatt พบว่า การวิจยั และการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพิเศษ เป็ นขันตอนที
้
่สาํ คัญและต้ องให้ เวลามากที่สดุ เพราะหากผู้บริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษให้ เวลากับการวิจยั มากเท่าใด ก็จะใช้ เวลาในการวางแผนและค่าใช้ จา่ ยในการ
ทํางานน้ อยตามเท่านัน้
สําหรับในขันตอนของการวางแผนและการปฏิ
้
บตั ติ ามแผน (Planning and Executing)
นัน้ Giannini Jr. (2010) ได้ นําเสนอกฎเบื ้องต้ นของการจัดกิจกรรมพิเศษให้ ประสบความสําเร็จ
ดังนี ้
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1. เลือกประเภทกิจกรรมพิเศษอย่างระมัดระวัง โดยต้ องมัน่ ใจว่าประเด็นของกิจกรรม
พิเศษสะท้ อนพันธกิจขององค์กรและมีกลุม่ เป้าหมายที่ชดั เจน
2. เชื่อมโยงภาพลักษณ์ขององค์กรเข้ ากับกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เข้ าร่วม
กิจกรรมพิเศษจากหัวข้ อหรื อชื่องานของกิจกรรมพิเศษ ดังนันหากองค์
้
กรสามารถ
เชื่อมโยงชื่องานเข้ ากับองค์กรได้ มากเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้ างการจดจําได้ มากขึ ้น
เท่านัน้
3. มีสว่ นร่วมกับผู้เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษ โดยการพูดคุยกับผู้เข้ าร่วมงาน
4. สร้ างการรับรู้ โดยการใช้ สื่ออื่น ๆ ในกิจกรรมพิเศษ เช่น การใช้ ป้ายโฆษณา เสื ้อผ้ า
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ รับรู้ถึงองค์กร และการมีสว่ นร่วมขององค์กรในกิจกรรมนัน้ ๆ
5. มอบของที่ระลึกให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงาน เพื่อเป็ นการตอกยํ ้า หรื อเตือนความจําเกี่ยวกับ
องค์กรหรื อแบรนด์ขององค์กร
6. สร้ างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษล่วงหน้ า โดยการสือ่ สารไปยังสื่อมวลชน หรื อผ่าน
สังคมออนไลน์
7. สร้ างการรับรู้ในขณะจัดกิจกรรมพิเศษ เช่นการให้ สื่อมวลชนเข้ าร่วมงาน หรื อสร้ าง
ความประทับใจให้ กบั ผู้เข้ าร่วมงาน
8. สร้ างการรับรู้หลังจากการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยการส่งข่าว ภาพข่าวไปยังสื่อมวลชน
หรื อการส่งข้ อความขอบคุณผู้เข้ าร่วมงาน
ส่วน Tum และคณะ (Tum, Norton, & Wright, 2007: 5-8) ได้ ทําการศึกษาตําราและ
งานวิจยั ของนักวิชาการด้ านการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ และได้ เสนอแบบจําลองการบริหาร
จัดการงานกิจกรรม (Event operations management model) ที่กระชับและครอบคลุม
องค์ประกอบสําคัญที่ผ้ จู ดั การงานกิจกรรมพิเศษ หรื อ Event Manager จะต้ องพิจารณา โดยแบ่ง
้
งนี ้
ออกเป็ น 4 ขันตอนดั
ขันตอนที
้
่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) เป็ นขันตอนในการวิ
้
เคราะห์สภาพแวดล้ อม
ภายในและภายนอกองค์กรหรื อกิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ
ขันตอนที
้
่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด (Detailed Planning) เป็ นขันตอนของการวาง
้
แผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ รวมไปถึงการบริหารจัดการโซ่อปุ ทาน (Supply chain
management) การเลือกสถานที่จดั การ การบริหารความเสี่ยง (Risk management)
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ขันตอนที
้
่ 3 การปฏิบตั ติ ามแผนและส่งมอบ (Implementation and Delivery) เป็ น
ขันตอนที
้
่พิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ สําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ รวมไปถึงการ
บริ หารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทังบริ
้ หารจัดการเวลาหรือตารางการ
ทํางาน เพื่อให้ กิจกรรมพิเศษนันประสบความสํ
้
าเร็จ
ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินผลการจัดงาน (Performance Evaluation) เป็ นขันตอนการ
้
้
างานทังระหว่
้
างและหลัง
ติดตาม (Monitor) และแก้ ไขข้ อผิดพลาด (Correct) ในทุกขันตอนการทํ
การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อจะได้ เป็ นข้ อมูลสําหรับการจัดงานครัง้ ต่อไป
ด้ านเกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555: 81-85) นักบริ หารกิจกรรมพิเศษชื่อดังของ
เมืองไทย ได้ แบ่งการสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษเป็ น 4 ขันตอน
้
เช่นกันนัน่ คือ
ขันตอนที
้
่ 1 กําหนดวัตถุประสงค์ หรื อ Objective ซึง่ เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว)
เห็นว่าเป็ นขันตอนที
้
่สําคัญที่สดุ โดยการจัดกิจกรรมพิเศษ จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเพื่อเป็ น
ตัวชี ้วัด (KPI) ในการวัดผลต่อไป ในการกําหนดวัตถุประสงค์นนต้
ั ้ องระบุ
1) ช่วงเวลาในการจัดงาน โดยพิจารณาจากแผนการสื่อสารการตลาด และวิถี
ชีวิตหรื อ Lifestyle ของกลุม่ เป้าหมาย
2) จํานวนผู้เข้ าร่วมงาน เพื่อเป็ นเป้าหมายในการทํางาน
3) งบประมาณที่จะใช้
4) สิง่ ที่ต้องการจะสื่อสารในงานกิจกรรมพิเศษ
5) การรายงานข่าวในสื่อมวลชน หรื อ Media Coverage โดยต้ องกําหนดมูลค่า
สื่อที่ได้ ผา่ นสือ่ มวลชนในรูปแบบการประชาสัมพันธ์
6) ยอดขาย ถ้ าหากกิจกรรมพิเศษ นันเป็
้ นการจําหน่ายสินค้ าหรื อบริการ
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างกิจกรรมพิเศษให้ เกิดขึ ้นจริง ซึง่ เป็ นขันตอนของการคิ
้
ดสร้ างสรรค์
้
้
งานภายใต้ กรอบของกลยุทธ์การสื่อสาร ซึง่ เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว) ระบุวา่ ขันตอนนี
เป็ นการผสมผสานจินตนาการเข้ ากับศาสตร์ ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านการสื่อสาร การตลาด ความรู้
ด้ านการออกแบบ ศิลปะการแสดง ดนตรี เป็ นต้ น โดยต้ องออกแบบกิจกรรมพิเศษ ว่าจะสื่อสารใน
รูปแบบใดจึงจะเหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะต้ องตอบโจทย์ที่กําหนดไว้ ในขันตอนที
้
่1
ขันตอนที
้
่ 3 คือ การบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ คือการทําให้ กิจกรรมพิเศษเกิดขึ ้นจริง ซึง่
เป็ นงานที่มีความยุง่ ยากและซับซ้ อนตามขนาดของกิจกรรมพิเศษ ในการบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษนัน้ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว) ได้ แนะนําให้ ทํา Master Plan และ Script
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Rundown เพื่อกําหนดองค์ประกอบในการทํากิจกรรมพิเศษให้ สมบูรณ์ ทังงานด้
้
านเทคนิค เช่น
ระบบแสง เสียง เอฟเฟ็ กต์ตา่ ง ๆ และต้ องมีการประชุมทีมงานเพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายมีความเข้ าใจตรงกัน
และเตรี ยมความพร้ อมให้ ดีที่สดุ เพื่อลดปั ญหาหน้ างานที่อาจจะเกิดจากสิง่ ที่ไม่คาดการณ์ได้
ขันตอนที
้
่ 4 คือ การประเมินผล ซึง่ สามารถทําได้ 5 มิติ (เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน, 2555)
นัน่ คือ
1) ประเมินจากวัตถุประสงค์ ว่ากิจกรรมพิเศษนันสํ
้ าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่
2) ผู้เข้ าร่วมงาน (Participant) ว่าเป็ นไปตามที่คาดหมายในเชิงปริมาณ
(จํานวน) และคุณภาพ (คุณสมบัต)ิ หรื อไม่
3) ผู้เข้ าชมงาน (Viewer) คือบุคคลที่อาจจะไม่ได้ รับเชิญโดยตรง แต่ได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารว่ามีกิจกรรมเกิดขึ ้น จึงมาร่วมชมงาน
4) การรายงานข่าวในสื่อมวลชน (Media Coverage) โดยนําข่าวของกิจกรรม
พิเศษที่เผยแพร่ผา่ นสื่อต่าง ๆ มาคิดคํานวณมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์
(PR Value)
5) การสื่อสาร (Communication) ซึง่ เป็ นการประเมินผลว่ากิจกรรมพิเศษ
สามารถสื่อสารข้ อความหลักขององค์กรหรื อแบรนด์ได้ ถกู ต้ องมากน้ อย
เพียงใด โดยการประเมินผลด้ านการสื่อสารนี ้ สามารถประเมินได้ ใน 4 มิติ
นัน่ คือ
5.1 ความชอบ (Liking) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถสร้ างความชื่นชอบในตัว
องค์กรหรื อแบรนด์ได้ มากน้ อยเพียงใด
5.2 ความโดดเด่น (Outstanding) คือ กิจกรรมพิเศษมีความน่าสนใจ น่า
ประทับใจหรื อน่าจดจําเพียงใด
5.3 ความเข้ าใจ (Understanding) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
งานได้ รับรู้ เข้ าใจสิง่ ที่องค์กรหรื อแบรนด์ต้องการสื่อสารมากน้ อยเพียงใด
5.4 การโน้ มน้ าวใจ (Persuading) คือ กิจกรรมพิเศษสามารถโน้ มน้ าวใจ
ผู้เข้ าร่วมงานได้ มากน้ อยเพียงใด
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เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว) ยํ ้าว่าการประเมินผลกิจกรรมพิเศษจะทําให้ ผ้ จู ดั ได้
เรี ยนรู้ถงึ งานของตนเอง และสามารถนําผลการประเมินไปพัฒนาการทํางาน รวมถึงสร้ างสรรค์
รูปแบบกิจกรรมพิเศษใหม่ ๆ หรื อการสื่อสารอื่น ๆ ให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่เสนอโดย
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (อ้ างแล้ ว) นัน้ ไม่ได้ ระบุถึงขันตอนการหาข้
้
อมูลหรื อวิจยั ไว้ อย่างเป็ น
รูปธรรม อาจจะเป็ นไปได้ วา่ การหาข้ อมูลเพิ่มเติมเป็ นส่วนหนึง่ ของการกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ตามมุมมองของ Event Agency หรื อบริษัทที่รับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษนัน้ เห็นว่ากิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดชนิดหนึง่ ที่ต้องตอบโจทย์หรื อ
เป้าหมายทางการสื่อสารเป็ นหลัก ดังนันการกํ
้
าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมพิเศษจึงเป็ น
เรื่ องสําคัญที่สดุ
ด้ าน ชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต (2544: 20) ได้ สรุปขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านการจัดกิจกรรมโดย
ละเอียดไว้ ดงั นี ้
1. รับข้ อมูลจากลูกค้ า
2. ระดมความคิดสร้ างสรรค์ภายในบริษัท รวมทังสํ
้ ารวจสถานที่จดั งานและหาข้ อมูล
เพิ่มเติม
3. นําเสนอแผนงานแก่ลกู ค้ า
4. ลูกค้ าทําสัญญาว่าจ้ าง
5. ดําเนินการผลิตและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้ อง
6. ตกแต่งสถานที่ ติดตังโครงสร้
้
างเวที ฉาก อุปกรณ์แสง เสียง สื่อจัดฉาย เป็ นต้ น
7. ฝึ กซ้ อม ดําเนินกิจกรรม ณ วันงาน
8. ประเมินผลการดําเนินงานกับลูกค้ า
จากการศึกษาขันตอนของการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ทงั ้ Goldblatt (1997) Tum
และคณะ (2007) เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) และชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต (2544) แบ่งไว้ อย่าง
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ได้ ดงั นี ้
แตกต่างกันนัน้ สามารถสรุปเปรี ยบเทียบขันตอนของการบริ
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Goldblatt (1997)

Tum และคณะ
(2007)

เกรียงไกร
กาญจนะโภคิน
(2555)

การวิจยั (Research)

การออกแบบ
(Design)
การวางแผน
(Planning)
การประสานงาน
(Coordination)

การวิเคราะห์ข้อมูล
(Analysis)

กําหนดวัตถุประสงค์

การวางแผนอย่าง
ละเอียด (Detailed
planning)

การสร้ างกิจกรรม
พิเศษ

การปฏิบตั ติ ามแผน
การบริหารจัดการ
และส่งมอบ
กิจกรรมพิเศษ
(Implementation
and Delivery)
การประเมินผล
การประเมินผลการจัด การประเมินผล
(Evaluation)
งาน (Performance
Evaluation)
ตาราง 2-1 ตารางเปรี ยบเทียบขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ

ชุตมิ า ตัง้ วิเทศจิต
(2544)
- รับข้ อมูลจากลูกค้ า
- ระดมความคิด
สร้ างสรรค์
- นําเสนอแผนงานแก่
ลูกค้ า
- ลูกค้ าทําสัญญา
ว่าจ้ าง
- ดําเนินการผลิต

- ตกแต่งสถานที่
- ฝึ กซ้ อม ดําเนิน
กิจกรรม ณ วันงาน
- ประเมินผลการ
ดําเนินงานกับลูกค้ า

จากข้ อมูลในตารางเปรี ยบเทียบด้ านบน อาจสรุปได้ วา่ การบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมี
ขันตอนที
้
่สาํ คัญทังหมด
้
4 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขัน้ ตอนที ่ 1 การวิ จยั (Research) เป็ นขันตอนของการหาข้
้
อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ ในการ
วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ ตังแต่
้ การรับข้ อมูลจากลูกค้ า และการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทัง้
ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรหรื อกิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมพิเศษนัน้
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ขัน้ ตอนที ่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด (Planning) เป็ นช่วงของการวางแผนการจัด
กิจกรรมพิเศษในทุกส่วน ตังแต่
้ การออกแบบ (Design) และการระดมคิดสร้ างสรรค์งานภายใต้
กรอบของกลยุทธ์การสื่อสาร รวมไปถึงการบริหารจัดการโซ่อปุ ทาน (Supply chain
management) การเลือกสถานที่จดั งาน และการบริ หารความเสีย่ ง (Risk management) เพื่อ
ป้องกันปั ญหาหรื อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ขัน้ ตอนที ่ 3 การปฏิ บตั ิ ตามแผน (Implementation) คือการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในวันงาน เพื่อส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ เป็ นการทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการประสานงานกับทุกฝ่ าย
มีการประชุมทีมงาน เตรี ยมความพร้ อม ตกแต่งสถานที่ ซักซ้ อม และดําเนินกิจกรรมพิเศษ ณ วัน
งาน
ขัน้ ตอนที ่ 4 การประเมิ นผล (Evaluation) เป็ นการติดตาม (Monitor) และแก้ ไข
ข้ อผิดพลาด (Correct) ซึง่ การประเมินผลนันสามารถทํ
้
าได้ ใน 2 รูปแบบคือ 1) การประเมินผล
กิจกรรมพิเศษ ในแง่วตั ถุประสงค์ ผู้เข้ าร่วมงาน ผู้เข้ าชมงาน การรายงานข่าวทางสือ่ มวลชน และ
ความสําเร็จในการสื่อสารข้ อมูลขององค์กรหรื อแบรนด์ และ 2) การประเมินผลการจัดงานของ
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษกับลูกค้ าเพื่อติดตามและเรี ยนรู้ข้อผิดพลาดในการทํางาน ซึง่
ข้ อมูลจากการประเมินผลทังสองรู
้
ปแบบนี ้ สามารถนําไปปรับปรุงการทํางาน รวมถึงพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมพิเศษใหม่ ๆ ให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายได้ ดียิ่งขึ ้น
ผู้วิจยั สามารถนําแนวคิดเรื่ องขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษมาเป็ นแนวทางใน
การทําความเข้ าใจกับข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมในองค์กรธุรกิจที่รับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษหรื อ Event Agency ว่าการทํางานของเอเจนซีม่ ีวิธีการอย่างไร เพื่อนําเสนอ
ผลการวิจยั ได้ อย่างเป็ นระบบ
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.7.1 การจัดกิจกรรมพิเศษ / การสื่อสารการตลาดผ่ านกิจกรรม
ชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต (2544) ได้ ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การด้ านการตลาดเชิง
กิจกรรมของบริ ษัท ซี.เอ็ม. ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด เพื่อศึกษาเกณฑ์ที่ลกู ค้ าให้ ความสําคัญในการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ ษัท ซี.เอ็ม. ออร์ กาไนเซอร์ จํากัด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้ า
เปรี ยบเทียบกับออร์ กาไนเซอร์ อื่น ๆ โดยใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้ าจํานวน 7 รายและการ
วิจยั เชิงสํารวจด้ วยแบบสอบถาม จํานวน 93 ชุด (ราย) จาก 52 องค์กร
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ผลการศึกษาพบว่าลูกค้ าเลือกใช้ ออร์ กาไนเซอร์ โดยดูจากผลงาน ความเชี่ยวชาญของ
บริษัทและงบประมาณ ในด้ านคุณสมบัตทิ ี่จะสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ประกอบด้ วย
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านภายในเวลาที่กําหนด ความสามารถในการบริหารงาน ณ วันงาน
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ความสามารถในการนําเสนอกลยุทธ์การจัดงานที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ การให้ บริ การที่ค้ มุ ค่ากับอัตราค่าบริการ และความรับผิดชอบของ
พนักงาน
วิลสา กลางณรงค์ (2543) ทําการศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการตลาดเชิงกิจรรมที่วยั รุ่นสนใจ ปั จจัยที่มีผลต่อการเข้ าร่วม
การตลาดเชิงกิจกรรมของวัยรุ่น และทัศนคติที่มีตอ่ การตลาดเชิงกิจกรรมด้ านดนตรี กีฬา
ภาพยนตร์ โดยทําการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้ วยการสนทนากลุม่ กับกลุม่ เป้าหมายอายุ 15-19 ปี
จํานวน 32 คน
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า รูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมที่วยั รุ่นให้ ความสนใจ คือ
ดนตรี กีฬา การประกวดแข่งขัน ภาพยนตร์ หากวัยรุ่นจะเข้ าร่วมการตลาดเชิงกิจกรรมก็จะ
พิจารณาจากรูปแบบของกิจกรรม เพื่อน ดารา สถานที่ วันเวลา และของที่ระลึก นอกจากนี ้ยังพบ
อีกว่ากลุม่ วัยรุ่นมีทศั นคติที่ดตี อ่ กิจกรรมด้ านดนตรี กีฬาและภาพยนตร์ โดยที่เพศหญิงจะมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ กิจกรรมด้ านดนตรี ส่วนเพศชายจะมีทศั นคติที่ดีตอ่ กิจกรรมด้ านกีฬา
Wood (2009) ศึกษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมการตลาด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับนักวิชาชีพด้ านสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมซึง่ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการประเมินผลการ
สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนันมี
้ หลากหลาย ตังแต่
้ การวัดจํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ เป็ นการ
ประเมินผลแบบง่ายที่สดุ รวมทังการตอบแบบสอบถามเกี
้
่ยวกับทัศนคติของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม การ
จัดทํากฤตภาค (News Clipping) เพื่อประเมินการเปิ ดรับข่าวสาร ซึง่ Wood เห็นว่ารูปแบบการ
ประเมินผลทังหมดนี
้
้ เป็ นการประเมินผลที่เน้ นไปที่ตวั กิจกรรมพิเศษเป็ นหลัก
อย่างไรก็ตาม นักวิชาชีพด้ านสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนันยอมรั
้
บถึงความสําคัญของ
การวัดผลกระทบของกิจกรรมพิเศษ แต่นกั วิชาชีพท่านหนึง่ ได้ อธิบายว่าเป็ นการยากที่จะได้ รับ
งบประมาณมาวัดทัศนคติของผู้เข้ าร่วมกิจกรรมหลังจากงานเสร็จสิ ้นไปแล้ ว นอกจากนี ้ ความยาก
ของการประเมินผลยังอยูท่ ี่มาตรฐานของวิธีการประเมินผลและตัวชี ้วัดความสําเร็จ ปั ญหาในการ
แยกผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตัวอื่น ๆ
รวมถึงการขาดงบประมาณในการดําเนินการ ดังนัน้ ในการที่จะพัฒนาวิธีการประเมินผล
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นักวิชาชีพจึงอยากจะเห็นรายชื่อรูปแบบหรื อวิธีการที่พวกเขาสามารถประยุกต์ใช้ หรื อนําไปพัฒนา
ต่อได้
2.7.2 การสื่อสารการตลาดผ่ านกิจกรรมกับแบรนด์ และภาพลักษณ์
เพ็ญสุดา ประถมกรึก (2545) ศึกษาระดับการเชื่อมโยงการตลาดเชิงกิจกรรมและตรา
สินค้ ากับ ทัศนคติ ภาพลักษณ์ตอ่ การตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้บริ โภคต่อการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีระดับการเชื่อมโยงกับตรา
สินค้ าต่างกัน กับทัศนคติของผู้บริโภคที่มีตอ่ ตราสินค้ าที่สนับสนุนกิจกรรม และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของการตลาดเชิงกิจกรรมที่มีระดับการเชื่อมโยงกับตราสินค้ าต่างกัน
กับภาพลักษณ์ของตราสินค้ าที่สนับสนุนกิจกรรม ซึง่ งานวิจยั ดังกล่าวได้ ทําการวิจยั เชิงสํารวจด้ วย
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด กับกลุม่ เป้าหมายอายุระหว่าง 15-24 ปี และศึกษากิจกรรม 2
ประเภทคือกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมดนตรี โดยมี 6 ตราสินค้ าที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของผู้บริโภคและภาพลักษณ์ตอ่ การตลาดเชิงกิจกรรมมี
ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติของผู้บริ โภคและภาพลักษณ์ตอ่ ตราสินค้ าที่สนับสนุนกิจกรรมในเชิงบวก
ทัง้ 2 กิจกรรม นอกจากนี ้ ยังพบอีกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่ร่วมกิจกรรมมีทศั นคติ ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่
กิจกรรมและตราสินค้ ามากกว่าผู้ที่ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
จิตรภัทร์ จึงอยูส่ ขุ (2543) ศึกษาการมีสว่ นร่วม ทัศนคติ การตัดสินใจซื ้อ ความภักดีตอ่
ตราสินค้ าของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีตอ่ สินค้ าความเกี่ยวพันสูงและสินค้ าความ
เกี่ยวพันตํ่า ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม โดยทําการวิจยั เชิงสํารวจด้ วยแบบสอบถามจํานวน
600 กลุม่ ตัวอย่าง กับกิจกรรมของ 2 แบรนด์ คือ โนเกีย (สินค้ าความเกี่ยวพันสูง) และการ
ประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ล (สินค้ าความเกี่ยวพันตํ่า) ผลการสํารวจที่นา่ สนใจคือ การมีสว่ นร่วม
ในการตลาดเชิงกิจกรรมไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อในสินค้ าความเกี่ยวพันตํ่า แต่การมี
ส่วนร่วมจะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อในสินค้ าความเกี่ยวพันสูง
นัดดาว ชัยรัต (2552) ทําการศึกษากระบวนการสื่อสารของบริษัทผู้ผลิตเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ผา่ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ และทัศนคติของผู้รับสาร โดยใช้ วิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในแนวทางการศึกษาเอกสาร (Content Analysis) และการ
สนทนากลุม่ กับผู้รับสาร (Focus Group) ด้ วยการศึกษา 4 แบรนด์ ผ่าน 96 กิจกรรม
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การศึกษาพบว่าผู้ผลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์นิยมใช้ การเดินสายเพื่อแสดงผลงาน หรื อ
Road Show มากที่สดุ รองลงมา คือกิจกรรมบันเทิง กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณะ และกิจกรรม
การประกวด โดยประเภทของกิจกรรมพิเศษที่ไม่พบคือ กิจกรรมจัดแข่งขัน เยี่ยมชมโรงงาน
ทดลองสินค้ าโดยไม่คดิ มูลค่า กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการแสดงสินค้ า โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรมพิเศษที่พบมากที่สดุ คือเพื่อผลการตลาด ซึง่ การจัดกิจกรรมพิเศษของผู้ผลิตเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ แบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ การจัดงานใหญ่ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ และจัดเพียงครัง้ เดียว
โดยเน้ นความแปลกใหม่ให้ เป็ นที่สนใจของประชาชน และมีใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่หลากหลายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรมเพื่ออาศัยพื ้นที่สื่อมวลชนในการ
ประชาสัมพันธ์ หรื อ การจัดงานเล็ก แต่จดั บ่อย ๆ ต่อเนื่องอย่างมีแบบแผน โดยเป็ นการสื่อสารใน
เรื่ องซํ ้า ๆ ไม่คอ่ ยใช้ เครื่ องมือสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เพราะไม่เน้ นการเป็ นข่าวในสื่อมวลชน
Sneath และคณะ (Sneath, et al., 2005) ได้ ทําการวัดประสิทธิผลของการเป็ น
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ของผู้ผลิตรถยนต์รายหนึง่ โดยการใช้ แบบสอบถามกับผู้เข้ าร่วมงาน
จํานวน 565 คน เพื่อศึกษาประสบการณ์ของผู้เข้ าร่วมงานที่มีตอ่ นิทรรศการของผู้สนับสนุน
้
นไปได้ ในการจะซื ้อสินค้ า
ทัศนคติที่มีตอ่ ผู้สนับสนุนและผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน รวมทังความเป็
ของผู้สนับสนุนในอนาคต การศึกษาพบว่า ผู้เข้ าร่วมงานมากกว่าครึ่งหนึง่ มีทศั นคติที่ดีตอ่
ผู้สนับสนุนหลังจากที่เข้ ามาร่วมงานนี ้ ยิ่งถ้ าได้ เข้ าร่วมชมนิทรรศการหรื อบูธ (Booth) ของ
ผู้สนับสนุนก็จะยิ่งมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้สนับสนุน ซึง่ Sneath และคณะจึงสรุปว่า ประสบการณ์ที่มี
กับสินค้ าจะเป็ นตัวบ่งชี ้สําคัญต่อมุมมองที่จะมีตอ่ ผู้สนับสนุนและสินค้ า นอกจากนี ้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ประมาณ 40%) ก็จะพิจารณารถยนต์ของผู้สนับสนุนนี ้หากจะซื ้อรถครัง้
ต่อไป และแน่นอนว่าผู้ที่เข้ าชมบูธของผู้สนับสนุนมีแนวโน้ มที่จะซื ้อรถของผู้สนับสนุนมากกว่าผู้
ไม่ได้ เข้ าชมอย่างมีนยั สําคัญ ประสบการณ์กบั สินค้ ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อในอนาคต
มากกว่าการแค่ได้ ยินชื่อผู้สนับสนุน เห็นโลโก้ หรื อการสื่อสารอื่น ๆ ภายในงาน ดังนันการ
้
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เข้ าชมงานกับสินค้ าจึงมีความสําคัญยิ่งต่อการตัดสินใจซื ้อ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังหมดนี
้
้ช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ทําความเข้ าใจกับผลการวิจยั ว่ามีความเหมือน
หรื อแตกต่างจากงานวิจยั อื่นอย่างไร
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2.8 บทสรุ ป
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับข้ องแบรนด์ การจัดกิจกรรมพิเศษ และ
การสื่อสารการตลาด ทําให้ ผ้ วู ิจยั พบว่าการศึกษาเรื่ องการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ของภาคธุรกิจในองค์รวมนันมี
้ อยูอ่ ย่างจํากัด ตําราหรื อเอกสารจากนักวิชาการต่างชาติ ก็จะพูดถึง
การจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของอุตสาหกรรมบริการ การท่องเที่ยวหรื อสันทนาการ นอกจากนี ้
งานวิจยั การจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมในต่างประเทศก็ยงั มีไม่มาก
นัก และส่วนใหญ่ก็จะเน้ นที่การศึกษาประสิทธิผลของการไปเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ในกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ศึกษาความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจมากกว่าที่จะศึกษาในเชิงการสื่อสารแบรนด์องค์กร และที่สําคัญ
งานวิจยั ในประเทศไทยเองก็เป็ นงานที่ศกึ ษาการกลยุทธ์ของการจัดกิจกรรมพิเศษของแต่ละ
กิจกรรมหรื อองค์กร มากกว่าที่จะเป็ นการศึกษาในแบบองค์รวม ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงให้ ความสนใจกับ
การศึกษากิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยแบบองค์รวม โดย
แนวคิด ทฤษฎีตา่ ง ๆ ที่ได้ นําเสนอไปนัน้ ไม่ได้ นํามาใช้ ในการคาดการณ์ข้อค้ นพบจากการเก็บ
ข้ อมูลในรูปแบบต่าง ๆ แต่จะช่วยผู้วิจยั ในการสังเคราะห์ข้อค้ นพบ และรายงานผลการวิจยั ได้
อย่างเป็ นระบบ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผลการวิจยั ที่น่าเชื่อถือ ย่อมมาจากการวางแผนการวิจยั ที่เป็ นระบบ บทนี ้จะกล่าวถึง
ระเบียบวิธีวิจยั ที่ผ้ วู จิ ยั ได้ นํามาประยุกต์ใช้ โดยจะอธิบายอย่างละเอียดถึงประชากรและ
กรณีศกึ ษาในงานวิจยั ระยะเวลาและพื ้นที่ที่ทําการวิจยั วิธีวทิ ยาในการวิจยั การเข้ าถึงข้ อมูล
วิธีการเก็บข้ อมูล ความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือของข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึง่ การ
วางแผนในการวิจยั ครัง้ นี ้ ทําขึ ้นด้ วยหวังผลว่าจะได้ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการทําความเข้ าใจกับการ
ใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
3.1 ประชากรและกรณีศกึ ษา
การวิจยั ดังกล่าวเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ดังนันผู
้ ้ วิจยั ยึดหลักการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก
(Key Informant) ที่มีลกั ษณะตรงกับขอบเขตการวิจยั ดังนี ้
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการไปสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้น (Created Event) โดย
หน่วยงานภาคเอกชนหรื อองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม โดยผู้วิจยั จะเลือกกรณีศกึ ษาเฉพาะ
กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นเพื่อการสื่อสารแบรนด์ นัน่ คือการสื่อสารแบรนด์องค์กร หรื อการสื่อสาร
แบรนด์ของผลิตภัณฑ์หรื อบริการขององค์กรเท่านัน้ ไม่สนใจกิจกรรมพิเศษที่เป็ นการส่งเสริ มการ
ขาย หรื อกิจกรรมพิเศษที่องค์กรเข้ าไปเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ การสุม่ ตัวอย่างใช้ การสุม่ ตามความสะดวก
(Convenience Sampling) โดยเลือกกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปร่วมสังเกตการณ์ได้
ซึง่ กิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็ น
1. กิจกรรมแถลงข่าว (Press Conference) ขององค์กรภาคธุรกิจ โดยเป็ นการเปิ ดตัว
สินค้ าหรื อบริ การใหม่ของธุรกิจธนาคารและบัตรเครดิตกับสื่อมวลชน จํานวน 3
กิจกรรม การแถลงข่าวเกี่ยวกับนโยบาย วิสยั ทัศน์ขององค์กรธุรกิจด้ านการประกันภัย
ประกันชีวิต จํานวน 1 กิจกรรม และการแถลงข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะกุศลของ
องค์กรธุรกิจประเภทเครื่ องสําอางจํานวน 1 กิจกรรม รวมเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
แถลงข่าว 5 กิจกรรม
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2. กิจกรรมเปิ ดตัวสินค้ าหรื อบริการใหม่ (Product Launching) ของธุรกิจบัตรเครดิต
จํานวน 1 กิจกรรม
3. กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (PR and
CSR Event) โดยเป็ นกิจกรรมสาธารณะกุศลขององค์กรธุรกิจประเภทเครื่ องสําอาง
จํานวน 2 กิจกรรม
4. กิจกรรมที่เป็ นงานมอบรางวัลจากการประกวด รวมทังเป็
้ นการสร้ างความสัมพันธ์กบั
กลุม่ เป้าหมายขององค์กรธุรกิจประเภทเครื่ องดื่มนํ ้าอัดลม จํานวน 1 กิจกรรม
5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการ (Exhibition) ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
และสภาหอการค้ าไทย จํานวน 2 กิจกรรม ทําให้ เห็นการมีสว่ นร่วมขององค์กรภาค
ธุรกิจต่าง ๆ ในการไปร่วมนิทรรศการอีกด้ วย
ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปอยูร่ ่วมในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่เรี ยกตัวเองว่า Event
Agency หรื อ Event Organiser เพื่อจะได้ มีโอกาสสัมผัสสิง่ ที่เกิดขึ ้น (การทํางานจัดกิจกรรม
พิเศษ) โดยตรง ผู้วจิ ยั เลือกกรณีศกึ ษา คือบริษัทที่รับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ทํางานให้ กบั
ลูกค้ าในทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ การวางแผน จัดกิจกรรมไปถึงจนการประเมินผลกิจกรรม ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ การ
สุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเข้ าไปสังเกตการณ์ในองค์กรรับงาน
กิจกรรมพิเศษที่อนุญาตให้ นกั วิจยั เข้ าไปร่วมงานอย่างเต็มใจ
้ กวิชาชีพ
นอกจากนี ้ ผู้วจิ ยั ยังได้ สมั ภาษณ์นกั วิชาชีพด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษ รวมทังนั
ด้ านการสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด หรื อการประชาสัมพันธ์ที่ร่วมงานกับบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารการตลาดอย่างสมํ่าเสมอ
ในการเลือกกรณีศกึ ษานัน้ ผู้วิจยั ใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เจาะจงเฉพาะองค์กรธุรกิจหรื อนักวิชาชีพที่เต็มใจที่จะให้ สมั ภาษณ์เก็บข้ อมูล โดยเฉพาะผู้ให้
สัมภาษณ์จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ในเรื่ องการจัดกิจกรรมพิเศษ หรื อเป็ น Key Informants อย่าง
แท้ จริ ง ยังอยูใ่ นวงการการจัดกิจกรรมพิเศษ และที่สาํ คัญก็คือจะต้ องยินดีที่จะให้ สมั ภาษณ์ ซึง่
หลักเกณฑ์นี ้เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ Spradley (1970 อ้ างถึงในชาย โพธิสติ า, 2550: 277-279)
แนะนําสําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพโดยทัว่ ไป
นอกจากนี ้ ผู้วจิ ยั ยังใช้ การสุม่ ตัวย่างแบบแบบสโนว์บอลหรื อลูกโซ่ (Snowball Sampling)
ร่วมด้ วย โดยจะให้ ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์แนะนําผู้ให้ ข้อมูลที่ร้ ูจกั ตนเองรู้จกั หรื อคุ้นเคย เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายขึ ้น ซึง่ จากประสบการณ์ของผู้วิจยั พบว่าความสัมพันธ์สว่ นตัว
(Personal Connection) หรื อการแนะนําต่อ มีผลต่อความสําเร็จในการเก็บข้ อมูลงานวิจยั ใน
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ประเทศไทย เพราะผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ยินดีที่จะมีสว่ นร่วมในงานวิจยั หากได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกันมา
หรื อมีคนแนะนําต่อมาให้ อย่างเช่น จากการสัมภาษณ์ผ้ จู ดั การฝ่ ายภาพลักษณ์องค์กรของ
ธนาคารแห่งหนึง่ ทําให้ ได้ รับการแนะนําต่อไปยังกรรมการผู้จดั การของบริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษ
ชื่อดังแห่งหนึง่ เป็ นต้ น
นักวิชาชีพที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักของงานวิจยั นี ้ ประกอบไปด้ วย
1. คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ กรรมการผู้จดั การบริษัท CMC จํากัด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลุม่
บริ ษัท CMO จํากัด (มหาชน) มีประสบการณ์ทํางานด้ านกิจกรรมพิเศษให้ กบั CMO
รวม 13 ปี
2. คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช กรรมการผู้จดั การบริษัท I-Nine บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจด้ านกิจกรรมพิเศษมาแล้ ว 16 ปี
3. คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ ายสื่อสารการตลาดของธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ดูแลส่วนงานด้ านกิจกรรมพิเศษขององค์กร มีประสบการณ์ด้าน
กิจกรรมพิเศษมา 11 ปี
4. คุณสุธนา หงส์ทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สํานักกิจกรรมสื่อสารองค์กร บริษัท เครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
มากกว่า 20 ปี
5. คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข ผู้จดั การภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) มีประสบการด้ านงานโฆษณา สือ่ สารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กรไม่
ตํ่ากว่า 10 ปี ดํารงตําแหน่งผู้จดั การภาพลักษณ์องค์กรให้ ธนาคารแห่งนี ้มา 7 ปี
6. คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล กรรมการผู้จดั การบริษัท สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริ ษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ขนาดกลางที่เปิ ดดําเนินธุรกิจมาแล้ ว 17 ปี
3.2 ระยะเวลาในการทําวิจัยและพืน้ ที่ท่ ที าํ การวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการวิจยั ประมาณ 1 ปี 1 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2555 ถึงเดือน
เมษายน 2556 ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปร่วมงานกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดเล็กแห่งหนึง่
คือ Masterpiece Organizer ตังแต่
้ เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2555 ซึง่ มีสํานักงานอยูท่ ี่ซอย
ลาดพร้ าว 71 และทําการสัมภาษณ์นกั วิชาชีพด้ านต่าง ๆ ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือน
มกราคม 2556 ซึง่ ก็เป็ นช่วงเวลาเดียวกับการไปสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นโดยองค์กร

44

ธุรกิจ ซึง่ ส่วนมากแล้ วองค์กรธุรกิจจะจัดกิจกรรมพิเศษที่โรงแรมหรื อศูนย์การค้ าที่มีชื่อเสียงใจ
กลางเมือง เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานสะดวกในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม นอกจากนี ้การจัดกิจกรรม
พิเศษในศูนย์การค้ ายังได้ รับความสนใจจากผู้ชมหรื อผู้ใช้ บริการของศูนย์การค้ าอีกด้ วย พื ้นที่ที่
งานวิจยั นี ้เก็บข้ อมูลเกิดขึ ้นในกรุงเทพมหานคร
3.3 วิธีวิทยาในการวิจยั
งานวิจยั นี ้ประยุกต์ใช้ วิธีการสร้ างทฤษฎีฐานราก หรื อการวิจยั แบบสร้ างทฤษฎีจากข้ อมูล
(Grounded Theory) ซึง่ เป็ นการวิจยั แบบอุปนัย โดยนักวิจยั จะไม่เริ่ มทํางานวิจยั จากกรอบแนวคิด
หรื อทฤษฎีใดๆ แต่จะมุง่ เน้ นที่การเก็บข้ อมูลเพื่อนํามาตังเป็
้ นสมมติฐาน และทําการทดสอบ
สมมติฐานพร้ อมกับเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ อย ๆ จนกว่าข้ อมูลและสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ จะอิ่มตัว
(Saturation) จึงจะทําการสรุปและหาคําอธิบายเชิงทฤษฎีของปรากฏการณ์นนั ้ ๆ (ชาย โพธิสติ า,
2550)
Getz (2007: 360) ให้ ความเห็นไว้ วา่ วิธีการสร้ างทฤษฎีฐานรากนี ้ จะสามารถสร้ างองค์
ความรู้สําหรับการศึกษาการจัดกิจกรรมพิเศษได้ เพราะวิธีวิทยานี ้ ทําให้ เกิดความรู้และทฤษฎีจาก
ข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาอย่างเป็ นระบบ ผู้วจิ ยั จะทําการสังเกตและเก็บข้ อมูล
หลังจากนันก็
้ จะนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ แล้ วจึงเกิดการอธิบายหรื อการสร้ างทฤษฎี
ด้ วยเงื่อนไขของระยะเวลาของงานวิจยั ที่ไม่อาจทําให้ นกั วิจยั ทดสอบสมมติฐานจนกระทัง่
ได้ เป็ นทฤษฎีหรื อคําอธิบายเชิงทฤษฎีได้ ในการวิจยั ครัง้ เดียว นอกจากนี ้กรอบแนวคิดหรื อทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษจากเอกสารหรื อตําราของนักวิชาการชาวต่างประเทศอาจจะมี
ผลต่อการเข้ าใจงานวิจยั หรือผลการวิจยั แม้ วา่ งานวิจยั นี ้ก็มิได้ มงุ่ ที่จะทดสอบกรอบแนวคิดหรื อ
ทฤษฎีที่ได้ ทบทวนไว้ ตามแนวทางการวิจยั แบบนิรนัยหรือการวิจยั เชิงปริมาณก็ตาม ผู้วิจยั ได้
พิจารณาแล้ วว่าการวิจยั แบบสร้ างทฤษฎีฐานรากนี ้จะช่วยให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจแนวคิดและวิธีการทํางาน
ของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษ ซึง่ เป็ นความพยายามในการหาคําอธิบายเชิงวิชาการ โดย
ผลการวิจยั นี ้จะเป็ นเสมือน “สะพาน” ในการเชื่อมความรู้เชิงวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ เพื่อ
นําไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษในบริบทของสังคมไทยได้ ตอ่ ไป
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3.4 การเข้ าถึงข้ อมูล
ผู้วิจยั อาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ต่อไปนี ้ในการเข้ าถึงข้ อมูลกิจกรรมพิเศษ
3.4.1 เพื่อน ผู้วิจยั มีเพื่อนรุ่นน้ องที่ปฏิบตั งิ านในสายการตลาดขององค์กรภาคเอกชนที่
ต้ องจัดกิจกรรมพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ ผู้วจิ ยั จึงขอให้ เพื่อนรุ่นน้ องแนะนําบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ หรื อ Event Agency ให้ กบั ผู้วิจยั เพื่อติดต่อขอไปเก็บข้ อมูลด้ วยการสังเกตการณ์
แบบบทบาทที่เน้ นการเป็ นนักวิจยั มากกว่าการมีสว่ นร่วม (observer-as-participant) ด้ วยสาย
สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนรุ่นน้ องกับบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ทําให้ ผ้ วู จิ ยั ได้ รับการตอบรับ
ให้ เข้ าไปร่วม “ฝึ กงาน” กับบริ ษัทอย่างเต็มใจ นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังมีเพื่อนที่ปฏิบตั งิ านในสาย
สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด และในบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษซึง่ บุคคลเหล่านี ้ช่วย
ให้ ผ้ วู ิจยั สามารถเข้ าถึงนักวิชาชีพด้ านต่าง ๆ เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกได้
3.4.2 บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ (Event Agency) หลังจากที่ผ้ วู จิ ยั ได้ รับ
โอกาสให้ เข้ าไปร่วมงานกับบริ ษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษในฐานะพนักงานฝึ กงานแล้ ว ผู้วิจยั ก็
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่บริษัทนี ้บริ หารจัดการให้ กบั องค์กรธุรกิจต่าง ๆ
รวมทังได้
้ มีโอกาสร่วมบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในวันงาน ทําให้ ได้ รับประสบการณ์ตรงจากการ
ทํางานและเป็ นข้ อมูลเชิงลึกที่ไม่สามารถหาได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกใด ๆ
3.5 วิธีการเก็บข้ อมูล
งานวิจยั นี ้จะประยุกต์ใช้ วิธีการเก็บข้ อมูล 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน นัน่ คือ
3.5.1 การสังเกตการณ์ในบทบาทนักวิจยั อย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Observer) โดย
ผู้วิจยั เข้ าร่วมงานกิจกรรมพิเศษที่จดั โดยองค์กรธุรกิจ เพื่อสังเกตการณ์วิธีการจัดกิจกรรมพิเศษ
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ เพื่อบันทึกข้ อมูลด้ วยกล้ องถ่ายภาพนิ่งและกล้ องวีดทิ ศั น์ ข้ อมูลที่ได้ จะ
นํามาใช้ ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลและตอบปั ญหาการวิจยั
3.5.2 การสังเกตการณ์ในบทบาทที่เน้ นการเป็ นนักวิจยั มากกว่าการมีสว่ นร่วม (Observeras Participant) ซึง่ ผู้วิจยั เข้ าไปอยูร่ ่วมในองค์กรหรื อหน่วยงานที่จะศึกษา เพื่อจะได้ มีโอกาสสัมผัส
สิง่ ที่เกิดขึ ้น (การทํางานจัดกิจกรรมพิเศษ) โดยตรง ซึง่ วิธีการนี ้จะทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เข้ าใจกระบวนการ
ทํางาน วิธีคดิ และพฤติกรรมของนักวิชาชีพ เพื่อจะนํามาตีความและอธิบายผลการวิจยั ซึง่ ใน
บทบาทนี ้ชาย โพธิสติ า (อ้ างแล้ ว: 324) ได้ อธิบายว่า ผู้สงั เกตจะเน้ นบทบาทของการเป็ นนักวิจยั
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โดยการค้ นหาข้ อมูลอย่างตรงไปตรงมา แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั ให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์
กับบุคคลต่าง ๆ ในองค์กรที่เข้ าไปร่วม เพื่อให้ ได้ รับความร่วมมือและความไว้ วางใจในการเก็บ
ข้ อมูล หรื อในบทบาทที่วา่ “พยายามเป็ นส่วนหนึง่ ของชุมชน แต่ไม่เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกับคนใน
ชุมชน” (ชาย โพธิสติ า, อ้ างแล้ ว: 324) ข้ อมูลภาคสนามจะถูกบันทึกใน 2 รูปแบบคือ บันทึกข้ อมูล
(Field notes) และบันทึกประจําวัน (Diary) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ รวมทังจะมี
้ การ
บันทึกภาพด้ วยกล้ องถ่ายภาพนิ่งและกล้ องวีดทิ ศั น์ในขณะทํางานอีกด้ วย
ในการบันทึกข้ อมูลภาคสนามนัน้ ผู้วจิ ยั จะประยุกต์ใช้ รูปแบบการบันทึกภาคสนามที่
แนะนําโดย ธีรวุฒิ เอกะกุล (2552) ซึง่ แบ่งบันทึกออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้
1. Observation Note หรื อบันทึกสิง่ ที่สงั เกตได้ ตามความเป็ นจริง เป็ นการบรรยาย
อย่างละเอียดถึงสภาพแวดล้ อม สถานที่ บุคคล คําพูด โดยไม่มีการตีความ
2. Theoretical Note เป็ นการตีความในเบื ้องต้ นโดยในแนวคิดทฤษฎีของนักวิจยั
ประกอบการแสดงความคิดเห็น อาจมีการสร้ างสมมติฐานชัว่ คราว
3. Methodological Note เป็ นบันทึกที่กล่าวถึงระเบียบวิธีวิจยั บันทึกถึงวิธีการที่
ตนเองทําและประสบความสําเร็จ หรื อความบกพร่องของระเบียบวิธีวิจยั ข้ อมูล
จากส่วนนี ้จะช่วยเตือนความจําและช่วยประเมินคุณภาพของข้ อมูลที่ได้ มา
3.5.3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจยั เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 2
กลุม่ คือนักวิชาชีพด้ านการจัดกิจกรรมพิเศษในบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพื่อเข้ าถึง
ข้ อมูลที่อาจจะยังไม่สามารถเก็บได้ จากการสังเกตการณ์ และนักวิชาชีพด้ านการการสื่อสารองค์กร
สื่อสารการตลาด หรื อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ าใจวิธีคดิ การทํางานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พิเศษทังในมุ
้ มมองของผู้วา่ จ้ างและผู้ปฏิบตั งิ านจัดกิจกรรม แนวคําถามที่ผ้ วู ิจยั ใช้ สมั ภาษณ์
พัฒนามาจากแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ ทบทวนไว้ ในบทที่ 2 โดยแนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกปรากฏอยูใ่ นภาคผนวก ก ซึง่ ผู้วิจยั จะถามคําถามที่คล้ ายคลึงกันกับผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกคน
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ใกล้ เคียงกันสําหรับการเปรี ยบเทียบผลการวิจยั อย่างไรก็ดี บางคําถามจะมีการ
ปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ให้ ข้อมูลหลัก แนวคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์เชิงลึกนัน้
เป็ นเสมือนแนวทางในการเก็บข้ อมูล เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับข้ อมูลที่ครอบคลุมในทุกการสัมภาษณ์ แต่
ผู้วิจยั ก็พร้ อมที่จะซักถามเพิม่ หากมีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ ้นในระหว่างการสัมภาษณ์
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3.6 ความเชื่อมั่นและความน่ าเชื่อถือต่ อข้ อมูล
งานวิจยั นี ้ ผู้วจิ ยั ได้ ประยุกต์ใช้ Triangulation หรื อ “การใช้ หลากหลายวิธีและหลาย
มุมมองในการวิจยั ” (บ้ างก็เรียก “การตรวจสอบแบบสามเส้ า”) เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือหรื อความ
มัน่ ใจให้ กบั ผลการวิจยั ตามที่ Bryman (2004) ได้ แนะนําไว้
แม้ วา่ การใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั (Triangulation) ได้ รับเสียง
วิพากษ์ วิจารณ์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้ าใจผิดที่วา่ การใช้ หลากหลายวิธีและหลาย
มุมมองในการวิจยั เป็ น “วิธีการ” ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั การวิจยั (Seale, 1999: 56)
นักวิจยั อย่าง Bloor และคณะ (2002: 12-3) ต่อต้ านการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการ
วิจยั นี ้ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ข้ อมูลที่ได้ จากเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีที่แตกต่างกันไป เนื่องจาก
ข้ อมูลจากวิธีการเก็บข้ อมูลที่แตกต่างกัน ไม่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้ แต่นกั วิจยั แนวสัจจ
นิยมวิจารณ์ (Critical Realism) อย่างเช่น Olsen (2002 อ้ างถึงใน McEvoy & Richards, 2003)
ชี ้แจงว่าการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั เป็ นจะช่วยให้ นกั วิจยั เข้ าใจ
ปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์ขึ ้น เพราะได้ นําข้ อมูลจากหลากหลายมุมมองมาใช้ วิเคราะห์และ
ตีความ และช่วยให้ นกั วิจยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ สมบูรณ์มากขึ ้น ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงยืนยัน
การใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั (Triangulation) ตามแนวทางของนักวิจยั แนว
สัจจนิยมวิจารณ์ (Critical Realism) เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าใจปรากฎการณ์อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ Seale (1999: 61) ยังได้ สรุปอีกว่า ถ้ าหากนักวิจยั ประยุกต์ใช้ หลากหลายวิธีและหลาย
มุมมองในการวิจยั อย่างระมัดระวังแล้ ว ความน่าเชื่อถือของงานวิจยั ก็จะเกิดขึ ้น เนื่องจากข้ อมูลที่
ได้ จากวิธีการเก็บข้ อมูลที่แตกต่างกันจะช่วยสนับสนุนข้ อค้ นพบหลักได้ เป็ นอย่างดี
สําหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ข้อมูล ข้ อสังเกตที่เป็ นประสบการณ์ตรงจากการเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ รวมทังการสั
้
งเกตการณ์ในบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวนี ้ จะช่วยขยายผลในการทําความเข้ าใจข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาชีพ ทําให้ การวิเคราะห์และอภิปรายผลมีความลุม่ ลึกมากยิง่ ขึ ้น แต่
ไม่ได้ นําวิธีการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั มาสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ข้ อค้ นพบ
การวิจยั ดังที่ Olsen (2004) ได้ กล่าวไว้ วา่ วิธีการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั
เป็ นเสมือนการเรี ยนรู้ ไม่ใช่การยืนยันความถูกต้ อง
นอกจากนี ้ ข้ อมูลจากการสังเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษหรื อการสัมภาษณ์เชิงลึก จะนํามา
ค้ นหาความเชื่อมัน่ ภายใน (Internally validated) ด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบข้ อมูลคงที่ (Constant
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Comparative Method) ของ Silverman (2005) นัน่ คือข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตการณ์กิจกรรม
พิเศษทุกกิจกรรมจะนํามาเทียบเคียงกับสมมติฐานที่ค้นพบและนํามาเปรี ยบเทียบกับกิจกรรม
พิเศษครัง้ อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละครัง้ ก็จะนํามา
เปรี ยบเทียบกันเพื่อหาข้ อค้ นพบที่มีร่วมกัน การเปรี ยบเทียบข้ อมูลนี ้ ถือว่าเป็ นการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือให้ กบั ข้ อมูลที่ได้ ในงานวิจยั นี ้
3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สําหรับข้ อมูลจากการสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ และข้ อมูลจากการไปมีสว่ นร่วม
ในบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ ผู้วิจยั นําบันทึกภาคสนาม พร้ อมทังภาพถ่
้
าย
ภาพเคลื่อนไหว และผลงานที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําให้ กบั บริษัทเพื่อเสนอลูกค้ า มาจัดหมวดหมูต่ ามลักษณะ
และเนื ้อหาของคําตอบและข้ อมูลที่ได้ ในทํานองเดียวกัน ผู้วิจยั นําบทสัมภาษณ์จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกมาถอดเทปแบบคําต่อคํา และนํามาจัดหมวดหมูต่ ามลักษณะและเนื ้อหาของคําตอบและ
ข้ อมูลต่อไป
หมวดหมูข่ องข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั กําหนด ประกอบไปด้ วย ความหมายของกิจกรรมพิเศษ
ความหมายของแบรนด์ รูปแบบ/ประเภทของกิจกรรมพิเศษ หน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษ การบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ความคิดสร้ างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษกับองค์กรธุรกิจ ซึง่ ในแต่ละหมวดหมูก่ ็จะมีประเด็นย่อย ๆ ตามลักษณะของ
ข้ อมูลที่พบ เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็ นไปอย่างง่ายดายและเป็ นระบบ
ผู้วิจยั ทําการจัดเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในพร้ อม ๆ กันตลอดระยะเวลาที่ดาํ เนินการ
วิจยั นัน่ คือ หลังจากที่ดําเนินการเก็บข้ อมูลเสร็ จในแต่ละครัง้ ก็จะเขียนบันทึกภาคสนามอย่าง
ละเอียด รวมทังนํ
้ าข้ อมูลจากวีดทิ ศั น์ และภาพถ่ายที่ได้ จากการสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษ มาจัด
หมวดหมู่ ซึง่ วิธีการนี ้ทําให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่ายังต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมในส่วนใดบ้ างในระหว่างการ
ดําเนินการวิจยั และยังได้ ข้อสรุปในเบื ้องต้ นเพื่อพยายามตอบปั ญหานําวิจยั และนําผลการ
วิเคราะห์เบื ้องต้ นมาใช้ การตังคํ
้ าถามเพิ่มเติมสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพด้ านการจัด
กิจกรรมพิเศษ และนักวิชาชีพด้ านการสื่อสารองค์กร การสื่อสารการตลาดหรื อการประชาสัมพันธ์
เพื่อพยายามหาคําตอบที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ รับจากการสังเกตการณ์
ในการวิเคราะห์นนั ้ ผู้วิจยั ได้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางของนภาภรณ์ หะวานนท์ (2539 อ้ างถึง
ใน ไพโรจน์ วิไลนุช, 2551: 41) ที่ได้ เสนอให้ จดั กลุม่ มโนทัศน์ที่เหมือนกัน คล้ ายคลึงกันให้ อยูใ่ น
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กลุม่ เดียวกัน และนํามโนทัศน์ที่ได้ มาเชื่อมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์เป็ นข้ อเสนอ (Proposition) ใน
ประเด็นต่าง ๆ ซึง่ ข้ อเสนอนี ้จะทําให้ เห็นแบบแผนพฤติกรรมที่จะนําไปสูก่ ารสรุปและตีความเพื่อ
การตอบปั ญหานําวิจยั ต่อไป
ในกระบวนการวิเคราะห์ สรุป ตีความและอภิปรายข้ อมูลนัน้ นักวิจยั จะใช้ ข้อมูลที่ได้ จาก
การเก็บข้ อมูลทัง้ 3 วิธีมาตีความและอภิปรายร่วมกัน ซึง่ ถือว่าเป็ นการทํางานแบบ Triangulation
หรื อ “การใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั ” (ชาย โพธิสติ า, 2550: 315) ซึง่ วิธีการนี ้
Olsen (2002 อ้ างถึงใน McEvoy & Richards, 2003) ชี ้แจงว่าเป็ นจะช่วยให้ นกั วิจยั เข้ าใจ
ปรากฏการณ์อย่างสมบูรณ์ขึ ้น เพราะได้ นําข้ อมูลจากหลากหลายมุมมองมาใช้ วิเคราะห์และ
ตีความ และช่วยให้ นกั วิจยั สามารถตอบปั ญหาการวิจยั ได้ สมบูรณ์มากขึ ้น
3.8 บทสรุ ป
งานวิจยั เรื่ อง “กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย” นี ้
ถือได้ วา่ เป็ นงานวิจยั ด้ านการสื่อสารการตลาด โดยเลือกใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยวิธีการ
สร้ างทฤษฎีฐานราก เพื่อต้ องการทราบถึงข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์ในปั จจุบนั และเป็ นการวิจยั ที่มีความพยายามในการเก็บข้ อมูลด้ วยการที่
ผู้วิจยั เข้ าไปสังเกตการณ์แบบบทบาทที่เน้ นการเป็ นนักวิจยั มากกว่าการมีสว่ นร่วม (Observer-asParticipant) ในบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ ได้ รับประสบการณ์ตรง ข้ อมูลที่ได้
จากวิธีการเก็บข้ อมูลที่หลากหลายนํามาวิเคราะห์ สรุป และตีความร่วมกัน ภายใต้ แนวทางการใช้
หลากหลายวิธีและหลายมุมมองในการวิจยั หรื อ Triangulation เพื่อให้ การวิเคราะห์และอภิปราย
ผลมีความลุม่ ลึกและสามารถตอบปั ญหานําวิจยั ได้ อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

บทที่ 4
กิจกรรมพิเศษกับการสื่อสารแบรนด์

ในบทที่ 4-7 เป็ นการนําเสนอผลการวิจยั โดยในบทที่ 4 นี ้ ผู้วิจยั นําเสนอมุมมองของนัก
วิชาชีพชาวไทยด้ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ การสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด หรื อการ
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษและแบรนด์ ทังในเชิ
้ งของความหมาย บทบาทของกิจกรรม
พิเศษในการสือ่ สารแบรนด์ขององค์กรธุรกิจ แนวทางการเลือกใช้ หรื อเลือกจัดกิจกรรมพิเศษของ
องค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี ้ช่วยให้ เข้ าใจถึงขอบเขตของงานกิจกรรมพิเศษ รวมทัง้
ความหมายของแบรนด์ในมุมมองของนักวิชาชีพ
4.1 กิจกรรมพิเศษ : การสื่อสารเพื่อสร้ างประสบการณ์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพด้ านกิจกรรมพิเศษ นักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
รวมถึงที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกท่านให้ ความหมายของกิจกรรม
พิเศษไปในทางเดียวกัน โดยสามารถสรุปความหมายของกิจกรรมพิเศษ ได้ ดงั นี ้
กิจกรรมพิเศษเป็ นการสื่อสารแบบสองทางรูปแบบหนึง่ ระหว่างองค์กรกับกลุม่ เป้าหมาย
แต่เป็ นการสื่อสารรูปแบบพิเศษที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง ตอบวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายของการสื่อสารได้ ดี เน้ นการสร้ างประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) ให้ กบั
กลุม่ เป้าหมาย ผ่านสัมผัสทัง้ 5 คือรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายได้ มีสว่ นร่วม
(Participation) หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์หรื อผลิตภัณฑ์ การสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษนี ้ ถือได้
ว่าเป็ นการสื่อสารผ่านจุดสัมผัส (Touch Point) จุดหนึง่ ของแบรนด์เช่นกัน
กิจกรรมพิเศษได้ รับการยอมรับว่าเป็ นสื่อที่มีพลังมากในการสื่อสารแบรนด์ เพราะสามารถ
ทําให้ กลุม่ เป้าหมายรับรู้ ได้ สมั ผัสกับแบรนด์โดยตรง (คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7
พฤศจิกายน 2555) นอกจากนี ้ นักวิชาชีพด้ านการประชาสัมพันธ์อย่างคุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล
ยังมองว่า การจัดกิจกรรมพิเศษยังสามารถทําได้ ทกุ วันโดยผ่านร้ านค้ า หรื อสถานที่ให้ บริ การ นัน่
คือ

51

“…สิ นค้าอุปโภคบริ โภคทีม่ ี หน้าร้าน การทีผ่ บู้ ริ โภคเข้ามา
ทีร่ ้าน มาสัมผัสกับร้าน กับการบริ การ หรื อแม้กระทัง่ ตัว
ผลิ ตภัณฑ์ ก็จะได้รบั ประสบการณ์ตรง (First-hand
Experience) กิ จกรรมพิเศษคือการสัมผัส ซึ่งสามารถทํา
ได้ทกุ วัน”
(คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
ลักษณะของกิจกรรมพิเศษในปั จจุบนั ค่อนข้ างจะแตกต่างจากในอดีต นัน่ คือ ในอดีตจะ
เป็ นการจัดงานที่ใหญ่ และต้ องการให้ เกิดผลกระทบในด้ านความดัง หรื อโดดเด่น เพื่อให้ เป็ นเรื่ อง
ที่กล่าวขวัญถึงในสังคม หรื อ Talk of the town แต่ปัจจุบนั นี ้ ลักษณะของกิจกรรมพิเศษจะอยูใ่ น
วงแคบ โดยเน้ นเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เพื่อต้ องการรักษาการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ใน
กลุม่ เป้าหมายหลัก รวมถึงการทําให้ กิจกรรมพิเศษไปส่งเสริมหรื อสนับสนุนการสื่อสารการตลาด
อื่น ๆ ดังที่คณ
ุ ณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม ผู้ดแู ลการจัดกิจกรรมพิเศษของธนาคารกสิกรไทย ให้ สมั ภาษณ์
ไว้ วา่
“…คือเราเรามองว่าการทีเ่ ราจัดงานงานนึง คนมางาน
วันนึงหมืน่ คน แต่ในขณะทีค่ นหนึ่งหมืน่ คน ไม่ใช่ target
เรา แล้วก็รูปแบบ event ทีเ่ ปลีย่ นไป เราก็จะไม่ไปเน้นตรง
นัน้ เราก็จะเน้นคนมางานสองร้อยคน แต่เป็ น core target
เค้ามาแล้วเค้าจะมีการต่อยอดกับผลิ ตภัณฑ์ เราต่อไปอะไร
อย่างนี ้ ก็มองว่ารู ปแบบมันแคบลง ๆ เรื ่อย ๆ มันแคบลง
ในลักษณะทีก่ ลุ่ม target แต่ทําให้กลุ่ม target หรื อลูกค้า
เราเนีย่ พึงพอใจสูงสุด…”
(คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
นอกจากการจัดกิจกรรมพิเศษที่เน้ นกลุม่ เป้าหมายเฉพาะแล้ ว ปั จจุบนั นี ้ กิจกรรมพิเศษยัง
มีบทบาทเพิ่มมากขึ ้นในฐานะเครื่ องมือสือ่ สารการตลาดเพื่อสร้ างความตระหนักรู้ในแบรนด์
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การขององค์กรธุรกิจ ดังที่คณ
ุ นพัฐห์ ปูคะวนัช กรรมการผู้จดั การบริษัท I-Nine
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) บอกว่า กิจกรรมพิเศษ
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เป็ นการ “ปูทางให้ นกั ขาย เขาขายได้ ” ซึง่ แนวทางการใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดเห็นได้ ชดั จากแนวทางการใช้ กิจกรรมพิเศษของธนาคารกสิกรไทย ที่ลดบทบาทของ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมแบรนด์องค์กร แต่เน้ นการทํากิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริ มแบรนด์ในเชิง
ของผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรมากขึ ้น (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม
2556)
4.2 แบรนด์ : โลโก้ หรือบุคลิกภาพ
แม้ วา่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ 6 ท่านจะให้ ความหมายของแบรนด์ที่คอ่ นข้ างหลากหลาย แต่ก็
สามารถนําความหมายเหล่านันมาสรุ
้
ปได้ เป็ น 2 มุมมอง นัน่ คือ มุมมองที่หนึง่ ให้ ความหมายของ
แบรนด์วา่ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ มองแบรนด์เป็ นสิง่ ที่เป็ นรูปธรรม แต่อีกมุมมองหนึง่ ให้ ความหมาย
ของแบรนด์ในเชิงนามธรรม เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องไม่ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
4.2.1 แบรนด์คือสัญลักษณ์ที่จบั ต้ องได้ เป็ นรูปธรรม
ผู้ให้ ข้อมูลหลักส่วนหนึง่ อธิบายว่า แบรนด์เป็ นสิง่ ที่สามารถจับต้ องได้ ไม่วา่ จะเป็ นโลโก้
สัญลักษณ์ สี รวมถึงเอกลักษณ์ตา่ ง ๆ ดังคําสัมภาษณ์ตอ่ ไปนี ้
“…แบรนด์คือสัญลักษณ์ทีจ่ บั ต้องได้เป็ นรู ปธรรม ก็คือ
อย่างเช่น สัญลักษณ์ สี ลักษณะ เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ประมาณนีอ้ ะค่ะ”
(คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2256)
“…แบรนด์เป็ นภาพลักษณ์องค์กร แต่จะต้องเป็ นตัวทีจ่ บั
ต้องได้ขององค์กรนัน้ เช่น หมายถึงว่าโลโก้หรื อตัวสิ นค้า
หรื ออะไรอย่างงีท้ ีจ่ ะเป็ นแบรนด์”
(คุณสุธนา หงษ์ ทอง, สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555)

53

“…แบรนด์เหมือนหน้าตา เหมื อน identity อ้วน สูง ดํา
ตํ่า ขาว ตํ่าเตีย้ คือมันเหมือน icon อันหนึ่ง… หน้าตาเป็ น
แบบนี ้ น่าจะเป็ นคุณครู identity มันจะออกมาเลย การ
แต่งกาย อันนีน้ ่าจะเป็ น creative น่าจะเป็ น business
man คนนีน้ ่าจะเป็ น bank มันจะ identity ออกมาเลย…
กบว่ามันเป็ นเหมือนนิ สยั ใจคอ คือถ้ามันอ่านได้หมดเห็น
ถึงนิ สยั แสดงว่าคุณทําแบรนด์ได้เจ๋งมาก มันเหมือนกับว่า
ดูโลโก้แล้วเห็นเลยว่าเนีย่ มันขายอะไร แล้ว personality
เป็ นยังไง….เสียดายแบรนด์อนั หนึ่งอยากบอกว่าชี สเค้กที ่
เราเห็น อร่ อยมาก … เป็ นชีสเค้กทีส่ ดุ ยอดแต่โลโก้ห่วย
แตก คือเห็นโลโก้แล้วไม่อยากนัง่ เนีย่ มันสะท้อนแบรนด์
ขณะเดียวกันที ่ you ทําของซะดีด๊ ี มัน conflict กันมาก”
(คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
4.2.2 แบรนด์เป็ นการรับรู้ (Perception) ของคนเกี่ยวกับองค์กร หรื อผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
ผู้ให้ ข้อมูลหลักอีกกลุม่ หนึง่ เห็นว่า แบรนด์เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องไม่ได้ แต่เป็ นการรับรู้ของคนใน
เรื่ องบุคลิกลักษณะ คุณสมบัตขิ ององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ เป็ นสิง่ ที่ผ้ บู ริ โภคเชื่อหรื อรู้สกึ กับองค์กร
หรื อผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่สงิ่ ที่องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์บอกกับผู้บริ โภคว่าตัวเองเป็ นอย่างไร โดยคุณพุทธิ
รักษ์ เป็ นสุข ผู้จดั การฝ่ ายสื่อสารภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน
2555) เปรี ยบเทียบแบรนด์เสมือนบุคคลหนึง่ คน นัน่ คือ
“…มันเป็ นความรู้สึกนึกคิ ดทีอ่ ยู่ในหัวเค้า (ผูบ้ ริ โภค)
ความสามารถเค้าทําอะไรได้ยงั ไงบ้าง แล้วภาพลักษณ์เค้า
เป็ นยังไงแต่งตัวยังไง มีบคุ ลิ กยังไง พูดคุยยังไง
เพราะฉะนัน้ แบรนด์มนั เป็ นอย่างนัน้ …”
คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ กรรมการผู้จดั การบริษัท CMC ซึง่ เป็ นบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ก็ให้ ความหมายของแบรนด์ไปในทิศทาง
ที่คล้ ายคลึงกันว่า แบรนด์คอื บุคลิกลักษณะ หรื อ Personality ที่สามารถแสดงออกผ่านรูปร่าง
หน้ าตา คําพูด วิธีการพูด บรรยากาศ รวมทังประสบการณ์
้
ที่ได้ รับจากงานกิจกรรมพิเศษ
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เมื่อแบรนด์หมายถึงการรับรู้เกี่ยวกับองค์กร ก็ทําให้ เกิดคําถามว่า แบรนด์ตา่ งจาก
ภาพลักษณ์ (Image) หรื อไม่ ซึง่ จุดนี ้ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) มอง
ว่า แบรนด์เป็ นตัวตนขององค์กร แต่ภาพลักษณ์เป็ นเพียงแค่สงิ่ ที่ผ้ บู ริ โภคมองเห็น
อย่างไรก็ดี คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ที่ปรึกษาด้ าน
การประชาสัมพันธ์มากว่า 20 ปี กลับมองว่าแบรนด์ก็คอื ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)
เพราะแนวคิดของแบรนด์พฒ
ั นามาจากการประชาสัมพันธ์ แต่คนทางสายโฆษณาสร้ างคําขึ ้นมา
ใหม่โดยใช้ เป็ นคําว่าแบรนด์ แต่วา่ แบรนด์มีความลึกซึ ้งกว่าภาพลักษณ์ เพราะเกี่ยวข้ องเรื่ องของ
บุคลิกลักษณะ (Character) แบรนด์ก็เปรี ยบเสมือนคนหนึง่ คน ที่มีบคุ ลิกลักษณะ มีอารมณ์ มีวถิ ี
ชีวิตของตนเอง
“ถ้าชัน้ เป็ นฮอนด้า ชัน้ มี character ของชัน้ แบบมันก็จะ
เริ่ มมี character จะลึกกว่า PR ละ เพราะว่า PR มันแค่
image ความรู้สึกดี ๆ แต่ว่ามันยังไม่ลงไป design ถึงขัน้
ถึงการมี character …คือเป็ นคน… คือเมือ่ ไหร่ ทีค่ ณ
ุ
สามารถ treat แบรนด์ของคุณให้เป็ นคนได้ เป็ น human
ได้ คุณก็จะประสบความสําเร็ จในการสร้างแบรนด์
เพราะว่าคุณจะสามารถแสดงออกแบรนด์ของคุณให้มี
lifestyle… ณ วันนี ้ แบรนด์มนั ไม่ใช่ just a logo แต่ว่า
logo มันก็เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์”
(คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)

4.3 กิจกรรมพิเศษ : การสื่อสารแบรนด์ ท่ จี ุดสัมผัส
องค์กรสามารถสื่อสารแบรนด์ของตนเอง หรื อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ และ/หรื อบริการของ
ตนเองได้ กบั ทุกจุดสัมผัส (Touch Point) ดังตัวอย่างของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ คุณพุทธิรักษ์
เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า ธนาคารสร้ างและ/หรื อสื่อสารแบรนด์องค์กร
ผ่านทางชิ ้นงานโฆษณา สาขา ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การบริการ ตู้กดเงินสด (ATM) สมุดเงินฝาก
บัตรเครดิต เป็ นต้ น จะเห็นได้ วา่ แบรนด์องค์กรสามารถสือ่ สารไปยังผู้บริโภคผ่านทางจุดสัมผัสได้
ทุกรูปแบบ
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สําหรับกิจกรรมพิเศษก็ถือได้ วา่ เป็ นจุดสัมผัส (Touch Point) รูปแบบหนึง่ และเป็ นจุด
สัมผัสที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวตรงที่สามารถทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับประสบการณ์ตรง ได้ สมั ผัสกับ
ผลิตภัณฑ์หรื อตัวองค์กร นอกจากนี ้ การใช้ กิจกรรมพิเศษในการสื่อสารแบรนด์ จะทําให้
กลุม่ เป้าหมายได้ เข้ าใจหรื อรับรู้บคุ ลิกลักษณะของแบรนด์ ซึง่ ถ้ าจัดกิจกรรมพิเศษออกมาได้ ดี
กลุม่ เป้าหมายก็จะชื่นชอบ ชื่นชมในแบรนด์ได้ อีกด้ วย (คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์, สัมภาษณ์, 6
ธันวาคม 2555)
องค์กรใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดเครื่ องมือหนึง่ ของแผนรณรงค์การ
สื่อสารมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบนั นี ้กิจกรรมพิเศษได้ รับความสําคัญและความสนใจมากขึ ้นจาก
องค์กรต่าง ๆ ซึง่ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ได้ เล่าถึงการ
เปลี่ยนแปลงของกิจกรรมพิเศษจากประสบการณ์ในการทํางานกว่า 10 ปี ว่า ในอดีตนัน้ กิจกรรม
พิเศษจะเป็ นเพียงกิจกรรมเสริ มในแผนการรณรงค์สื่อสาร โดยส่วนใหญ่แล้ ว องค์กรจะมีแผน
รณรงค์สื่อสารโดยเน้ นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนหรื อ Above the line และใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ น
เครื่ องมือเสริ ม แต่ปัจจุบนั นี ้ มีองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือหลัก
ในการสื่อสารการตลาด และนําเนื ้อหา (Content) ของกิจกรรมพิเศษนันไปสื
้ ่อสารผ่านสื่อหรื อ
เครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ไม่สามารถ
ยกตัวอย่างองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารได้ เนื่องจากเป็ นความลับทาง
ธุรกิจของลูกค้ าของบริ ษัท CMC
กิจกรรมพิเศษยังมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารแบรนด์ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายภายในองค์กร
เพราะกิจกรรมพิเศษทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับประสบการณ์ตรงกับแบรนด์ ได้ เห็น รับรู้ สัมผัสกับ
แบรนด์ ซึง่ ทําให้ การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลได้ อย่างง่ายดายมากขึ ้น ดังที่คณ
ุ เปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล
(สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ได้ เล่าถึงประสบการณ์ของตนเองในการจัดกิจกรรมพิเศษเมื่อ
ครัง้ ที่บริ ษัทบอร์ เนียวแอนด์โทไค เปลี่ยนชื่อและโลโก้ เป็ น “อินซ์เคป” ประมาณ 20 ปี ที่แล้ ว ซึง่ ก็
เลือกที่จะจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อทําให้ กลุม่ เป้าหมายคือพนักงานในองค์กรเกิดความเชื่อมัน่ และมี
ส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนี ้ กิจกรรมพิเศษในครัง้ นี ้ทําให้ พนักงานทุกคนยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดาย ซึง่ กรณีศกึ ษานี ้ก็เป็ นตัวอย่างที่ดที ี่แสดงให้ เห็นถึงพลังของกิจกรรม
พิเศษในสื่อสารแบรนด์องค์กร เพราะกิจกรรมพิเศษทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับประสบการณ์ตรงกับ
ุ เปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล
แบรนด์ ซึง่ จะนําไปสูค่ วามเชื่อมัน่ ความนิยมชมชอบในแบรนด์ ดังที่คณ
(สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เล่าให้ ฟังดังนี ้
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“งานนัน้ ทํา internal communication ใช้ event เข้ามา
พอเรารู้ว่าการเปลีย่ น แต่ชือ่ มันมีความหมายมากกว่านัน้
ในความรู้สึกคน เพราะเขาซึ่งเป็ น บอเนียว แอน โทไค ชัน้
อยู่มา 80 ปี 100 ปี บางคนทํางาน 30 40 ปี แล้วอยู่ดี ๆ
เอาชือ่ อะไรมาให้ไม่รู้ ไม่เคยได้ยิน…ถ้าคุณจะ change
จริ ง ๆ คุณต้องทําให้เขามีความเชื อ่ มัน่ และการทีค่ ณ
ุ ไป
บอก ๆ เขาไม่ได้หรอก มันต้องสือ่ สารเข้าไป อันนีเ้ รามอง
มันน่าจะเป็ นอะไรทีด่ ีทีส่ ดุ และเร็ วทีส่ ดุ และก็ทําให้เขาเกิ ด
การมี ส่วนร่ วม participation ก็จดั event ขึ้นมา...ก็เป็ น
new change ใช้ประกาศตัวใหญ่ ปรากฏว่าพนักงาน
บอร์ เนียว แอน โทไค ไม่เคยรู้เลยว่าทัง้ องค์กรมี คนอยู่
4000 กว่าคน แล้วคําว่า 4000 เขาไม่เห็นภาพ พอเดิ นเข้า
ไปในศูนย์ สิริกิติ์ คือใหญ่ทีส่ ดุ ในศูนย์สิริกิติ์ planetary hall
3 มันก็ใหญ่มาก…ไปปุ๊ บก็ทําเสือ้ อิ นซ์ เคป ขาวแดง
พนักงานก็หยุดเลยนะสัง่ หยุดทัง้ เครื อ หยุดวันทํางาน ปิ ด
ศูนย์ สิริกิต์ิ เอาเขามา…ทุกคนมานัง่ ปุ๊ บขอให้หยิ บเสือ้ ของ
ุ๊ ออกเป็ นขาวแดงพรึ บ มันก็
ตัวแล้วขึ้นมาใส่ พอใส่ปบก็
มอง มันก็แบบว่าขนลุก มันคือต้อง feel...เชือ่ ไหมวันเดียว
ทุกคน in หมด เพราะทุกคนกลับไปพูดสนุกมาก ตัง้ แต่
ทํางานมาไม่เคยได้มีส่วนร่ วมในงานนี ้ และก็ไม่มีคําปฏิ เสธ
อิ นซ์ เคปอีกต่อไป”
นอกจากกิจกรรมพิเศษมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารแบรนด์องค์กร หรื อแบรนด์
ผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กรแล้ ว กิจกรรมพิเศษยังทําหน้ าที่สนับสนุนสื่อหรื อเครื่ องมือสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ ขององค์กรได้ อีกด้ วย ดังกรณีของธนาคารกสิกรไทยที่คณ
ุ ณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม
(สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) กล่าวว่าบ่อยครัง้ ที่การจัดกิจกรรมพิเศษของธนาคารกสิกรไทย
ช่วยกระตุ้นความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย รวมถึงช่วยตอกยํ ้าเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
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“ยกตัวอย่างเช่น event ทีเ่ ราไปทําต่างจังหวัดอย่างเนีย่
คือต่างจังหวัดเนีย่ วิ ธีการรับสือ่ เค้าไม่ได้เหมือนอยู่ใน
กรุงเทพ อย่างเช่นไปจังหวัด เอ่อ เชียงใหม่ สุราษฎร์ …
เวลาเค้าเห็นเราจัด event เหมือนว่าเราจัดคาราวาน
troop ออกไปทัว่ เมือง เค้าก็จะ อ้าว มีบตั ร K Bank มีอนั
นีด้ ว้ ยเหรอ ซึ่งจริ ง ๆ แล้วสือ่ ประชาสัมพันธ์ อืน่ ๆ มันทํา
หน้าทีข่ องมัน แต่มนั ไปไม่ถึง มันอาจจะไปไม่ถึง local …
ซึ่งพอเราไปถึง เราไปจัดกิ จกรรมที ่ ณ ทีพ่ วกแบบตาม
local มันทําให้คนเนีย่ รู้จกั อันนี ้ แล้วเค้าก็พดู ต่อ เฮ้ย ไปดู
รถ ไปดู mascot เค้ามี มาแห่ทวั่ เมืองเค้าอันนัน้ มาโชว์ อัน
นีก้ ็เหมื อนกับว่าเป็ นการรับรู้ของลูกค้าจากงาน event เรา
ก็สามารถแนะนํา บอกเค้าได้ว่าเดีย๋ วพีส่ ามารถไปดู เราล้อ
มาจากหนัง จากโฆษณา มันทําให้เราย้อนกลับไปสนใจว่า
พอเค้าไปดูปปุ๊ เค้าก็จะ remind ได้ว่าอ๋อ เอ่อ ทีม่ นั เคยมา
อาทิ ตย์ทีแ่ ล้วไง อะไรอย่างเงีย้ นี ่ ก็อาจจะช่วยจดจํ า ก็พดู
ต่อ”
(คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
4.4 การเลือกจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ ขององค์ กรธุรกิจ
เมื่อถามถึงแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารกับ
กลุม่ เป้าหมาย ผู้ให้ ข้อมูลหลักทัง้ 6 ท่านให้ คําตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า การเลือกใช้ กิจกรรม
พิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ต้องพิจารณาปั จจัยสําคัญ 3 ประการร่วมกัน นัน่ คือ วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร กลุม่ เป้าหมาย และเนื ้อหาหลักที่ต้องการจะสื่อสาร (Key Message)
คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดั การภาพลักษณ์องค์กรของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ อธิบายได้ อย่างชัดเจน โดยยกตัวอย่างโครงการแบ่งปั น 1 วันใน 1 ปี (One
Day in a Year) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึง่ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ เพื่อสื่อสารจุดยืนหรื อ
ตําแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) ของธนาคาร นัน่ คือ “ไปด้ วยกัน ไปได้ ไกล หรื อ
Together We Can” โดยมีเยาวชน คนรุ่นใหม่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายหลักในการสื่อสาร โดยเนื ้อหา
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หลักที่ต้องการจะสื่อสาร (Key Message) คือเชิญชวนให้ เยาวชนมาร่วมมือกับธนาคารฯ เพื่อ
พัฒนาสังคมไทยให้ ดีขึ ้น ดังนันการสื
้
่อสารก็จะเริ่มจากการใช้ โฆษณาผ่านสื่อมวลชนก่อน หลังจาก
นันก็
้ ใช้ การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพราะกลุม่ เป้าหมายบริโภคสื่ออินเตอร์ เน็ตค่อนข้ างมาก
หลังจากนันเมื
้ ่อต้ องการให้ เยาวชนมาร่วมมือกับธนาคารแล้ ว ก็ต้องเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
กับกลุม่ เป้าหมาย เช่น การลงมือลงแรงไปทําอะไรสักอย่างร่วมกับเพื่อนหรื อดารา นักร้ องที่พวก
เขาชื่นชอบ เป็ นต้ น เพื่อให้ กิจกรรมพิเศษนันน่
้ าสนใจ ได้ รับการตอบรับอย่างดีจากกลุม่ เป้าหมาย
ของโครงการ
“…ถ้าพูดกับเค้าเฉย ๆ ไม่ให้เค้าทําอะไรเลย ไปชวนเค้า
volunteer แล้วให้เค้าไปหาทําเอง เค้าก็งงไปเลย อ่ะ
ฉะนัน้ ต้องมี event มีกิจกรรมทีเ่ ค้ามาร่ วมได้และคราวนีก้ ็
มี กิจกรรมแล้ว จะชวนเค้ามานัง่ สัมมนาก็เบื อ่ กันตาย มัน
ต้องเป็ นกิ จกรรมทีอ่ ่ะมี อ่ะคนเหล่านีช้ อบอะไร คือเราไปดู
พฤติ กรรมเค้าอ่ะ หนึ่งคือเค้าไปตามเพือ่ น ๆ คือถ้ามีเพือ่ น
ทําอะไรทําด้วย ไม่ทําอะไรคนเดียว สองมี idol ถ้า idol
ทําอะไรทีน่ ่าสนใจทําตาม ฉะนัน้ กิ จกรรมทีเ่ ราจัดเราก็บอก
ว่ามากันได้เป็ นหมู่คณะเลยนะ ชวนเพือ่ นบอกต่อมีศิลปิ น
อะไรอย่างเนีย่ สามพฤติ กรรมเค้าชอบอะไร อ่ะดนตรี
entertainment นีม้ ี อะไร มันก็เป็ นตัวที ่ ทีก่ รอบมันขึ้นมา
รวมมันขึ้นมาว่า event นีเ้ ป็ นแบบนีเ้ พือ่ ตอบโจทย์เรา
อย่างนีโ้ ครงของโจทย์มนั ก็เหมือนกับทําโฆษณา ทําพีอาร์
ประมาณนัน้ ”
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
อย่างไรก็ดี ปั จจัยหลักที่สาํ คัญในการเลือกกิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร
แบรนด์ ก็คือ กลุม่ เป้าหมายของการสื่อสาร นัน่ คือ หากกลุม่ เป้าหมายของการสื่อสารเป็ น
ประชาชนทัว่ ไป มีจํานวนมาก (Mass) ก็จะใช้ เครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่
การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือหลัก และอาจจะใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารที่เป็ นตัวสนับสนุน
หรื อส่วนเสริ ม แต่หากกลุม่ เป้าหมายของการสื่อสารนันชั
้ ดเจน ก็จะเลือกใช้ กิจกรรมพิเศษ เช่น การ
จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ก็ควรอยูร่ ะหว่าง 13.00 – 15.00 น. ของวันธรรมดา เพื่อให้ สื่อมวลชน
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สามารถกลับไปเขียนข่าวเพื่อปิ ดต้ นฉบับได้ ทนั กับหนังสือพิมพ์วนั ต่อไป หรื อหากเป็ นสื่อมวลชน
ประเภทนิตยสาร ก็ต้องทราบกําหนดปิ ดเล่ม เพื่อจะได้ จดั งานไม่ตรงกับวันปิ ดต้ นฉบับ
หากเป็ นการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั กลุม่ ลูกค้ าพิเศษ ดังเช่น ธนาคารกสิกรไทย ที่มีกลุม่
ลูกค้ าระดับ Wisdom ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าชันสู
้ ง มีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในวงเงินจํานวน
มาก การสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายนี ้จะไม่มีการใช้ สื่อโฆษณา ธนาคารก็เลือกใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ น
เครื่ องมือหลักในการสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมาย โดยเลือกจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมวิถีชีวิต (Lifestyle)
หรื ออายุของลูกค้ า (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
เมื่อองค์กรธุรกิจตัดสินใจว่าจะใช้ กิจกรรมพิเศษในการสือ่ สารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมาย
แล้ ว ลําดับต่อไปก็จะเป็ นหน้ าที่ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ น
ผู้บริ หารบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษทัง้ 2 องค์กร (คุณกรณฑ์ทอง ตนอารีย์, สัมภาษณ์,
6 ธันวาคม 2555; คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ให้ ข้อมูลคล้ ายคลึงกัน
ว่า เมื่อได้ รับการมอบหมายงานหรื อ “โจทย์” จากองค์กรธุรกิจที่เป็ นลูกค้ าให้ จดั กิจกรรมพิเศษแล้ ว
การทํางานก็เริ่มจากการวิเคราะห์บคุ ลิกลักษณะขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ เพื่อจะทําให้ ทราบถึง
กลุม่ เป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร รวมทังศึ
้ กษาวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษ แล้ วจึงจะ
วิเคราะห์ตอ่ ไปว่าสิง่ ใดจะสามารถเข้ าถึงหรื อจับใจ (Touch) กลุม่ เป้าหมายได้ มากที่สดุ แล้ วจึงจะ
ออกแบบกิจกรรมพิเศษได้
นอกจากนี ้ กลุม่ เป้าหมายยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จดั งาน โดยผู้จดั งานจะต้ อง
เข้ าใจวิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมายเพื่อจะได้ เลือกสถานที่จดั งานให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น กรณีการเปิ ดตัวบัตรเดบิตเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสิกรไทย ที่
เลือกห้ างสรรพสินค้ าเนื่องจากกลุม่ เป้าหมายหลักเป็ นผู้หญิง และเลือกจัดงานที่ห้างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัลลาดพร้ าวเนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีการเข้ าออกของคนจํานวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ทําให้
สามารถขยายจํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมพิเศษได้ ง่ายและสามารถดึงดูดความสนใจของคนจํานวน
มากได้
“…เซ็นทรัลลาดพร้าวมีทงั้ กลุ่มเด็กนักเรี ยน นักศึกษา
คนทํางาน ครอบครัว เป็ นท่ารถในการเปลีย่ นขึ้นรถ MRT
มาต่อโน่นต่อนีก่ นั ฉะนัน้ คนจะมีพฤติ กรรมในการเดิ นห้าง
นีอ้ าทิ ตย์ นึงไม่ตํ่ากว่า 2 ครัง้ ด้วยความจํ าเป็ นทีจ่ ะต้องเดิ น
เราไม่ได้ว่าจํ าเป็ นอยากมาถึงจะมา ฉะนัน้ เนีย่ ก็อาศัยกลุ่ม
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traffic ทีม่ นั เยอะอยู่แล้วเนีย่ เลือก location นัน้ เพือ่ ทีจ่ ะ
draw ให้กลุ่มตรงนัน้ มา…”
(คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
จะเห็นได้ วา่ นอกจากกลุม่ เป้าหมายจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกใช้ กิจกรรม
พิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดแล้ ว กลุม่ เป้าหมายยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบกิจกรรม
พิเศษอีกด้ วย ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษของ
ผู้วิจยั ที่ได้ รับมอบหมายให้ วางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษให้ กบั บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย)
จํากัด จํานวน 2 กิจกรรม ซึง่ เป็ นกิจกรรมแนวงานเลี ้ยงสังสรรค์หรื อปาร์ ตี ้ (Party) ทังคู
้ ่ สําหรับ
กิจกรรมแรก กลุม่ เป้าหมายคือผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทโคคา-โคล่าทัว่ ทังเอเชี
้ ย-แปซิฟิก จึง
เลือกที่จะจัดเป็ นงานเลี ้ยงทานอาหารคํ่าแบบหรูหรา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นมวย
ไทย รํ าไทย และเลือกจัดงานที่วงั จักรพงษ์ ส่วนงานที่สอง เป็ นงานเลี ้ยงขอบคุณอาสาสมัครใน
โครงการอาสาสมัครพลังบวก ซึง่ เป็ นโครงการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทโคคา-โคล่า
(ประเทศไทย) จํากัด ผู้มาร่วมงานจะเป็ นกลุม่ เยาวชน คนรุ่นใหม่ ดังนันก็
้ จะจัดงานใน
ห้ างสรรพสินค้ าใจกลางเมือง มีการเดินแฟชัน่ โชว์โดยดารา นายแบบ-นางแบบรุ่นใหม่ การแสดง
ดนตรี ของนักร้ องชื่อดัง บรรยากาศในงานก็จะสนุกสนาน สะท้ อนแบรนด์ของโคคา-โคล่า ที่สดใส
กระฉับกระเฉง เป็ นต้ น
4.5 บทสรุ ป
ในบทนี ้ ผู้วิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่เป็ นการสื่อสาร
สองทาง ลักษณะเด่นของกิจกรรมพิเศษก็คือ สามารถทําให้ กลุม่ เป้าหมายมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์
และเกิดประสบการณ์ตรงกับแบรนด์ขององค์กรหรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้
สําหรับความหมายของคําว่าแบรนด์นนั ้ ผู้วิจยั พบว่ามี 2 มุมมองนัน่ คือ แบรนด์หมายถึง
สัญลักษณ์ หรื อโลโก้ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ อีกมุมมองก็คอื แบรนด์เป็ นบุคลิกลักษณะขององค์กร
เป็ นการรับรู้ของคน (กลุม่ เป้าหมาย) เกี่ยวกับองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ซึง่ การให้ ความหมายของ
คําว่าแบรนด์ที่แตกต่างกันนัน้ น่าจะเป็ นผลมาจากความแตกต่างในด้ านประสบการณ์การทํางาน
ของผู้ให้ ข้อมูลหลักในด้ านสือ่ สารแบรนด์
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องค์กรธุรกิจนิยมใช้ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ เนื่องจากกิจกรรมพิเศษทําให้
กลุม่ เป้าหมายได้ สมั ผัสกับแบรนด์ ได้ รับรู้หรื อเข้ าใจบุคลิกลักษณะของแบรนด์ เนื่องจาก
กลุม่ เป้าหมายมีประสบการณ์ตรงกับแบรนด์ การเลือกใช้ กิจกรรมพิเศษให้ เหมาะสมนัน้ ก็ต้อง
ขึ ้นอยูก่ บั กลุม่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อสารและเนื ้อหาหลักที่องค์กรต้ องการสื่อสาร
นอกจากนี ้ กลุม่ เป้าหมายยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมพิเศษให้ เหมาะสมกับ
วิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมายและสะท้ อนแบรนด์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
บทต่อไป จะกล่าวถึงประเภท รูปแบบ และหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้ เข้ าใจว่า
กิจกรรมพิเศษจะช่วยสามารถสื่อสารแบรนด์ได้ อย่างไรบ้ าง

บทที่ 5
รู ปแบบและหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
บทที่ 5 นี ้ ผู้วิจยั นําเสนอรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่ได้ รับความ
นิยมจากองค์กรธุรกิจในการสื่อสารแบรนด์ รวมทังหน้
้ าที่ของกิจกรรมพิเศษทัง้ 4 หน้ าที่ ซึง่ สะท้ อน
้ ้นฐานในการ
ผ่านวิธีการนําเสนอที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม เพื่อเป็ นความเข้ าใจขันพื
สร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษต่อไป
5.1 รู ปแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการฝึ กปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษของผู้วิจยั พบว่า รูปแบบของกิจกรรมพิเศษที่องค์กรนิยมใช้ ในการสื่อสารแบรนด์
ค่อนข้ างจะคล้ ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันที่การสร้ างสรรค์รูปแบบของงานให้ มีความน่าสนใจ
แปลกใหม่และดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
ในการแบ่งประเภทของกิจกรรมพิเศษนัน้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาชีพด้ านการจัด
กิจกรรมพิเศษ การสื่อสารแบรนด์ รวมทังการประชาสั
้
มพันธ์ พบว่า นักวิชาชีพแบ่งประเภท
กิจกรรมพิเศษตามลักษณะของกลุม่ เป้าหมาย กล่าวคือ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั
กลุม่ เป้าหมายภายนอกองค์กร และกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายใน
องค์กร ซึง่ การแบ่งประเภทตามกลุม่ เป้าหมายนี ้ ก็ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงความสําคัญของ
กลุม่ เป้าหมายที่มีตอ่ การวางแผนและสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษดังที่ได้ กล่าวถึงในบทที่ 4 ไปแล้ ว
รายละเอียดของรูปแบบกิจกรรมพิเศษในแต่ละประเภทมีดงั นี ้
5.1.1 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายนอกองค์กร
ประเภทของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายนอกที่พบจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการปฏิบตั งิ านของผู้วิจยั มีดงั นี ้
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1. การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ (Product Launch)
เป็ นกิจกรรมพิเศษที่พบมากที่สดุ และนิยมใช้ มากที่สดุ เพื่อใช้ ในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้ า
ขององค์กร อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการจัดงานเปิ ดตัวก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์/บริ การ หรื อลักษณะองค์กร อย่างเช่นการเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ
พลัส พรี เฟอร์ (Citibank Royal Orchid Plus Preferred) ซึง่ เป็ นบัตรเครดิตที่เหมาะกับ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางสมํ่าเสมอ ดังนันงานเปิ
้
ดตัวจึงหรูหรา เน้ นสีดาํ -ทอง มี
แนวคิดเกี่ยวกับการเดินทาง จุดหมายปลายทาง รวมทังการเดิ
้
นแฟชัน่ โชว์เครื่ องแต่งกายตาม
ฤดูกาล แต่เมื่อเป็ นการเปิ ดตัวบัตรเดบิตเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสิกรไทย ก็จดั
กิจกรรมที่ออกแนวสดใส น่ารัก ใช้ สีขาว-ชมพูเป็ นหลักในการตกแต่งสถานที่ รวมทังกิ
้ จกรรม
ภายในงานก็จดั เป็ นมุมถ่ายภาพร่วมกับตุ๊กตาเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) เพื่อให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นหญิงสาว มีพฤติกรรมชอบถ่ายภาพ เป็ นต้ น

ภาพ 5-1 บรรยากาศงานเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ (Citibank Royal
Orchid Plus Preferred) ณ ห้ างสรรพสินค้ าสยามพารากอน
ที่มา: ผู้วิจยั
2. การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชน (Press Launch)
โดยปกติแล้ ว นักประชาสัมพันธ์หรื อสื่อสารองค์กร จะนิยมจัดงานแถลงข่าวกับสื่อมวลชน
เพื่อให้ สื่อมวลชนเป็ นกระบอกเสียงที่จะนําข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากองค์กรไปยังกลุม่ เป้าหมายที่
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เป็ นมวลชน การแถลงข่าวก็มกั จะมีเนื ้อหาสาระเกี่ยวกับองค์กรเจ้ าของผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ าง
ทัศนคติที่ดีในกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ การแถลงข่าวลักษณะนี ้จะเรี ยกกันว่า Press Conference อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาตามความหมายของกิจกรรมพิเศษแล้ ว การจัดแถลงข่าวในรูปแบบเดิม ๆ นี ้
ไม่ถือว่าเป็ นกิจกรรมพิเศษ เพราะเน้ นการสื่อสารในเชิงให้ ข้อมูลข่าวสาร (Inform) มากกว่าจะทํา
การสื่อสารแบรนด์ผา่ นจุดสัมผัสทัง้ 5 (คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2555)
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั นี ้ การประชาสัมพันธ์การตลาดก็มีการปรับรูปแบบของการแถลงข่าว
ให้ เป็ นการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชนหรื อ Press Launch ซึง่ เป็ นการแถลงข่าวเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์/บริ การขององค์กร เพื่อให้ ได้ พื ้นที่ขา่ วในสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร ใน
ประเด็นนี ้ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ได้ อธิบายเพิม่ เติมว่า
“การ launch แบบ press launch นีค่ ือการใช้เงิ นไม่เยอะ
เพราะการเชิ ญนักข่าว เชิ ญสือ่ launch ให้กบั press จะ
ได้ผลดีในแง่ press เอาไปเขี ยนข่าวเพือ่ ไปบอก... เอาไป
กระจาย... ฝ่ าย PR ต้องยํ้า ๆๆ ลงข่าวเยอะ ๆ ลูกค้าก็
อาจจะซื ้อ media เพิ่ มด้วยเพือ่ ให้ตอกยํ้าข่าว PR ที ่
ออกไป คือ event มันก็คือ ณ จุด ๆ หนึ่งทีจ่ ะ อาจจะจับ
แค่จดุ ๆ เดียวก็ได้ แต่ไอ้จดุ ๆ เดียวมันเหมือนเป็ นการโชว์
การทําอะไรอย่างหนึ่งเพือ่ ให้แขกทีเ่ ราเชิ ญได้รบั รู้แล้วไป
กระจายข่าว เหมือนเชิ ญนักข่าวมา 100 คนเขี ยนข่าวไป
100 ฉบับแทนทีเ่ ราจะมานัง่ ซื ้อ PR 100 ฉบับ ต่างกันเลย
นะ”
(คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชนนี ้ ก็ยงั คงรูปแบบของงานแถลงข่าว แต่ได้ เพิ่มกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสร้ างประสบการณ์ตรงให้ กบั สือ่ มวลชนตามหลักของกิจกรรมพิเศษอีกด้ วย เช่น งาน
เปิ ดตัวเว็บไซต์ Beauty Advocate ซึง่ เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับความงามของบัตรเครดิตเคทีซี (KTC)
โดยที่บตั รเครดิตเคทีซีได้ ร่วมมือกับคลินิกชื่อดัง 7 แห่งของประเทศไทยในการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสริ มความงาม รวมทังโปรโมชั
้
น่ พิเศษต่าง ๆ สําหรับลูกค้ าบัตรเครดิตเคทีซี ดังนันในวั
้ นเปิ ดตัว
เว็บไซต์กบั สื่อมวลชน ก็จะมีจดั แถลงข่าวตามปกติ โดยมีผ้ บู ริ หารของบัตรเครดิตเคทีซีและ
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ผู้บริ หารคลินิกเสริ มความงามทัง้ 7 ท่านมาร่วมแถลงข่าวและตอบข้ อซักถามของสื่อมวลชน
นอกจากนี ้ยังทําให้ สื่อมวลชนได้ มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเสริมความงาม ด้ วยการให้ คลินิก
ทัง้ 7 แห่งมาจัดบูธให้ คําแนะนําด้ านความงาม หรื อเสริมความงาม เช่น นวดหน้ า ให้ กบั สื่อมวลชน
ที่มาร่วมงาน
จะเห็นได้ วา่ แนวคิดของการแถลงข่าวในงานประชาสัมพันธ์องค์กร เมื่อนํากิจกรรมเพื่อ
สร้ างประสบการณ์ตรงให้ กบั สื่อมวลชนมาเสริมเข้ าไปแล้ ว ก็จะเป็ นกิจกรรมพิเศษในงาน
ประชาสัมพันธ์การตลาด หรื อการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม เพื่อใช้ ในการสื่อสารแบรนด์
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การได้

ภาพ 5-2 บรรยากาศงานเปิ ดตัวเว็บไซต์ Beauty Advocate ของบัตรเครดิตเคทีซี (KTC) กับ
สื่อมวลชน ณ KTC Pop สุขมุ วิท 33
ที่มา: ผู้วิจยั
3. งานเลี ้ยงขอบคุณ (Thank-you Party)
งานเลี ้ยงขอบคุณก็เป็ นกิจกรรมพิเศษรูปแบบหนึง่ ที่ใช้ สําหรับการสื่อสารแบรนด์กบั
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ ไม่วา่ จะเป็ นลูกค้ า ตัวแทนจําหน่าย หรื อผู้ให้ การสนับสนุนองค์กรในรูปแบบ
ต่าง ๆ การจัดงานเลี ้ยงขอบคุณเป็ นการสร้ างความประทับใจต่อแบรนด์รูปแบบหนึง่ ซึง่ หาก
กลุม่ เป้าหมายเกิดความประทับใจกับงานแล้ ว ก็จะมีทศั นคติที่ดีตอ่ แบรนด์นนั่ เอง ดังตัวอย่างเช่น
ุ ณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้ เปิ ดเผยว่า ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย ที่คณ
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ให้ ความสําคัญกับงานขอบคุณต่าง ๆ เพราะ “เราอยากสร้างความประทับใจ เพราะจริ ง ๆ แล้วทุก
bank เนีย่ ใช้กลยุทธ์ เดียวกัน แต่เราเนีย่ จะทําให้พิเศษมากกว่าเค้า ก็คือเราจะพยายามจัดขึ้นมา
ให้เป็ น exclusive สําหรับเค้า คุณหาทีไ่ หนไม่ได้ คุณซื ้อก็ไม่ได้ อะไรอย่างนี ้ แล้วก็พอเราเน้น เนีย่
ลูกค้าก็จะพอใจ”
แนวคิดการจัดงานขอบคุณแบบเฉพาะกลุม่ หรื อ Exclusive นี ้ ได้ ผลมากในด้ านการสร้ าง
ความประทับใจ ดังที่ผ้ วู ิจยั ได้ ประสบในการไปจัดกิจกรรมขอบคุณอาสาสมัครที่เคยมาร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมกับองค์กร ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ อาสาสมัครที่มา
ร่วมงาน จะมีจํานวนจํากัด ดังนันผู
้ ้ ที่ได้ รับคัดเลือกเข้ ามาในงานก็จะมีความรู้สกึ พิเศษในระดับหนึง่
นอกจากนี ้กิจกรรมในงานยังไม่สามารถหาได้ จากที่ไหน ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงดนตรี ของวง
โมเดิร์นด๊ อกแบบใกล้ ชิด หรื อของที่ระลึกในงานที่เป็ นนํ ้าอัดลมโคคา-โคลาในกล่องพิเศษพร้ อม
ป้ายข้ อความขอบคุณอาสาสมัครที่ระบุชื่อของอาสาสมัครแต่ละคน สิง่ เล็ก ๆ น้ อย ๆ เหล่านี ้ แสดง
ให้ เห็นถึงความใส่ใจขององค์กรที่มีตอ่ อาสาสมัครทุกคน ซึง่ ความประทับใจของอาสาสมัครที่มีตอ่
บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัดนี ้ ทําให้ กลุม่ เป้าหมายชื่นชมในตัวองค์กร พร้ อมที่จะให้
ความร่วมมือกับองค์กร ซึง่ สะท้ อนผ่านการประเมินผลจากแบบสอบถามที่ทกุ คนพึงพอใจใน
กิจกรรม อยากจะร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กรในอนาคต

ภาพ 5-3 และ 5-4 บรรยากาศวันงานขอบคุณอาสาสมัครพลังบวกของบริษัท โคคา-โคลา
(ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เวิลด์ และของที่ระลึกงานที่มีป้ายข้ อความ
ขอบคุณอาสาสมัครแต่ละคน
ที่มา: ผู้วิจยั
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4. กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Events)
ปั จจุบนั นี ้ ลักษณะกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่นิยมจัด คือ กิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อ Corporate Social Responsibility Event (CSR Event) ซึง่
กิจกรรมรูปแบบนี ้ก็สามารถสื่อสารแบรนด์องค์กรได้ เป็ นอย่างดี อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์จดั
กิจกรรม CSR Event ต่าง ๆ เพื่อสะท้ อนแบรนด์ขององค์กรว่า “เราเป็ นแบรนด์ที่ care สังคม เรา
เป็ นแบรนด์ทีส่ ่งเสริ มเรื ่องเยาวชนอย่างนีค้ ่ะ” (คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน
2555) หรื อบริ ษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ตัวแทนจําหน่ายเครื่ องสําอางชื่อดังของต่างประเทศ
ก็จดั โครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) เพื่อรณรงค์
ให้ หญิงไทยรู้จกั ดูแลตนเองเพื่อป้องกันมะเร็ งเต้ านม รวมทังบริ
้ จาคเงินสมทบทุนในการวิจยั
เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมให้ กบั สภากาชาดไทย ซึง่ ก็เป็ นกิจกรรมที่สะท้ อนถึงแบรนด์ขององค์กรที่เห็น
ถึงความสําคัญของผู้หญิงซึง่ ก็คือกลุม่ เป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอลก้ า (ประเทศ
ไทย) จํากัด
ลักษณะการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละองค์กร ก็ได้ เปลี่ยน
ามามีบทบาท
รูปแบบไป โดยที่องค์กรต่าง ๆ จะเชิญชวนกลุม่ เป้าหมายทังภายในและภายนอกเข้
้
หรื อมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด มีโครงการ
อาสาสมัครพลังบวก ที่ให้ ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงพนักงานของบริษัท ได้ เข้ ามาร่วมทํากิจกรรม
ต่าง ๆ กับองค์กร เช่นการเก็บขยะตามชายหาด หรื อสร้ างฝายชะลอนํ ้าตามแนวพระราชดําริ โดย
กิจกรรมเหล่านี ้ก็ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ เรี ยนรู้บคุ ลิกลักษณะหรื อความเป็ นแบรนด์ของบริษัท
โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด นอกจากนี ้ องค์กรยังจะได้ พื ้นที่ขา่ วประชาสัมพันธ์ เพื่อการ
สื่อสารแบรนด์ในระดับมวลชนอีกด้ วย
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ภาพ 5-5 บรรยากาศการสร้ างฝายชะลอนํ ้าตามแนวพระราชดําริ ที่จงั หวัดลําปาง
ที่มา: เว็บไซต์อาสาสมัครพลังบวกกับโคคา-โคลา
http://www.icoke.co.th/livepositively/coke_volunteeractivity.php
5. กิจกรรมกับสือ่ มวลชน (Media Events)
นอกจากการจัดงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชนแล้ ว ก็ยงั มีกิจกรรมพิเศษที่จดั ให้ กบั
สื่อมวลชน เพื่อสื่อสารแบรนด์องค์กรกับสือ่ มวลชน และผ่านสื่อมวลชนไปยังประชาชนทัว่ ไป
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมพบสื่อมวลชนหรือ Meet the Press ของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ซึง่ ประกอบ
ไปด้ วยกิจกรรมย่อย ๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น “คุยกับซีพี” เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริหารของซีพีใน
ระดับต่าง ๆ ตังแต่
้ ผ้ จู ดั การไปถึงระดับกรรมการผู้จดั การได้ พบปะกับสือ่ มวลชน จะจัดทุก ๆ 2
เดือน หรื อ “ซีพีเสวนา” เป็ นกิจกรรมที่ให้ ผ้ บู ริหารมาพูดคุยกับสื่อมวลชนในประเด็นใดประเด็นหนึง่
โดยมีพนักงานของซีพีเป็ นผู้ดําเนินรายการ (Moderator) การเลือกประเด็นก็จะให้ เหมาะกับ
สถานการณ์และกลุม่ สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน หรื อ “คุยกับ CEO” เป็ นกิจกรรมที่ให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร (CEO) ของทุกบริ ษัทในเครื อมาแถลงข่าวร่วมกับประธานบริษัทของกลุม่ เครื อ
เจริญโภคภัณฑ์ รวมทัง้ “มุมเศรษฐกิจ” ที่เชิญผู้บริ หารของบริษัทในเครื อมาวิเคราะห์ทิศทาง
เศรษฐกิจในภาพรวม และ “มุมธุรกิจ” ที่ผ้ บู ริหารจะมาบรรยายหรื อให้ ความรู้ในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่
เป็ นที่นา่ สนใจของคนในสังคมหรื อสื่อมวลชน เป็ นต้ น กิจกรรมต่าง ๆ ที่เครื อเจริญโภคภัณฑ์จดั
ขึ ้นกับสื่อมวลชนนันก็
้ เพื่อสร้ างแบรนด์ของเครื อเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะองค์กรแห่งความรู้ ดังที่
คุณสุธนา หงษ์ ทอง (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) ได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่
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“การทีเ่ ราทําทัง้ หมดเนีย่ เพราะต้องการให้เขามี ความรู้สึก
ว่าเราเป็ นสถาบัน คือเราเป็ นสถาบันทีม่ ี องค์ความรู้จาก
ประสบการณ์จริ ง คือคนของเรารู้จากทําจริ ง รู้จริ งทําจริ ง
ซึ่ งตรงนีใ้ ห้เขารู้สึกว่า knowledge-based องค์กรทีเ่ ป็ น
knowledge-based เพราะท่านประธานให้ความสําคัญ
เรื ่องเทคโนโลยี อะไรต่าง ๆ ก็จะมีการสือ่ ออกไปใช่ไหม
แล้วก็เรื ่องวิ สยั ทัศน์ต่าง ๆ ก็จะออกสือ่ ไป pass message
ของท่านประธานออกไป ตรงนีก้ ็เป็ นการสร้าง image
สร้างภาพลักษณ์ ของเครื อ”

ภาพ 5-6 บรรยากาศในงาน “คุยกับ ซี.พี.” ครัง้ ที่ 2/2555 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์
ที่มา: เว็บไซต์ CP e-News
(http://www.cpthailand.com/Default.aspx?tabid=129&articleType=ArticleView&articleId=
1182)
6. งานประชุมสัมมนาตัวแทนจําหน่าย (Dealer Conferences)
การจัดประชุมตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรื อบริการขององค์กรก็เป็ นกิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารแบรนด์รูปแบบหนึง่ และยังช่วยการทําการตลาดอีกด้ วย เพราะการสื่อสารการตลาดใน
ปั จจุบนั นี ้ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การตลาด จะต้ องสนับสนุนงานขายขององค์กรได้ ด้วย
ดังที่คณ
ุ เปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ได้
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เล่าถึงประสบการณ์การจัดประชุมสัมมนาตัวแทนจําหน่ายให้ กบั บริษัทโตโยต้ า (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อประชาสัมพันธ์รถกระบะรุ่นไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ว่า การเดินสายจัดประชุมสัมมนากับ
ตัวแทนจําหน่าย ทําให้ ตวั แทนจําหน่ายเกิดความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
เพราะการจัดประชุมสัมมนาเป็ นการสื่อสารแบรนด์และผลิตภัณฑ์กบั กลุม่ เป้าหมายอย่างใกล้ ชิด
ทําให้ กลุม่ เป้าหมายรับรู้ เข้ าใจและมัน่ ใจในแบรนด์นนั ้ ๆ
“เราไม่เคยปฏิ เสธว่า PR ไม่ช่วยขายของ ไม่เคยปฏิ เสธนะ
คะ เพียงแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าเขาจะซื ้อทันที แต่ว่าคุณทํา
ไปเถอะ เราว่าเขาซื ้อคุณแน่ งัน้ งาน event ก็เหมือนกัน
งาน event เนีย่ อย่างทีบ่ อกมัน success story มันทันที
อย่างน้อยในกลุ่มนัน้ …งัน้ พอเสร็ จหนึ่ง meeting หนึ่ง
conference เราจะเห็นภาพหน้าตา dealer จะเปลีย่ นไป
แล้วลูกค้าเองเขาจะจับได้ทนั ทีว่า dealer บอกว่าของสัง่
เพิ่ ม ขอเข้าคิ วสัง่ รถเพิ่มจํ านวนเท่านัน้ เท่านีเ้ ท่าโน้น เราก็
พอใจในทีส่ ดุ พอถึงวัน launch จริ ง ๆ เนีย่ ปรากฏ
success แต่เขาไม่รู้เบือ้ งหลังการถ่ายทํามี การเดิ นสาย
commit dealer”
(คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
7. การแสดงดนตรี หรื อคอนเสิร์ต (Concerts)
คอนเสิร์ตเป็ นการสื่อสารแบรนด์ผา่ นความบันเทิง ซึง่ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์,
6 ธันวาคม 2555) ยกตัวอย่างงานของบริษัท CMC คือ คอนเสิร์ตของ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เวชสุภาพร (โต๋)
ซึง่ แม้ วา่ โต๋จะเป็ นพรี เซนเตอร์ ให้ กบั แบรนด์ซปุ ไก่สกัด แต่การจัดคอนเสิร์ตก็จะเน้ นไปที่ตวั ศิลปิ น
เน้ นไปที่การแสดงดนตรี มากกว่าที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ หรื อตามคําพูดของ คุณกรณฑ์ทอง ตน
อารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ที่เรี ยกว่า “content นํา sponsor” กิจกรรมในลักษณะนี ้จะ
ช่วยสื่อสารแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ร่วมไปกับความสนุกสนานของกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ก็คือการแสดง
ดนตรี
“อันนีก้ ็จะเป็ น entertainment ก็จะมี concert โต๋ พีท่ ํา
เป็ น production และ promotor ร่ วม ทีเ่ ป็ นเจ้าของ
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event ร่ วมกับ SONY MUSIC อันนีเ้ ราก็ใช้ content นํา
sponsor ในนีก้ ็มี BRAND ทีม่ ากับน้องโต๋ใช่ไหมค่ะ เรา
promote ตัว event มากกว่าทีจ่ ะ promote สิ นค้า”
(คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555)
8. นิทรรศการ (Exhibitions)
การจัดงานนิทรรศการก็เป็ นกิจกรรมพิเศษที่สื่อสารแบรนด์ได้ ดี เพราะองค์กรสามารถให้
้ ้ ร่วมชมนิทรรศการก็มีปฏิสมั พันธ์
ข้ อมูลข่าวสารกับผู้มาร่วมชมนิทรรศการได้ อย่างละเอียด รวมทังผู
กับองค์กร หรื อพนักงานขององค์กร ดังนันการได้
้
สมั ผัสกับองค์กรผ่านข้ อมูลข่าวสารหรื อพนักงานก็
ทําให้ ผ้ รู ่วมชมนิทรรศการรับรู้ถึงบุคลิกลักษณะหรื อแบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ได้ เช่น งาน
มหกรรมแสดงสินค้ าหอการค้ าไทย หรื อ TCC Expo ในปี พ.ศ. 2555 ที่เป็ นการจัดงานเพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบ 80 ปี ของสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย ซึง่ ก็ทําให้ ผ้ มู าร่วมงานได้ ร้ ูจกั กับสภา
หอการค้ าแห่งประเทศไทย รวมถึงความสําเร็จของสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อ
งานบีโอไอแฟร์ (BOI Fair) ที่จดั โดยสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ก็เป็ นการ
สะท้ อนภาพลักษณ์ของการลงทุนในประเทศไทยโดยผู้ประกอบการต่าง ๆ แสดงให้ เห็นถึงความ
มัน่ ใจของนักลงทุนที่มีตอ่ ประเทศไทย รวมทังสื
้ ่อสารในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นแนวคิดหลักของการ
จัดงานในแต่ละปี อย่างเช่นงานบีโอไอแฟร์ 2011 ก็จะมีแนวคิดว่า "รวมพลังนํ ้าใจ โลกสดใส ไทย
ยัง่ ยืน" นอกจากนี ้องค์กรต่าง ๆ ที่มาร่วมแสดงนิทรรศการภายในงาน ก็จะได้ โอกาสในการสื่อสาร
แบรนด์ของตนเองให้ กบั ผู้เข้ าร่วมชมนิทรรศการด้ วย อย่างเช่นบริษัทผู้ผลิตกระดาษดับเบิลเอ ก็จดั
แสดงบูธ นําเสนอกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม รวมทังการส่
้
งเสริมชาวนาให้ มีรายได้
เสริ มบนพื ้นที่เกษตรที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ หรื อบริษัท โซนี่ ไทย จํากัด ก็จดั แสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี หรื อผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารความเป็ นผู้นําด้ าน
เทคโนโลยี เป็ นต้ น
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ภาพ 5-7 และ 5-8 บูธนิทรรศการของผู้ผลิตกระดาษดับเบิลเอ และผู้เข้ าร่วมชมนิทรรศการทดลอง
เทคโนโลยีจอภาพสามมิตแิ บบสวมหัวของบริษัท โซนี่ ไทย จํากัด ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
ที่มา: ผู้วิจยั
นอกจากนี ้รูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายนอก
องค์กรทัง้ 8 รูปแบบที่กล่าวมาโดยละเอียดแล้ ว องค์กรก็สามารถจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ อีก ไม่วา่ จะเป็ นการเดินสาย (Road Show) งานประชุมสัมมนากับ
กลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ กิจกรรมแรลลี่ (Rally) การประกวด แข่งขัน เป็ นต้ น
5.1.2 กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายในองค์กร
สําหรับกิจกรรมพิเศษที่จดั เพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายในองค์กรนัน้
ผู้วิจยั ได้ รับข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเท่านัน้ ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า มีรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
ที่เด่นชัด 2 รูปแบบ ดังนี ้
1. งานประชุมสัมมนาภายในองค์กร (Internal Conferences)
องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่จะนิยมใช้ การประชุมสัมมนากับพนักงาน
เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร รวมทังทํ
้ าให้ พนักงานได้ รับรู้เกี่ยวกับแบรนด์องค์กรอีกด้ วย
การประชุมสัมมนานันก็
้ จะมีชื่อเรี ยกและรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กร
อย่างเช่น ธนาคารไทยพาณิชย์จดั เป็ น Forum ซึง่ เป็ นการประชุมขนาดใหญ่ประจําปี ที่เชิญ
ผู้บริ หารระดับสาขา ระดับฝ่ าย มาร่วมประชุมเพื่อรับฟั งข้ อมูลข่าวสารที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ต้ องการจะสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายทางธุรกิจ ทิศทางของธนาคาร กลยุทธ์องค์กร หรื อประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน (คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ส่วนทาง
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ คุณสุธนา หงษ์ ทอง (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) เล่าให้ ฟังว่า เครื อ
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เจริ ญโภคภัณฑ์ก็จดั การประชุมขนาดใหญ่ ที่ใช้ ชื่อว่า “บอร์ ดเกษตร” เป็ นการประชุมประจําเดือน
ของกลุม่ บริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจด้ านการเกษตร จะมีพนักงานเข้ าร่วมประชุมประมาณครัง้ ละ
300 คน รวมถึงพนักงานรุ่นใหม่ที่เป็ น Young Talent ด้ วย ซึง่ ก็เป็ นการสื่อสารข้ อมูลจากระดับ
้ การถ่ายทอดผ่านระบบ VDO conference ไปยังสาขาทัว่
ผู้บริ หารไปยังพนักงานทุกระดับ รวมทังมี
โลก
การสื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายภายในองค์กรด้ วยการประชุมสัมมนานัน้ นอกจากจะทําให้
พนักงานที่เข้ ามาร่วมประชุมได้ รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กรผ่านการให้ ข้อมูล
ข่าวสารของผู้บริหารองค์กรแล้ ว พนักงานยังมีปฏิสมั พันธ์กบั องค์กร มีสว่ นร่วมในองค์กรและรับรู้
ถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรอีกด้ วย
2. กิจกรรมเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสาร (Road Shows)
ในบางครัง้ หากองค์การต้ องการจะสื่อสารกับพนักงานที่อยูใ่ นสาขาต่าง ๆ ก็จะนิยมจัด
กิจกรรมเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อ Road Shows เพื่อให้ พนักงานได้ รับทราบข่าวสาร รวมทัง้
ได้ รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่ องราวที่องค์กรต้ องการสื่อสารอีกด้ วย ดังที่ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข
(สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดั การภาพลักษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสารของธนาคารฯ ว่า
“ในกรณี ทีเ่ ราต้องการจะสือ่ สารอะไรทีเ่ ราอยากจะให้มนั
unconventional หน่อยอย่างเนีย่ เราก็อาจจะทําเป็ น
road show เป็ น troop เป็ นอะไรทีเ่ ข้าไปหาพนักงานอย่าง
นีน้ ะคะ ไปตามจังหวัดต่าง ๆ อย่างนีก้ ็ได้”
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
นอกจากนี ้ กลุม่ เป้าหมายภายในองค์กร เช่น พนักงาน ก็ยงั สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์ที่จดั ให้ กบั กลุม่ เป้าหมายภายนอก ไม่วา่ จะเป็ น การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ
กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ก็จะทําให้ กลุม่ เป้าหมายภายในองค์กรได้ รับ
ประสบการณ์ตรงกับแบรนด์องค์กร หรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ เช่นกัน
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ทังหมดที
้
่กล่าวมาเป็ นกิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นในรูปแบบของงาน แต่ปัจจุบนั นี ้กิจกรรม
พิเศษไม่จําเป็ นต้ องจัดเป็ นตัวงาน แต่สามารถจัดกิจกรรมบนสื่ออินเตอร์ เน็ตหรื อสื่อออนไลน์
(Online) ได้ เช่นกัน แล้ วกิจกรรมบนสื่อออนไลน์ อาจจะพัฒนาไปเป็ นตัวงานกิจกรรมพิเศษได้ ด้วย
อย่างเช่นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกิจกรรมให้ พนักงานร่วมสนุก แลกเปลี่ยนเรื่ องราวหรื อ
ประสบการณ์บนระบบออนไลน์ของธนาคาร เป็ นต้ น
“อย่างถ้าเป็ น online มันก็เป็ นเหมือน activity ทีเ่ ราจัด
ขึ้นมาให้เค้ามีส่วนร่ วมได้ แทนทีจ่ ะเราสือ่ สารกับเค้าด้วย
การ inform เค้าเฉย ๆ มันก็มี part หนึ่งทีเ่ ค้าร่ วมสนุกได้
เข้ามาร่ วมกิ จกรรมได้ โดยอาจจะทําเกี ย่ วกับ online
ทัง้ หมดคือเข้ามา vote เข้ามา share เรื ่องเข้ามาอะไรก็
ตาม กลับมันจะถูก link มาเป็ น offline ได้ดว้ ยก็คือจาก
เรื ่องทีค่ ณ
ุ ส่งมาอาจจะกลายไปเป็ น exhibition เพือ่ ให้
เพือ่ นพนักงานได้อ่านอะไรอย่างนี ้ หรื อมันอาจจะ
กลายเป็ น event ทีม่ อบรางวัลจากกิ จกรรมทีค่ ณ
ุ ทําอะไร
อย่างนีอ้ ่ะคะ”
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
5.2 หน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ตา่ ง ๆ พบว่า กิจกรรมพิเศษมี
หน้ าที่ 4 ประการตามที่เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้ เสนอไว้ นัน่ คือ กิจกรรมพิเศษมีหน้ าที่
ในการสร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ สือ่ สารข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ สร้ างหรื อดึงดูดความสนใจ
ของกลุม่ เป้าหมาย และเป็ นตัวนํา สนับสนุน หรื อขยายผลเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ อย่างไร
ก็ตามหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษแสดงผ่านรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรมดังนี ้
5.2.1 สร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์นนั ้ มีหน้ าที่สาํ คัญประการแรก คือ ทําให้ ผ้ มู าร่วม
กิจกรรมมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ ทังประสบการณ์
้
ตรงและอ้ อมผ่านสัมผัสทังห้
้ า คือ รูป รส
กลิน่ เสียง และ สัมผัส ซึง่ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า การ
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สร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ก็จะนําไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ (Action) นัน่ คือเกิดการทดลอง หรื อ
อย่างน้ อยเกิดปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์นนั่ เอง
นอกจากการสร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ผา่ นสัมผัสทังห้
้ าโดยตรงแล้ ว การสื่อสาร
ุ กรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สัมภาษณ์,
ระหว่างบรรทัดในกิจกรรมพิเศษยังมีความสําคัญเช่นกัน ดังที่คณ
6 ธันวาคม 2555) ผู้บริ หารบริ ษัท CMC จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ได้ รับ
การยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ ได้ อธิบายในเรื่ องนี ้อย่างละเอียดว่า
“ตามตําราจะบอกว่า five senses แต่สําหรับพีม่ นั จะมี
อะไรทีเ่ ป็ นช่องว่างและมากกว่า five senses อยู่
เหมื อนกัน ซึ่งจะหมายถึงเช่น คุณอาจจะได้กลิ่ นหอม แต่
ในกลิ่ นหอมนัน้ มันมี ความรู้สึกว่า เราอยากให้เขาได้กลิ่ น
หอมแล้วเขารู้สึกอะไรไม่ใช่หอมอย่างเดียว หอมเอียนๆ
หอมมันมี อะไรใน detail มากกว่านัน้ เป็ นต้น คืออย่างคน
บอกว่ามาดู concert คุณได้รู้สึกสนุก แต่ในความสนุกนัน้
คุณมี อะไรบ้าง คุณมีอย่างอืน่ ให้เขาไหม เช่น มิ ตรภาพ
ความ friendly ของคนทีต่ อ้ นรับ อะไรต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ง
เขาเรี ยกช่องว่างระหว่างบรรทัด”
(คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์, สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555)
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษขององค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ ผู้วิจยั พบว่ากิจกรรมพิเศษ
ทําให้ ผ้ มู าร่วมงานมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ โดยใช้ วิธีตา่ ง ๆ คือ การให้ ทดลองผลิตภัณฑ์ การ
ให้ ผ้ มู าร่วมงานร่วมเล่นเกมส์หรื อร่วมมีกิจกรรมในงาน การตกแต่งสถานที่ ระบบแสง (ไฟ) เสียง
(ดนตรี ) หรื ออาหารภายในงาน รวมทังการใช้
้
ผ้ มู ีชื่อเสียงในสังคมหรื อดารา นักแสดงมาร่วมงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การให้ ทดลองผลิตภัณฑ์
การให้ ผ้ มู าร่วมงานได้ ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เป็ นวิธีการสร้ างประสบการณ์ร่วมที่
ง่ายที่สดุ และนิยมมากที่สดุ เพราะผู้มาร่วมงานจะได้ รับประสบการณ์ตรงจากผลิตภัณฑ์หรื อ
บริการใหม่เหล่านันก่
้ อนใคร โดยเฉพาะงานเปิ ดตัวกับสือ่ มวลชน เมื่อสื่อมวลชนได้ รับ
ประสบการณ์ตรงแล้ ว ก็จะสามารถสื่อสารความรู้สกึ ไปยังผู้อา่ น (ประชาชนทัว่ ไป) ได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
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ตัวอย่างเช่น สือ่ มวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าวเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate ของบัตร
เครดิตเคทีซี (KTC) ก็ได้ รับบริ การแนะนําความงามจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 7 คลินิก หรื อผู้มา
ร่วมงานเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ได้ มี
โอกาสได้ นงั่ ที่นงั่ แบบชันหนึ
้ ง่ (First Class) ของเครื่ องบินแอร์ บสั รุ่น A380-800 ของสายการบิน
ไทย หรื อสื่อมวลชนมีโอกาสได้ ทดลองจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตด้ วยแอพพลิเคชัน่ ใหม่ลา่ สุดของ
ธนาคารกสิกรไทย ในงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต K-SME กับสื่อมวลชน เป็ นต้ น

ภาพ 5-9 สื่อมวลชนที่มาร่วมงานแถลงข่าวได้ มีโอกาสทดลองรับบริ การของพฤกษาคลินิกในงาน
เปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate
ที่มา: ผู้วิจยั
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ภาพ 5-10 ที่นงั่ ชันหนึ
้ ง่ และชันธุ
้ รกิจของเครื่ องบินแอร์ บสั รุ่น A380-800 ของการบินไทย ที่นํามา
ให้ ผ้ มู าร่วมงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต Citibank ROP Preferred ได้ ทดลองนัง่
ที่มา: ผู้วิจยั

ภาพ 5-11 การสาธิตแอพพลิเคชัน่ ใหม่ของธนาคารกสิกรไทย ในการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตโดยใช้
สมาร์ ทโฟน (Smart Phone)
ที่มา: ผู้วิจยั
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2. การให้ ผ้ มู าร่วมงานเล่นเกมส์ หรื อร่วมกิจกรรมในงาน
การจัดบูธเล่นเกมส์ให้ กบั ผู้มาร่วมกิจกรรมพิเศษ นอกจากจะเป็ นการให้ ความบันเทิงกับผู้
มาร่วมงาน รวมทังสร้
้ างสีสนั ให้ กบั งานแล้ ว ก็ยงั เป็ นวิธีการสื่อสารเนื ้อหาสาระหลัก (Key
Message) ของกิจกรรมพิเศษนันไปยั
้ งผู้มาร่วมงานอีกด้ วย ข้ อมูลข่าวสารและความบันเทิงที่ได้
จากการร่วมเล่นเกมส์ หรื อร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ในงาน จะช่วยสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้มาร่วม
งาน จนกลายเป็ นภาพลักษณ์ที่มีตอ่ แบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ได้ ดังเช่น ในงานเปิ ดตัวบัตร
เครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ นัน้ ได้ มีการจัดบูธเกมส์ 4 บูธ เมื่อผู้มาร่วมงาน
ลงทะเบียนเข้ าร่วมงานแล้ ว ก็จะได้ รับ “พาสปอร์ ต” ซึง่ เป็ นบัตรสะสมคะแนนจากการเล่นเกมส์ใน
แต่ละบูธ และเมื่อเล่นเกมส์จนครบทุกบูธแล้ ว ก็สามารถนําคะแนนจากการเล่นเกมส์ไปแลกเป็ น
คะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ได้ ทนั ที
อีกวิธีการหนึง่ ที่เป็ นที่นิยมในการสร้ างการมีสว่ นร่วมให้ กบั กลุม่ เป้าหมายหรื อผู้มาร่วมงาน
ก็คือการจัดมุมถ่ายภาพภายในงาน ดังเช่นกรณีงานเปิ ดตัวบัตรเดบิตเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) ของ
ธนาคารกสิกรไทย ซึง่ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้ เล่าถึงงานวันนัน้
ว่ามีการจัดมุมให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานมาถ่ายภาพ โดยเน้ นที่ตวั การ์ ตนู Hello Kitty เป็ นหลัก ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
งานรู้สกึ ว่าอยูใ่ นสตูดโิ อของ Hello Kitty แล้ วค่อยแทรกหน้ าบัตรเดบิตของธนาคารไปตามจุด
ต่าง ๆ เพื่อให้ หน้ าบัตรเดบิตยังอยูใ่ นเฟรมของผู้ถ่ายภาพ (ภาพที่ 5-13) ซึง่ วิธีการดังกล่าวเป็ นการ
ให้ ความสําคัญกับเนื ้อหาสาระ หรื อ Content ของงาน แล้ วค่อยสอดแทรกแบรนด์องค์กรเข้ าไป จะ
ทําให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานรู้สกึ สนุกสนานและอยากถ่ายภาพหรื อมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ หรื อตัว
เนื ้อหาสาระหลักนี ้จะเป็ นจุดดึงดูดให้ กลุม่ เป้าหมายอยากจะมาร่วมงาน เมื่อมาร่วมงานแล้ วก็
ได้ รับรู้ถึงแบรนด์ขององค์กรตามมา
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ภาพ 5-12 หนึง่ ในบูธเกมส์ภายในงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต Citibank ROP Preferred
ที่มา: ผู้วิจยั

ภาพ 5-13 มุมถ่ายภาพในงานเปิ ดตัวบัตรเดบิต Hello Kitty
ที่มา: Facebook KBank Live
3. การตกแต่งสถานที่ ระบบแสง (ไฟ) เสียง (ดนตรี ) หรื ออาหารภายในงาน
การสร้ างประสบการณ์ตรงให้ กบั ผู้มาร่วมงาน สามารถทําผ่านการตกแต่งสถานที่ การใช้
ระบบแสงและเสียง รวมถึงอาหารที่ใช้ จดั เลี ้ยงในงานได้ ด้ วยการใช้ โทนสีของแบรนด์องค์กร หรื อ
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แบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็ นสีหลักในการจัดงาน เพื่อให้ ผ้ มู าร่วมงานซึมซับกับแบรนด์องค์กรในเชิง
สัญลักษณ์ (โลโก้ หรื อโทนสี) เมื่ออยูใ่ นงาน
อย่างเช่นงานมอบเงินบริ จาคของบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ในโครงการรณรงค์
ต่อต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ก็จดั งานให้ อยูใ่ นโทนสีชมพู-ขาว
ซึง่ เป็ นสีประจําโครงการนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นเวที Backdrop ถ่ายภาพ ที่นงั่ ผู้มาร่วมงาน ระบบแสง (ไฟ)
ที่ใช้ ในงาน รวมถึงอาหารที่จดั เลี ้ยงก็ให้ เป็ นสีชมพู-ขาวทังหมด
้
งานเลี ้ยงขอบคุณอาสาสมัครของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด ก็ใช้ สีแดง-ขาว
เป็ นสีหลักในการตกแต่งสถานที่ นอกจากนี ้ ภายในงานยังมีการจัดบอร์ ดนิทรรศการที่จดั แสดง
ภาพถ่ายจากการทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เพื่อให้ อาสาสมัครได้ เห็นถึงพลังของทุกคนที่ร่วมมือ
ร่วมใจกันช่วยเหลือสังคม ซึง่ ก็เป็ นการสื่อสารแบรนด์ของบริษัท รวมทังแบรนด์
้
ของโครงการ
อาสาสมัครพลังบวกของบริ ษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัดได้ เป็ นอย่างดี

ภาพ 5-14 และ 5-15 บรรยากาศของการตกแต่งสถานที่ และอาหารที่จดั เลี ้ยงผู้มาร่วมงาน ในงาน
มอบเงินบริ จาคในโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม ของบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ณ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เวิลด์
ที่มา: ผู้วิจยั

81

ภาพ 5-16 และ 5-17 การตกแต่งสถานที่ในงานเลี ้ยงขอบคุณอาสาสมัครของบริษัท โคคา-โคลา
(ประเทศไทย) จํากัด ณ ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เวิลด์
ที่มา: ผู้วิจยั
4. การใช้ ผ้ มู ีชื่อเสียงในสังคมหรื อดารา นักแสดงมาร่วมงาน
วิธีการนี ้ก็เป็ นวิธีที่ได้ รับความนิยมมากวิธีหนึง่ เพราะการเชิญผู้มีชื่อเสียงในสังคม หรื อ
Celebrity มาร่วมงานนัน้ จะทําให้ ผ้ มู าร่วมงาน หรื อกลุม่ เป้าหมายได้ รับรู้ถึงการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์จากผู้มีชื่อเสียงหรื อดารานักแสดงเหล่านัน้ ซึง่ ก็เป็ นการสื่อสารแบรนด์องค์กรหรื อ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ เป็ นอย่างดี เช่น การเชิญดอม เหตระกูล นักธุรกิจหนุ่มมาร่วมเดินแบบในงาน
เปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ (Citibank ROP Preferred) หรื อการเดิน
แฟชัน่ โชว์ของกลุม่ ดาราช่อง 3 และคอนเสิร์ตของเจ เจตริน วรรธนะสิน ในงานมอบเงินบริจาค
ให้ กบั ศูนย์สริ ิ กิตบิ์ รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ในโครงการต่อต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer
Awareness Campaign) ของบริ ษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด รวมทังการใช้
้
ดารานักแสดง
วัยรุ่นแสดงแบบเสื ้อของผู้เข้ าประกวด และการจัดมินิคอนเสิร์ตของโมเดิร์นด๊ อกในงานเลี ้ยง
ขอบคุณอาสาสมัคร Coca-Cola Volunteer Day ที่สะท้ อนถึงผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ของโคคาโคลา เป็ นต้ น
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ภาพ 5-18, 5-19, 5-20 และ 5-21 (ตามเข็มนาฬิกา) การใช้ ดารา นักแสดง หรื อนักร้ องมาร่วมงาน
เพื่อสร้ างประสบการณ์ร่วมผ่านการแสดงดนตรี การเดินแฟชัน่ โชว์ ในงานมอบเงินบริจาคใน
โครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม และงานเลี ้ยงขอบคุณอาสาสมัคร Coca-Cola Volunteer
Day
ที่มา: ผู้วิจยั
5.2.2 สื่อสารข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ
รูปแบบการสื่อสารข้ อมูลในกิจกรรมพิเศษมีไม่มากนัก ผู้วิจยั พบว่าวิธีการที่ได้ รับความ
นิยมกันคือ การแถลงข่าวกับสื่อมวลชน การแจกแฟ้มข้ อมูลเอกสารสําหรับสื่อมวลชน (Press Kit)
บูธให้ ข้อมูลข่าวสารหรื อบอร์ ดนิทรรศการ รวมทังการให้
้
สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชนโดยผู้บริหาร
องค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การแถลงข่าว
การแถลงข่าวเป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารที่ชดั เจนที่สดุ โดยเฉพาะในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
กับสื่อมวลชน การแถลงข่าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริหารขององค์กรหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ พดู คุย
หรื ออธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริการใหม่ได้ อย่างเต็มที่ ในการแถลงข่าวก็จะมีพิธีกรเป็ นผู้
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ซักถามในประเด็นคําถามที่เตรี ยมไว้ และผู้บริหารองค์กรหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องก็จะเป็ นผู้ที่ตอบคําถาม
โดยส่วนใหญ่ช่วงของการแถลงข่าวในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์จะมีความยาวประมาณ 20-30 นาที

ภาพ 5-22 และ 5-23 งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม ของบริษัท เอลก้ า
(ประเทศไทย) จํากัด ณ โรงแรมโซฟิ เทล โซ และงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต Citibank ROP Preferred
ซึง่ เป็ นความร่วมมือระหว่างบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ
ห้ างสรรพสินค้ าพารากอน
ที่มา: ผู้วิจยั

2. การแจกแฟ้มข้ อมูลเอกสารสําหรับสื่อมวลชน (Press Kit)
ในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชนนัน้ มักจะมีแจกแฟ้มข้ อมูลเอกสารหรื อ Press Kit
ให้ กบั สื่อมวลชน โดยในแฟ้มจะประกอบไปด้ วย ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) กําหนดการ
ของงาน ประวัตผิ ้ บู ริ หาร ข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริการตัวใหม่ และในบางครัง้ ก็จะมีแผ่นซีดี
ที่ประกอบไปด้ วยไฟล์ขา่ วประชาสัมพันธ์ ไฟล์ภาพผู้บริหารหรื อภาพที่เกี่ยวข้ องกับงาน รวมทัง้
ไฟล์โลโก้ ขององค์กร มอบให้ กบั สื่อมวลชนด้ วย ดังตัวอย่างแฟ้มข้ อมูลเอกสารสําหรับสื่อมวลชน
ของงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็ งเต้ านม และงานเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล
ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ในภาพ 5-24 และ 5-25

84

ภาพ 5-24 และ 5-25 แฟ้มข้ อมูลเอกสารสําหรับสื่อมวลชน (Press Kit)
ที่มา: ผู้วิจยั
3. การจัดบูธให้ ข้อมูลข่าวสาร หรื อการนําเสนอข้ อมูลข่าวสารผ่านบอร์ ดนิทรรศการ
การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารผ่านพนักงานประจําบูธหรื อบอร์ ดนิทรรศการก็เป็ นวิธีการให้
ข้ อมูลที่พบเห็นอยูบ่ อ่ ย ๆ ในกิจกรรมพิเศษรูปแบบต่าง ๆ และยิ่งปั จจุบนั นี ้ ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีก็ทําให้ บอร์ ดนิทรรศการมีความน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ ้น เช่น การนําเสนอด้ วย
ภาพเคลื่อนไหวผ่าน VDO Presentation หรื อการใช้ หน้ าจอคอมพิวเตอร์ ระบบสัมผัส (Touch
Screen) เป็ นต้ น
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ภาพ 5-26, 5-27, 5-28 และ 5-29 (ตามเข็มนาฬิกา) บูธให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของบัตร
เครดิต Citibank ROP Preferred, การใช้ VDO Presentation เพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารของบริษัท
นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด, บอร์ ดนิทรรศการรวบรวมภาพถ่ายในงานกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท โค
คา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด และการใช้ จอคอมพิวเตอร์ ระบบสัมผัส เพื่อให้ ผ้ ชู มนิทรรศการ
สามารถศึกษาข้ อมูลขององค์กรได้ ตามสะดวก ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
ที่มา: ผู้วิจยั
4. การให้ สมั ภาษณ์นกั ข่าว สือ่ มวลชนโดยผู้บริหารองค์กร
หลังจากการแถลงข่าวอย่างเป็ นทางการเสร็จสิ ้นลงแล้ ว ผู้บริหารขององค์กรก็จะมาให้
สัมภาษณ์กบั สื่อมวลชน เพื่อพูดคุย ซักถามในประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจ แม้ วา่ บางครัง้ การให้
สัมภาษณ์อาจจะถามในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับประเด็นที่แถลงข่าว เช่นการถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่เป็ นประเด็นในสังคมในขณะนัน้ แต่การให้ ความคิดเห็นในเรื่ องอื่น ก็ยงั
สะท้ อนแบรนด์องค์กรได้ เช่นกัน กล่าวคือ การให้ สมั ภาษณ์เป็ นการแสดงถึงความรู้ ความสามารถ
ของผู้บริ หารหรื อผู้นําองค์กรนัน้ ๆ ซึง่ ความประทับใจในตัวผู้บริ หารองค์กร ก็จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการ
รับรู้แบรนด์องค์กรนัน่ เอง
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ภาพ 5-30, 5-31 และ 5-32 ผู้บริหารขององค์กร (ตามเข็มนาฬิกา) ของบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ บัตร
เครดิตเคทีซี และธนาคารกสิกรไทย ให้ สมั ภาษณ์กบั สื่อมวลชนในงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั
สื่อมวลชน
ที่มา: ผู้วิจยั

5.2.3 สร้ างหรื อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย
อีกหน้ าที่หนึง่ ของกิจกรรมพิเศษคือ สร้ างหรื อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย โดยแต่
ละงานก็จะมีวธิ ีการดึงดูดความสนใจของผู้มาร่วมงานที่แตกต่างกันไป จากการสังเกตการณ์งาน
กิจกรรมพิเศษของผู้วิจยั พบว่า วิธีการสร้ างหรื อดึงดูดความสนใจไม่คอ่ ยแตกต่างกัน โดยสามารถ
สรุปวิธีการได้ ดงั นี ้
1. การให้ บคุ คลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน หรื อร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ ในงาน
บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นดารา นักแสดง นักร้ อง จะเป็ นจุดที่สร้ างความ
สนใจหรื อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมายได้ ดีที่สดุ โดยปกติแล้ วก็จะให้ บคุ คลที่มีชื่อเสียง
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มาร่วมงานในฐานะแขกของงาน หรื อมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเดินแฟชัน่ โชว์ การแสดง
คอนเสิร์ต หรื อแม้ กระทัง่ การร้ องเพลงในงาน นอกจากนี ้ตัวบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี ้ ก็จะได้ รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนสายบันเทิง ก็ทําให้
องค์กรที่จดั กิจกรรมพิเศษนันได้
้ พื ้นที่ขา่ วประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ อย่างแน่นอน ดังเช่นในงาน
มอบเงินบริ จาคของบริ ษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ที่มีกลุม่ ดารานักแสดงหน้ าใหม่ของช่อง 3
มาร่วมเดินแบบแสดงผ้ าพันคอที่ขายเพื่อระดมทุนให้ กบั ศูนย์สริ ิกิตบิ์ รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย
สําหรับการสนับสนุนงานวิจยั มะเร็ งเต้ านม ก็ได้ รับความสนใจจากสื่อมวลชน ดังภาพ 5-34

ภาพ 5-33 การเดินแบบในแนวคิดเสื ้อผ้ ากับการเดินทาง 4 ฤดูกาลในงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต
Citibank ROP Preferred
ที่มา: ผู้วิจยั
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ภาพ 5-34 กลุม่ ดารานักแสดงจากช่อง 3 ให้ สมั ภาษณ์สอื่ มวลชนในพิธีมอบเงินบริจาคในโครงการ
รณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม
ที่มา: ผู้วิจยั

2. การจัดงานในห้ างสรรพสินค้ า หรื อจุดที่มีผ้ คู นพลุกพล่าน
เป็ นวิธีที่ทําให้ ได้ รับความสนใจจากคนที่มาเดินเที่ยวในห้ างสรรพสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี
เพราะคนทัว่ ไปจะให้ ความสนใจกับดารานักแสดงอยูแ่ ล้ ว ดังเช่น การเล่นคอนเสิร์ตของเจตริน
วรรธนะสินในงานมอบเงินบริ จาคของบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ที่จดั งานขึ ้นในบริเวณ
Central Court ชัน้ 1 ของห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เวิลด์ ที่เป็ นโถงกลางของห้ าง และสามารถ
มองเห็นได้ จากทุกชัน้ จึงทําให้ มีผ้ คู นจํานวนมากร่วมชมคอนเสิร์ตของเจตริน และได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม และการช่วยเหลือสังคมของบริษัท เอลก้ า
(ประเทศไทย) จํากัด
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ภาพ 5-35 และ 5-36 การแสดงคอนเสิร์ตของเจตริน วรรธนะสินได้ รับความสนใจจากผู้ที่มาซื ้อของ
หรื อเที่ยวเล่นในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัล เวิลด์
ที่มา: ผู้วิจยั

การเลือกใช้ ห้างสรรพสินค้ าเป็ นสถานที่จดั งานเปิ ดตัวหรื อแถลงข่าวนัน้ มีข้อดีตรงที่
สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่ผา่ นไปมาได้ เป็ นอย่างดี และทําให้ งานกิจกรรมพิเศษมีชีวิตชีวา
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจะต้ องระมัดระวังปั จจัยหรื อสภาพแวดล้ อมที่
ไม่สามารถควบคุมได้ ในการจัดงานในห้ างสรรพสินค้ า เช่น เสียงแทรกจากภายนอก หรื อกลุม่ คนที่
ไม่เกี่ยวข้ อง ดังกรณีของงานแถลงข่าวเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ ที่
จัดขึ ้น ณ ห้ างสรรพสินค้ าพารากอน ในขณะที่ผ้ บู ริหารขององค์กรกําลังกล่าวต้ อนรับสื่อมวลชน
และกล่าวเปิ ดงานอย่างเป็ นทางการนัน้ ก็มีเสียงประกาศของห้ างสรรพสินค้ าดังออกมาจนทําให้
การกล่าวเปิ ดงานต้ องชะงักงัน รวมทังยั
้ งมีเสียงเพลงของทางห้ างดังคลอตลอดเวลา และไม่
สามารถแก้ ไขได้ เนื่องจากเป็ นระบบเสียงของทังห้
้ าง นอกจากนี ้ การที่มีดารานักแสดงชื่อดังมาร่วม
ในงาน ก็จะเป็ นแม่เหล็กดึงดูดกลุม่ คนที่ชื่นชอบดาราเหล่านันหรื
้ อว่า “แฟนคลับ” มาร่วมงานด้ วย
และเนื่องจากห้ างสรรพสินค้ าเป็ นสถานที่เปิ ด ทีมงานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่
สามารถกันกลุม่ แฟนคลับได้ และดาราก็จะให้ ความสําคัญกับแฟนคลับเช่นกัน ซึง่ ก็จะทําให้ การ
้
อกจัดงานในห้ างสรรพสินค้ า จึงต้ องมี
คุมคิวของดารานักแสดงไม่ราบรื่ นเท่าที่ควรได้ ดังนันการเลื
การวางแผนบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษอย่างเป็ นระบบ
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3. การทําให้ กิจกรรมพิเศษมีลกั ษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถหาได้ จากที่อื่น
กรณีงานเปิ ดตัวบัตรเดบิตเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) ของธนาคารกสิกรไทย ที่ตวั การ์ ตนู นี ้
อาจจะไม่คอ่ ยได้ รับความสนใจแล้ วในปั จจุบนั แต่ก็ยงั มีกลุม่ คนจํานวนหนึง่ ที่ชื่นชอบตัวการ์ ตนู นี ้
ในการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษ ทางทีมงานได้ รับเป้าหมายจากผู้บริ หารว่า “…อยากให้คนต่อ
แถวเหมื อนคริ สปี ้ ครี ม ทํายังไงก็ได้ให้เป็ นคริ สปี ้ ครี ม…” (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2556) ดังนันทางที
้
มงานก็ต้องจัดทําของที่ระลึกรุ่นพิเศษ หรื อ Limited Edition ที่สงั่ ทํา
จากประเทศญี่ปนและมี
ุ่
จํานวนจํากัดเพียง 200 ใบเท่านัน้ ของที่ระลึกนี ้กลายเป็ นจุดดึงดูดความ
สนใจของผู้ชื่นชอบตัวการ์ ตนู นี ้และมารอหน้ าห้ างสรรพสินค้ าตังแต่
้ ตหี ้ าของวันงาน

ภาพ 5-37 แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์งานเปิ ดตัวบัตรเดบิต Hello Kitty ที่ยํ ้าจุดเด่นของงานเปิ ดตัว
ด้ วยการมอบของที่ระลึกรุ่นพิเศษภายในงานนี ้เท่านัน้
ที่มา: เว็บไซต์ The Cardz (http://www.thecardz.com/2012/06/kbank-hello-kitty-debit-card/)
4. ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมพิเศษ
การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมพิเศษก็เป็ นการดึงดูดความสนใจจาก
กลุม่ เป้าหมายได้ มากขึ ้น เช่นการเลือกแจกเครื่ องดื่มโค้ กใน “วันโค้ กสุดซ่า สดชื่นทัว่ ไทย” ในช่วง
เวลาพักเที่ยง หน้ าอาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ก็สามารถดึงดูดความสนใจจากพนักงานบริษัทที่
อยูใ่ นระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวันได้ เป็ นอย่างดี หรื อการจัดคอนเสิร์ตของเจตริน
วรรธนะสินในงานมอบเงินบริจาคในโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็ งเต้ านมในเวลาประมาณ
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18.30 น. ก็ได้ รับความสนใจจากผู้คนได้ ดี เพราะเป็ นช่วงเวลาหลังเลิกงาน และมีคนใน
ห้ างสรรพสินค้ าจํานวนมาก

ภาพ 5-38 และ 5-39 บูธแจกนํ ้าอัดลมโค้ กในช่วงเที่ยง หน้ าอาคารสํานักงานเซ็นทรัลเวิลด์
ที่มา: ผู้วิจยั
5. การจัดกิจกรรมหน้ าบูธเพื่อดึงดูดความสนใจ
สําหรับการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบของบูธนิทรรศการนัน้ มักจะมีกิจกรรมหน้ าบูธเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผู้เข้ าชมนิทรรศการ ดังเช่นในงานมหกรรมงานแสดงสินค้ าหอการค้ าไทย
(TCC Expo) ณ เมืองทองธานี แต่ละองค์กรที่เข้ าไปร่วมจัดนิทรรศการก็จะมีวิธีการดึงดูดความ
สนใจจากผู้เข้ าร่วมชมงานแตกต่างกันไป เช่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดแสดงดนตรี หน้ าบูธ
หรื อบริ ษัทสหพัฒนพิบลู ใช้ การสาธิตการแต่งหน้ า แม้ กระทัง่ บริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัดใช้ การ
สาธิตการทําลูกกวาด รวมทังการเล่
้
นเกมส์ตอบปั ญหาต่าง ๆ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมนิทรรศการแวะเข้ ามา
ชมที่บธู ขององค์กร เป็ นต้ น
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ภาพ 5-40, 5-41 และ 5-42 (ตามเข็มนาฬกิ า) การแสดงดนตรี หน้ าบูธ ปตท., การสาธิตการ
แต่งหน้ าของบริ ษัทสหพัฒนพิบลู และการเล่นเกมส์ตอบปั ญหาเกี่ยวกับการบริ การของธนาคาร
กรุงเทพ ในงานมหกรรมงานแสดงสินค้ าหอการค้ าไทย
ที่มา: ผู้วิจยั
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6. การจัดกิจกรรมย่อย ๆ ภายในงานให้ ตอบสนองความต้ องการของทุกคน
การจัดมุมต่าง ๆ ภายในงานให้ มีกิจกรรมย่อย ๆ ที่หลากหลาย ก็จะทําให้ กลุม่ เป้าหมาย
ที่มาร่วมงานสามารถสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับงานได้ พร้ อม ๆ กัน ดังตัวอย่างกิจกรรม
เปิ ดตัวบัตรเดบิต Angry Bird ของธนาคารกสิกรไทย ซึง่ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2556) เล่าว่าภายในงานมีการแข่งเล่นเกมส์ที่จําลองมาจากเกมส์ออนไลน์ กิจกรรม
ดังกล่าวสามารถทําให้ กลุม่ เป้าหมายหลัก คือ เด็ก สนุกสนานได้ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมี
กิจกรรมให้ ผ้ ปู กครองที่พาเด็กมาร่วมกิจกรรมด้ วย ก็จะทําให้ ทงครอบครั
ั้
วสามารถมีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมพิเศษนี ้ได้ ดังนันผู
้ ้ ชมอื่นที่เดินผ่านไปมาในบริเวณงาน ก็จะเกิดความสนใจ แล้ วก็เข้ า
มาร่วมในกิจกรรมพิเศษของธนาคาร
5.2.4 เป็ นตัวนํา สนับสนุน หรื อขยายผลเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั นมีโอกาสเข้ าสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจในรูปแบบ
ของงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชน ดังนันกิ
้ จกรรมพิเศษเหล่านี ้
จึงทําหน้ าที่เป็ นตัวนําเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การแถลงข่าวโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็ งเต้ านม (Breast Cancer Awareness
Campaign) ของบริ ษัทเอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นตัวนําในการ
สื่อสารการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการระดมทุน นัน่ คือการขายผ้ าพันคอรุ่นพิเศษ เพื่อนําเงินรายได้
จากการขายผ้ าพันคอบริจาคให้ กบั ศูนย์สริ ิกิตบิ์ รมราชินีนาถ สภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั มะเร็งเต้ านม
การเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ (Citibank Royal Orchid
Plus Preferred) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 ก็ทําให้ กลุม่ ลูกค้ าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ใหม่ ซึง่ จะทําให้ การใช้ พนักงานขายหรื อพนักงานแนะนําผลิตภัณฑ์ทํางานได้ งา่ ยยิง่ ขึ ้น เนื่องจาก
บัตรเครดิตรุ่นนี ้ เน้ นลูกค้ าเฉพาะกลุม่ ไม่มีการใช้ การโฆษณากับมวลชน จึงต้ องใช้ กิจกรรมพิเศษ
และการประชาสัมพันธ์เป็ นตัวหลักในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการขาย
การเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate กับสื่อมวลชน ของบัตรเครดิตเคทีซี (KTC)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ทําให้ องค์กรได้ พื ้นที่ขา่ วประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้
กลุม่ เป้าหมายของบัตรเครดิตนี ้ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสาร และการเปิ ดตัวกับสื่อมวลชนนี ้ก็จะเป็ น
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ตัวนําเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเว็บไซต์ สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (Point of
Purchase) จดหมายข่าวของบัตรเครดิต เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การเปิ ดตัวบัตรเครดิต K-SME เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ก็เป็ นกิจกรรม
พิเศษที่เป็ นตัวนําเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ เช่น การโฆษณา การขายโดยพนักงานขาย ซึง่
การแถลงข่าวเปิ ดตัวบัตรเครดิตทําให้ สื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นําข้ อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตไป
เผยแพร่ตอ่ พร้ อม ๆ กับการรณรงค์โฆษณาบัตรเครดิตนี ้ในสื่อต่าง ๆ ก็จะทําให้ ประชาชนทัว่ ไป
้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับ
โดยเฉพาะกลุม่ เป้าหมายของบัตรเครดิตได้ ร้ ูจกั ผลิตภัณฑ์ใหม่นี ้ รวมทังมี
บัตรเครดิตนี ้ ซึง่ ก็จะช่วยให้ พนักงานขาย (พนักงานธนาคาร) ประสบผลสําเร็ จในการแนะนํา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ กบั ลูกค้ าหรื อเชิญชวนลูกค้ ามาสมัครใช้ บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
5.3 บทสรุ ป
ในบทที่ 5 นี ้ ผู้วิจยั พบว่า ประเภทของกิจกรรมพิเศษสามารถแบ่งออกได้ ตามลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย เป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมาย
ภายนอก และกลุม่ เป้าหมายภายใน โดยรูปแบบของกิจกรรมพิเศษนันก็
้ มีความหลากหลาย
แล้ วแต่องค์กรจะเลือกนํามาใช้ งานให้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายและเนื ้อหาสาระที่ต้องการจะ
สื่อสาร
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่พบในการวิจยั นี ้ ประกอบไปด้ วย การ
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชน งานเลี ้ยงขอบคุณ กิจกรรมเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมกับสื่อมวลชน การประชุมสัมมนากับตัวแทนขาย การแสดง
ดนตรี หรื อคอนเสิร์ต นิทรรศการ การประชุมสัมมนาภายในองค์กร รวมทังการเดิ
้
นสายให้ ข้อมูลกับ
คนในองค์กรตามสาขาต่าง ๆ
นอกจากนี ้ ผู้วจิ ยั ยังพบอีกว่า กิจกรรมพิเศษที่ได้ ไปร่วมสังเกตการณ์นนั ้ ทําหน้ าที่ตา่ ง ๆ
ทัง้ 4 ข้ อ นัน่ คือ สร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ สื่อสารข้ อมูลข่าวสาร สร้ างหรื อดึงดูดความ
สนใจของกลุม่ เป้าหมาย รวมทังเป็
้ นตัวนําเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ โดยที่แต่ละกิจกรรม
้
างกันไป ซึง่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั การคิด
พิเศษก็จะมีวธิ ีการและรูปแบบในนําเสนอหน้ าที่ตา่ ง ๆ นันแตกต่
สร้ างสรรค์งานกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ หรื อบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
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ในบทที่ 6 ผู้วจิ ยั จะแสดงให้ เห็นถึงการทํางานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
กระบวนการและขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมพิเศษ บทบาทของความคิดสร้ างสรรค์ในการบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังการประเมิ
้
นผลกิจกรรมพิเศษ

บทที่ 6
การบริหารและการจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ในบทที่ผา่ นมา ผู้วจิ ยั ได้ ชี ้ให้ เห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์นนั ้
อาจจะไม่หลากหลาย แต่ขึ ้นอยูก่ บั องค์กรธุรกิจและ/หรื อบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษใน
การคิดสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษและประยุกต์รูปแบบที่มีอยูน่ นั ้ ให้ สามารถดึงดูดความสนใจของ
กลุม่ เป้าหมายและสามารถสื่อสารแบรนด์องค์กรหรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะนําเสนอข้ อมูลตังแต่
้ การบริหารจัดการภายในของบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ วิธีการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษตังแต่
้ การรับบทสรุปย่อจากลูกค้ า (องค์กรธุรกิจ)
ไปจนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นงาน ความสําคัญของความคิดสร้ างสรรค์ในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
รวมทังรู้ ปแบบและวิธีการประเมินผลกิจกรรมพิเศษ
6.1 สถานการณ์ ธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ปั จจุบนั นี ้ธุรกิจรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นธุรกิจที่กําลังเติบโต มีบริษัทเปิ ดใหม่
จํานวนมาก ซึง่ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะผู้บริหารบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ดําเนินธุรกิจมากว่า 16 ปี อธิบายถึงการเติบโตของธุรกิจนี ้ว่าเป็ น
ธุรกิจที่เข้ าสูต่ ลาดได้ ง่าย ก็ทําให้ มีการแข่งขันกันสูง และการทํางานของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษก็ยากมากขึ ้น เพราะมีการแข่งขันในเรื่ องของราคา ดังนันการอยู
้
ร่ อดของบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องมีลกู ค้ าประจํา มีลกู ค้ าหลักที่ใช้ บริการสมํ่าเสมอ เพราะการที่รอ
งานจากการไปแข่งขัน (Pitching) นัน้ มีความไม่แน่นอนสูงมาก
นอกจากนี ้ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (อ้ างแล้ ว) ยังมองว่าพฤติกรรมของลูกค้ าที่เป็ นองค์กร
ต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไป นัน่ คือ กิจกรรมพิเศษกลายเป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดที่จําเป็ นชนิดหนึง่
องค์กรจําเป็ นต้ องจัดกิจกรรมพิเศษในการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริการ เพื่อให้ ได้ พื ้นที่ขา่ ว
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นการลงทุนที่ไม่สงู นัก แต่ได้ ผลตอบแทนในเชิง
พื ้นที่ขา่ วในสือ่ มวลชนต่าง ๆ ได้ ค้ มุ ค่ากว่าการซื ้อพื ้นที่โฆษณา ประกอบกับจํานวนบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษมีมากและหลากหลาย เป็ นโอกาสขององค์กรที่จะเลือกใช้ ได้ ตามความพอใจ
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จะเห็นได้ วา่ ธุรกิจรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษในปั จจุบนั เป็ นธุรกิจที่ยงั เติบโตได้
เรื่ อย ๆ เนื่องจากยังเป็ นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความต้ องการสูง ก็ทําให้ มี
บริษัทใหม่เกิดขึ ้นมากมาย การแข่งขันก็จะสูงตามไปด้ วย ดังนันแม้
้ วา่ จะเป็ นธุรกิจที่สามารถเข้ าสู่
ตลาดได้ ง่าย แต่ก็สามารถออกจากตลาดได้ ง่ายเช่นกันหากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
นัน้ ไม่สามารถหางานต่อเนื่องได้
สําหรับทิศทางของกิจกรรมพิเศษ คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล ที่ปรึกษาด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ได้ ให้ ความเห็นว่า กิจกรรมพิเศษจะต้ องเน้ นการมีสว่ นร่วม (Participation) มากขึ ้น
การจัดกิจกรรมเพื่อโชว์เพียงอย่างเดียว หรื อ Event Stage Show จะเริ่มลดลง แต่จะเน้ นการมีสว่ น
ร่วมของกลุม่ เป้าหมาย โดยคุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุลได้ ยกตัวอย่างกรณีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์
เสื ้อผ้ ายี่ห้อยูนิโคล่ (Uniqlo) ที่ประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน ปี 2554 ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ
ก่อนวันเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ ได้ เน้ นการมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมายผ่านการใช้ สอื่ สังคม
ออนไลน์ (Social Media) เพื่อดึงดูดให้ กลุม่ เป้าหมายอยากจะมาร่วมงานวันเปิ ดตัวมากขึ ้น
“ดูยูนิโคล่ (Uniqlo) เห็นไหมเขาทํา event เขาก็ทํา event
แต่เขาก็ไม่ได้ทําเวที… เขาให้คนไปถ่ายรูปตอนทีเ่ ขายังไม่
มาเลยน่ะ เขาก็จะเปิ ดตัวทํา event เขา promote โดยทํา
ให้คนไปถ่ายรู ปตรงไหนก็ได้ทีม่ ีสญ
ั ลักษณ์ของยูนิโคล่
เพราะตอนนีเ้ ขาเริ่ มโฆษณาแล้วเขาก็ up รู ปขึ้น face
(book) ของเขา แล้วเขาก็เอา post ทัง้ หมดเนีย่ มาอยู่ใน
งาน event ของเขา พอทุกคนมา event ก็เพือ่ ทีจ่ ะมาดูว่า
มี รูปตัวเอง post อยู่หรื อเปล่า … เห็นไหมว่าวิ ธีการมันมี
gimmick มากขึ้น มันเป็ นการดึงให้คนเข้ามามีสว่ นร่ วม
มากขึ้น คือ engagement มันเยอะมาก event ในยุคเก่าที ่
เราตัง้ เวทีให้คนเดิ นเข้ามามันอาจจะเชยไปเสียแล้ว…”
(คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
6.2 การบริหารจัดการภายในของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
การบริหารจัดการภายในของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะมีความแตกต่าง
กันตามขนาดและจํานวนพนักงานขององค์กร อย่างเช่น บริษัทใหญ่อย่าง CM Organizer ก็จะ
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แบ่งออกเป็ นบริ ษัทย่อย ๆ หรื อเรี ยกว่า Business Unit (BU) ซึง่ ทุกบริษัทย่อยจะต้ องหารายได้
และทํากําไรด้ วยตนเอง การแบ่งบริษัทย่อยก็จะใช้ เกณฑ์ในความถนัดเฉพาะทางของแต่ละบริษัท
ย่อย และแบ่งตามลูกค้ า อย่างเช่นที่ CM Group ก็จะมี CMC (Creative Communication
Community) รับงานประเภทกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ การแสดง งานเทศกาล (Festivals)
กิจกรรมพิเศษระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ ที่ต้องการดึงดูดคนจํานวนมากมาร่วมงาน หรื อมี
CMEX (Creative Multinational Event & Exhibition) ดูแลงานประเภทนิทรรศการ กิจกรรมพิเศษ
ประเภทการท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล (Incentive) หรื อ CM MICE ที่รับงานประเภทการประชุม
สัมมนาทางธุรกิจ งานเลี ้ยงฉลองต่าง ๆ กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้ างทีมงาน (Team Building) เป็ น
ต้ น (CMO Group, 2013) แต่หากเป็ นบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและขนาด
เล็ก ก็จะดําเนินธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จในบริษัทเดียว
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หารบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และการ
สังเกตการณ์โดยการฝึ กปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษแห่งหนึง่ ผู้วิจยั สามารถ
สรุปรูปแบบการแบ่งสายงานภายในองค์กรออกเป็ น 4 ฝ่ ายหลัก ๆ คือ ฝ่ ายดูแลลูกค้ า ฝ่ าย
สร้ างสรรค์และออกแบบ ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายสนับสนุน อย่างไรก็ดี ความแตกต่างของแต่ละบริษัท
จะอยูท่ ี่ขอบข่ายความรับผิดชอบในการทํางานของแต่ละตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ฝ่ ายดูแลลูกค้ า
ขอบข่ายหน้ าที่หลักของฝ่ ายดูแลลูกค้ าคือ ต้ องทําการตลาดเชิงรุกด้ วยการหาลูกค้ าราย
ใหม่ให้ กบั บริ ษัท รวมทังทํ
้ าหน้ าที่ดแู ลประสานงานระหว่างลูกค้ ากับทุกฝ่ ายในบริษัทตังแต่
้ วนั แรก
ที่รับงานจนกระทัง่ จบงาน หากเทียบกับบริษัทที่ปรึกษางานโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ ก็จะทํา
หน้ าที่เช่นเดียวกันกับ Account Executive (AE) ของบริษัท
ชื่อเรี ยกของฝ่ ายนี ้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท เช่น ที่บริษัท CMC จะเรี ยกว่า
Project Team แต่สําหรับบริ ษัท I-Nine จะเรี ยกว่า Marketing ซึง่ ชื่อเรี ยกที่ใช้ ก็สะท้ อนถึงขอบข่าย
งานรับผิดชอบเช่นกัน สําหรับ CMC ใช้ ชื่อว่า Project Team เนื่องจากหน้ าที่ของฝ่ ายดูแลลูกค้ ายัง
รวมไปถึงงานบริ หารโครงการ ทําหน้ าที่คล้ ายกับผู้จดั การโครงการ (Project Manager) นัน่ คือ มี
หน้ าที่ในการพัฒนากิจกรรมพิเศษในเชิงกลยุทธ์ ทํางานร่วมกับฝ่ ายสร้ างสรรค์และออกแบบ
(Creative & Design) เพื่อสรุปหาแนวคิดสร้ างสรรค์และการออกแบบงาน รวมถึงการวาง
รายละเอียดในส่วนของการผลิต (Production) เช่นการก่อสร้ าง สื่อหรื ออุปกรณ์ที่จะใช้ ในวันงาน
เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี เป็ นที่น่าสนใจว่าบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดเล็กที่ผ้ วู จิ ยั ได้ เข้ า
ไปฝึ กปฏิบตั งิ าน คือ Masterpiece Organizer (MPO) นันไม่
้ มีฝ่ายดูแลลูกค้ าอย่างจริ งจัง หน้ าที่
การหาลูกค้ ารายใหม่เป็ นความรับผิดชอบของเจ้ าของธุรกิจ และการดูแลลูกค้ าเป็ นของ
ผู้อํานวยการผลิต (Producer) อาจจะเป็ นเพราะว่า เจ้ าของธุรกิจมีสายสัมพันธ์ที่ดกี บั องค์กรต่าง ๆ
จึงใช้ สายสัมพันธ์ในการรับงานใหม่ สําหรับผู้อํานวยการผลิต ก็จะใช้ สายสัมพันธ์เดิมจากลูกค้ าใน
อดีตในการรับงานใหม่
2. ฝ่ ายสร้ างสรรค์และออกแบบ
ฝ่ ายนี ้มีชื่อเรี ยกในภาษาอังกฤษว่า Creative and Design โดยที่มกั จะเรี ยกสัน้ ๆ ว่า ฝ่ าย
ครี เอทีฟ ซึง่ จะทําหน้ าที่ตงแต่
ั ้ ไปรับบทสรุปงาน (Brief) จากลูกค้ าร่วมกับฝ่ ายดูแลลูกค้ า เพื่อให้ เข้ า
ใจความต้ องการของลูกค้ า และเข้ าใจ “ช่องว่างระหว่างบรรทัด” (คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์,
สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) แล้ วนําบทสรุปงานมาวิเคราะห์ คิดหาแนวทางสร้ างสรรค์กิจกรรม
พิเศษให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมายของงาน เพื่อพัฒนาให้ เป็ นแผนงาน
(Proposal) ที่จะไปนําเสนอลูกค้ า สําหรับฝ่ ายออกแบบ ก็จะมีนกั ออกแบบ (Designer) ทํางาน
ด้ านการนําเสนอภาพร่างต่าง ๆ ให้ เหมือนจริงเพื่อเสนอให้ ลกู ค้ าพิจารณาร่วมกับโครงการ
3. ฝ่ ายดูแลการผลิต
หรื อเรี ยกกันว่า Production ซึง่ ลักษณะงานหลัก ๆ คือการทําหน้ าที่ดแู ลการผลิต การ
เตรี ยมงาน รวมถึงการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในวันงานให้ สาํ เร็จราบรื่ น
อย่างไรก็ตาม หน้ าที่ความรับผิดชอบก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทดังนี ้ บริษัทใหญ่
อย่าง CMC ก็จะมีฝ่ายดูแลการผลิตทําหน้ าที่สนับสนุนการทํางานของฝ่ ายดูแลลูกค้ า หรื อ Project
Team แต่สําหรับบริ ษัทเล็ก ๆ อย่าง I-Nine หรื อ MPO นัน้ จะมีคนทําหน้ าที่บริหารโครงการ โดยมี
ชื่อเรี ยกว่าผู้จดั การโครงการ (Project Manager) หรื อ ผู้อํานวยการผลิต (Producer) ตามลําดับ
ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างไร ก็มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ใกล้ เคียงกัน กล่าวคือ ทําหน้ าที่ทงบริ
ั ้ หาร
โครงการและบริ หารลูกค้ า ควบคุมภาพรวมของงาน ประสานงานและควบคุมบริษัทผู้ให้ บริการ
(Supplier) คุมงานการผลิตให้ เป็ นไปตามแผนงาน (Proposal) ที่เสนอลูกค้ า รวมทังบริ
้ หารจัดการ
ด้ านการเงิน นัน่ คือต้ นทุนและกําไรของงาน และจะมีตาํ แหน่งผู้ชว่ ยผู้อํานวยการผลิต หรื อเรี ยกว่า
Co-Producer คอยทํางานสนับสนุน Producer โดยการช่วยหาข้ อมูล ติดต่อประสานงานกับ
ทีมงานต่าง ๆ
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สําหรับงานด้ านการบริหารจัดการบนเวที ระบบแสง เสียง หรื ออุปกรณ์ตา่ ง ๆ ก็จะใช้ วิธี
จ้ างบริ ษัทอื่นมารับช่วงต่อ บริ ษัทเหล่านี ้ก็จะเป็ นผู้ให้ บริการ (Supplier) ซึง่ ฝ่ ายดูแลการผลิต
จะต้ องบริ หารจัดการให้ บริ ษัทเหล่านี ้ทํางานสําเร็ จตามที่ตกลงไว้ โดยปกติแล้ ว หากเป็ นบริษัทที่อยู่
ในเครื อหรื อกลุม่ (Group) อย่างเช่น บริษัท CMC ที่อยูใ่ นเครื อ CM ก็จะว่าจ้ างบริษัทอื่นที่อยูใ่ น
เครื อหรื อกลุม่ (Group) เดียวกันมารับงานในส่วนนี ้
4. ฝ่ ายสนับสนุน
ทุกบริ ษัทจะมีสว่ นของ Back Office เป็ นหน่วยงานสนับสนุนให้ กบั ทีมงาน เช่น ฝ่ ายบัญชี
การเงิน บุคคล เป็ นต้ น
6.3 ขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
จากการที่ได้ ไปร่วมฝึ กปฏิบตั งิ านกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังข้
้ อมูล
ได้ รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสังเคราะห์ขนตอนการจั
ั้
ดกิจกรรมพิเศษ โดยสรุปรวมจาก
หน้ าที่ความรับผิดชอบของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ า ได้
ดังนี ้
6.3.1 องค์กรธุรกิจระดมสมอง (Brainstorming)
ทีมงานในส่วนขององค์กรธุรกิจจะระดมสมองเพื่อหาแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมพิเศษ
โดยต้ องกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมทังเนื
้ ้อหาสาระหลักที่ต้องการจะสือ่ สาร หรื อ Key
Message ของกิจกรรมพิเศษ ในบางครัง้ หากมีการสื่อสารอื่น เช่น งานโฆษณาก็อาจจะทํามา
พิจารณาเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษได้
6.3.2 ให้ ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับงาน (Briefing)
องค์กรธุรกิจก็จะเรี ยกบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมารับบทสรุปงาน (Brief) โดย
จะให้ ข้อมูลสําคัญ หรื อสิง่ ที่ต้องการให้ มีในกิจกรรมพิเศษ เช่น รูปแบบของงาน (แก่นของงานหรื อ
Theme) กิจกรรมภายในงาน อาหาร สถานที่จดั งาน การตกแต่งสถานที่ จํานวนผู้มาร่วมงาน เป็ น
ต้ น รวมทังให้
้ ข้อมูลพื ้นฐานที่เกี่ยวข้ องเช่น โครงการรณรงค์ทางการตลาด (Marketing
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Campaign) ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมพิเศษ ทางด้ านบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะ
ซักถามเกี่ยวกับรายละเอียด อาจะมีการแนะนํากิจกรรมของงานในเบื ้องต้ นเพื่อทดสอบแนวคิด
หรื อรับฟั งคําแนะนําจากลูกค้ า โดยปกติแล้ วตัวแทนจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่
เข้ าไปร่วมฟั งบทสรุปงาน ก็จะประกอบไปด้ วยฝ่ ายดูแลลูกค้ า และฝ่ ายคิดสร้ างสรรค์ ซึง่ ตาม
ความเห็นของคุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) มองว่าฝ่ ายคิดสร้ างสรรค์
นันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องไปรับฟั งบทสรุปงานด้ วย เพราะจะทําให้ ฝ่ายสร้ างสรรค์เข้ าใจ “ช่องว่างระหว่าง
บรรทัด” จากคําพูดหรื อความต้ องการของลูกค้ า
ในกรณีที่องค์กรธุรกิจมีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชดั เจน ก็จะให้ ข้อมูลกับบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษอย่างละเอียด ดังตัวอย่างบทสรุปงานการจัดเลี ้ยงผู้บริ หารระดับสูงของบริษัท
แห่งหนึง่ ที่อธิบายอย่างชัดเจนว่าต้ องการให้ มีกิจกรรมอะไรบ้ างในงาน ดังนันบริ
้ ษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษก็จะมีหน้ าที่จดั ระเบียบความคิดและบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษให้ สําเร็จ
ลุลว่ งตามโจทย์ที่ลกู ค้ า (องค์กรธุรกิจ) ต้ องการ (ดูรายละเอียดบทสรุปงานได้ ในภาคผนวก ข)
แต่หากองค์กรธุรกิจยังไม่มีแนวทางการจัดงานที่ชดั เจน ก็จะจัดทําบทสรุปงานเป็ นเพียง
สไลด์พรี เซนเตชัน่ (Slide Presentation) ประมาณ 1-2 หน้ า ดังตัวอย่างบทสรุปงานของงานเลี ้ยง
ลูกค้ า บริ ษัทนํ ้าตาลมิตรผล จํากัด และ งานสังสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอร์ รีนเป็ นเจ้ าภาพ ซึง่ ในกรณี
นี ้ บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็ต้องนําเสนอแนวคิด แนวทางในการจัดกิจกรรมพิเศษ
และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ กบั ลูกค้ าพิจารณา

ภาพ 6-1 และ 6-2 ลักษณะบทสรุปงานเลี ้ยงลูกค้ า บริษัทนํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
ที่มา: เอกสารสรุปรายละเอียดงานเลี ้ยงลูกค้ า บริษัทนํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
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ภาพ 6-3 ลักษณะบทสรุปงานเลี ้ยงสังสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอร์ รีนเป็ นเจ้ าภาพ (1)
ที่มา: เอกสารสรุปรายละเอียดเลี ้ยงสังสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอร์ รีนเป็ นเจ้ าภาพ

ภาพ 6-4 ลักษณะบทสรุปงานเลี ้ยงสังสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอร์ รีนเป็ นเจ้ าภาพ (2)
ที่มา: เอกสารสรุปรายละเอียดเลี ้ยงสังสรรค์ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอร์ รีนเป็ นเจ้ าภาพ
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สําหรับองค์กรธุรกิจ ก็มีแนวทางในการเลือกบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมารับ
บทสรุปงานดังนี ้ องค์กรธุรกิจจะเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และมอบหมายงานให้
รับผิดชอบถ้ าหากกิจกรรมพิเศษนันเป็
้ นงานเล็กที่มีรูปแบบการจัดงานที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้ อนและ
องค์กรธุรกิจเห็นว่ามีบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่เหมาะสมกับงาน หรื อเป็ นงานด่วน
ฉุกเฉิน มีระยะเวลาการจัดงานกระชันชิ
้ ด ก็จะมอบหมายงานให้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษที่มีความสัมพันธ์อนั ดี องค์กรธุรกิจไว้ วางใจได้ วา่ จะบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษให้ สําเร็จลง
ได้ อย่างกรณีของบริ ษัท I-Nine ก็จะได้ รับงานด่วนจากลูกค้ าเก่าอยูเ่ รื่ อย ๆ เพราะความไว้ วางใจที่
มีตอ่ บริ ษัท
แต่หากเป็ นงานที่มีงบประมาณในการจัดงานสูง ส่วนใหญ่แล้ ว องค์กรธุรกิจก็จะเลือก
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจประมาณ 2-3 ราย มารับบทสรุปงาน (Brief) แล้ ว
มานําเสนองานเพื่อแข่งขันกัน หรื อ Pitching ซึง่ จะทําให้ องค์กรธุรกิจได้ แนวคิดที่นา่ สนใจ ในราคา
ที่พอใจ แต่ก็เป็ นผลเสียกับบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพราะต้ องทํางานหนักเพื่อแข่งขัน
กัน
ในมุมมองของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษก็เข้ าใจแนวทางการเลือกบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ เพราะกรณีของบริษัท I-Nine แม้ วา่ จะอยูใ่ นวงการนี ้
กว่า 16 ปี เมื่อต้ องไปนําเสนองานกับลูกค้ ารายใหม่ ๆ ก็ต้องไปนําเสนอแข่งขันกับบริษัทอื่น
(คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
6.3.3 พัฒนาแผนงาน (Proposal Design)
บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนําบทสรุปงาน (Brief) ซึง่ มักจะเรี ยกกันว่า “โจทย์”
มาพัฒนา โดยจะวิเคราะห์วตั ถุประสงค์ (Objective) ของการจัดกิจกรรมพิเศษ เนื ้อหาหลักที่
ต้ องการสื่อสาร (Key Message) รวมถึงทําความเข้ าใจกับองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ที่จะสื่อสาร
หลังจากนันบริ
้ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจะพัฒนาแนวคิดของงาน (Concept)
ในภาพรวม แนวคิดสร้ างสรรค์ (Creativity) ของกิจกรรมพิเศษ แก่นของงาน (Theme) อารมณ์
และลีลาของงาน (Mood & Tone) รวมถึงลูกเล่น (Gimmick) และแนวทางการดําเนินงาน
(Execution) กิจกรรมพิเศษ ซึง่ ทังหมดนี
้
้คือส่วนสําคัญของกิจกรรมพิเศษ และเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การตัดสินใจของลูกค้ าที่จะเลือกบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
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คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เสริมว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะ
พยายามหาลูกเล่น วิธีการนําเสนอต่าง ๆ ให้ ชนะบริษัทคูแ่ ข่ง และชนะใจลูกค้ า
“…ทุกคนก็จะงัดกลเม็ดออกมา งัด gimmick ออกมา
เอาอะไรกันออกมา ของมันก็มีอยู่แค่นีใ้ นประเทศ มันอยู่
ทีว่ ่าใครจะเอามาเล่นอะไร หรื อใครคิ ดสุดโต่งแล้วลูกค้ารับ
ได้ หรื อบางทีคิดมากไป ก็ไม่ใช่ ... มันต้องอยู่ในความ
ต้องการของลูกค้า เพราะฉะนัน้ เราต้องเข้าใจลูกค้า รู้จกั
ลูกค้า แล้วตีโจทย์ให้โดน…”
เมื่อได้ แนวคิดและแนวทางการสร้ างสรรค์แล้ ว ฝ่ ายสร้ างสรรค์และออกแบบ (Creative &
Design) จะทํางานร่วมกับฝ่ ายดูแลลูกค้ าในการจัดทําแผนงาน หรื อ Proposal ที่รวมแนวคิด แนว
ทางการจัดงาน ความคิดสร้ างสรรค์ รายละเอียดต่าง ๆ พร้ อมทังเสนอราคาค่
้
าใช้ จ่าย และหาก
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทํางานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์หรื อบริษัทที่
ปรึกษางานโฆษณา ก็จะต้ องส่งแผนงานดังกล่าวให้ กบั บริษัทฯ ก่อนเพื่อตรวจสอบและพัฒนางาน
ในเบื ้องต้ นก่อนที่จะไปนําเสนอลูกค้ าพร้ อมกัน
สําหรับแผนงานนัน้ ในบางบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะเรี ยกว่า เปเปอร์
(Paper) หรื อรายงาน ซึง่ หากจะสัง่ ให้ ฝ่ายสร้ างสรรค์และออกแบบจัดทําแผนงานเพื่อเสนอต่อ
ลูกค้ า ก็มกั จะใช้ คําว่า “ขึ ้นเปเปอร์ ” แม้ วา่ จะเรี ยกแผนงานว่า เปเปอร์ หรื อรายงานก็ตาม แต่การ
จัดทําแผนงานเพื่อเสนอลูกค้ า จะจัดทําเป็ นเพียงสไลด์พรี เซนเตชัน่ (Slide Presentation) ด้ วย
โปรแกรมสําเร็จรูป PowerPoint Presentation เท่านัน้ ไม่มีการทําเป็ นเอกสารรูปเล่มแต่อย่างใด
และนิยมใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดทําแผนงานเสนอต่อลูกค้ า นอกจากนี ้การจัดทําแผนงานนัน้
จะต้ องมีการออกแบบตัวสไลด์ให้ สวยงาม สื่อความหมายกับแนวคิด (Concept) และแก่นของงาน
(Theme) อีกด้ วย โดยมักจะนิยมใช้ สีของสไลด์ตามสีขององค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า) เช่น บริษัท โคคาโคลา (ประเทศไทย) จํากัด ก็จะใช้ สีแดง และจะตกแต่งด้ วยโลโก้ ขององค์กร หรื อโลโก้ ของงานอีก
ด้ วย ดังเช่นภาพเปิ ดและส่วนเนื ้อหาของแผนงานแถลงข่าวเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty
Advocate และงานรวมพลังวันอาสาสมัครของโค้ ก
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ภาพที่ 6-5 และ 6-6 ภาพเปิ ดและส่วนเนื ้อหาจากแผนงานเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate
ที่มา: เอกสาร Proposal เสนอบริ ษัทบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)

ภาพ 6-7 และ 6-8 ภาพเปิ ดและส่วนเนื ้อหาจากแผนงานรวมพลังวันอาสาสมัครของ Coke
ที่มา: เอกสาร Proposal เสนอบริ ษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด

โครงสร้ างของแผนงานหรื อ Proposal มี 10 ส่วนหลัก ๆ ดังนี ้ (ดูตวั อย่างแผนงานได้ ใน
ภาคผนวก ค และ ง)
1.
2.
3.
4.

หน้ าเปิ ด ประกอบไปด้ วย ชื่องาน วันเวลาการจัดงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน (Objective)
แนวคิดของงาน (Concept) และแก่นของงาน (Theme)
กลุม่ เป้าหมาย
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5. สถานที่จดั งานและวัน-เวลา
6. แผนผังสถานที่จดั งาน (Floor Plan)
7. รายละเอียดการตกแต่งสถานที่ เช่น จุดลงทะเบียน จุดถ่ายภาพที่ระลึก จุดเล่น
เกมส์หรื อกิจกรรมต่าง ๆ เวที การจัดที่นงั่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานนัน้ ๆ โดย
ที่จะต้ องมีการอธิบายรายละเอียด พร้ อมออกแบบให้ ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง
มากที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถตัดสินใจได้
8. กําหนดการของงาน (Agenda) ตังแต่
้ ลงทะเบียนจนกระทัง่ จบงาน
9. รายละเอียดในแต่ละขันของกํ
้
าหนดการ ซึง่ ก็ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
นัน้ ซึง่ จะฝ่ ายสร้ างสรรค์จะต้ องอธิบายกําหนดการแต่ละช่วงอย่างละเอียด
เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าใจ และจําเป็ นจะต้ องมีภาพอ้ างอิงหรื อการออกแบบจัดวางอย่าง
คร่าว ๆ ให้ ลกู ค้ าได้ ตดั สินใจเลือกด้ วย โดยทัว่ ไปแล้ วรายละเอียดที่แผนงานทัว่ ไป
จะต้ องมีคือ การลงทะเบียน อาหาร/เครื่ องดื่มในงาน พิธีกร การแสดงเปิ ดงาน
(หรื อภายในงาน) ของที่ระลึก เป็ นต้ น และหากมีพธิ ีเปิ ดงาน ก็ต้องนําเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับลูกเล่น (Gimmick) ของพิธีเปิ ดด้ วย ภาพ 6-9, 6-10 และ 6้
าหนดการ ดังนี ้
11 แสดงตัวอย่างการอธิบายรายละเอียดในแต่ละขันของกํ
แผนงานกิจกรรมงานเลี ้ยงผู้บริหารระดับสูงของ Coca-Cola Pacific ซึง่ ในภาพ
้
6-9 อธิบายรายละเอียดการต้ อนรับผู้บริหาร ณ ท่าเรื อ รวมทังภาพประกอบของ
สถานที่ การแต่งกายของพริต้ ตี ้ และการต้ อนรับผู้บริ หารโดยโขนจิ๋ว สําหรับภาพ
6-10 อธิบายการแสดงภายในงาน ซึง่ ฝ่ ายสร้ างสรรค์ก็ต้องนําเสนอการแสดงที่
เหมาะสม รวมทังอธิ
้ บายลูกเล่นของการแสดง พร้ อมแสดงภาพประกอบด้ วย
หรื อแผนงานแถลงข่าวเปิ ดตัวเว็บไซต์ Beauty Advocate ของบัตรเครดิต KTC
(ภาพ 6-11) ก็อธิบายลูกเล่นของการเปิ ดตัวผู้เชี่ยวชาญด้ านความงามทัง้ 7 ท่าน
อย่างละเอียดเพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าใจ
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ภาพ 6-9 และ 6-10 การอธิบายรายละเอียดในแต่ละขันตอนของกํ
้
าหนดการอย่างละเอียดในงาน
เลี ้ยงผู้บริหารระดับสูงของ Coca-Cola Pacific
ที่มา: เอกสาร Proposal เสนอบริ ษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด

ภาพ 6-11 การอธิบายรายละเอียดลูกเล่นการเปิ ดตัวผู้เชี่ยวชาญในงานเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC
Beauty Advocate ของบัตรเครดิต KTC
ที่มา: เอกสาร Proposal เสนอบริ ษัทบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC)
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10. หน้ าจบ – ขอบคุณสําหรับการนําเสนอ
นอกจากนี ้ คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) มองว่าบุคคลที่
ทําหน้ าที่เขียนแผนงานหรื อ Proposal นันเป็
้ นคนที่มีความสําคัญ ต้ องมีความสามารถเฉพาะตัว
เพราะถือว่าเป็ นคนวางกลยุทธ์ทงหมดให้
ั้
กบั งาน ๆ นัน้ ดังนันจะต้
้ องมีประสบการณ์รอบด้ าน
เพื่อที่จะทํางานได้ ดี
6.3.4 นําเสนอแผนงาน (Proposal Presentation)
หลังจากวันรับบทสรุปงาน (Brief) ประมาณ 1-2 สัปดาห์ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษจะกลับไปพบลูกค้ า (องค์กรธุรกิจ) เพื่อนําเสนอแผนงานด้ วยตนเอง (หากรับงานตรงจาก
องค์กรธุรกิจ) หรื อพร้ อมกับบริ ษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์หรื องานโฆษณา (หากรับงานต่อมา
อีกทอดหนึง่ ) ซึง่ บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะนําเสนอแผนงานพร้ อมกับประมาณการ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดงานให้ กบั ลูกค้ า
6.3.5 ตัดสินใจเลือก (Decision)
องค์กรธุรกิจตัดสินใจเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจากงบประมาณและ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการจัดงาน อย่างไรก็ตาม หากองค์กรธุรกิจยังไม่พงึ พอใจกับแผนงานใด ๆ ที่
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมานําเสนอ องค์กรธุรกิจก็จะทําการเลือกบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษที่นา่ สนใจในเบื ้องต้ น หรื อ Shortlists และให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษเหล่านัน้ ไปปรับแผนงานเพิ่มเติม และนําเสนอใหม่อีกครัง้ บ่อยครัง้ ที่องค์กรธุรกิจจะให้
คําแนะนํากับบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษไปปรับแก้ เพื่อกลับมานําเสนอแผนงานครัง้ ใหม่
ดังตัวอย่างในภาพ 6-12 และ 6-13 ที่บริษัทมิตรผลระบุให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
แก้ ไขในส่วนของการออกแบบตกแต่งสถานที่ และการแสดงบนเวที
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ภาพ 6-12 และ 6-13 คําแนะนําจากลูกค้ า (องค์กรธุรกิจ) เพื่อให้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษไปปรับแก้
ที่มา: เอกสาร Proposal งานเลี ้ยงลูกค้ าบริษัท นํ ้าตาลมิตรผล จํากัด
สําหรับบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ไม่ได้ รับเลือก ก็อาจจะมาจากปั จจัยหลาย
ประการ เช่น ค่าใช้ จ่ายสูงเกินไป แนวคิดที่มานําเสนอไม่เป็ นที่ถกู ใจของลูกค้ า หรื อบางครัง้ แนวคิด
ที่มานําเสนอก็ผิดไปจากความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ เรี ยกว่า “ตีโจทย์ผิด” ในประเด็นนี ้ คุณนพัฐห์
ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะนักวิชาชีพด้ านกิจกรรมพิเศษมาร่วม 20 ปี
้
3 ปั จจัยคือ 1) ทีมงานทุกคน นัน่
อธิบายเพิ่มเติมว่า ความผิดพลาดของการตีโจทย์ผิดนันมาจาก
คือการทํางานเป็ นทีมที่ผิดพลาดที่ไม่ท้วงติงเพื่อนร่วมงานหากแนวคิดที่ได้ ไม่ตรงกับบทสรุปงาน
(Brief) ที่ไปรับมา 2) การทํางานกับลูกค้ าใหม่ก็ทําให้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษพลาด
งานได้ เช่นกัน เพราะว่าไม่ร้ ูจกั ลูกค้ าดีพอ ไม่ร้ ูความต้ องการ ความสนใจหรื อวัฒนธรรมองค์กรของ
ลูกค้ า ก็ทําให้ เสนอแนวคิดที่ไม่ตรงใจลูกค้ าได้ และ 3) การทํางานกับลูกค้ าเก่า รู้ความต้ องการ
ความสนใจของลูกค้ าเป็ นอย่างดี ก็จะทํางานแบบสบาย ๆ ทําให้ เมื่อเจอบริษัทคูแ่ ข่งที่เสนอแนวคิด
ที่แปลกใหม่กว่า ก็ทําให้ พลาดงานได้ เช่นกัน
6.3.6 พัฒนาแผนงาน
บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ได้ รับเลือกหรื อได้ รับมอบหมายงาน ก็จะไปพัฒนา
แผนงานให้ เป็ นรูปธรรมยิ่งขึ ้น ซึง่ การพัฒนาแผนงานเป็ นช่วงที่ต้องใช้ เวลาในการประชุมกับลูกค้ า
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(องค์กรธุรกิจ) ปรับแก้ แผนงานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ รวมทังแก้
้ ไขปั ญหาต่าง ๆ
อาทิเช่น ดารานักแสดงที่ลกู ค้ าเลือกไว้ แล้ ว ไม่สามารถมาร่วมงานได้ บริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษก็ต้องนําเสนอตัวแทนให้ ลกู ค้ าพิจารณาใหม่
6.3.7 ขันตอนการผลิ
้
ต
ฝ่ ายดูแลการผลิตของบริ ษัท หรื อ Production Team ที่นําโดยผู้อํานวยการผลิต
(Producer) หรื อผู้จดั การโครงการ (Project Manager) ก็จะนําแผนงานมาจัดทําให้ เป็ นชิ ้นงาน
ตังแต่
้ การออกแบบอาร์ ตเวิร์ค (Artwork) ลงมือจัดเตรี ยมงานโดยการติดต่อว่าจ้ างบริษัทผู้
ให้ บริ การ (Supplier) ด้ านระบบแสง เสียง สิง่ ก่อสร้ าง (เช่นเวที) อุปกรณ์ตา่ ง ๆ (เช่น จอฉายภาพ)
รวมทังที
้ มการแสดง พริ ตตี ้ ทีมออกแบบเครื่ องแต่งกาย ช่างทําผมและแต่งหน้ า เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ฝ่ ายดูแลการผลิตก็ต้องจัดทํา Script Rundown ซึง่ ก็คือตารางสรุปลําดับงาน
โดยละเอียดตังแต่
้ การจัดเตรี ยมพื ้นที่จนกระทัง่ จบงาน เพื่อแจกจ่ายให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องในวันงาน ซึง่
Script Rundown นี ้จะบอกถึง วัน (หากกิจกรรมมีมากกว่า 1 วัน) เวลา กิจกรรมที่จะเกิดขึ ้น
รายละเอียดของกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้ อง ระบบที่เกี่ยวข้ อง (แสง เสียง จอ) ผู้รับผิดชอบ และหมายเหตุ
ตามตัวอย่างตารางด้ านล่าง (ตัวอย่าง Script Rundown ที่สมบูรณ์อยูใ่ นภาคผนวก จ)
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ลําดับ

วัน

เวลา

กิจกรรม รายละเอียด ระบบ ผู้รับผิดชอบ หมาย
กิจกรรม
เหตุ

1

25/11/12 16.00 น. Set up

เวที / Photo
Backdrop /
แสงเสียง

MPO

ห้ องสุข
สามัคคี

2

26/11/12 08.00 น. นัดหมาย บรี ฟคิวงาน
ทีมงาน
MPO,
Staff,
Stage

MPO

ห้ องสุข
สามัคคี

3

12.00 น. ซ้ อมคิว
ผู้บริหาร

ช่วง
สัมภาษณ์ /
ช่วงเปิ ดตัว
บัตร / ช่วง
ถ่ายภาพ

VTR 2

MPO /
KBank

ตาราง 6-1 ตัวอย่าง Script Rundown ที่จะแจกให้ กบั ทีมงานในวันจัดกิจกรรมพิเศษ
6.3.8 การจัดเตรี ยมพื ้นที่ (Set-up)
ฝ่ ายดูแลการผลิตของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะเข้ าพื ้นที่จดั กิจกรรม 1 คืน
ล่วงหน้ าเพื่อจัดเตรี ยมพื ้นที่ (Set-up) ร่วมกับทีมงานของบริษัทผู้ให้ บริการ (Supplier) ต่าง ๆ
6.3.9 วันงาน (Event Show Day)
โดยส่วนใหญ่แล้ ว กิจกรรมพิเศษที่เป็ นงานแถลงข่าวมักจะจัดในช่วงบ่ายของวันธรรมดา
(ประมาณ 14.00 น.) แต่หากเป็ นงานในเชิงสังสรรค์จะจัดในช่วงคํ่า (เช่นงานเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้
แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส พรี เฟอร์ ) หรื อสุดสัปดาห์ (เช่นงานรวมพลังวันอาสาสมัครของโค้ ก)
อย่างไรก็ดี ทีมงานของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะต้ อง “เข้ าพื ้นที่” นัน่ คือการเข้ าไป
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เตรี ยมความพร้ อมตังแต่
้ เช้ า จากประสบการณ์ฝึกปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษของผู้วิจยั สามารถสรุปลําดับงานในวันจัดกิจกรรมพิเศษได้ ดงั นี ้
1. ประชุมทีมงาน (เวลาประมาณ 10.00 น. หรื อ 6 ชัว่ โมงก่อนเวลาเริ่ มงาน)
ทีมงานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังที
้ มงานของบริษัทผู้ให้ บริการ
(Supplier) ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นทีมเวที พริตตี ้ ช่างแต่งหน้ า ช่างทําผม ฝ่ ายเสื ้อผ้ า บริษัทรับจัดเลี ้ยง
นอกสถานที่ (อาหารและเครื่ องดื่ม) พร้ อมกันที่สถานที่จดั งาน
ผู้อํานวยการผลิต (Producer) ประชุมทีมงานเพื่อสรุปงานภาพรวมและลําดับเหตุการณ์
้
รับผิดชอบหรื อดูแลความ
ของงาน ให้ กบั ทีมงานทุกคนทุกฝ่ ายได้ รับทราบ รวมทังมอบหมายงานให้
เรี ยบร้ อยในแต่ละส่วน เพราะโดยปกติแล้ ว บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจะมีทีมงานไม่
มาก ดังนันจะว่
้ าจ้ างบริ ษัทอื่นหรื อกลุม่ บุคคลอื่นให้ มาทํางานแทนในส่วนของการควบคุมเวที การ
้ มงานจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็
ควบคุมลําดับพิธีการ หรื อจุดลงทะเบียน ดังนันที
จะทํางานประกบไปกับทีมงานของบริษัทผู้ให้ บริการ (Supplier) เพื่อควบคุมดูแลความเรี ยบร้ อย
ของงาน
ทีมงานก็จะแยกย้ ายไปจัดเตรี ยมงาน ดูแลความพร้ อมในส่วนงานที่ได้ รับมอบหมาย

ภาพ 6-14 การประชุมทีมงานเพื่อซักซ้ อมความเข้ าใจและแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบให้ กบั ทีมงาน
ในงานมอบเงินบริ จาคในโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness
Campaign)
ที่มา: ผู้วิจยั
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2. ซักซ้ อมคิวบนเวที (เวลาประมาณ 11.00 – 13.00 น.)
เมื่อทีมงานทุกฝ่ ายพร้ อม ก็จะทําการซ้ อมคิวบนเวที เพื่อตรวจสอบความพร้ อมของระบบ
แสง เสียง การแสดงบนเวที รวมทังซ้
้ อมลําดับพิธีการต่าง ๆ บนเวทีเพื่อให้ ฝ่ายกํากับเวทีได้ เข้ าใจ
ถึงลําดับงานของตนเอง และหากมีพธิ ีกรมืออาชีพที่เป็ นดาราหรื อนักแสดง ก็จะต้ องมีสรุปงาน
ให้ กบั พิธีกรของงาน เพื่อทําความเข้ าใจกับบทพิธีกรและลําดับพิธีการต่าง ๆ ในช่วงที่ทําการซ้ อม
องค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า) ก็จะมาตรวจสอบความเรี ยบร้ อยของงาน บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษก็จะซักซ้ อม (Rehearsal) ลําดับงานบนเวที รวมถึงระบบเสียง ระบบแสงเพื่อความไม่
ผิดพลาดของงาน โดยที่องค์กรธุรกิจจะร่วมดูการซ้ อม และปรับเปลี่ยนหากยังไม่เป็ นที่พอใจของ
ลูกค้ า รวมทังมี
้ การซักซ้ อมผู้บริ หารขององค์กร หากผู้บริหารต้ องขึ ้นไปทําพิธีเปิ ดงาน กล่าวต้ อนรับ
หรื อมอบรางวัล และที่สาํ คัญมีการซ้ อมการถ่ายภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์ โดยลูกค้ าจะมา
กําหนดตําแหน่งของผู้บริหาร เพื่อให้ ฝ่ายควบคุมเวทีได้ เข้ าใจ และไม่ผดิ พลาดเมื่อถึงเวลางาน
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(ตามเข็มนาฬกิ า) ภาพ 6-15 การซ้ อมคิวเดินแบบให้ กบั ดารานักแสดงของช่อง 3 ในงานมอบเงิน
บริ จาคในโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) / ภาพ
6-16 การบรรยายสรุปงานให้ กบั ริ นลณี ศรี เพ็ญ (จอย) และศัลย์ อิทธิสขุ นันท์ (เอิร์ธ) ซึง่ เป็ นพิธีกร
ในงานเปิ ดตัวเว็บไซต์ KTC Beauty Advocate / ภาพ 6-17 การซักซ้ อม (Rehearsal) การแสดง
บนเวทีและลําดับพิธีการของงานแถลงข่าวเปิ ดตัวบัตรเครดิต K-SME โดยมีลกู ค้ า (ธนาคารกสิกร
ไทย) ร่วมดูและให้ ความเห็น
ที่มา: ผู้วิจยั
3. ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมงาน (30 – 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน)
ผู้ที่ได้ รับเชิญมาร่วมงานกิจกรรมพิเศษ จะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมงาน โดยปกติแล้ ว
การลงทะเบียนจะใช้ เวลา 30 – 60 นาทีแล้ วแต่ลกั ษณะงานและกิจกรรมหลังจากลงทะเบียน หาก
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เป็ นงานแถลงข่าว ก็จะใช้ เวลาลงทะเบียนเพียงสัน้ ๆ (ประมาณ 30 – 45 นาที) โดยที่นกั ข่าวจะ
รับประทานอาหารว่างหรื อพูดคุยกับผู้บริหารองค์กรหรื อเพื่อนสื่อมวลชนด้ วยกันเองก่อนเริ่ มงาน
แถลงข่าว
สําหรับงานที่มีกิจกรรมให้ เล่นสนุกหลังจากลงทะเบียน ก็จะเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานมา
ลงทะเบียน 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มงาน โดยกิจกรรมมักจะเป็ นการถ่ายภาพเพื่อเป็ นที่ระลึก หรื อการ
เล่นเกมส์ตามบูธต่าง ๆ ในงาน

ภาพ 6-18 และ 6-19 บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมงาน และการถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกใน
งาน Coca-Cola Volunteer Day
ที่มา: ผู้วิจยั
4. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ (Run Show)
ช่วงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษจะเกี่ยวข้ องกับพิธีการบนเวที ซึง่ จะยาวประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง
แล้ วแต่ลกั ษณะของกิจกรรมพิเศษ หากเป็ นการแถลงข่าว ก็จะใช้ เวลาประมาณ 45 – 60 นาที แต่
ถ้ าเป็ นงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และมีการแสดงเช่น การเดินแฟชัน่ โชว์ หรื อคอนเสิร์ต ก็จะใช้
เวลาถึง 2 ชัว่ โมง
กิจกรรมบนเวทีในแต่ละงานจะคล้ ายคลึงกัน ซึง่ จากการสังเกตการณ์ในกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์ตา่ ง ๆ สามารถสรุปรูปแบบของกิจกรรมบนเวทีได้ ดงั นี ้
- การเปิ ดตัวพิธีกร พิธีกรกล่าวต้ อนรับผู้มาร่วมงาน
- ผู้บริหารองค์กรกล่าวเปิ ดงานอย่างเป็ นทางการ
- การแสดงเปิ ดงาน หรื อการฉาย VDO Presentation เกี่ยวกับงาน

116

-

การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร (ส่วนของการแถลงข่าว)
พิธีเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ หรื อ Launching Ceremony (หากมี)
การแสดงบนเวที เช่น แฟชัน่ โชว์
การถ่ายภาพหมูร่ ่วมกันของผู้บริหาร
การแสดงปิ ดงาน เช่น คอนเสิร์ต

อย่างไรก็ตาม ลําดับของกิจกรรมต่าง ๆ บนเวทีอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนได้ ขึ ้นอยูก่ บั
ลักษณะของงาน และการสร้ างสรรค์งานให้ นา่ สนใจ อย่างเช่นงานแถลงข่าวโครงการรณรงค์
ต่อต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย)
จํากัด หรื องานเปิ ดตัวบัตรเครดิต K-SME กับสื่อมวลชน ก็จะเปิ ดงานด้ วยการฉาย VDO
Presentation แล้ วจึงเปิ ดตัวพิธีกร เป็ นต้ น
ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมพิเศษนี ้ ถือว่าเป็ น “Moment of Truth” ของทีมงาน นัน่ คือเป็ น
ช่วงเวลาแห่งความจริงที่อะไรก็เกิดขึ ้นได้ เพราะงานกิจกรรมพิเศษเป็ นงานสด ทุกอย่างจะต้ อง
เป็ นไปตามกําหนดการ ตามเวลาที่กําหนดไว้ ดังนันจะต้
้ องไม่เกิดความผิดพลาดเลย หรื อผิดพลาด
ให้ น้อยที่สดุ ฉะนันหน้
้ าที่ของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษคือควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้ องและ
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้ ได้ ดีที่สดุ
ปั ญหาที่มกั จะพบในช่วง Run Show ก็จะมีหลากหลาย เช่น ดาราหรื อนักแสดงมาไม่
ทันเวลางาน ก็จะต้ องสลับคิวทันที หรื อต้ องเปลี่ยนลําดับพิธีการเพื่อดึงเวลา หรื อพริ ต้ ตี ้ ไม่มา
ตามที่นดั หมาย หรื อหายไปก่อนเวลางาน ทีมงานก็ต้องแก้ ไขสถานการณ์ทนั ที เป็ นต้ น ดังนัน้
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าจึงเป็ นทักษะสําคัญของผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการบริหาร
จัดการกิจรรมพิเศษ
6.3.10 ประเมินผลการทํางาน (Evaluation)
เมื่องานกิจกรรมพิเศษเสร็จสิ ้นแล้ ว ทีมงานจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
พร้ อมทังที
้ มงานของบริ ษัทผู้ให้ บริ การ (Supplier) จะมาประชุมร่วมกันทันที เพื่อประเมินผลการ
ทํางานของฝ่ ายต่าง ๆ ซึง่ หากมีปัญหาเกิดขึ ้นในช่วงเวลาจัดกิจกรรม ก็จะพูดคุยถึงสาเหตุของ
ปั ญหา รวมทังแนวทางการป
้
้ องกันปั ญหาดังกล่าวในอนาคต

117

นอกจากนี ้ยังมีการประเมินผลการทํางานจากลูกค้ า (องค์กรธุรกิจ) อย่างไม่เป็ นทางการ
โดยเป็ นการพูดคุยสอบถามถึงความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพิเศษหลังจากงานเสร็จสิ ้นทันที
สําหรับในส่วนขององค์กรธุรกิจ ก็อาจจะมีการประเมินผลการทํางานของบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ และประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษด้ วย ซึง่ วิธีการประเมินผลจะกล่าวโดย
ละเอียดในส่วนที่ 6.6 เรื่ องการประเมินการจัดกิจกรรม
6.3.11 เก็บงาน
หลังจากประชุมประเมินผลการทํางานแล้ ว ทีมงานทุกฝ่ ายก็จะลงมือเก็บของในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ เช่นหากดูแลจุดลงทะเบียน ก็ต้องรวบรวมรายชื่อผู้ที่มาลงทะเบียนให้ เรี ยบร้ อย
เพื่อนําไปใช้ สรุปงานให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
6.3.12 สรุปงาน
บางบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะมีการจัดทํารายงานสรุปให้ กบั ลูกค้ า
(องค์กรธุรกิจ) โดยเฉพาะหากงานนันมี
้ การจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาร่วมงาน
อย่างเช่น งานวันอาสาสมัครของ บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด มีการแจกแบบสอบถาม
ให้ กบั อาสาสมัครที่มาร่วมงาน บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็ต้องทํารายงานสรุปเป็ น
ภาษาอังกฤษให้ กบั ลูกค้ าด้ วย
6.4 ความคิดสร้ างสรรค์ กับงานกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สรุปไว้ ในบทที่ 5 ว่า รูปแบบของกิจกรรมพิเศษนันมี
้ ไม่หลากหลาย ดังนันจึ
้ ง
เป็ นหน้ าที่ของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษในการสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้ ดงึ ดูดความ
สนใจของกลุม่ เป้าหมาย แต่ก็ยงั ต้ องตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสือ่ สารการตลาด รวมทัง้
สะท้ อนแบรนด์ขององค์กรและ/หรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้วย
6.4.1 บทบาทของความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์จงึ มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะ
ในช่วงของการพัฒนาแผนงาน หรื อ Proposal Design เพื่อนําเสนอต่อลูกค้ า โดยที่นําข้ อมูล
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บทสรุปจากลูกค้ าเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการจัดงาน กลุม่ เป้าหมาย
และข้ อความหลักที่ต้องการสื่อสาร (Key Message) หรื อในบางครัง้ องค์กรธุรกิจอาจจะให้
แนวทางกว้ าง ๆ หรื อแนวทางที่ตนสนใจกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพื่อนําไปพัฒนา
ต่อ หรื ออาจจะนําเสนอแนวคิดใหม่เลยก็ได้
นอกจากนี ้ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ผู้จดั การภาพลักษณ์
องค์กร ของธนาคารไทยพาณิชย์ ยังมองว่าการคิดสร้ างสรรค์แนวคิดหลักของกิจกรรมพิเศษ เป็ น
บทบาทที่สาํ คัญของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในการให้ คําแนะนํากับลูกค้ า
“…บางทีเราก็มี idea เบื อ้ งต้น อ่า เป็ น concept ไปว่า
ลองทําอย่างนีม้ ยั้ แต่เราก็ไม่รู้หรอก ว่า…เราก็ยอมรับไป
ว่าเราไม่ได้อยู่ใน area ทีท่ ํากันทุกวัน ดังนัน้ เราก็ไม่รู้
หรอกว่าคนอืน่ ในประเทศนีห้ รื อในโลกนีเ้ ค้าเคยทํา
concept ไหน work ไม่ work หรื อเค้าเคยลองอะไรแล้ว
หรื ออันนีน้ ่าสนใจ ไม่มีใครทํา เราไม่รู้ ฉะนัน้ เวลาเราโยน
โจทย์ ไปเราก็บอก main idea ประมาณนี ้ concept
ประมาณนีแ้ ต่เราก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดี เราก็จะเปิ ดกว้าง เค้าก็
จะเสนอมาได้ เค้าก็อาจจะเอาจากโจทย์เรานีไ่ ปเกลาสัก
หน่อย เค้าก็อาจเจอตัวอย่างเมืองนอกมาบางทีเนีย่ คะเรา
ก็ เออ ทีเ่ มื องนอกเค้าเคยมีทําแบบนัน้ แบบนีน้ ะ แล้วมัน
น่าสนใจ เราทําได้โดยการปรับมาเป็ นอย่างนัน้ อย่างนีอ้ ะไร
อย่างนีน้ ะค่ะ…”
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
ในการคิดสร้ างสรรค์นนั ้ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ในฐานะ
นักวิชาชีพด้ านกิจกรรมพิเศษได้ แนะนําแนวทางการคิดสร้ างสรรค์ไว้ วา่ “…ปกติ มนั ก็จะมีสูตรเวลา
creative คิ ดอะไรไม่ออกจะบอกให้คิด theme ก่อนอะไรอย่างงี ้ concept มาก่อน concept แน่น
เดีย๋ ว execution มาเอง เป็ นต้น…”
้ ่องาน ที่เสนอให้ กบั ลูกค้ า
การหาแก่นของงาน (Theme) และแนวคิด (Concept) รวมทังชื
นัน้ เป็ นเรื่ องสําคัญมากสําหรับการนําเสนอแผนงานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ

119

เพราะคุณนพัฐห์ ปูคะวนัช ผู้บริ หารบริษัท I-Nine (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เชื่อว่าหาก
ลูกค้ าไม่ประทับใจในแนวคิดหรื อชื่องานที่เสนอไปแล้ ว ก็จะไม่สนใจแผนงานแม้ วา่ รายละเอียด
ด้ านในจะดีแค่ไหนก็ตาม ซึง่ ก็เป็ นไปในทางเดียวกับการปฏิบตั ขิ อง Masterpiece Organizer ซึง่
คุณประดิษฐ์ สมดังเจตน์ กรรมการผู้จดั การได้ ให้ คําแนะนํากับผู้วิจยั ในขณะฝึ กปฏิบตั งิ านในฝ่ าย
สร้ างสรรค์วา่ การทําแผนงานเสนอให้ ลกู ค้ านัน้ ชื่องานและแนวคิดเป็ นสิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ ต้ อง
เลือกใช้ คําให้ “โดนใจ” ลูกค้ า รวมทังสะท้
้ อนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมด้ วย เพราะถือว่าเป็ น
จุดที่ดงึ ดูดใจลูกค้ าในเวลาที่เสนอแผนงาน อย่างเช่น งานเปิ ดตัวเว็บไซต์ Beauty Advocate ของ
บัตรเครดิตเคทีซี (KTC) ซึง่ เป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับความสวยความงามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านความ
สวยงามจากสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยทัง้ 7 ท่าน มารวมตัวกันเป็ นครัง้ แรก ซึง่ มีแต่บตั ร
เครดิตเคทีซี (KTC) เท่านันที
้ ่ทําได้ ดังนัน้ การนําเสนอแก่นของงาน หรื อ Theme จึงเป็ น “The 1st
Beauty Advocate Ever with KTC (KTC the Beauty Phenomenon)” ซึง่ แก่นของงานนี ้สามารถ
สะท้ อนข้ อความหลัก (Key Message) ที่บตั รเครดิตเคทีซี (KTC) ต้ องการจะสื่อสารได้
นอกจากนี ้ ความคิดสร้ างสรรค์ยงั ต้ องสามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Execution) ให้ ได้
ดังเช่นตัวอย่างการเปิ ดตัว Innovation Center ของบริษัทดูปองต์ (Dupont) ที่ทางบริษัท สยาม
้
าว่า
พีอาร์ เคยช่วยงาน โดยแนวคิดของงานนี ้คือคําว่า นวัตกรรม หรื อ Innovation ดังนันจากคํ
Innovation ก็ถกู ถ่ายทอดผ่านการคิดสร้ างสรรค์ โดยการเสนอการลงทะเบียนหน้ างานเป็ น 2
แนวทางคือด้ วยจอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) หรื อให้ ห่นุ กระบอกโจหลุยส์ออกมาต้ อนรับ
ซึง่ หุน่ กระบอกโจหลุยส์ก็เป็ นนวัตกรรมของการเล่นหุ่นกระบอกไทยที่ทําให้ ดทู นั สมัย นอกจากนี ้
การเปิ ดตัว Innovation Center ก็เป็ นศูนย์ในประเทศไทย ดังนันการใช้
้
ห่นุ กระบอกโจหลุยส์จงึ มี
ความเหมาะสม และลูกค้ า (บริ ษัท Dupont) ก็พงึ พอใจ (คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555)
6.4.2 การนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ
ความคิดสร้ างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์สามารถนําเสนอได้
หลากหลายรูปแบบ ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ความเป็ นเอกลักษณ์ของงาน
นัน่ คือ แนวคิดหลักหรื อ Concept ของงานจะต้ องแปลก ใหม่ ไม่ซํ ้าใคร เพื่อเป็ นจุดดึงดูด
ให้ คนมาร่วมงาน และได้ พื ้นที่ประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนอีกด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นความคิดสร้ างสรรค์
ในการสรรหาลูกเล่น (Gimmick) ของพิธีเปิ ดต่าง ๆ ก็ต้องมีความแปลกใหม่ ดึงดูดใจ เพื่อให้

120

สามารถเป็ นใช้ เป็ นภาพข่าวประชาสัมพันธ์ หรื อสิง่ ที่กิจกรรมพิเศษเสนอในงานจะต้ องไม่สามารถ
หาที่ไหนได้ อีก เช่น บอลลูนยักษ์ รูปโดราเอมอน ก็จะเป็ นจุดดึงดูดให้ คนมาร่วมงานเปิ ดตัวบัตรเด
บิตโดราเอมอนได้ ดี เป็ นต้ น
2. ความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงเนื ้อหา
คือการนําเนื ้อหา สิง่ ที่ต้องการนําเสนอ มาเป็ นจุดขายของกิจกรรมพิเศษ และอาจจะ
สามารถต่อยอดจากเนื ้อหาของกิจกรรมไปยังการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ ได้
ในกรณีของงานสัมมนา หรื อการประชุมที่มีรูปแบบค่อนข้ างตายตัวนัน้ ความคิด
สร้ างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเหล่านี ้จะอยูท่ ี่เนื ้อหาสาระของการสัมมนาหรื อประชุม หัวข้ อที่
บรรยายอาจจะไม่ใช่สงิ่ ที่องค์กรต้ องการสือ่ สารโดยตรง แต่สามารถนําเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ
เกี่ยวเนื่องมาบรรยายก็ได้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ กบั งาน คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2556) ได้ อธิบายเพิ่มเติมโดยยกตัวอย่างกรณีของธนาคารกสิกรไทย ต้ องการสื่อสารเรื่ อง
โครงการเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ ก็จดั การบรรยายเรื่ องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยของบ้ าน โดยนําวิทยากรด้ าน
้ ดความ
ฮวงจุ้ยชื่อดังมาบรรยาย ผู้เข้ าร่วมงานก็จะนําความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ รวมทังเกิ
ประทับใจหรื อทัศนคติที่ดีตอ่ ธนาคารกสิกรไทย ก็ถือได้ วา่ เป็ นการสร้ างและสื่อสารแบรนด์ให้ กบั
ธนาคารได้ อีกวิธีหนึง่
หรื อในกรณีของกิจกรรมพิเศษงานหัวหินแจ๊ สเฟสติวลั ที่บริษัท CMC เข้ าไปจัดกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมสื่อสารแบรนด์หวั หิน โดยมีกลุม่ สมาคมโรงแรมในอําเภอหัวหินและเทศบาลเมือง
หัวหินเป็ นเจ้ าของกิจกรรม ซึง่ เป้าหมายของกิจกรรมนี ้คือต้ องการกระตุ้นการท่องเที่ยวในอําเภอหัว
หินในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว จึงคิดเป็ นคอนเสิร์ตแบบไม่เสียเงิน (Free Concert) โดย
กลุม่ เป้าหมายหลักคือคนกรุงเทพฯ เพราะมีความสามารถในการจับจ่ายใช้ สอย เนื่องจากหัวหินมี
ค่าครองชีพที่สงู กว่าพัทยา และเมื่อเจาะกลุม่ เป้าหมายที่คนเมือง ก็จําเป็ นที่จะต้ องจัดกิจกรรมให้
เข้ ากับวิถีชีวิตของคนเมือง เช่น การเล่นคอนเสิร์ตบนชายหาด มีที่นงั่ แบบสบาย ๆ มีกิจกรรมให้
ร่วมสนุก สําหรับผลสําเร็ จของเทศกาลนี ้ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555)
บอกว่า “…เราสามารถทําให้ทีพ่ กั ที ่ HUAHIN JAZZ เต็ม 2 room/night เท่ากับสองคืนทีเ่ ราจัด
concert เต็มตัง้ แต่ปราณบุรีจนถึงชะอํา คนมา event เรา 65,000 คน เราก็ถือว่า success
พอสมควร”
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3. ความคิดสร้ างสรรค์ในเชิงการตลาด
ในบางครัง้ ความคิดสร้ างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษ จะต้ องส่งเสริมการตลาดขององค์กรด้ วย
ดังเช่นกรณีของธนาคารกสิกรไทย ที่เน้ นการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์กร ดังนัน้ ลักษณะของงานอาจจะไม่ได้ หวือหวา เพื่อแค่ดงึ ความสนใจให้ คนมา
ร่วมงาน แต่ความคิดสร้ างสรรค์จะอยูท่ ี่วา่ ทําอย่างไรให้ ผ้ ทู ี่เข้ ามาร่วมงานมีสว่ นร่วมกับกิจกรรม
และพร้ อมที่จะบอกต่อหรื อไปขยายผลในอนาคต ดังที่คณ
ุ ณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2556) เรี ยกว่าเป็ น “creative ทีเ่ พิ่มเข้าไปใน marketing” นัน่ คือ เป็ นความคิด
สร้ างสรรค์ที่สง่ เสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น การเปิ ดตัวบัตรเดบิต ไม่วา่ จะเป็ นเฮลโลคิตตี ้
(Hello Kitty) หรื อโดราเอมอน (Doraemon) สิง่ ที่ธนาคารกสิกรไทยต้ องการสื่อสารไปยังผู้มา
ร่วมงานคือการส่งเสริมการขาย (Promotion) ดังนันเมื
้ ่อคนมาร่วมงานเปิ ดตัวแล้ ว ก็จะต้ องกระตุ้น
ให้ คนเหล่านันสมั
้ ครบัตรเดบิตหรื อเกิดการกระทํา (Action) ทันที เป็ นการส่งเสริมการขายอย่างมี
ลูกเล่น (Gimmick) เช่น การลุ้นรางวัลพิเศษ การร่วมกิจกรรมในจุดต่าง ๆ ให้ ครบเพื่อมารับของ
รางวัลเพิ่มเติม เป็ นต้ น ซึง่ สิง่ เหล่านี ้เป็ นการสร้ างการมีสว่ นร่วม (Participation) ให้ ผ้ มู าร่วม
กิจกรรมพิเศษ ซึง่ ลูกเล่นต่าง ๆ ในกิจกรรมก็ต้องการความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ ผ้ มู าร่วมไม่ร้ ูสกึ ว่า
กําลังถูกขายของ โดยการนําสิง่ ที่ผ้ มู าร่วมงานสนใจมาเป็ นข้ อเสนอแล้ วสอดแทรกด้ วยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร “มันก็จะเป็ นการขายของทีแ่ นบเนียนค่ะ ขายเนียน ๆ” (คุณณัฎฐ์ ภกช
ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
วิธีการของธนาคารกสิกรไทยก็จะคล้ ายกับบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส
พรี เฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ที่ให้ ผ้ มู าร่วมงานเปิ ดตัวบัตรเครดิตได้ รับ “พาสปอร์ ต” คนละ
1 เล่ม เพื่อนําไปสะสมคะแนนในการเล่นเกมส์ตามบูธต่าง ๆ ภายในงาน และเมื่อเล่นเกมส์ครบ
แล้ ว ก็สามารถนําคะแนนจากการเล่นเกมส์มาแลกเป็ นคะแนนสะสมสําหรับบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์
ของผู้มาร่วมงานได้ ซึง่ วิธีการนี ้ก็จะทําให้ ผ้ มู าร่วมงานอยากจะมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
งาน และทําให้ บธู เล่นเกมส์มีสีสนั และสร้ างความสนุกสนาน ครึกครืน้ ให้ กบั งานเปิ ดตัวอีกด้ วย
4. ความคิดสร้ างสรรค์ผา่ นสิง่ แวดล้ อม
นัน่ คือ งานกิจกรรมพิเศษเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับประสาทสัมผัสทังห้
้ า ดังนันการแสดงออก
้
ถึงความคิดสร้ างสรรค์ของงาน ก็ต้องทําผ่านทุกประสาทสัมผัส ไม่วา่ จะเป็ นระบบเสียง แสง การ
แสดงบนเวที การจัดวางผลิตภัณฑ์ การจัดห้ อง เป็ นต้ น ซึง่ ทังหมดนี
้
้จะต้ องนําเสนอออกมาภายใต้
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แนวคิดเดียวกัน เป็ นหนึง่ เดียวกัน (Unique) (คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555)
6.4.3 ความคิดสร้ างสรรค์: การประยุกต์ให้ เป็ นสิง่ ใหม่
เมื่อความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิง่ ที่สาํ คัญในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็ทําให้ เกิด
คําถามว่าจะคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างไร ในเมื่อรูปแบบของกิจกรรมพิเศษก็ไม่ได้ หลากหลาย
นอกจากนี ้วิธีการนําเสนอก็มกั จะคล้ ายคลึงกัน เช่น งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะมีวิธีการจัดงาน
ที่ไม่ตา่ งกัน ซึง่ ในประเด็นนี ้ ผู้บริ หารบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ อธิบายว่า ความคิด
สร้ างสรรค์นนไม่
ั ้ จําเป็ นจะต้ องเป็ นสิง่ ที่ไม่มีใครเคยคิดมาก่อน แต่การสร้ างสรรค์คือการมีมมุ มองที่
ต่างจากคนอื่น สามารถนําของที่มีอยูเ่ หมือนกันมาปรับใช้ ให้ แตกต่าง ก็เป็ นการสร้ างสรรค์แล้ ว
คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ได้ อธิบายเรื่ องนี ้ให้ เข้ าใจง่าย ๆ ว่า
“…ยกตัวอย่างง่าย ๆ projector ทุกประเทศมีเหมื อนกัน
หมด ทัง้ โลกมีเหมื อนกันหมด แต่ว่าเวลาเราไปดูงานทีม่ นั
มี ความคิ ดสร้างสรรค์ equipment เหมือนกัน ต่างกันทีว่ ิ ธี
เอาไปใช้เนีย่ เขาเรี ยก creative ขึ้นอยู่กบั คุณจะใช้มนั แบบ
ไหนเอามาสือ่ สารอะไร แต่บางทีเราก็ซื่อ ๆ ตรง ๆ คิ ดไม่
ออกฉันก็ฉาย แต่บางคนเขาไม่ เขาทํามากกว่านัน้ เช่น
เขาฉายผ่านไปทีก่ อ้ นหิ นทีม่ นั ทําจากวัสดุทีโ่ ปร่ งแสงเข้าไป
อีกชัน้ หนึ่งเกิ ดเป็ น layer อันนีม้ นั ก็จะเกิ ดมิ ติใหม่ เป็ นต้น
อันนีม้ นั คือความคิ ดสร้างสรรค์ ว่าคุณจะคิ ดออกได้หรื อไม่
อย่างไร แต่ถามว่ามันมีวิธีการของมันไหม มันไม่มีวิธีการ
สําเร็ จรู ป เพียงแต่คณ
ุ อย่าไป fix ตัวเองว่า วัตถุสีเ่ หลีย่ ม
มันต้องเป็ นวัตถุสีเ่ หลีย่ ม วัตถุสีเ่ หลี ย่ มมันอาจจะจับ
ตะแคงเป็ นข้าวหลามตัดก็ได้ เป็ นต้น ของสิ่ งเดียวกันแต่มี
มุมมองทีแ่ ตกต่างกัน หรื อเปลีย่ นมุมในการมองมันแล้ว
นํามาใช้ในมุมใหม่ ๆ…”
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คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็ยงั ยืนยันในไปทิศทางเดียวกัน
ว่า ความคิดสร้ างสรรค์คือการประยุกต์สงิ่ ที่มีอยูใ่ ห้ เข้ ากับสิง่ ใหม่ นัน่ คือ
“ไม่มีใครทีค่ ิ ดแล้วแบบปึ๊ ง ไม่ genius ไม่ขนาดมีใคร
genius กบเองก็ไม่ genius ต่อให้ genius ยังไงก็ไม่ขนาด
นัน้ ทุกอย่างถูกการ apply จากการเห็น เห็นจากทีน่ นั่ ก็
apply ใส่กบั งานนี ้ เห็นจากทีน่ ีอ่ ะไรอย่างนี”้
ดังนัน้ งานในตําแหน่งฝ่ ายสร้ างสรรค์ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนันไม่
้
้
ษัท
จําเป็ นต้ องใช้ ประสบการณ์มาก เนื่องจากงานกิจกรรมพิเศษเป็ นเรื่ องของยุคสมัย ดังนันทางบริ
รับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จําเป็ นต้ องได้ ความคิดสดใหม่จากคนรุ่นใหม่เพื่อสือ่ สารกับ
กลุม่ เป้าหมายรุ่นใหม่ ๆ เช่นกัน คุณกรณฑ์ทอง ตนอารีย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ให้
คําแนะนําแก่ผ้ ทู ี่สนใจงานฝ่ ายสร้ างสรรค์ไว้ วา่ จะต้ องเป็ นคนกล้ าพูด ไม่ต้องกลัวว่าสิง่ ที่พดู จะผิด
เพราะไม่มีคาํ ว่าผิดหรื อถูกในเรื่ องของความคิด การที่พดู แสดงความคิดเห็นในช่วงการระดมสมอง
นัน้ อาจจะทําให้ เกิดแนวคิดดี ๆ ขึ ้นมาก็ได้ และสําหรับบัณฑิตที่จบใหม่ ไม่ต้องกังวลว่ายังไม่มี
ประสบการณ์ ขอให้ มาลองทํางานก่อนแล้ วถึงจะรู้วา่ ตนเองสามารถทํางานฝ่ ายสร้ างสรรค์ได้
หรื อไม่
6.5 ความคิดสร้ างสรรค์ กับกลยุทธ์ การตลาด
ในการจัดกิจกรรมพิเศษนัน้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะพยายามคิด
สร้ างสรรค์รูปแบบและวิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้ มีความแปลกและแตกต่าง อย่างไรก็ดี
องค์กรธุรกิจ ในฐานะลูกค้ า ก็จะพิจารณาว่าความคิดสร้ างสรรค์ที่บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษเสนอมานันต้
้ องเข้ ากับกลยุทธ์การตลาด เนื่องจากกลยุทธ์ทางการตลาดเป็ นแนวทางที่จะทํา
้
ดสร้ างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษ
ให้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเป็ นที่สนใจของกลุม่ เป้าหมาย ดังนันการคิ
คือการสื่อสารไปยังกลุม่ เป้าหมายอย่างมีชนเชิ
ั ้ ง ซึง่ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6
ธันวาคม 2555) ได้ ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มมึนเมาชนิดหนึง่ ที่ใช้ การจัดกิจกรรมพิเศษกับ
กลุม่ เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกลักษณะกิจกรรมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย
จนเกิดเป็ นสังคมย่อย ๆ ที่มีความภักดีตอ่ แบรนด์สงู มาก นี่ก็คือตัวอย่างของการจัดกิจกรรมพิเศษ
อย่างมีชนเชิ
ั ้ งและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางการตลาด หรื อคุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29
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พฤศจิกายน 2555) ก็ได้ ยกตัวอย่างงานเปิ ดตัวแว่นตาแฟชัน่ ดังนันในงานเปิ
้
ดตัวก็ต้องมีกิจกรรมที่
เชื่อมโยงกับแฟชัน่ เช่น การให้ นายแบบ นางแบบมาเดินแฟชัน่ โชว์ใส่แว่นตา ซึง่ กลยุทธ์ของ
ผลิตภัณฑ์นนเน้
ั ้ นเรื่ องการออกแบบแปลกตา ทันสมัย ดังนันเสื
้ ้อผ้ าที่ใส่ในการเดินแบบก็ต้องมี
ความเป็ นศิลปะ หรื อแหวกแนวไปเลย นัน่ คือกิจกรรมในงานจะต้ องสร้ างสรรค์ให้ สะท้ อนหรื อแสดง
ถึงตัวตนของผลิตภัณฑ์ นี่คือการคิดสร้ างสรรค์ที่สะท้ อนกลยุทธ์การตลาดหรื อกลยุทธ์ของ
ผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการประยุกต์กลยุทธ์การตลาด และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาเป็ นความคิด
สร้ างสรรค์ในกิจกรรมพิเศษได้ อย่างน่าสนใจคืองานเปิ ดตัวบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์ รอยัล ออร์ คดิ พลัส
พรี เฟอร์ (Citibank ROP Preferred) ที่เป็ นความร่วมมือระหว่างบัตรเครดิตซิตี ้แบงก์และสายการ
บินไทย ซึง่ บัตรเครดิตใบนี ้ให้ สทิ ธิพิเศษของผู้โดยสารการบินไทยและผู้ที่เดินทางเป็ นประจําให้
สามารถสะสมไมล์โดยสารเครื่ องบินกับบัตรเครดิตนี ้ได้ ดังนันจุ
้ ดขายของบัตรเครดิตใบนี ้ ได้
ถ่ายทอดออกมาเป็ นแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษที่พดู ถึงการเดินทางโดยนําเสนอเป็ นจุดหมาย
ปลายทางและฤดูกาล ผ่านบูธเล่นเกมส์และการเดินแบบ นัน่ คือ จัดให้ มีบธู เล่นเกมส์ 4 บูธที่
นําเสนอ 4 ฤดูกาลใน 4 เมืองใหญ่ คือ ฤดูร้อนที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ฤดูใบไม้ ผลิที่
เมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ฤดูใบไม้ ร่วงที่ประเทศเกาหลี และฤดูหนาวที่เมืองซับโปโร ประเทศ
ญี่ปนุ่ สําหรับการเดินแบบ ก็จดั นายแบบและนางแบบเป็ น 4 ชุด โดยแต่งกายตามฤดูกาลต่าง ๆ
ทัง้ 4 ฤดูกาล และเปิ ดตัวนายแบบนางแบบด้ วยการประกาศเชิญผู้โดยสายขึ ้นเครื่ องบิน หรื อ
ขอบคุณผู้โดยสารเมื่อถึงที่หมายตามคําพูดประกาศบนเครื่ องของการบินไทย

ภาพ 6-20 และ 6-21 บูธเล่นเกมส์ของฤดูร้อนและฤดูหนาวในงานเปิ ดตัวบัตรเครดิต Citibank
ROP Preferred
ที่มา: ผู้วิจยั
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ภาพ 6-22 นายแบบและนางแบบในชุดเสื ้อผ้ าหน้ าหนาว ซึง่ เดินแบบโดยปี เตอร์ คอร์ ป ไดเรนดัล
และศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ (เอ๊ ะ)
ที่มา: ผู้วิจยั

นอกจากการนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางการตลาดแล้ ว
ความคิดสร้ างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษยังต้ องสอดคล้ องกับแนวทางหรื อวัฒนธรรมขององค์กรด้ วย
อย่างเช่นกรณีตวั อย่างของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่คณ
ุ พุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน
2555) เล่าให้ ฟังว่า ทางธนาคารฯ จะจัดงานเกี่ยวกับศิลปะ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
แห่งหนึง่ เสนอให้ นําเสนอในรูปแบบของแฟชัน่ โชว์ ซึง่ ทางธนาคารก็ปฏิเสธแนวคิดนี ้ เพราะไม่
้
าเสนอความคิดสร้ างสรรค์ของบริษัท
สะท้ อนกับแบรนด์หรื อตัวตนขององค์กร เป็ นต้ น ดังนันการนํ
รับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะต้ องเข้ าใจในตัวองค์กรเป็ นอย่างดีด้วย เพราะความเข้ าใจใน
ตัวองค์กรเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่องค์กรธุรกิจตัดสินใจเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมา
ร่วมงาน ซึง่ ในประเด็นเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์กบั วัฒนธรรมองค์กรนัน้ ทางเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ก็ให้ ความสําคัญ เพราะหากแนวคิดหรื อสิง่ ที่บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเสนอมา
นันไม่
้ สะท้ อนวัฒนธรรมองค์กรแล้ ว ก็จะถูกปฏิเสธ (คุณสุธนา หงษ์ ทอง, สัมภาษณ์, 22
พฤศจิกายน 2555)
การใช้ บริ ษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ทํางานร่วมกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ ก็จะทําให้ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์สามารถควบคูไ่ ปกับกลยุทธ์ขององค์กรได้ จาก
ประสบการณ์ของคุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะที่ปรึกษา
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งานประชาสัมพันธ์ พบว่าบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมักจะให้ ความสําคัญกับลูกเล่น
ต่าง ๆ ของงาน จนอาจจะใส่ใจกับเรื่ องธุรกิจน้ อยเกินไป เพราะอาจจะขาดความรู้ด้านธุรกิจหรื อ
การตลาด ดังนันบริ
้ ษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์จะมาช่วยจัดระบบความคิด ตรวจสอบ
แผนงาน (Proposal) ก่อนที่จะนําเสนอกับลูกค้ าต่อไป คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555) ยํ ้าอีกว่า
“…creativity ก็สําคัญก็ตอ้ งมี creativity you ไม่ตอบ
โจทย์ ก็จบอยู่ดีดงั นัน้ สร้าง event มาเป็ น talk of the
town ถ้าไม่ตอบโจทย์ business หรื อธุรกิ จ หรื อการตลาด
ก็เท่ากับ event นัน้ ก็ไม่ได้ช่วย support...”
ในกรณีของการจัดกิจกรรมพิเศษให้ เป็ นที่กล่าวขวัญถึงในสังคม หรื อ Talk of the town
นัน้ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) กลับมองว่าก็เป็ นการสร้ างแบรนด์
ให้ กบั องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ได้ เช่นกรณีของครี มอาบนํ ้าลักซ์ที่สร้ างแคทวอล์คที่ยาวที่สดุ ในโลก ซึง่
กิจกรรมพิเศษนี ้ไม่ได้ เกี่ยวข้ องอะไรกับผลิตภัณฑ์เลย แต่ก็ได้ พื ้นที่ขา่ วในสื่อมวลชน ทําให้ คนจําชื่อ
ของสินค้ าได้ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) มองว่านี่คือการทํากิจกรรม
พิเศษ ที่ไม่จําเป็ นต้ องสะท้ อนหรื อตอบกลยุทธ์การตลาดโดยตรง แต่ถ้ากิจกรรมพิเศษนันสามารถ
้
สร้ างกระแสในสังคมได้ ก็อาจจะทําให้ ยอดขายสูงขึ ้นได้ ก็ถือว่าเป็ นการสนับสนุนการตลาด
ทางอ้ อม
6.6 การประเมินผลการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
หลังจากที่กิจกรรมพิเศษเสร็จสิ ้นลง ทางองค์กรธุรกิจ (ในฐานะลูกค้ า) รวมถึงบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะประเมินผลงาน โดยการประเมินผลนัน้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
การประเมินผลการทํางาน และการประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
6.6.1 การประเมินผลการทํางาน
ในส่วนขององค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ าของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะ
ประเมินผลหรื อสรุปการทํางานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ตังแต่
้ การเตรี ยมงาน
และวันงานตังแต่
้ เริ่มจนจบงาน นัน่ คือ ในช่วงของการเตรี ยมงาน ลูกค้ าก็จะดูความพร้ อมของ
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษว่าเตรี ยมงานทุกอย่างเป็ นไปตามที่ควรจะเป็ นหรื อไม่ และใน
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วันงานก็จะประเมินในส่วนของการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษ และความราบรื่ นของงานหรื อลําดับพิธีการ
ด้ านบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ มีแนวทางการประเมินผลการทํางานเป็ น 2
รูปแบบนัน่ คือ บริ ษัทใหญ่อย่าง CMC คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555)
อธิบายว่าบริษัทจะประเมินจากวัตถุประสงค์ของงานว่ากิจกรรมพิเศษที่จดั นันตอบวั
้
ตถุประสงค์
หรื อไม่ พร้ อมกับกับการประชุมภายในบริษัทฯ เพื่อประเมินการทํางานของทุกส่วนงาน โดยเฉพาะ
ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดก็จะมาประเมินว่าความผิดพลาดนันเกิ
้ ดจากปั จจัยใด เหตุใดจึงเกิดขึ ้น
และประเมินศักยภาพและความสามารถของบริษัทที่มารับช่วงงานต่อ (เช่นทีมแสง เสียง อุปกรณ์)
พร้ อมกับจัดทํารายงานสรุปให้ กบั ลูกค้ า โดยจะรายงานว่า กิจกรรมที่จดั ขึ ้นนันประสบความสํ
้
าเร็จ
ในประเด็นใด มีสงิ่ ใดที่เป็ นข้ อผิดพลาด และจะแก้ ไขข้ อผิดพลาดนันอย่
้ างไร
ส่วนบริ ษัทขนาดเล็กนัน้ ขาดการประเมินผลการทํางานอย่างเป็ นระบบ กรณีของบริษัท
Masterpiece Organizer ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ไปฝึ กปฏิบตั งิ าน ก็จะมีการพูดคุยกันหลังการจัดงานทันที
(หากมีเวลา) แต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะพูดคุยในการประชุมประจําสัปดาห์ โดยให้ แต่ละคนเล่าถึง
ขอบเขตหน้ าที่ของตนเอง และประเมินตนเองว่าทํางานประสบความสําเร็จหรื อไม่ มีปัญหาใด ๆ
หรื อไม่ ซึง่ ทีมงานก็มกั จะประเมินตนเองไปในทางบวก ขาดการวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาและแนว
ทางการแก้ ไข หรื อป้องกันปั ญหาสําหรับงานในอนาคต ซึง่ ก็เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ี่คล้ ายกับบริษัท
I-Nine ซึง่ ก็มีการพูดคุยกันภายใน แต่คณ
ุ นพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็ร้ ู
ว่าสิง่ ที่ทีมงานประเมินนันไม่
้ เป็ นกลาง “คนทํามันก็บอกว่าดี ถามลูกน้อง มันก็บอกว่าดี จะบอกว่า
ไม่ดีได้ไงถูกป่ ะ” อย่างไรก็ตาม บริ ษัทขนาดเล็กไม่มีการทําเป็ นรายงานสรุปส่งมอบให้ กบั ลูกค้ า
ส่วนใหญ่จะเป็ นการไปพูดคุยในแบบไม่เป็ นทางการ การประเมินผลการทํางานนี ้ ทางบริษัท INine เห็นว่ามีความสําคัญ เพราะจะทําให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ เรี ยนรู้จาก
มุมมองของลูกค้ า แต่ด้วยความกลัวในการรับฟั งคําติเตียน ก็ทําให้ ทีมงานเพิกเฉยกับการ
ประเมินผลกับลูกค้ า นอกจากนี ้ความเร่งรีบของการทํางานชิ ้นถัดไปก็ทําให้ ทีมงานไม่สามารถ
ประเมินผลกิจกรรมที่ผา่ นมาได้ อย่างเป็ นระบบ (คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2555)
การประเมินผลการทํางานระหว่างองค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ ากับบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษนัน้ ก็สง่ ผลดีเพราะสามารถนําปั ญหาและการแก้ ปัญหาไปปรับใช้ กบั งานหรื อ
กิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ ้นในอนาคต ดังเช่นกรณีของธนาคารกสิกรไทย ที่เห็นได้ ชดั จากการจัดงาน
เปิ ดตัวบัตรเดบิต 2 งานนัน่ คือบัตรเดบิตรุ่นเฮลโลคิตตี (Hello Kitty) และรุ่นโดราเอมอน
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(Doraemon) ซึง่ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) เล่าว่า “…ความยุ่งยากใน
การทํางานน้อยลง โดเรมอนมาหลังคิ ตตี ้ ทํางานได้ flow กว่า สะดวกกว่า ทุกคนทํางานเป็ นระบบ
ระเบียบ มันเหมือนเป็ น case ในการทีร่ ู้อยู่แล้วว่าครัง้ ทีแ่ ล้วมันมีปัญหาอะไร เราลองมาคุยกัน ก็
คือพยายามอุดรอยรัว่ ไว้” นอกจากนี ้การได้ พดู คุยถึงปั ญหาระหว่างลูกค้ ากับบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริษัทฯ ได้ ชี ้แจงถึงสถานการณ์ของตนเองให้ กบั
ลูกค้ าอีกด้ วย
6.6.2 การประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษ
ในการประเมินผลความสําเร็จของตัวงานกิจกรรมพิเศษนัน้ ผู้วิจยั พบว่ามีรูปแบบการ
ประเมิน 2 วิธีคือ การประเมินผลอย่างไม่เป็ นทางการ และการประเมินผลอย่างเป็ นทางการ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. การประเมินผลอย่างไม่เป็ นทางการ
รูปแบบการประเมินผลอย่างไม่เป็ นทางการโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการพูดคุยกับผู้มาร่วม
งานว่า งานสนุกหรื อไม่ ชอบหรื อไม่ ยาวไปหรื อไม่ รวมทังสั
้ งเกตปฏิกิริยาของผู้มาร่วมงานว่ามีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มากน้ อยเพียงใด เช่นอยูใ่ นงานแล้ วให้ ความสนใจกับกิจกรรมต่าง ๆ ไป
เรื่ อย ๆ หรื อเดินออกจากงานไปในเวลาอันรวดเร็ว หรื อการให้ ความสนใจกับลูกเล่น (Gimmick)
ต่าง ๆ ที่นําเสนอในงาน
นอกจากนี ้ ก็อาจจะมีการสอบถามผู้เข้ ามาร่วมงานถึงสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน
กิจกรรมพิเศษ เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของสื่อที่ใช้ (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2556)
2. ประเมินอย่างเป็ นทางการ
ในการประเมินผลความสําเร็จของงานกิจกรรมพิเศษอย่างเป็ นทางการนัน้ ผู้วิจยั พบว่ามี
รูปแบบการประเมินผลที่ได้ รับความนิยม 3 วิธี คือ การใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลผู้มาร่วมงาน
การใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจ และการประเมินความสนใจของสือ่ มวลชน ดังนี ้
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1. แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูลผู้เข้ าร่วมงาน
แบบสอบถามประเภทนี ้ มักจะทําเป็ นกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคําถาม และนํามาแลกรับของ
ที่ระลึกเมื่อตอบคําถามครบทุกข้ อ ดังเช่น บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) แจกแบบสอบถามให้ กบั
ผู้เข้ าร่วมชมบูธนิทรรศการของ ปตท. ให้ ร่วมเล่นเกมส์ตอบคําถาม โดยจะต้ องเดินชมบอร์ ด
นิทรรศการเพื่อหาคําตอบ ในแบบสอบถามก็จะเก็บข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รวมทังถามถึ
้
งความพึงพอใจจากการเข้ าชมบูธของ ปตท. เมื่อผู้เข้ าชม
นิทรรศการตอบคําถามครบทุกข้ อ ก็จะนําไปแลกของที่ระลึก ไม่วา่ จะเป็ นถุงผ้ า ปากกา หรื อ
เครื่ องดื่มจากร้ านอเมซอน เป็ นต้ น ข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม ก็จะสามารถบอกถึงจํานวนผู้เข้ า
ชมนิทรรศการ รวมทังลั
้ กษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้เข้ าชม และข้ อมูลทังหมด
้
ก็จะเป็ น
ฐานข้ อมูลที่ดขี อง ปตท. อีกด้ วย

ภาพ 6-23 และ 6-24 ตัวอย่างแบบสอบถามของ ปตท.
ที่มา: แบบสอบถามของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในงานนิทรรศการสภาหอการค้ าไทย
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2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมงานเป็ นเครื่ องมือที่ได้ รับความนิยมจากหลาย
องค์กร ไม่วา่ จะเป็ นธนาคารไทยพาณิชย์หรื อเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ที่มีการใช้ แบบสอบถามในงาน
กิจกรรมพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ แต่สําหรับธนาคารไทยพาณิชย์จะให้ ความสําคัญกับการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมงานเป็ นอย่างมาก โดยทําการประเมินอย่างเป็ นระบบจากบริษัทวิจยั
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) เช่นเดียวกับที่บริษัท CMC ที่ทําการวิจยั
ความพึงพอใจหรื อความคาดหวังของผู้มาร่วมงานในกิจกรรมขนาดใหญ่ เช่นเทศกาลดนตรี แจ๊ สที่
หัวหิน หรื อบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จํากัด ก็ให้ ความสนใจกับผู้เข้ าร่วมงาน โดยการ
สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วมงานรวมพลังวันอาสาสมัครของโค้ ก ที่จดั ขึ ้น ณ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ (ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจงานรวมพลังวันอาสาสมัคร
ของโค้ ก อยูใ่ นภาคผนวก ฉ)
3. ประเมินจากความสนใจของสื่อมวลชน
นัน่ คือ การวัดพื ้นที่ขา่ วที่นําเสนอในสื่อมวลชนทังในแง่
้
ปริมาณและคุณภาพของข่าว โดย
การจัดทํากฤตภาคข่าว หรื อ News Clipping เพื่อสรุปพื ้นที่ขา่ วเป็ นคอลัมน์นิ ้ว และคํานวณมูลค่า
ทางการประชาสัมพันธ์ (PR Values) ซึง่ วิธีการนี ้เป็ นวิธีการประเมินผลงานกิจกรรมพิเศษที่นกั
ประชาสัมพันธ์หรื อสื่อสารองค์กรได้ ความสําคัญ ไม่วา่ จะเป็ น ธนาคารไทยพาณิชย์ เครื อเจริญโภคภัณฑ์ สยามพีอาร์ หรื อแม้ กระทัง่ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ อย่าง CMC
6.7 บทสรุ ป
ในบทนี ้ ผู้วิจยั แสดงให้ เห็นว่า ธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นธุรกิจที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะกิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือการสื่อสารแบรนด์และการสื่อสารการตลาดที่ได้ รับ
ความนิยมจากองค์กรธุรกิจในปั จจุบนั จึงทําให้ มีบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจํานวนมาก
ตังแต่
้ บริ ษัทขนาดเล็ก มีพนักงาน 5 คน ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานไม่ตาํ่ กว่า 30 คน
้ เมื่อ
กระบวนการการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์จะเริ่มขึ ้นตังแต่
องค์กรธุรกิจระดมสมองเพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ กลุม่ เป้าหมาย รวมถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรม
พิเศษ หลังจากนันก็
้ จะให้ บทสรุปงานกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนําไปพัฒนาเป็ น
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แผนงานเพื่อนําเสนอให้ องค์กรธุรกิจพิจารณาตัดสินใจ เมื่อบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ได้ รับมอบหมายให้ ดาํ เนินการจัดกิจกรรมพิเศษแล้ ว บริษัทก็จะต้ องพัฒนาแผนงานให้ เป็ นรูปธรรม
รวมทังเตรี
้ ยมการผลิตด้ านต่าง ๆ สําหรับกิจกรรมพิเศษ และบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษให้ เสร็จ
สิ ้นลงด้ วยความเรี ยบร้ อย
ในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ ความคิดสร้ างสรรค์มีบทบาทสําคัญมาก เพราะ
เป็ นสิง่ ที่ทําให้ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์นนมี
ั ้ ความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจและสร้ าง
ความประทับใจให้ กบั ผู้มาร่วมงานได้ ความคิดสร้ างสรรค์ท่ีดีไม่ใช่เพียงแค่ทําให้ กิจกรรมพิเศษมี
ความโดดเด่นเท่านัน้ แต่จะต้ องตอบสนองกลยุทธ์การตลาด รวมทังวั
้ ฒนธรรมขององค์กรธุรกิจ
เจ้ าของงาน เพื่อให้ กิจกรรมพิเศษนันสามารถสื
้
่อสารแบรนด์ขององค์กรหรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ได้
อย่างแท้ จริ ง
บทถัดไป ผู้วจิ ยั จะนําเสนอข้ อค้ นพบถึงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษกับองค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ า ตังแต่
้ การเลือกใช้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ ปั ญหาของการทํางานร่วมกันของทังสองฝ่
้
าย รวมไปถึงคุณสมบัตขิ องผู้ปฏิบตั งิ านบริ หาร
กิจกรรมพิเศษที่ธุรกิจนี ้ต้ องการ

บทที่ 7
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและองค์ กรธุรกิจ

ในบทนี ้ ผู้วิจยั จะนําเสนอถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ ว่าองค์กรธุรกิจมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกใช้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
้
งและปั ญหาที่พบในการทํางานร่วมกัน ปั ญหาของบริษัทรับบริหาร
พิเศษ รวมทังความคาดหวั
จัดการกิจกรรมพิเศษในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังทั
้ กษะ และคุณสมบัตขิ องผู้ที่จะ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้ องกับธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อเป็ นแนวทางในการทําความเข้ าใจ
บทบาทและหน้ าที่ของคนทังสองฝ่
้
าย
7.1 หลักเกณฑ์ ในการเลือกใช้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนจากองค์กรธุรกิจ ในฐานะลูกค้ าของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ พบว่าแต่ละองค์กรจะมีแนวทางหรื อหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ บริการของ
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่คล้ ายคลึงกัน โดยมีปัจจัยสําคัญประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจ (ไม่ได้ เรี ยงลําดับตามความสําคัญ) ดังนี ้
7.1.1 ผลงานที่ผา่ นมาของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
องค์กรธุรกิจจะพิจารณาว่าบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนันมี
้ ความถนัดงาน
กิจกรรมด้ านไหนหรื อประเภทใดเป็ นพิเศษ โดยจะศึกษาจากผลงานที่ผา่ นมา หรื อ Portfolio ของ
บริษัท เพื่อที่จะเลือกใช้ บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษให้ เหมาะสมกับลักษณะหรื อรูปแบบ
ของกิจกรรม
องค์กรธุรกิจที่ใช้ บริการจากบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษอย่างสมํ่าเสมอ
อย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย จะมีการแบ่งประเภทของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษตาม
ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ งา่ ยต่อการเรี ยกใช้ งาน โดยธนาคาร
มักจะไม่เลือกใช้ บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษข้ ามประเภทเนื่องจากแต่ละบริษัทมีจดุ แข็ง
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จุดอ่อนที่ตา่ งกัน การแบ่งประเภทของบริษัทจะทําให้ องค์กรได้ ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ ตามที่ คุณ
ณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ขยายความว่า
“…บาง agency ก็นําเสนอตัวเองว่าทําได้หมดแต่พอ
หลังจากทีร่ ่ วมงานไป เราต้องมาแบ่ง ทุกเจ้าบอกทําได้
หมดค่ะ แต่พอเราทําไปด้วย เราก็เริ่ มรู้ว่า งานโครงสร้าง
งานทีเ่ ป็ น EXPO ใช่ แต่งานทีเ่ ป็ นคิ วงาน ทีเ่ ป็ นกิ จกรรม
ไม่ได้ เราก็เลยมาแบ่ง…ฉะนัน้ บางงานเนีย่ ก็จะมี 2
agency เช่น agency ทีด่ ูเรื ่องงานโครงสร้าง agency ทีด่ ู
เรื ่องของกิ จกรรมไปเลย เพราะว่าบางทีเนีย่ หลาย ๆ ทีเ่ นีย่
one stop service คือเบ็ดเสร็ จในตัวฉัน แต่ไม่ work (จะ)
work แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็จําเป็ นต้อง split ออกไป
ให้คนทีม่ ี potential เฉพาะตรงนัน้ มาทํา…”
ประเด็นในเรื่ องของการแบ่งประเภทของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ ทาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ให้ ความสําคัญเช่นกัน เนื่องจากลักษณะองค์กรเป็ นธนาคารพาณิชย์ที่
ต้ องการความมัน่ ใจ ความน่าเชื่อถือ ดังนันบางบริ
้
ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็อาจจะไม่
เหมาะกับการมาร่วมงานกับธนาคาร เช่นบางบริษัทถนัดงานที่เกี่ยวกับความบันเทิง เมื่อต้ อง
ทํางานที่เน้ นความแม่นยําของงาน ก็อาจจะพลาดได้
“…อย่างถ้าเราไปเอา agency ทีท่ ํางานวัยรุ่น ๆ เยอะ ๆ
เนีย่ ถ้าเอามาใช้ในงาน ๆ นึงก็พอได้ ถ้าเอาสีสนั แต่ถา้
organize งานจริ ง ๆ ไม่ได้แหละ เพราะ unorganized คือ
แบบพอทํางานกับวัยรุ่นก็ไม่คิดมาก หยวน ๆ ทุกอย่าง แต่
พอเป็ น bank เราหยวนไม่ได้เพราะเรามีภาพ อะไรหล่ะ…
ร้อยเปอร์ เซ็นต์ มันก็จะมีอารมณ์นนั้ …”
(คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข, สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
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คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ในฐานะที่ปรึกษางานด้ าน
การประชาสัมพันธ์ ก็ให้ ความสําคัญกับการเลือกประเภทของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษให้ เหมาะสมกับงานและเหมาะกับองค์กรธุรกิจ เมื่อต้ องช่วยองค์กรธุรกิจวางแผนจัด
กิจกรรมพิเศษ
“…เราก็จะรู้จกั event (organizer) ในหลาย ๆ ค่ายทีเ่ ขา
มี จดุ แข็งจุดอ่อน อย่างบางคนสมมติ เราทําของพวก IT เขา
ก็จะมีพวก event (organizer) ทีจ่ ดั งานเฉพาะพวกนี ้
เปิ ดตัว product เปิ ดตัวโทรศัพท์มือถือคืออะไรอย่างเงีย้
อันนีไ้ ม่รู้สิ มันก็คือ play by ear เราก็ตอ้ งดูเจ้านีถ้ นัดนี ้
เคยทําอันนีม้ าหรื อเปล่า เราก็ตอ้ งดูลูกค้าด้วยว่าลูกค้า
ชอบสไตล์ไหน บางลูกค้าชอบแบบ สมมติ ว่าเราทําแบบ
เพชรอันนี ้ เราทําบางกอกจิ วเวอร์ รี่มาเป็ นสิบครัง้ เรา
จะต้อง co-organizer ก็ตอ้ งเอาแบบเลอเริ ดประเสริ ฐศรี
มณีฉาย คือจะไปเอา event (organizer) ธรรมดา บางที
CM มาทําก็ทําไม่ได้ เขาก็ตอ้ งเอาคุณตือ (สมบัษร ถิ ระ
สาโรช) เอาอะไรอย่างเงีย้ แนวแบบแฟชัน่ อะไรอย่างนัน้
นัน่ มันก็มีความถนัด event ทีไ่ ม่เหมื อนกันหน่ะ…”
7.1.2 ขนาดและความสามารถของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
นัน่ คือ ดูวา่ เป็ นบริ ษัทขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก ซึง่ ก็จะส่งผลถึงอุปกรณ์ เครื่ องมือต่าง ๆ ที่
บริษัทมีอยู่ หรื อมีให้ บริการใด ๆ เพิ่มเติมเป็ นพิเศษ ที่สามารถตอบสนองความต้ องการขององค์กร
ธุรกิจ (ลูกค้ า) ได้ หรื อไม่ เช่น ถ้ าหากองค์กรธุรกิจจัดกิจกรรมด้ านการประชาสัมพันธ์ แล้ วบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษสามารถเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานได้ ด้วย ก็จะเป็ นจุดแข็งอย่างหนึง่
ในการตัดสินใจเลือกบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในเรื่ องของขนาดของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ ในแง่มมุ ของลูกค้ า (องค์กร
ธุรกิจ) อธิบายว่าไม่ได้ เลือกใช้ บริ ษัทขนาดใหญ่เสมอไป แต่บริษัทใหญ่จะได้ เปรี ยบที่ประสบการณ์
มากกว่า เครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ มีมากกว่าหรื อหลากหลายกว่า แต่นนั่ ก็หมายถึงค่าใช้ จ่ายที่
อาจจะสูงกว่าด้ วย บ่อยครัง้ ที่ลกู ค้ าจะเลือกใช้ บริการของบริษัทขนาดเล็กแต่มีทกั ษะหรื อ
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ความสามารถในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเฉพาะด้ าน นอกจากนี ้ บริษัทเล็กยังสามารถ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษภายใต้ งบประมาณที่ลกู ค้ ามีอยูไ่ ด้ รวมทังหากกิ
้
จกรรมพิเศษนันเป็
้ น
งานง่าย ๆ มีรูปแบบตายตัว ลูกค้ าสามารถสัง่ การได้ เลย ก็จะเลือกบริษัทเล็กมาเป็ นผู้บริหาร
จัดการงานแทนลูกค้ า
7.1.3 งบประมาณที่นําเสนอ หรื องบประมาณที่ลกู ค้ ามี
งบประมาณก็เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญในการพิจารณาเลือกใช้ บริการของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ เพราะองค์กรธุรกิจก็จะพิจารณาว่า งบประมาณที่บริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเสนอมานัน้ สมเหตุสมผลหรื ออยูใ่ นงบประมาณที่องค์กรธุรกิจสามารถว่าจ้ างได้
และในบางครัง้ งบประมาณที่องค์กรธุรกิจมีอยูห่ รื อตังไว้
้ ก็จะเป็ นปั จจัยที่กําหนดว่าจะสามารถเชิญ
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษใดเข้ ามารับบทสรุปงาน (Brief) ได้ บ้าง เพราะบางครัง้ ก็มี
งบประมาณไม่มาก ก็อาจจะไม่สามารถใช้ บริการของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาด
ใหญ่หรื อมีชื่อเสียงได้
7.1.4 คุณภาพของงานและประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันมาก่อน
ประสบการณ์ที่เคยทํางานร่วมกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะเป็ นปั จจัยหนึง่
ที่องค์กรธุรกิจจะพิจารณาเลือกใช้ บริการของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในอนาคต โดย
องค์กรธุรกิจจะพิจารณาผลงานในแง่คณ
ุ ภาพของงานออกแบบ ความเรี ยบร้ อยของงานโครงสร้ าง
ต่าง ๆ รวมทังผลการประเมิ
้
นการทํางานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ หากบริษัทใด
ทํางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานเป็ นที่พอใจของลูกค้ า ลูกค้ าก็มกั จะใช้ บริการอีกโดยเฉพาะ
กับกิจกรรมพิเศษที่เป็ นงานใหญ่ ต้ องใช้ ความสัมพันธ์เดิมระหว่างบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษกับกลุม่ คนที่เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ดังเช่นที่คณ
ุ พุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
อธิบายถึงเหตุผลการเลือกใช้ บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษรายเดิมในการจัดงานการ
ประกวดในกลุม่ เยาวชนที่จดั เป็ นประจําทุกปี ของธนาคารไทยพาณิชย์วา่ “…มันมี ความเสีย่ งใน
การเปลีย่ น แล้วถ้าเปลีย่ นไปเจอคนทีไ่ ม่รู้จริ งพวกนีใ้ ช่มยั้ คะ งัน้ ก็จะมีบางงานทีม่ ี การผูกกันเป็ น
ประจํ า เอ่อ ว่าเป็ นคนนีแ้ หละ เพราะว่าทําทุกอย่างให้ได้เบ็ดเสร็ จและก็เรี ยบร้อยดี…” อย่างไรก็ดี
ถ้ าหากเป็ นงานกิจกรรมพิเศษทัว่ ๆ ไป ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน หรื อเชิญบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษหลาย ๆ แห่งมาแข่งขันนําเสนอแผนงานก็ได้
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นอกจากนี ้ ประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกันมา ก็อาจจะหมายถึงสายสัมพันธ์
(Connection) ด้ วย เพราะหากงานที่เคยทําร่วมกันมาประสบความสําเร็จอย่างราบรื่น ก็จะ
กลายเป็ นสายสัมพันธ์ที่ดที ี่จะเรี ยกกลับมาร่วมงานกันอีก เพราะในธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษนันเป็
้ นเรื่ องของความไว้ วางใจที่จะทํางานร่วมกัน (คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555)
7.1.5 มีจิตบริ การ (Service Mind)
การมีจิตบริ การของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็เป็ นอีกปั จจัยหนึง่ ที่องค์กร
ธุรกิจจะเลือกบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษรายเดิมกลับมาร่วมงานอีกครัง้ การมีจิตบริ การ
ที่องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ าคาดหวังก็คือความเต็มใจในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ดังที่คณ
ุ
พุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า
“…service mind คือปั จจัยหลัก ๆ เลยในการทีเ่ ราเลือก
คือทํางานแล้วเรารู้สึกได้ว่า เออ น้องทีเ่ ป็ นทีมงานเราเนีย่
เป็ น working team เราเนีย่ service mind สูง คือทําให้
อาจจะไม่ได้หรอก แต่โชว์ให้เห็นว่าทําเต็มทีแ่ ล้วแต่มนั ได้
แค่นีจ้ ริ ง ๆ โอเคนะ ดีกว่าทีจ่ ะบอกว่ายังไงก็ไม่ทํา…
เพราะว่า part นึง คืองานบริ การอ่ะ พีว่ ่ามันร่ วมทุกข์ ร่ วม
สุขอ่ะ คือเหมือนกับว่ามัน ลูกค้าลําบาก ฉันก็ลําบาก
ไม่ใช่ว่าเราโยนทุกอย่างไว้เธอ ฉันสบายไปแล้วค่ะ พีว่ ่า
การเป็ น partner อย่างนีแ้ หละคือสิ่ งทีเ่ รามองหา…”
7.1.6 แนวคิดหรื อกลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ
บ่อยครัง้ ที่องค์กรธุรกิจอาจจะไม่มีแนวคิดหรื อแนวทางใด ๆ ในการจัดงานเลย ซึง่ ก็จําเป็ น
ที่ต้องพึง่ พาบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ดังนันบริ
้ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็
ต้ องสามารถนําเสนอวิธีการหรื อแนวทางให้ บรรลุเป้าหมายที่ลกู ค้ าต้ องการหรื อคาดหวังได้ คุณ
พุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) ขยายความว่า
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“…ความจริ งมันมีบางงานเหมือนกันทีเ่ ราก็ไม่รู้เหมื อนกัน
ว่า event มันจะเป็ นยังไง คือไม่ใช่ว่าเรามี strategy มา
เรี ยบร้อยแล้ว เราเริ่ มจากศูนย์เหมือนกัน รู้แต่จะหยิ บอันนี ้
มาทํา event แต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไง พีบ่ อกว่า พีอ่ ยากจะทํา
แบบ decoration หน้าสํานักงานใหญ่ของพีเ่ นีย่ ในช่วงปี
ใหม่ เอ่อ มันควรจะทํายังไงให้คนอยากมาถ่ายรู ปแล้ว
โพสต์ใน facebook แล้วชวนกันมาดูอย่างเนีย่ เออไฟมัน
ต้องสวย รู้แล้ว มันต้องมาในรู ปแสง สี เสียง มาใน theme
อะไรแบบนี ้ มันต้องมีอะไรบ้าง…”
ในเรื่ องของแนวคิดยังหมายรวมไปถึงลูกเล่นต่าง ๆ ว่าจะนําเสนอแง่มมุ ไหนขององค์กร
หรื อจะนําเสนอแบรนด์องค์กรอย่างไร ซึง่ ในประเด็นนี ้ การจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะ
ให้ ความสําคัญมากกว่า เพราะต้ องหาวิธีการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่นา่ สนใจแต่ไม่เน้ นการขายแบบ
ตรง ๆ
7.1.7 ความรู้ความเข้ าใจในตัวองค์กร
เนื่องจากองค์กรธุรกิจแต่ละองค์กรมีลกั ษณะเฉพาะ ทังในเรื
้ ่ องของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ รวมทังวั
้ ฒนธรรมองค์กร ดังนันหากบริ
้
ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับตัวองค์กรที่จะไปรับงานบ้ าง ก็จะทําให้ เสนอรูปแบบ หรื อคิดสร้ างสรรค์กิจกรรม
พิเศษเป็ นที่พงึ พอใจขององค์กรธุรกิจได้ ง่าย ซึง่ ในประเด็นนี ้ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์,
16 มกราคม 2556) ได้ ยกตัวอย่างว่า การรู้จกั ความเป็ นธนาคารกสิกรไทยจะทําให้ บริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษได้ เปรียบ นัน่ คือ
“…เพราะว่า bank เนีย่ เวลา bidding ไม่ใช่ว่าเอาเงือ่ นไข
แค่หวือหวากว่าคนอืน่ แล้วเราโอเค ส่วนนึงใช่ แต่
ส่วนนึงเนีย่ ถ้าหวือหวา แต่ผิดจาก character ของ bank
เราก็ไม่เอา bank ยังไงก็มีสไตล์ของมันอยู่ แต่ถา้ เกิ ดมัน
ตอบโจทย์ bank ได้ก็ได้เปรี ยบ เป็ นได้เปรี ยบของ
agency...”
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7.1.8 ความพร้ อม (Availability) ของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในการเลือกใช้ บริ การของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็ต้องพิจารณาด้ วยว่า
บริษัทที่องค์กรธุรกิจสนใจนันต้
้ องว่างหรื อสามารถรับงานได้ เพราะบ่อยครัง้ ที่บริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ปฏิเสธที่จะรับงาน หากงานที่เข้ ามาไปตรงหรื อชนกับงานเดิมที่บริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนันรั
้ บไว้ แล้ ว
แนวทางทัง้ 8 ข้ อนี ้ถือเป็ นหลักเกณฑ์ที่องค์กรธุรกิจจะนํามาพิจารณาในการเลือกใช้
บริ การจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ สําหรับประสบการณ์ของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษที่เคยทํางานให้ กบั องค์กรคูแ่ ข่ง หรื อองค์กรที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันนัน้ ไม่ได้
เป็ นปั จจัยที่นํามาพิจารณาในการเลือกใช้ บริการจากบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า เนื่องจากการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเป็ นงานลักษณะทําแล้ วจบกันไป บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่ร้ ูข้อมูล
เชิงลึกหรื อแผนระยะยาวขององค์กร และที่สําคัญ ลักษณะรูปแบบงานกิจกรรมพิเศษที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จดั นัน้ ก็แตกต่างจากธนาคารอื่น เพราะบุคลิกลักษณะหรือแบรนด์ขององค์กรที่
แตกต่างกัน ดังนันลู
้ กค้ าอย่างเช่นธนาคารไทยพาณิชย์จงึ ไม่ได้ คํานึงถึงเรื่ องประสบการณ์ทํางาน
กับคูแ่ ข่งในวงการธุรกิจเวลาที่บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเข้ ามานําเสนองาน
อย่างไรก็ดี ยังมีหลายองค์กรที่เลือกที่จะบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษด้ วยตนเอง ทัง้ ๆ ที่
งบประมาณไม่ได้ เป็ นปั ญหาสําคัญองค์กรเหล่านัน้ ดังกรณีของเครื อเจริญโภคภัณฑ์ที่บริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ กับสื่อมวลชนโดยส่วนงานสือ่ สารองค์กร นัน่ เป็ นเพราะลักษณะหรื อ
รูปแบบของกิจกรรมพิเศษไม่ได้ ซบั ซ้ อน ประกอบกับนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่วา่ จ้ าง
บริษัทอื่น รวมทังเงื
้ ่อนไขหรือปั จจัยภายในที่ควบคุมไม่ได้ เช่นการเปลี่ยนแปลงตารางของผู้บริ หาร
กะทันหัน ทําให้ การว่าจ้ างบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นไปได้ ยากหรื ออาจจะไม่ค้ มุ ค่า
ดังที่คณ
ุ สุธนา หงษ์ ทอง (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า
“…มันอาจจะไม่ practical สําหรับจะไป outsource ข้าง
นอก เพราะว่าคงปวดหัวตายเลย เพราะบางที บางงาน
ประกาศเชิ ญนักข่าวไปแล้ว 2 วันจะจัด 3 วันจะจัด
ผูบ้ ริ หารทีต่ ่างประเทศบอกว่า มาไม่ได้แล้วเพราะว่างาน
ด่วน เจ้านายเขาก็ตอ้ งเอางานเขาก่อน …แล้วถ้าเป็ น
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outsource ต้องจ่ายตังค์ฟรี และก็เสียเงิ นเยอะด้วย เราก็
มองตรงนัน้ ทีผ่ ่านมาก็แทบจะไม่ได้ใช้ outsource เลย
เพราะอย่าง activity เราก็ไม่ได้ใหญ่บึ้มจนคนของเราทํา
ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ก็ใช้ของเราเอง…”
อย่างไรก็ตาม คุณสุธนา หงษ์ ทอง (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม
ว่า ทางเครื อเจริญโภคภัณฑ์เริ่มที่จะว่าจ้ างบริษัทมารับทํางาน หรื อการ Outsourcing เนื่องจาก
นโยบายของผู้บริหารที่เปลีย่ นแปลงไปตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 ที่ต้องการให้ ฝ่ายสื่อสารองค์กรว่าจ้ าง
บริษัทอื่นให้ มารับงานจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อความแปลกใหม่ของงาน อย่างไรก็ดี การว่าจ้ าง
บริษัทภายนอกก็ยงั มีไม่มากนัก เช่น การทําซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ เป็ นต้ น
7.2 ความคาดหวังขององค์ กรธุรกิจในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนขององค์กรธุรกิจ พบว่า องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ า
มีความคาดหวัง 4 ประการจากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ โดยเรี ยงตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี ้
7.2.1 ความคิดสร้ างสรรค์
องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ าคาดหวังให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนําเสนอ
รูปแบบการจัดการอย่างสร้ างสรรค์ นําเสนอสิง่ ใหม่ ๆ ให้ กบั ลูกค้ า เหตุผลที่องค์กรธุรกิจคาดหวัง
ในเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์เนื่องจากองค์กรธุรกิจก็ยอมรับว่า ไม่มีประสบการณ์หรื อความ
เชี่ยวชาญในเรื่ องความคิดสร้ างสรรค์มากเท่ากับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ดังนันจึ
้ ง
ต้ องการให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเข้ ามาให้ คําแนะนําหรื อช่วยเหลือในด้ านนี ้ รวมทัง้
ต้ องการให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ นําเสนอภาพหรื อข้ อมูลอ้ างอิง (Reference)
ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ ลกู ค้ าตัดสินใจได้
นอกจากนี ้ อีกเหตุผลหนึง่ ขององค์กรธุรกิจ ก็คือลูกค้ าอาจจะตันในเรื่ องของความคิด
สร้ างสรรค์ จึงต้ องการให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนําเสนอความคิดใหม่ ๆ ที่แตกต่าง
ให้ กบั ลูกค้ า แล้ วองค์กรธุรกิจก็จะนําความคิดเหล่านันมาอยู
้
ใ่ นกรอบธุรกิจและวัฒนธรรมของ
องค์กรเอง (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556)
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7.2.2 การทํางานที่เป็ นมืออาชีพ
กล่าวคือ องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ า คาดหวังว่า บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมี
การเตรี ยมพร้ อมที่ดี ทํางานรวดเร็ ว ตอบวัตถุประสงค์ (หรื อโจทย์) ขององค์กรที่ตงไว้
ั ้ การให้ บริการ
ที่ดี ทํางานในทุกรายละเอียดโดยที่ลกู ค้ าไม่ต้องลงมือทําเอง รวมทังมี
้ การสรุปหรื อประเมินผลการ
ทํางานให้ กบั องค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า) เมื่องานเสร็จสิ ้น
นอกจากนี ้ สําหรับคนกลางอย่างบริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ก็คาดหวังความเป็ น
มืออาชีพจากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเช่นกัน นัน่ ก็คือต้ องรู้จกั งานของตนเอง
สามารถสนับสนุนการทํางานของบริษัทที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องให้ บริษัทที่
ปรึกษางานประชาสัมพันธ์มาทํางานแทน (คุณเปรมศิริ ดิลกปรี ชากุล, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2555)
7.2.3 การนําเสนอกลยุทธ์ของกิจกรรมพิเศษ
นอกจากเรื่ องของความคิดสร้ างสรรค์แล้ ว องค์กรธุรกิจบางหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กร
ขนาดใหญ่จะคาดหวังว่า บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจะสามารถให้ คาํ แนะนําเกี่ยวกับ
กลยุทธ์ของกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ในประเด็นนี ้ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
เรี ยกว่าเป็ น Strategy หมายถึง วิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (อ้ างแล้ ว) อธิบายเพิ่มเติมว่า
“…สมมุติเราคิ ดว่าเป็ นแบบว่างานใหญ่ ๆ เลยหนึ่งงาน
เค้าอาจจะกลับมาบอกว่าวิ ธีนนั้ ไม่ work มันควรจะเป็ น
งาน เป็ น series ของ event อย่างเนีย้ นี ่ strategy ทีเ่ ป็ น
series นะ เจอทีน่ นั่ ทีน่ ี ่ ทีโ่ น่น ก็ ก็ตอ้ งบอกเราว่าแบบนัน้
ดีกว่า อยากได้ suggestion / commendation แบบนี…
้ ”
7.2.4 การทํางานร่วมกันเป็ นทีมเดียวกัน
นัน่ คือทังองค์
้ กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษทํางานเป็ นทีมเดียวกัน
เข้ าใจกัน และรับฟั งซึง่ กันและกัน เพราะคุณสุธนา หงษ์ ทอง (สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555)
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อธิบายว่า “เพราะว่างานนีส้ ําเร็ จ ไม่สําเร็ จ ไม่ใช่เขาคนเดียวและไม่ใช่เราคนเดียว คือมัน
teamwork”
7.3 ปั ญหาที่พบจากการร่ วมงานกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
จากประสบการณ์ของผู้ให้ ข้อมูลหลักที่เป็ นตัวแทนจากองค์กรธุรกิจในการร่วมงานกับ
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ผู้วจิ ยั สามารถสรุปถึงปั ญหาที่องค์กรธุรกิจมักจะประสบใน
การทํางานร่วมกัน ดังนี ้
7.3.1 การขาดความเข้ าใจในโจทย์ หรื อเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า)
บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขาดความเข้ าใจในตัวองค์กรหรื อแบรนด์ขององค์กร
ซึง่ ประเด็นนี ้ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) มองว่าเป็ นจุดตังต้
้ นของ
ปั ญหา ทําให้ การนําเสนอความคิดสร้ างสรรค์หรื อแนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมพิเศษไม่สนับสนุน
แบรนด์ขององค์กร
ในประเด็นนี ้ ทางคุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ผู้บริ หารบริษัท
I-Nine ก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า บ่อยครัง้ ที่บริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษไม่ผา่ นการพิจารณาในการนําเสนอแผนงาน (Proposal) ก็เนื่องจากความไม่
เข้ าใจหรื อไม่ร้ ูจกั ลูกค้ าดีพอโดยเฉพาะลูกค้ ารายใหม่ ที่ไม่เคยทํางานร่วมกัน ก็จะทําให้ นําเสนอ
แนวคิดไม่โดนใจลูกค้ า หรื อไม่สะท้ อนตัวองค์กร
7.3.2 ความไม่พร้ อมในการเตรี ยมงาน
เนื่องจากการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ ดังนัน้
จากประสบการณ์ของคุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) พบว่าบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ก็จะมีปัญหาตังแต่
้ การประสานงาน การวางแผน
ต่าง ๆ ทําให้ องค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ าจะต้ องคอยติดตามงานอย่างใกล้ ชิดหรื อแทบจะต้ องลงมือ
ทํางานเอง
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7.3.3 คุณภาพของงานไม่เป็ นไปตามที่ตกลงกันไว้
ปั ญหาของคุณภาพของงาน โดยเฉพาะเรื่ องชนิดและคุณภาพของวัสดุที่ไม่เป็ นไปตามที่
ตกลงกันไว้ ตามสัญญา เป็ นประเด็นที่องค์กรธุรกิจให้ ความสําคัญอย่างมาก เพราะนอกจากจะ
ส่งผลต่อเรื่ องของต้ นทุน ความคุ้มค่าในการลงทุนขององค์กรธุรกิจแล้ ว ยังบ่งบอกถึงความ
น่าเชื่อถือและความไว้ เนื ้อเชื่อใจของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่เข้ ามารับงานและ
อาจจะส่งผลต่อการทํางานครัง้ ต่อไปอีกด้ วย ดังคําสัมภาษณ์ของคุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม
(16 มกราคม 2556) ดังนี ้
“…คุยหรื อขายภาพไว้แบบนึง ทําออกมาอีกแบบนึง
material หรื อ quality ในการทํางานน้อยลงกว่าทีข่ ายไว้
ไม่เหมือนกัน เพราะว่าบางที เราดูถึงลักษณะว่าวัสดุทีใ่ ช้
ใช้อะไร แล้วความหนาเท่าไหร่ อะไรยังไง แล้วบางทีบาง
เจ้าก็ลกั ไก่บอกเราว่าใช้ spec(ification) นึง แต่พอหน้า
งานเอามาอีก spec(ification) นึง จํ านวนไฟ จํ านวน
ลําโพง ทําเสนอราคามา เราขอดู spec(ification) ทัง้ หมด
มี ไมค์กีต่ วั มี ลําโพงกี ใ่ บ พอเราเดิ นนับไม่ตรง อะไรแบบนี ้
อันนีม้ นั เป็ นปั ญหาทีเ่ รารู้สึกว่า มันใช้แล้วมันไม่ค่อย
work…”
7.3.4 การควบคุมงานในภาพรวมไม่มีประสิทธิภาพ
จุดนี ้จะเป็ นปั ญหาที่ประสบในช่วงในการ Run Show หรื อช่วงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ
เหตุการณ์ที่มกั จะเกิดขึ ้น ได้ แก่ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไม่พร้ อมใช้ งาน จอภาพดับ ลําดับพิธีการผิดพลาด
ซึง่ ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี ้มักมาจากการเตรี ยมความพร้ อมที่ไม่ดีพอ และขาดการซักซ้ อมก่อนเวลา
งาน
7.3.5 ความยืดหยุน่ ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ปั ญหาหนึง่ ที่องค์กรธุรกิจจะประสบ นัน่ คือ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมักจะไม่
ค่อยยืดหยุน่ ในเรื่ องการปรับเปลี่ยนงาน ซึง่ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555)
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ได้ ให้ เหตุผลว่า งานกิจกรรมพิเศษเป็ นเรื่ องที่ไม่หยุดนิ่ง ลูกค้ าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
บ่อยครัง้ หรื ออาจจะมีแนวความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ ้น ดังนัน้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ควรจะต้ องมีความยืดหยุน่ ในการทํางาน พร้ อมจะปรับเปลี่ยนหรื อเต็มใจที่จะช่วยแก้ ปัญหา
แต่ในมุมของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็ได้ แก้ ตา่ งว่า ลูกค้ าไม่มีเวลาให้ เมื่อ
ส่งงานให้ ตรวจสอบก็จะใช้ เวลานาน แต่เมื่อใกล้ วนั งานก็จะมาเร่งรัดกับบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ นอกจากนี ้ การที่ลกู ค้ าไม่แม่นยํากับโจทย์ของตัวเอง หรื อไม่ร้ ูความต้ องการของ
ตนเอง ก็ทําให้ การทํางานของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก
เพราะบริ ษัทต้ องปรับเปลี่ยนตามความต้ องการของลูกค้ าตลอดเวลา ทําให้ เสียเวลาทังลู
้ กค้ าและ
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ จุดนี ้ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2555) ผู้บริหารบริ ษัท I-Nine มองว่าอาจจะเป็ นความผิดของบริษัทเองที่ทีมงานไม่มีความสามารถ
ในการจับใจ หรื อคาดเดาความต้ องการของลูกค้ าได้ เพราะหากทีมงานมีความสามารถก็สามารถ
ดึงจุดสําคัญจากบทสรุปงาน (Brief) มาพัฒนาเป็ นแผนงานได้ โดยแทบจะไม่ต้องแก้ ไข เป็ นต้ น
“…เราก็บอกแล้วงมเข็มไม่เก่ง design ไม่เก่ง เขาให้อะไร
มาหมด ไอ้นีก่ ็ไม่สวย อันนัน้ ก็ไม่สวย อันนีก้ ็ไม่ใช่ ไม่สวย
ทําเท่าไหร่ ก็ไม่สวย เราเป็ นลูกค้า ก็มนั ไม่สวยก็ไม่เอา มัน
ก็แก้กนั อยู่อย่างนี ้ ทําใหม่กนั อยู่อย่างนี ้ นีค่ ือความไม่เก่ง
ของทีม คือเราอย่าโทษลูกค้า ลูกค้า (มี) expectation อยู่
แล้ว ดิ ฉนั ก็ตอ้ งการสิ่งทีด่ ีทีส่ ดุ สวยทีส่ ดุ ถูกทีส่ ดุ ถึงบอก
ไง บางทีเราต้องเดาทางว่าลูกค้าให้เก่งด้วย”
7.3.6 ความรัน้ ของครี เอทีฟของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
องค์กรธุรกิจพบว่า บางครัง้ ฝ่ ายสร้ างสรรค์ หรื อครี เอทีฟของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่ มักจะมีความมัน่ ใจในตนเองสูง ทําให้ บางครัง้ เกิดเป็ นปั ญหาในการ
ทํางาน เช่น ไม่ยอมแก้ ไขงานตามที่ลกู ค้ าแนะนํา ซึง่ คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7
พฤศจิกายน 2555) ได้ แนะนําทางออกไว้ วา่ ทางทีมสื่อสารแบรนด์ก็จะขอให้ บริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษนําเสนอแนวคิดหลักหรื องานตามที่ลกู ค้ าต้ องการเป็ นพื ้นฐานก่อน แล้ วหาก
ทางครี เอทีฟของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องการจะนําเสนอแนวทางใหม่ ทางทีมงาน
ก็จะเปิ ดกว้ างให้ นําเสนอมาเป็ นทางเลือกเพื่อให้ ผ้ บู ริหารตัดสินใจ
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ปั ญหาทัง้ 6 ข้ อเหล่านี ้ หากเป็ นเหตุการณ์เล็ก ๆ น้ อย ๆ องค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า) ก็อาจจะ
ยอมเรี ยกใช้ บริการจากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนันอี
้ กครัง้ แต่มกั จะเป็ นงานเล็ก ๆ
ก่อน แต่หากปั ญหาที่เกิดขึ ้นเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษนันก็
้
อาจจะไม่ได้ งานจากองค์กรธุรกิจอีกเลย นี่คือหลักปฏิบตั ขิ องธนาคารกสิกรไทย ที่คณ
ุ ณัฎฐ์ ภกช
ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ให้ ข้อมูลไว้
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่ายังไม่มีองค์กรธุรกิจใดพบปั ญหาที่เป็ นเรื่ อง
ใหญ่หรื อร้ ายแรงจนกระทัง่ ไม่เรี ยกใช้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนันอี
้ ก อาจจะเป็ น
เพราะว่า บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่องค์กรธุรกิจเลือกมาร่วมงานด้ วยนันมี
้ ความเป็ น
้
มืออาชีพในระดับหนึง่ ประกอบกับการทํางานกิจกรรมพิเศษ เป็ นงานที่สด ผิดพลาดไม่ได้ ดังนันก็
จะมีการซักซ้ อมลําดับพิธีการไว้ ก่อน การซ้ อมก็จะช่วยลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝั นได้ ในระดับหนึง่
ความผิดพลาดก็สามารถควบคุมได้ จากการซักซ้ อมล่วงหน้ า
7.4 ปั ญหาของธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในด้ านของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเองก็ประสบกับปั ญหาในการดําเนินงาน
เช่นกัน โดยปั ญหาที่พบนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ นปั ญหาด้ านทรัพยากรบุคคล ทังเรื
้ ่ องของพนักงาน
ภายในองค์กรและผู้ให้ บริ การ (Supplier) ที่เกี่ยวข้ อง และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรธุรกิจหรื อ
ลูกค้ านัน่ เอง
7.4.1 ทรัพยากรบุคคล
ปั ญหาเรื่ องทรัพยากรบุคคลนี ้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเด็น คือ
1. การเปลี่ยนงานบ่อย
จากประสบการณ์ของผู้บริ หารบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ พบว่าคนในธุรกิจรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษมักจะเปลีย่ นงานบ่อย ซึง่ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า คนในวงการนี ้มักจะเข้ ามาลองทําด้ วยความสนุกก่อน เมื่ออยูท่ ี่ใดที่
หนึง่ ได้ สกั พัก ก็มกั จะเปลี่ยนงาน ไปทํางานกับบริษัทอื่น เพื่อตําแหน่งที่ดีกว่า หรื อค่าตอบแทนที่สงู
กว่า ทําให้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องคอยฝึ กหัดคนใหม่ ๆ ดังนันก็
้ จะส่งผลถึง
คุณภาพของบุคลากรในการปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพ
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2. ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับงานบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
คนนอกวงการ รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ มักจะเข้ าใจว่า งานกิจกรรมพิเศษเป็ นงานง่าย ทํางาน
เฉพาะวันจัดกิจกรรม แต่จริ ง ๆ แล้ ว เป็ นงานที่มีกระบวนการเตรี ยมงานมาเป็ นเดือน รวมทังเด็
้ กรุ่น
ใหม่ขาดความอดทน ไม่ส้ งู านหนัก ทําให้ เมื่อเข้ ามาทํางานได้ สกั พัก ก็จะออกไปเพราะไม่ได้ มีใจรัก
งานบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจริ ง ๆ
3. ความไม่เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ตวั เองของทีมงาน
จากประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและข้ อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าธุรกิจรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ เป็ นธุรกิจที่ต้องใช้ ทีมงานหลายส่วน
โดยเฉพาะบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและเล็กที่ไม่มีทีมงานจํานวนมากใน
การบริหารจัดการเอง ต้ องว่าจ้ างบริษัทอื่นมารับงานต่อ ซึง่ บริษัทเหล่านี ้ก็มกั จะใช้ เด็กจบใหม่หรือ
นักศึกษามาทําเป็ นงานชัว่ คราว บุคคลเหล่านี ้ก็จะทํางานเพียงแค่ความสนุก หรื อเพื่อรายได้ รายวัน
แต่ขาดระเบียบวินยั ความกระตือรื อร้ นในการทํางาน หรื อแม้ กระทัง่ การขาดความเข้ าใจในบทบาท
หน้ าที่ของตนเอง ทําให้ ทีมงานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษต้ องทํางานเอง หรื อต้ อง
คอยสัง่ การให้ เด็ก ๆ เหล่านี ้ทํา ซึง่ ถ้ าบุคลากรเหล่านี ้เข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเองแล้ ว การ
ทํางานก็จะเป็ นไปอย่างง่ายดายและราบรื่น ปั ญหาส่วนใหญ่ที่พบในช่วงจัดกิจกรรมพิเศษ (ช่วง
Run Show) ก็มกั จะมาจากคุณภาพของบุคลากรที่มาร่วมในทีมงานนัน่ เอง อย่างที่ คุณนพัฐห์ ปู
คะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) เล่าว่า
“เด็กไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไร มันคือ nothing นัน่ คือวัน
งาน มันคือพวกเราก็จะเหนือ่ ยกันเหมือนเดิ ม แทนทีจ่ ะเอา
มา 10 คน แทนทีม่ นั จะช่วยเราวิ่ ง…มันก็ไม่เป็ น ไม่รู้ ไอ้นี่
ไม่ได้สงั่ ก็ไม่ทํา เราก็ตอ้ งวิ่ งอยู่ดีเราก็ตอ้ งมานัง่ เหนือ่ ย
แปะเทปสิ ทําไอ้นนั่ สิ ทําไอ้นี่ ต้องมานัง่ สัง่ อีกที คือมัน
ไม่ใช่ คือทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไร ไม่ตอ้ งสัง่ แล้ว
ตัวเองดูแลเวที มันต้องรู้แล้ว มันต้องเอาเทปมากัน้ กันตก
นีค่ ือ professional…บางทียิ่งต้องมี มอบรางวัล แจก
รางวัล อยู่ขา้ งหลังอย่างนี ้ ถามหน้าทีใ่ คร back stage
ต้องรู้ ถูกต้องไหม แต่เราต้องบอกว่า เฮ้ยรางวัล วิ่ งกันหา
ไม่รู้ว่าตัวเองต้องทําอะไร คือไม่เข้าใจ”
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4. ความไม่ตรงต่อเวลาของบริษัทผู้ให้ บริการ (Supplier)
ผู้ให้ บริ การที่ไม่มีความเป็ นมืออาชีพ ส่งมอบงานไม่ตรงเวลา ก็เป็ นปั ญหาหนึง่ ที่กระทบต่อ
การบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพราะทําให้ งานล่าช้ า ไม่เป็ นไปตามกําหนดการ หรือแม้ กระทัง่
เสร็ จงานอย่างฉุกละหุก งานไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เป็ นต้ น
ปั ญหาของความไม่เป็ นมืออาชีพของบริษัทผู้ให้ บริการ เห็นได้ ชดั จากประสบการณ์ตรง
ของผู้วิจยั ในการฝึ กปฏิบตั งิ านกิจกรรมพิเศษในงานแถลงเปิ ดตัวบัตรเครดิต K-SME กับสื่อมวลชน
ปั ญหาที่พบคือ ร้ านสปาที่เชิญมาออกบูธไม่สามารถส่งพนักงานสปามาประจําบูธได้ บริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจึงได้ ไปติดต่อร้ านสปาอื่นให้ สง่ พนักงานมาประจําบูธแทน ซึง่ ร้ านสปา
แห่งนี ้เป็ นผู้ให้ บริ การเจ้ าใหม่ ไม่เคยร่วมงานมาก่อน เมื่อถึงเวลางาน พนักงานของร้ านกลับทิ ้งงาน
หายตัวไปจากบูธและไม่รับโทรศัพท์จากทีมงาน ทําให้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ต้ อง
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ด้ วยการให้ พริตตี ้บอยมาแสดงเป็ นพนักงานสปาแทน จะเห็นได้ วา่ การขาด
ความรับผิดชอบของบริ ษัทผู้ให้ บริการส่งผลกระทบต่อความสําเร็จของงานได้ แม้ วา่ บริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ทนั ท่วงที แต่ปัญหานี ้ก็ไม่ควรจะ
เกิดหากบริ ษัทผู้ให้ บริการ หรื อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจจัดกิจกรรมพิเศษมีความรับผิดชอบต่อ
งานของตนเอง และมีความเป็ นมืออาชีพในงานของตนเอง
7.4.2 องค์กรธุรกิจหรื อลูกค้ า
ในด้ านของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะประสบกับปั ญหาที่ลกู ค้ าหรือองค์กร
ธุรกิจมีความคาดหวังในผลงานที่สงู ขึ ้น แต่มีงบประมาณในการจัดงานที่จํากัด หรื อที่ คุณนพัฐห์
ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ใช้ คําว่า “กดราคา” ซึง่ ก็เป็ นเพราะบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษมีจํานวนมาก ทําให้ องค์กรธุรกิจมีโอกาสเลือกมากขึ ้น และก็จะเลือกสิง่ ที่ดี
ที่สดุ สําหรับองค์กรธุรกิจ
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7.5 คุณสมบัติ ทักษะสําคัญสําหรับบุคลากรในธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ในด้ านคุณสมบัตแิ ละทักษะที่สําคัญและจําเป็ นสําหรับบุคลากรที่จะปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้ อง
กับการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ ขอนําเสนอเป็ น 2 ส่วน คือ ในฐานะผู้ประสานงานของ
องค์กรธุรกิจกับบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ และในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
7.5.1 ในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจกับบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
1. มีประสบการณ์ในการทํางานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ หรื ออย่างน้ อย
ประสบการณ์ที่จะเข้ าใจในงานกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากกิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือ
สื่อสารที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ดังนันจะต้
้ องเข้ าใจองค์ประกอบที่นําไปสูค่ วามสําเร็จ
หรื อ Key to Success
้ วองค์กรที่เราทํางานอยู่ และ
2. มีความยืดหยุน่ ในการทํางาน นัน่ คือ มีความเข้ าใจทังในตั
เข้ าใจในตัวบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ในประเด็นนี ้ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม
(สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) อธิบายว่า ในฐานะผู้ประสานงานจะต้ องสร้ างความ
สมดุลระหว่างความต้ องการขององค์กร และความเป็ นไปได้ ในการทํางานของบริษัท
รับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ หรื อในทางกลับกัน พยายามผลักดันบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษให้ ทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย
ขององค์กร เป็ นต้ น
3. มีทกั ษะการสื่อสารที่ดี ซึง่ ทักษะนี ้เป็ นทักษะที่สาํ คัญมากทักษะหนึง่ เพราะ
ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องทําหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรกับบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษตลอดเวลา จึงจําเป็ นต้ องมีทกั ษะการฟั งจับใจความ การพูด
การอ่านและการเขียนที่ดี รวมทังทั
้ กษะการนําเสนองาน หรื อ Presentation กับคณะ
ผู้บริ หารขององค์กร เพราะบางครัง้ จะต้ องนําเสนอแผนงานกิจกรรมพิเศษให้ กบั
ผู้บริหารขององค์กรด้ วย
4. มีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องที่องค์กรจะสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ เพราะผู้
ประสานงานจะต้ องพิจารณาแผนงาน และควบคุมการทํางานของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษให้ ตอบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
5. เป็ นคนที่ขยัน ใฝ่ รู้ตลอดเวลา โดยการการไปดูงานกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้ มี
แนวคิด หรื อความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ ที่จะนํามาปรับใช้ กบั องค์กรหรื องานของ
องค์กร การไปดูงานกิจกรรมพิเศษจะช่วยรู้ทนั กับแนวคิดของบริษัทรับบริหารจัดการ
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กิจกรรมพิเศษ ซึง่ คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ให้ เหตุผลว่า
เพื่อให้ ร้ ูวา่ สิง่ ที่บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเสนอมานัน้ ยังทันสมัยหรื อว่า
ล้ าสมัยไปแล้ ว นอกจากนี ้ การเรี ยนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ ก็สามารถทําได้ โดยการ
เรี ยนรู้จากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี ้ต้ องเกาะติดกับบริษัทฯ
เพื่อเรี ยนรู้งานเพื่อว่าครัง้ ต่อไปจะได้ เห็นภาพรวมของงานได้ ทนั ที (คุณสุธนา หงส์ทอง
, สัมภาษณ์, 22 พฤศจิกายน 2555) และที่สําคัญ ผู้ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
จะต้ องขยันหาข้ อมูล เรี ยนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ มีความรู้ด้านการตลาด เพราะในอนาคต
การจัดกิจกรมพิเศษ โดยเฉพาะกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์จะมีความ
ซับซ้ อนมากขึ ้น จะเกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ของกลุม่ เป้าหมายมากขึ ้น องค์กร
ธุรกิจในฐานะลูกค้ าก็จะมีความต้ องการหรื อเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านด้ านกิจกรรมพิเศษก็ต้องพัฒนาตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. มีข้อมูลที่ทนั สมัยเสมอ นัน่ คือ รู้ราคากลางของสิง่ ต่าง ๆ เช่น สื่อ การผลิตชิ ้นงาน
เพราะเรื่ องราคาเป็ นสิง่ ที่สาํ คัญมาก จะเป็ นจุดที่ใช้ ตอ่ รองกับใบเสนอราคาของบริษัท
รับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังมี
้ ความรู้รอบตัวที่ทนั สมัย เช่น ดารา นักร้ อง
เพลง ภาพยนตร์ ละคร เป็ นต้ น เพราะข้ อมูลเหล่านี ้นํามาปรับใช้ ในการจัดกิจกรรม
พิเศษได้ เป็ นอย่างดี เช่น รู้วา่ มีละครเวทีมาจากต่างประเทศ ก็อาจจะจัดเป็ นรอบพิเศษ
เพื่อขอบคุณลูกค้ าขององค์กร (คุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม, สัมภาษณ์, 16 มกราคม
2556) เป็ นต้ น
7. มีวินยั ในตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ ทางคุณณัฎฐ์ ภกช ใจธรรม (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2556) ได้ แนะนําว่า
ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องมีวนิ ยั เปิ ดใจกว้ างที่จะเรี ยนรู้ อดทนต่องานหนักและแรงกดดัน ซึง่
ถือว่าเป็ นสิง่ ที่สําคัญ หากมีความอดทนและพร้ อมจะเรียนรู้แล้ ว ทักษะการทํางานเป็ น
สิง่ ที่สามารถถ่ายทอดหรื อสอนได้
8. มีทกั ษะหรื อประสบการณ์ด้านการออกแบบ ซึง่ ถ้ าผู้ปฏิบตั งิ านด้ านกิจกรรมพิเศษมี
ทักษะในข้ อนี ้ก็จะเป็ นจุดแข็งหรื อข้ อดีของผู้ประสานงาน เพราะจะสามารถติชม หรื อ
ให้ คําแนะนําเบื ้องต้ นแก่บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ และรวมทังมี
้ ความรู้
เกี่ยวกับเครื่ องมืออุปกรณ์ตา่ ง ๆ สําหรับการทํา Visual Presentation ระบบเสียง การ
ตัดต่อ
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อนึง่ ทักษะการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษในฐานะผู้ประสานงาน ถือเป็ นทักษะพื ้นฐาน
ของผู้ที่จะปฏิบตั งิ านในสายงานสื่อสารองค์กรหรื อสื่อสารแบรนด์ เพราะสายงานด้ านนี ้จะต้ อง
เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมพิเศษไม่ทางใดก็ทางหนึง่ อย่างกรณีของธนาคารไทยพาณิชย์นนั ้
คุณพุทธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7 พฤศจิกายน 2555) อธิบายว่า ส่วนสื่อสารภาพลักษณ์ไม่มี
ตําแหน่งผู้ประสานงานแยกต่างหาก แต่ทกุ คนที่อยูใ่ นฝ่ ายสื่อสารภาพลักษณ์ของธนาคารจะต้ อง
ทํางานประสานงานกับบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ เพราะหากโครงการของตนเองต้ อง
มีการจัดกิจกรรมพิเศษแล้ ว พนักงานคนนันก็
้ จะต้ องทําหน้ าที่ประสานงานกับบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษด้ วยตนเอง
7.5.2 ในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านในธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
1. มีใจรักในธุรกิจรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ถือเป็ นคุณสมบัตขิ ้ อแรกที่บริษัท
I-Nine ให้ ความสําคัญ เพราะงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นงานที่วนุ่ วาย
เครี ยด มีความกดดันสูง ดังนันจะต้
้ องมีใจในการทํางาน (คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช,
สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555)
2. เรี ยนรู้เร็ ว เนื่องจากงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นงานที่ฝึกฝนและสอนงานกัน
ได้ ดังนันผู
้ ้ ที่จะเข้ าปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะต้ องเรี ยนรู้
ทักษะต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว และสะสมเป็ นประสบการณ์ของตนเอง
3. หมัน่ เรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ ๆ ด้ วยการไปศึกษากิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพื่อเปิ ดหูเปิ ดตา เพื่อจะได้
มีแนวทางมาพัฒนาหรื อต่อยอดงานของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่จะทํางานฝ่ าย
สร้ างสรรค์ ซึง่ คุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) ได้ แนะนําไว้ วา่
นักคิดสร้ างสรรค์จะต้ องหมัน่ เรี ยนรู้ และหา “อาหารสมอง” ให้ กบั ตนเอง ไม่หยุดนิ่งที่
จะเรี ยนรู้ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ หรื อนํามาเป็ นข้ อมูลในการคิดสิง่ ใหม่ ๆ ให้ กบั งานของ
ตนเอง ทางคุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ก็ให้ ความเห็นไป
ในทางเดียวกัน โดยอธิบยว่า แม้ วา่ จะทํางานในตําแหน่งใด ๆ ก็ต้องเปิ ดหูเปิ ดตา
เพราะ “การได้เห็นงานคนอืน่ เหมือนเราเอางานคนอืน่ มา apply เพราะของจริ ง ๆ ใน
event มันก็มีอยู่แค่นี้ มันอยู่ทีใ่ ครเอาไป apply อะไร มีอยู่แค่นี”้ และต้ องติดตาม
กระแสสังคม มีความรู้เกี่ยวกับดารานักแสดง นักดนตรี ผู้มีชื่อเสียงในสังคม เพื่อจะได้
เลือกใช้ ให้ เหมาะกับกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ ้น
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4. เป็ นผู้ประสานงานที่ดี สามารถทํางานประสานได้ ทงลู
ั ้ กค้ า บริษัทผู้ให้ บริการ
(Supplier) ดารานักแสดง สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ดี
5. เป็ นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบ ไม่ตื่นตระหนกหากเกิดข้ อผิดพลาด และต้ องรู้จกั การ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าอีกด้ วย ดังเช่นกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็ งเต้ านม ในโครงการ
รณรงค์ตอ่ ต้ านมะเร็งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท
เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด ที่นํารถตรวจคัดกรองด้ วยระบบแมมโมแกรมมาให้ บริการ
กับประชาชน ณ ห้ างสรรพสินค้ าโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555 ปรากฏว่า รถตรวจคัดกรองมาถึงจุดนัดหมายล่าช้ าไป 3 ชัว่ โมง เนื่องจากการ
ขาดการเตรี ยมความพร้ อมและตรวจสอบสภาพของรถล่วงหน้ าของหน่วยงานเจ้ าของ
รถตรวจคัดกรอง รถตรวจคัดกรองเดินทางมาถึงพร้ อมกับผู้บริหารของบริษัทใน
ช่วงเวลาที่จะต้ องมีพิธีเปิ ด ทําให้ ผ้ บู ริ หารของบริษัทจะต้ องรอให้ รถพร้ อมก่อน จึงจะ
สามารถทําพิธีเปิ ดงานได้ ในเหตุการณ์นี ้ แม้ วา่ ความผิดพลาดไม่ได้ เกิดจากทีมงาน
ของบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ทีมงานก็พยายามแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
ด้ วยการโทรศัพท์ตดิ ตามรถคัดกรองตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดของ
ทีมงานอยูท่ ี่การไม่แจ้ งหรื อประสานงานกับหัวหน้ างาน ซึง่ ก็คือผู้บริหารของบริษัทรับ
้
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ เพราะหากทีมงานแจ้ งปั ญหาให้ กบั หัวหน้ างานตังแต่
เนิ่น ๆ ก็จะสามารถแก้ ปัญหาด้ วยการแจ้ งลูกค้ า (ผู้บริหารบริษัท เอลก้ าฯ) เพื่อเลื่อน
เวลาเปิ ดงานออกไป โดยไม่ต้องให้ ลกู ค้ ามาเสียเวลารอหน้ างาน ความผิดพลาดของ
ทีมงานนี ้เกิดจากประสบการณ์การทํางานของทีมงานที่อาจจะยังไม่มากพอ ทําให้ ไม่
สามารถตัดสินใจหาทางแก้ ปัญหาได้ แต่เมื่อผู้บริหารของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษได้ ทราบข่าว ก็หาหนทางแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ านี ้ได้ ทนั ที ซึง่ ประเด็นของ
ประสบการณ์ในการทํางานกับความสามารถในการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ านี ้ ได้ รับการ
ยืนยันจากคุณกรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ ผู้บริหารบริษัท CMC (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม
2555) ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ในการทํางานกิจกรรมพิเศษเป็ นสิง่ สําคัญ ยิ่ง
ประสบการณ์มาก ก็จะสามารถตัดสินใจได้ ฉบั ไวว่าจะแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ านัน้
อย่างไร ด้ วยวิธีใด
6. เป็ นคนที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ยึดมัน่ ในแผนการ และต้ องเป็ นคนที่หนักแน่น
โดยเฉพาะการทํางานร่วมกับผู้ให้ บริการ (Supplier) ดังที่ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช
(สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน 2555) ยกตัวอย่าง “บางทีทีมงานหรื อ producer หรื อ
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project ไม่เก่ง ก็จะปล่อยไปเรื ่อย ๆ คือต้องบอกเลยพี ่ 6 โมงหนูตอ้ งเสร็ จนะ หนู
จะต้องซ้อมนีน่ นั่ โน่น มันไม่มีหรอกปล่อยไปเรื ่อย ๆๆๆ แล้วทํายังไง ลูกค้ามา 9 โมง
แล้วจะซ้อมยังตอกฉากอยู่เลย มันไม่ใช่ไง มันคือ plan”
7. มีความละเอียดรอบคอบ และให้ ความสําคัญกับทุกรายละเอียด เพราะการบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษต้ องใช้ ความละเอียดรอบคอบสูง “…เพิ่มศูนย์ไปตัวหนึ่ง ตกศูนย์
ไปตัวหนึ่ง ก็ error แล้ว เจ๊ งได้…” (คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช, สัมภาษณ์, 29 พฤศจิกายน
2555) หรื อจากการได้ เข้ าไปร่วมสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วมของผู้วิจยั ในงานมอบเงิน
บริจาคให้ กบั ศูนย์สริ ิ กิตบิ์ รมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ในโครงการรณรงค์ตอ่ ต้ าน
มะเร็ งเต้ านม (Breast Cancer Awareness Campaign) ของบริษัท เอลก้ า (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึง่ ภายในงานได้ เตรี ยมแนะนําแอพพลิเคชัน่ (Application) ในเฟซบุ๊ค
(Facebook) ของ Estee Lauder’s Breast Cancer Awareness Campaign โดยจัด
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่ องเพื่อให้ ผ้ มู าร่วมงานได้ ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์เกี่ยวกับ
มะเร็งเต้ านม แสดงความคิดเห็น หรื อให้ กําลังผู้ที่เป็ นมะเร็งเต้ านม แต่เมื่อติดตัง้
คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการทํางานของระบบ ก็ไม่สามารถใช้ งานได้ เพราะไม่มี
สัญญาณอินเตอร์ เน็ต และทําให้ ทราบว่าผู้อํานวยการผลิต (Producer) ไม่ได้
ตรวจสอบเรื่ องสัญญาณอินเตอร์ เน็ตกับทางห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเวิลด์ลว่ งหน้ า
ก่อนวันงาน เพราะเข้ าใจไปเองว่าทางห้ างสรรพสินค้ ามีให้ บริการกับลูกค้ าอยูแ่ ล้ ว จึง
ต้ องแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าด้ วยการใช้ อินเตอร์ เน็ตแอร์ การ์ ดของบริษัทฯ ซึง่ สัญญาณ
อินเตอร์ เน็ตไม่เสถียร ทําให้ เมื่อมีคนมาร่วมแสดงความเห็น ก็ไม่สามารถส่งข้ อความ
(Post) เข้ าเฟสบุ๊ค (Facebook) ได้ หรื อใช้ เวลานานในการส่งข้ อความ ทําให้ ผ้ ทู ี่มา
ร่วมงานหมดความอดทนในการรอ และทําให้ การแนะนําแอพพลิเคชัน่ นี ้ไม่ประสบ
ผลสําเร็ จ จะเห็นได้ วา่ ความละเอียดรอบคอบของผู้ปฏิบตั งิ านมีความสําคัญต่อ
ความสําเร็จของกิจกรรมพิเศษเป็ นอย่างยิง่ เพราะจะทําให้ การทํางานเป็ นไปด้ วย
ความเรี ยบร้ อย ปราศจากอุปสรรค
8. มีความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานต่าง ๆ ได้ แก่ โปรแกรม
สําเร็จรูป Microsoft Office ต่าง ๆ และสําหรับผู้ที่ทํางานด้ านสร้ างสรรค์และออกแบบ
ก็จะต้ องมีความสามารถในการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการออกแบบ ไม่วา่ จะ
เป็ น Photoshop หรื อ Illustrator ได้ ดีอีกด้ วย เพราะถึงแม้ วา่ บางบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษจะว่าจ้ างบุคคลอื่นช่วยทํางานด้ านการออกแบบดีไซน์ตา่ ง ๆ แต่
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หากงานนันไม่
้ เป็ นที่พอใจของทีมงานฝ่ ายสร้ างสรรค์และระยะเวลาในการทํางานมีไม่
มาก ฝ่ ายสร้ างสรรค์ก็ต้องแก้ ไขงานออกแบบเหล่านันด้
้ วยตนเอง
9. มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษ เนื่องจากปั จจุบนั นี ้การทําแผนงาน (Proposal) นัน้ ต้ อง
จัดทําเป็ นภาษาอังกฤษ แม้ วา่ ลูกค้ าจะเป็ นชาวไทยก็ตาม ซึง่ จากประสบการณ์ที่
ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปร่วมสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วมกับบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษแห่งหนึง่ ก็พบว่าทีมงานบางคนที่มีทกั ษะด้ านภาษาอังกฤษไม่ดีพอ ก็จะทําให้
การจัดทําแผนงานก็จะใช้ เวลา หรื อเลือกใช้ คําที่ไม่ถกู ต้ องในการสื่อสาร เป็ นต้ น
7.6 บทสรุ ป
ในการคัดเลือกบริ ษัทให้ มาดําเนินการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
องค์กรธุรกิจพิจารณาจากผลงานที่ผา่ นมา ความสามารถของบริษัท งบประมาณที่นําเสนอ
ประสบการณ์การทํางานร่วมกันมาก่อน การมีจิตบริการ แนวคิดหรื อกลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ
ความรู้ความเข้ าใจในตัวองค์กร และความพร้ อมของบริษัทในการรับงาน
เมื่อองค์กรธุรกิจเลือกบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษแล้ ว ก็คาดหวังว่าบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างสร้ างสรรค์ แปลกใหม่
รวมทังทํ
้ างานอย่างมืออาชีพ และร่วมกันทํางานกับลูกค้ าเสมือนเป็ นทีมงานเดียวกัน แต่จาก
ประสบการณ์ขององค์กรธุรกิจก็พบปั ญหาว่า บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขาดความรู้
ความเข้ าใจในตัวองค์กรธุรกิจ ไม่ละเอียดรอบคอบ คุณภาพของผลงานไม่เป็ นไปตามที่ตกลงไว้
การควบคุมบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่มีประสิทธิภาพ การขาดความยืดหยุน่ ในการทํางาน
ร่วมกัน รวมทังความมั
้
น่ ใจในตัวเองที่สงู เกินไปของฝ่ ายครี เอทีฟ ทําให้ ไม่ยอมรับฟั งคําแนะนําของ
ลูกค้ า
ด้ านบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเองก็พบปั ญหาในการดําเนินงานเช่นกัน ไม่วา่
จะเป็ นปั ญหาเรื่ องบุคลากรที่มกั จะเปลี่ยนงานบ่อย หรื อเข้ าใจผิดว่างานบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษเป็ นอาชีพที่ง่าย สนุก จึงทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทําอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เข้ าใจในบทบาท
หน้ าที่ ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทังปั
้ ญหาจากลูกค้ าที่มีความคาดหวังในผลงานที่
สูงขึ ้น แต่มีงบประมาณจํากัด
สําหรับผู้ที่จะปฏิบตั งิ านบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ไม่วา่ จะทําหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานใน
องค์กรธุรกิจ หรื อปฏิบตั งิ านในบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะต้ องมีทกั ษะที่สาํ คัญ
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ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้ านความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษหรื อประสบการณ์การทํางาน ด้ านการสื่อสาร
ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ ด้ านการทํางานร่วมกับผู้อื่น ด้ านการบริหารจัดการ รวมถึง
คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล เช่น ความมีวินยั ขยันใฝ่ หาความรู้ เป็ นคนทันสมัย ติดตามกระแสสังคม
เรี ยนรู้เร็ ว มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทนต่องานหนักและแรงกดดัน
บทที่ 8 เป็ นการสรุปผลการวิจยั โดยผู้วิจยั จะนําเสนอข้ อค้ นพบหลักด้ วยการตอบปั ญหา
การวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ในบทที่ 1 ได้ แก่ ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรม
พิเศษในมุมมองของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็ นอย่างไร ประเภทและรูปแบบ
ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย และทักษะสําคัญหรื อจําเป็ นของ
ผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง

บทที่ 8
สรุ ปผลการวิจัย

ในบทนี ้ ผู้วิจยั นําเสนอบทสรุปของผลการวิจยั ที่เป็ นข้ อค้ นพบหลัก (Main Finding) เพื่อ
ตอบปั ญหาการวิจยั ที่กําหนดไว้ ในบทที่ 1 คือ
1. ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของ
นักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
2. ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมี
อะไรบ้ าง
3. กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
4. ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ในประเทศไทย
5. ทักษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
8.1 ผลการวิจัย: กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
การจัดกิจกรรมพิเศษ และการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม เป็ นเครื่ องมือสื่อสาร
บประเทศและนานาชาติ เนื่องจากเป็ น
การตลาดที่ได้ รับความนิยมมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ทังในระดั
้
รูปแบบการสื่อสารแบบ Below the line ที่ไม่ได้ ผา่ นสื่อต่าง ๆ ทําให้ สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมาย
โดยการสร้ างปฏิสมั พันธ์ระหว่างแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมาย เพื่อให้ เกิดความมีสว่ นร่วม ความผูกพัน
ทางจิตใจ จนนําไปสูค่ วามชอบและจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ในที่สดุ
ในส่วนของวิชาการ/การศึกษา ก็ให้ ความสนใจกับการจัดกิจกรรมพิเศษเช่นกัน โดยมีการ
เปิ ดสอนเป็ นรายวิชาในหลักสูตรด้ านนิเทศศาสตร์ หรื อการสื่อสารในระดับปริญญาบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยชันนํ
้ ามากกมาย อย่างไรก็ดีกลับพบว่าตําราหรื อเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนยังขาดแคลน มีเพียงหนังสือประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ค หรื อบทความใน
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นิตยสารการตลาดหรื อธุรกิจเท่านัน้ สําหรับด้ านงานวิจยั ก็พบไม่มากนัก โดยเฉพาะการศึกษา
กิจกรรมพิเศษในแบบองค์รวม โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาเฉพาะเรื่ อง เช่น การประเมินผล
โครงการ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ หรือการศึกษาในเชิงกลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเน้ น
กรณีศกึ ษาของแต่ละองค์กร จึงพอสรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารในประเทศไทย
ยังไม่ได้ รับการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ จนกลายเป็ นที่มาของความสําคัญและความ
จําเป็ นที่วา่ เหตุใดผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์
และแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทย
ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง ในการจัด
กิจกรรมพิเศษมีกระบวนการทํางานอย่างไร ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ รวมทังทั
้ กษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยใน
การจัดและบริหารกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ประยุกต์ใช้ วธิ ีการสร้ างทฤษฎีฐานราก หรื อการวิจยั
แบบสร้ างทฤษฎีจากข้ อมูล (Grounded Theory) เป็ นวิธีวิทยาหลักในการวิจยั นี ้
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลเก็บข้ อมูลด้ วยการไปสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรื อองค์กรธุรกิจ จํานวน 11 กิจกรรม และเข้ าร่วมฝึ กปฏิบตั งิ านในบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษขนาดกลาง 1 แห่ง เป็ นเวลา 3 เดือน รวมทังผู
้ ้ วจิ ยั ได้ ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้บริหารบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ นักสื่อสารภาพลักษณ์/สื่อสารองค์กรหรื อสื่อสาร
้
ก
การตลาด รวมทังผู
้ ้ บริหารบริ ษัทที่ปรึกษาด้ านการประชาสัมพันธ์ รวม 6 คน ข้ อมูลทังหมดถู
บันทึกด้ วยกล้ องถ่ายภาพนิ่ง กล้ องวีดทิ ศั น์และแถบบันทึกเสียง
ผู้วิจยั นําข้ อมูลทังหมดมาจั
้
ดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยจัดกลุม่ มโนทัศน์ที่
คล้ ายคลึงกันให้ อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงให้ เห็นความสัมพันธ์เป็ นข้ อเสนอในประเด็น
ต่าง ๆ สําหรับการตอบปั ญหาการวิจยั นอกจากนี ้ ผู้วิจยั นําข้ อมูลทังหมดมาตี
้
ความและอภิปราย
ร่วมกัน ภายใต้ แนวคิดการทํางานแบบ Triangulation หรื อการใช้ หลากหลายวิธีและหลายมุมมอง
ในการวิจยั เพื่อช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ตอบปั ญหาการวิจยั ได้ สมบูรณ์มากขึ ้น โดยผู้วิจยั ขอสรุปข้ อค้ นพบการ
วิจยั ด้ วยการตอบปั ญหาการวิจยั เป็ นข้ อ ๆ ดังนี ้
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8.1.1 ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของนัก
วิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์คือการสื่อสารแบบสองทางรูปแบบหนึง่ ระหว่าง
องค์กรกับกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เป็ นการสื่อสารรูปแบบพิเศษที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง
สามารถตอบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารได้ ดี กิจกรรมพิเศษเป็ นการสือ่ สารที่เน้ น
การสร้ างประสบการณ์ตรง (First-hand Experience) ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย ผ่านสัมผัสทังห้
้ า คือ
รูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายได้ มีสว่ นร่วม (Participation) หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั
องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์/บริการขององค์กร และด้ วยเหตุที่กิจกรรมพิเศษเป็ นรูปแบบการสื่อสารกับ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ จึงถือว่าเป็ นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุน
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์เป็ นเครื่ องมือสื่อสารการตลาดรูปแบบหนึง่ ที่ได้ รับ
ความนิยม ในปั จจุบนั นี ้นอกจากมีหน้ าที่ในการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์/บริการ
แล้ ว กิจกรรมพิเศษยังจะต้ องสามารถสนับสนุนงานด้ านการขายหรื อการตลาดขององค์กรอีกด้ วย
กล่าวคือ การจัดกิจกรรมพิเศษไม่ใช่เพียงแค่จดั งานเพื่อสร้ างกระแส ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั หรือกล่าวขวัญถึง
เท่านัน้ แต่กิจกรรมพิเศษต้ องสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด รวมทังช่
้ วยตอกยํ ้าเครื่ องมือสื่อสาร
การตลาดอื่น ๆ ตามหลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 360 องศาอีกด้ วย
ในการสื่อสารแบรนด์ จะมีการสื่อสารผ่านจุดสัมผัสหรื อ Touch Point ซึง่ การสื่อสารผ่าน
กิจกรรมพิเศษนี ้ ถือได้ วา่ เป็ นการสื่อสารผ่านจุดสัมผัสจุดหนึง่ ของแบรนด์เช่นกัน เพราะทําให้
กลุม่ เป้าหมายได้ รับประสบการณ์ตรง ได้ รับรู้ เห็นหรื อสัมผัสกับองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์/บริ การ ซึง่ ก็
จะทําให้ การสือ่ สารประสบผลสําเร็จได้ ง่าย เนื่องจากกลุม่ เป้าหมายเกิดความเชื่อมัน่ ในแบรนด์
องค์กรหรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์/บริ การ จากประสบการณ์ตรงของกลุม่ เป้าหมายนัน่ เอง
ในการเลือกที่จะใช้ กิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือในการสือ่ สารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมาย
รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษนัน้ ทังด้
้ านองค์กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ จะคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุม่ เป้าหมาย และเนื ้อหาหลักที่ต้องการ
จะสื่อสาร และในส่วนของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะพิจารณาถึงบุคลิกภาพของ
องค์กรหรื อผลิตภัณฑ์/บริการ ประกอบในการวางแผนจัดกิจกรรมพิเศษอีกด้ วย อย่างไรก็ดี
กลุม่ เป้าหมาย เป็ นปั จจัยที่สําคัญมากที่สดุ ในการเลือกใช้ กิจกรรมพิเศษ เพราะขนาดของ
กลุม่ เป้าหมายจะช่วยตัดสินใจได้ วา่ ควรใช้ กิจกรรมพิเศษหรื อไม่ และหากจะใช้ กิจกรรมพิเศษก็
จะต้ องออกแบบกิจกรรมพิเศษไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบของกิจกรรม วิธีการดําเนินกิจกรรม หรื อ
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แม้ กระทัง่ สถานที่จดั กิจกรรม เพื่อให้ สอดคล้ องกับลักษณะวิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมายและสามารถ
สะท้ อนหรื อสือ่ สารแบรนด์ขององค์กร หรื อผลิตภัณฑ์/บริการได้ อย่างมีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
8.1.2 ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ตามลักษณะของ
กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายภายนอก และ
กลุม่ เป้าหมายภายใน โดยรูปแบบของกิจกรรมพิเศษที่พบในการวิจยั มีดงั นี ้
- การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์หรื อบริการใหม่ เป็ นรูปแบบของกิจกรรมพิเศษที่นิยมมากที่สดุ
ในการสื่อสารเกี่ยวกับสินค้ าหรื อบริการขององค์กร
- การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชน เป็ นการแถลงข่าวในเชิงการประชาสัมพันธ์
การตลาด ที่มีกิจกรรมมากกว่าการแถลงข่าวทัว่ ไป เพราะจะมีการสาธิตหรื อการแสดง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างประสบการณ์ตรงให้ กบั สือ่ มวลชนที่มาร่วมงาน
- งานเลี ้ยงขอบคุณ ซึง่ นิยมใช้ สื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ เป็ นการสร้ าง
ความประทับใจต่อแบรนด์ เพื่อให้ เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีตอ่ แบรนด์ใน
ระยะยาว
- กิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นการสื่อสารแบรนด์ผา่ นกิจกรรมจิต
อาสาขององค์กร โดยมักจะเลือกกิจกรรมที่สะท้ อนธุรกิจหรื อบุคลิกภาพขององค์กร
เพื่อให้ กิจกรรมสะท้ อนแบรนด์ขององค์กร
- กิจกรรมกับสือ่ มวลชน เป็ นการสื่อสารแบรนด์กบั สื่อมวลชน เพื่อให้ สอื่ มวลชนนําเสนอ
ข้ อมูลข่าวสาร รวมทังสื
้ ่อสารแบรนด์องค์กรต่อไปยังประชาชนผู้รับสาร
- งานประชุมสัมมนาตัวแทนจําหน่าย เป็ นกิจกรรมที่ชว่ ยในการสร้ างความมัน่ ใจต่อ
แบรนด์องค์กร รวมทังสนั
้ บสนุนงานด้ านการตลาดให้ กบั องค์กรด้ วย
- การแสดงดนตรี หรื อคอนเสิร์ต เป็ นการสื่อสารแบรนด์ผา่ นความบันเทิง และเกิดการ
เชื่อมโยงแบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์กบั ความสนุกสนานที่ได้ รับ เกิดเป็ นการ
รับรู้ตอ่ แบรนด์นนั ้ ๆ
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- นิทรรศการ ทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร หรื อผลิตภัณฑ์/
บริ การอย่างละเอียด รวมทังมี
้ ปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์ผา่ นพนักงานประจําบูธ
กลุม่ เป้าหมายก็จะสามารถรับรู้บคุ ลิกภาพของแบรนด์ได้
- งานประชุมสัมมนาภายในองค์กร ทําให้ พนักงานมีประสบการณ์ตรงกับแบรนด์องค์กร
ผ่านข้ อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร รวมถึงความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กรอีกด้ วย
- การเดินสายให้ ข้อมูลข่าวสาร ซึง่ นิยมใช้ ในกรณีที่ต้องการสื่อสารกับพนักงานในสาขา
ต่าง ๆ โดยที่ต้องการให้ พนักงานเกิดประสบการณ์ร่วมไปด้ วย มากกว่าแค่การสื่อสาร
ผ่านสื่อดังเดิ
้ ม
นอกจากนี ้ การจัดกิจกรรมพิเศษในปั จจุบนั ยังสามารถจัดกิจกรรมบนสื่ออินเตอร์ เน็ต หรื อ
สื่อสังคมออนไลน์ได้ อีกด้ วย
8.1.3 กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยในแต่ละครัง้ จะมีขนตอนใน
ั้
การทํางาน 12 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. องค์กรธุรกิจ (ในฐานะลูกค้ า) ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิดหลัก (Concept)
วัตถุประสงค์และเนื ้อหาสาระหลัก (Key Message) ของกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ ้น
2. บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษรับบทสรุปงาน (Brief) จากองค์กรธุรกิจ ซึง่
บทสรุปงานจะประกอบไปด้ วย รูปแบบของงาน แก่น (Theme) ของงาน กิจกรรมใน
งาน อาหาร สถานที่ การตกแต่งสถานที่ กลุม่ เป้าหมาย โดยองค์กรธุรกิจอาจจะเลือก
บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่สนใจมาเพียงบริษัทเดียว หากเป็ นกิจกรรม
พิเศษขนาดเล็ก ลักษณะงานไม่ซบั ซ้ อน หรื ออาจจะให้ หลายบริษัทมาเสนองานเพื่อ
แข่งขัน (Pitching) ในกรณีที่เป็ นงานขนาดใหญ่ มีงบประมาณสูง
3. บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ นําบทสรุปงานมาพัฒนาแนวคิดของงาน
แนวคิดสร้ างสรรค์ แก่นของงาน อารมณ์และลีลาของงาน รวมถึงลูกเล่น และแนวทาง
การดําเนินงาน เพื่อจัดทําเป็ นแผนงาน (Proposal) นําเสนอต่อลูกค้ า
4. บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษไปนําเสนอแผนงานให้ ลกู ค้ าพิจารณาภายใน
1-2 สัปดาห์หลังจากรับบทสรุปงาน
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5. องค์กรธุรกิจ (ลูกค้ า) จะพิจารณาแผนงานของแต่ละบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ จากงบประมาณและความคิดสร้ างสรรค์ แต่หากยังไม่พอใจกับแผนงานใด ๆ
เลย องค์กรธุรกิจก็จะเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่นา่ สนใจ เพื่อให้
คําแนะนําในการปรับแผนงานและนําเสนอให้ พิจารณาอีกครัง้
6. เมื่อบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ รับคัดเลือกจากลูกค้ าแล้ ว ก็จะพัฒนา
แผนงานให้ เป็ นรูปธรรม โดยปรับแก้ รายละเอียดต่าง ๆ จนลูกค้ าพึงพอใจ
7. ฝ่ ายดูแลการผลิตของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ นําแผนงานมาจัดทําให้
เป็ นชิ ้นงาน ไม่วา่ จะเป็ นการออกแบบต่าง ๆ ติดต่อว่าจ้ างบริษัทผู้ให้ บริการด้ าน
โครงสร้ าง ระบบแสง ระบบเสียง อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น พร้ อมจัดทําตารางสรุปลําดับ
งาน (Cue Script) เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องเข้ าใจงานตรงกัน
8. ฝ่ ายดูแลการผลิตและบริษัทผู้ให้ บริการต่าง ๆ จะเข้ าพื ้นที่จดั งาน 1 วันล่วงหน้ าเพื่อ
เตรี ยมการจัดกิจกรรมพิเศษ
9. เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมพิเศษ ทีมงานของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะเข้ า
ไปเตรี ยมงานตังแต่
้ เช้ า โดยจะเริ่มจากการประชุมทีมงาน เพื่อสรุปภาพรวมของงาน
้ จะซักซ้ อมคิวบน
และมอบหมายงานให้ กบั ทีมงานแต่ละคนรับผิดชอบ หลังจากนันก็
เวที เพื่อตรวจสอบความพร้ อมของระบบแสง เสียง การแสดงบนเวที รวมทังลํ
้ าดับพิธี
การต่าง ๆ บนเวที เมื่อถึงเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ ก็จะเป็ น “Moment of Truth” หรื อ
ช่วงเวลาแห่งความจริ ง ที่ทกุ อย่างสามารถเกิดขึ ้นได้ เป็ นกิจกรรมพิเศษเป็ นงาน “สด”
้ 45 นาที จนถึง 2 ชัว่ โมง ขึ ้นอยูก่ บั ประเภท
ช่วงเวลาของกิจกรรมพิเศษจะยาวตังแต่
และรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ รวมทังพิ
้ ธีการและกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที
10. หลังจากจัดกิจกรรมพิเศษเสร็จสิ ้นแล้ ว ทีมงานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษก็จะประชุมเพื่อประเมินผลการทํางาน โดยอาจจะประชุมทันทีหลังจากกิจกรรม
เสร็ จสิ ้น หรื อจะประชุมที่สาํ นักงานในวันถัดไปก็แล้ วแต่เวลาที่เอื ้ออํานวย นอกจากนี ้
ผู้บริหารของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะพูดคุยกับลูกค้ าถึงความพึง
พอใจกับการจัดงานอย่างไม่เป็ นทางการด้ วย
11. ทีมงานทุกฝ่ ายจะเก็บงานของตนเอง หลังจากประชุมประเมินผลเสร็จสิ ้น
12. บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ จัดทํารายงานสรุปให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ น
ทางการ หากกิจกรรมพิเศษนันมี
้ การเก็บข้ อมูลจากผู้มาร่วมงาน หรื ออาจทําเป็ น
รายงานผลการจัดกิจกรรมพิเศษหากลูกค้ าร้ องขอ
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กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษทัง้ 12 ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนการทํ
้
างานที่พบได้ โดยทัว่ ไปใน
การจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละครัง้ อย่างไรก็ดี บ่อยครัง้ ที่บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและเล็ก ไม่ได้ จดั ทํารายงานสรุปอย่างเป็ นทางการ (ขันตอนที
้
่ 12)
ให้ กบั ลูกค้ า เพราะข้ อจํากัดด้ านทรัพยากรบุคคลในบริษัทที่มีจํานวนไม่มาก และอาจจะมีงาน
กิจกรรมพิเศษที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงทําให้ ไม่มีเวลาเพียงพอในการจัดทํารายงานสรุป
และประเมินผลการทํางานอย่างเป็ นทางการให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ ลูกค้ าบางรายก็อาจจะไม่ได้ คาดหวัง
ให้ บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษทํารายงานสรุป แต่หากบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
้ นการ
พิเศษสามารถทําได้ ก็จะเป็ นการเพิ่มคุณค่าและความแตกต่างให้ กบั ตัวบริษัท รวมทังเป็
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ าอีกด้ วย
8.1.4 ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ในประเทศไทย
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิง่ สําคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ เนื่องจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ที่พบในการวิจยั นี ้ไม่มีความหลากหลาย ดังนันองค์
้ กร
ธุรกิจหรื อบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะต้ องพยายามจัดสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้
น่าสนใจเพื่อดึงดูดกลุม่ เป้าหมาย และที่สาํ คัญ เมื่อองค์กรธุรกิจว่าจ้ างบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษแล้ ว ก็คาดหวังว่าบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะนําเสนอแนวคิด
สร้ างสรรค์ ทําให้ กิจกรรมมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ เพราะบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ย่อมมีความเชี่ยวชาญมากกว่าองค์กรธุรกิจ
ความคิดสร้ างสรรค์มีบทบาทสําคัญที่สดุ ในช่วงพัฒนาแผนงาน (Proposal) โดยบริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะต้ องนําเสนอแนวคิด (Concept) แก่นของงาน (Theme) และชื่อ
งานที่น่าสนใจเพื่อให้ ลกู ค้ าประทับใจ เพราะทังสามส่
้
วนนี ้เป็ นจุดดึงดูดใจลูกค้ าให้ สนใจในตัว
แผนงานที่นําเสนอ เพราะหากลูกค้ าไม่ประทับใจในแนวคิดหรื อชื่องานแล้ ว ก็จะไม่สนใจกับ
แผนงานแม้ วา่ รายละเอียดของกิจกรรมพิเศษจะดีหรื อพิเศษแค่ไหนก็ตาม
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์สามารถนําเสนอหรื อสอดแทรกความคิดสร้ างสรรค์
ในการจัดงานได้ 4 ทาง คือ
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1. สร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษให้ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยมีแนวคิดหลักหรื อแก่นของงาน
ที่ไม่ซํ ้าใคร สรรหาลูกเล่นต่าง ๆ ของพิธีเปิ ดงาน เพื่อให้ กลายเป็ นข่าวประชาสัมพันธ์
หรื อนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ ในงานอื่นใด
2. สร้ างสรรค์ผา่ นเนื ้อหาของกิจกรรมพิเศษ นัน่ คือ ในกรณีที่รูปแบบของกิจกรรมพิเศษ
นันไม่
้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็จําเป็ นต้ องสร้ างสรรค์เนื ้อหาสาระของกิจกรรมพิเศษ
ให้ นา่ สนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย และสร้ างความประทับใจต่อ
แบรนด์
3. สร้ างสรรค์ผา่ นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็ นการส่งเสริ มการขายอย่างมีลกู เล่น
โดยการสร้ างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ให้ ดงึ ดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย พร้ อมทัง้
สอดแทรกข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปในกิจกรรมเหล่านัน้ และเมื่อมาร่วมในกิจกรรม
พิเศษ ก็พร้ อมที่จะเกิดการกระทําอื่น ๆ เพื่อขยายผลในอนาคต เช่น การสมัครบริการ
หรื อซื ้อผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็ นต้ น
4. สร้ างสรรค์ผา่ นสิง่ แวดล้ อมของงาน โดยให้ ผ้ มู าร่วมงานสัมผัสถึงความแปลก พิเศษ
ได้ จากประสาทสัมผัสทังห้
้ า ทังระบบเสี
้
ยง ระบบแสง การแสดง การจัดวางผลิตภัณฑ์
เป็ นต้ น
แม้ วา่ ความคิดสร้ างสรรค์จะมีความสําคัญอย่างมากในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษพยายามสรรหาแนวคิดหรื อแก่นของงานให้ น่าสนใจ และ
ดึงดูดใจลูกค้ ารวมทังผู
้ ้ มาร่วมงานให้ ได้ แต่ความคิดสร้ างสรรค์ที่ดี ยังต้ องสะท้ อนหรื อตอบสนอง
กลยุทธ์การตลาดขององค์กรด้ วย ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่
จะนําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์กบั กลุม่ เป้าหมายอย่างมีชนเชิ
ั้ ง
รวมทังสะท้
้ อนอัตลักษณ์หรื อตัวตนของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ด้วย
นอกจากนี ้ ความคิดสร้ างสรรค์ของกิจกรรมพิเศษยังต้ องสอดคล้ องกับแนวทางหรื อ
วัฒนธรรมองค์กร เพราะกิจกรรมพิเศษจะต้ องสื่อสารแบรนด์ขององค์กรด้ วยเช่นกัน ดังนันบริ
้ ษัท
รับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ จะต้ องเข้ าใจในตัวตนและวัฒนธรรมขององค์กรธุรกิจที่เป็ นลูกค้ า
เพื่อจะได้ นําเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมพิเศษที่สะท้ อนหรื อสื่อสารแบรนด์ขององค์กรได้ ถกู ต้ อง
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8.1.5 ทักษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยในการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
ผลการวิจยั สามารถสรุปทักษะที่สาํ คัญของผู้ปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์ ไม่วา่ ในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจ หรื อผู้ปฏิบตั งิ านในบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ได้ 7 ทักษะหลัก ๆ ดังนี ้
1. ทักษะด้ านความรู้ กล่าวคือ ผู้ปฏิบตั งิ านควรจะมีประสบการณ์การทํางานด้ านบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ หรื ออย่างน้ อยจะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ เข้ าใจถึง
องค์ประกอบที่จะทําให้ กิจกรรมพิเศษประสบความสําเร็จ รวมทังมี
้ ความรู้ความเข้ าใจใน
ตัวองค์กรธุรกิจและเรื่ องที่จะสื่อสารผ่านกิจกรรมพิเศษ
2. ทักษะการบริหารจัดการ หมายถึง ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องเป็ นผู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดมัน่
ในแผนหรื อตารางการทํางาน หนักแน่น มีวินยั ในตนเอง รวมถึงอดทนต่องานหนักและแรง
กดดันต่าง ๆ ได้
3. ทักษะการแก้ ปัญหา กล่าวคือ การบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นงานที่ “สด” แม้ วา่ จะมี
การวางแผนการทํางานมาเป็ นอย่างดีแล้ ว แต่อาจจะเกิดปั ญหาหรื อข้ อผิดพลาดได้ ดังนัน้
ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องมีปฏิภาณไหวพริบ รู้จกั แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าในระหว่างปฏิบตั งิ าน
และที่สําคัญ จะต้ องไม่ตื่นตระหนกเพื่อเกิดปั ญหาขึ ้น
4. ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น นัน่ คือ ผู้ปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะทํา
หน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานกับผู้ให้ บริ การหรือ Supplier ต่าง ๆ ซึง่ จะต้ องทํางานร่วมกับ
บุคคลที่หลากหลาย ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั งิ านจะต้ องมีความยืดหยุน่ ในการทํางาน มีความ
เข้ าใจผู้ที่ร่วมงานด้ วย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องผลักดันให้ ผ้ ใู ห้ บริการทํางานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้ งานเสร็จตามกําหนด
้
งจับ
5. ทักษะการสื่อสาร กล่าวคือ ผู้ปฏิบตั งิ านต้ องมีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทย ทังการฟั
ใจความ การพูด การอ่านและการเขียนที่ดี เพราะจะต้ องทํางานประสานงานกับบุคคล
ฝ่ ายต่าง ๆ จึงจําเป็ นต้ องสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ ทกั ษะการนําเสนองาน
ในที่ประชุม นอกจากนี ้ ผู้ปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั ควรจะมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและสามารถจัดทําแผนงาน (Proposal) กิจกรรมพิเศษได้ โดยใช้ ภาษาอังกฤษได้
6. ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมสําเร็จรูปพื ้นฐานอย่างเช่น Microsoft
Office หรื อโปรแกรมสําหรับการออกแบบ เช่น Photoshop หรื อ Illustrator ทักษะ
คอมพิวเตอร์ เหล่านี ้เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับผู้ปฏิบตั งิ านบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
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โดยเฉพาะผู้ที่ทํางานในฝ่ ายออกแบบและสร้ างสรรค์ (Creative) ของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ และแม้ วา่ ผู้ปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ประสานงานขององค์กรธุรกิจ จะไม่
ต้ องทํางานการออกแบบต่าง ๆ ด้ วยตนเองก็ตาม แต่จะต้ องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
ต่าง ๆ เพื่อสามารถให้ คาํ แนะนํา ติชม ผลงานการออกแบบของบริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษได้ ด้วย
7. ทักษะหรื อคุณสมบัตสิ ว่ นบุคคล กล่าวคือ ผู้ปฏิบตั งิ านการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
จะต้ องเป็ นคนขยันและใฝ่ รู้ ศึกษากิจกรรมพิเศษอื่น ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นคนที่เรี ยนรู้เร็ว
ทันสมัย ติดตามกระแสสังคม มีความละเอียดรอบคอบและให้ ความสําคัญกับทุก
รายละเอียดเพื่อวางแผนการทํางานอย่างรัดกุม ป้องกันปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบตั งิ านได้
8.2 บทสรุ ป
ในบทนี ้ ผู้วิจยั นําเสนอสรุปผลการวิจยั โดยสรุปตามปั ญหาการวิจยั ที่ได้ ตงไว้
ั ้ ทงั ้ 5 ข้ อใน
บทที่ 1 ได้ แก่ความหมายของกิจกรรมพิเศษและแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษในมุมมองของ
นักวิชาชีพจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยเป็ นอย่างไร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทยมีอะไรบ้ าง กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ในประเทศไทยเป็ นอย่างไร ความคิดสร้ างสรรค์มีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อการสื่อสารแบรนด์ในประเทศไทย รวมทังทั
้ กษะสําคัญหรื อจําเป็ นของผู้ปฏิบตั งิ านชาวไทยใน
การบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสือ่ สารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
บทต่อไปจะเป็ นการอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั โดยผู้วิจยั จะนําประเด็น
หรื อข้ อค้ นพบที่นา่ สนใจมาเปรี ยบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่นําเสนอไว้ ในบทที่ 2 ว่ามี
ความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรบ้ าง ในส่วนของข้ อเสนอแนะ ผู้วจิ ยั ขอนําเสนอข้ อเสนอแนะ
เป็ น 3 ประเด็นคือ ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต ข้ อเสนอแนะสําหรับการเรี ยนการสอน และ
ข้ อเสนอแนะทางวิชาชีพ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพต่อไป

บทที่ 9
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

ในบทสุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั นําข้ อค้ นพบที่นา่ สนใจมาอภิปรายเปรี ยบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี
รวมทังงานวิ
้
จยั ที่คล้ ายคลึงกัน ร่วมกับประสบการณ์ตรงของผู้วิจยั ที่ได้ รับในขณะฝึ กปฏิบตั งิ านใน
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ โดยผู้วิจยั แบ่งประเด็นการอภิปรายเป็ น 7 ประเด็นหลัก
ได้ แก่ กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ รูปแบบและหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ การบริ หารและการจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ ความคิดสร้ างสรรค์กบั
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษ ปั ญหาเรื่ องของความยืดหยุน่ ในการทํางาน และความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับงานบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษของคนรุ่นใหม่ และในส่วนที่สอง เป็ นข้ อเสนอแนะที่ได้ จากงานวิจยั นี ้ ซึง่ มีทงหมด
ั้
3
ส่วน คือ ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต ข้ อเสนอแนะสําหรับการเรี ยนการสอน และ
ข้ อเสนอแนะทางวิชาชีพ
9.1 อภิปรายผลการวิจัย
9.1.1 กิจกรรมพิเศษกับการสื่อสารแบรนด์
9.1.1.1 กิจกรรมพิเศษ : การสื่อสารแบรนด์ที่จดุ สัมผัส
กิจกรรมพิเศษเป็ นการสื่อสารรูปแบบพิเศษที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง ตอบ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของการสื่อสารได้ ดี เน้ นการสร้ างประสบการณ์ตรง (First-hand
Experience) ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย ผ่านสัมผัสทังห้
้ าคือรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัส เพื่อให้
กลุม่ เป้าหมายได้ มีสว่ นร่วม (Participation) หรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั แบรนด์หรื อผลิตภัณฑ์ ซึง่
กิจกรรมพิเศษนี ้ถือได้ วา่ เป็ นจุดสัมผัส (Touch point) จุดหนึง่ ที่องค์กรสามารถสื่อสารแบรนด์ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายได้ ตามที่ศริ ิกลุ เลากัยกุล (2546: 26-29) ได้ กล่าวว่า แบรนด์สามารถสะท้ อนผ่าน
ทุกจุดสัมผัส และแบรนด์ก็สามารถสร้ างผ่านทุกจุดสัมผัส เพื่อให้ เกิดเป็ นประสบการณ์รวม
เกี่ยวกับสินค้ าหรื อองค์กร
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นอกจากนี ้ การทําให้ กลุม่ เป้าหมายมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์นนั ้ สะท้ อนแนวคิด
การตลาดเชิงประสบการณ์หรื อ Experiential Marketing (Miller & Washington, 2012; Schmitt,
1999) เพราะเป็ นการทําให้ แบรนด์มีชีวิตขึ ้นมาในความรู้สกึ ของผู้บริโภคผ่านประสบการณ์ที่
องค์กรสร้ างขึ ้น
การสร้ างประสบการณ์ตรงผ่านสัมผัสทังห้
้ าในกิจกรรมพิเศษนัน้ ก็สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Bernd Schmitt (1999) ได้ อธิบายว่า การสร้ างประสบการณ์ให้ กบั ลูกค้ าหรื อกลุม่ เป้าหมาย
อย่างมีกลยุทธ์นนั ้ จะสามารถทําได้ 5 วิธีการนัน่ คือ รับรู้ รู้สกึ คิด กระทํา และสัมพันธ์ กล่าวคือ
กิจกรรมพิเศษทําให้ กลุม่ เป้าหมายได้ รับรู้เกี่ยวกับแบรนด์องค์กรหรื อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ แล้ วจึงเกิด
ความรู้สกึ ชอบหรื อประทับใจในแบรนด์นนั ้ และนําไปสูก่ ารคิดตัดสินใจเกี่ยวกับแบรนด์ ก่อนที่จะ
ลงมือกระทําตามที่กิจกรรมพิเศษสื่อสารต่อไป และในขณะเดียวกันการมาร่วมกิจกรรมพิเศษก็ทํา
ให้ กลุม่ เป้าหมายได้ สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้มาร่วมงานคนอื่นอีกด้ วย
ดังนันกิ
้ จกรรมพิเศษจึงเป็ นเครื่ องมือสื่อสารรูปแบบหนึง่ ที่เน้ นการสร้ างประสบการณ์ตรง
ให้ กบั กลุม่ เป้าหมาย ณ จุดสัมผัส ซึง่ กิจกรรมพิเศษนี ้จะไปช่วยตอกยํ ้าการรับรู้แบรนด์ (Giannini
Jr., 2010: 175) จะทําให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดความผูกพัน การยอมรับในแบรนด์ และนําไปสูค่ วาม
จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty) (Dahlen, et al., 2010: 418; Wood, 2009: 253; เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2555: 52-55)
9.1.1.2 แบรนด์เป็ นมากกว่า “ตราสินค้ า”
การให้ ความหมายของคําว่า “แบรนด์” ในงานวิจยั นี ้ พบทังการให้
้
ความหมายในเชิง
รูปธรรมและนามธรรม นัน่ คือ มุมมองแรก บอกว่า แบรนด์หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ์หรื อการ
ออกแบบขององค์กร ซึง่ เป็ นมุมมองที่เชื่อว่าแบรนด์เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ ซึง่ เป็ นมุมมองที่สอดคล้ อง
กับความหมายของแบรนด์ตามแนวคิดของ เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการการตลาดของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) American Marketing Association (2012) และ Koch
(1994 อ้ างถึงใน Coomber, 2002: 9) ซึง่ จากความหมายในแง่มมุ นี ้ ก็จะไปตรงกับคําว่า “ตรา
สินค้ า” ที่เป็ นศัพท์บญ
ั ญัตโิ ดยราชบัณฑิตยสถาน ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555)
ซึง่ ศัพท์บญ
ั ญัตนิ ี ้เป็ นศัพท์บญ
ั ญัตทิ างนิตศิ าสตร์ ที่นา่ จะบัญญัตขิ ึ ้นเพื่อความชัดเจนในทางของ
กฎหมายมากกว่า
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แต่ปัจจุบนั นี ้ ความหมายของแบรนด์ได้ เปลี่ยนไป ดังที่พบความหมายของแบรนด์ใน
มุมมองที่สองที่เห็นว่าแบรนด์เป็ นบุคลิกภาพ เป็ นการรับรู้ในใจของกลุม่ เป้าหมาย ดังนันจาก
้
ความหมายนี ้ แบรนด์จงึ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องไม่ได้ หรื อไม่มีตวั ตนชัดเจน เพราะแบรนด์เป็ น
ความสัมพันธ์ การรับรู้ ความรู้สกึ ความผูกพัน หรื อชื่อเสียง ตามแนวคิดของนักวิชาการในศตวรรษ
ที่ 21 ไม่วา่ จะเป็ น Schultz and Barnes (1999: 43-44) Grant (2006: 27) Feldwick (1999: 21)
Drewniany and Jewler (2011: 27) ดลชัย บุณยะรัตเวช (2545: 6) และ ศิริกลุ เลากัยกุล (2546:
25) ดังนันหากจะใช้
้
คําว่า “ตราสินค้ า” เพื่อหมายถึงแบรนด์ก็คงจะไม่ครอบคลุมความหมายในเชิง
นามธรรมนี ้ได้
หากจะวิเคราะห์ถงึ ที่มาของความแตกต่างในการให้ ความหมายของแบรนด์ของผู้ให้ ข้อมูล
หลักนันน่
้ าจะมาจากปั จจัยด้ านประสบการณ์การทํางานในด้ านสื่อสารแบรนด์ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กล่าวคือ กลุม่ ที่ให้ ความหมายของแบรนด์ในเชิงรูปธรรมนัน้ มีประสบการณ์การทํางานเกี่ยวกับ
แบรนด์ไม่ยาวนาน หรื อไม่มีเลยเพราะเป็ นผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการประชาสัมพันธ์เพียงด้ านเดียว แต่
สําหรับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่มองว่าแบรนด์เป็ นบุคลิกลักษณะ เป็ นการรับรู้ของคนนัน้ เป็ นกลุม่ ที่
ได้ รับการศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับแบรนด์ หรือเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ที่ข้องกับแบรนด์องค์กรหรื อ
ผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน ดังนันประสบการณ์
้
การทํางานด้ านการสื่อสารแบรนด์จงึ ส่งผลถึง
ความเข้ าใจในความหมายของแบรนด์ของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
อย่างไรก็ดี งานวิจยั นี ้ไม่ได้ ต้องการถกเถียงว่า คําว่า “แบรนด์” ควรจะใช้ คําภาษาไทยว่า
อย่างไร เพียงแต่ผ้ วู ิจยั ต้ องการชี ้ให้ เห็นว่า คําว่า “ตราสินค้ า” ที่ทางราชบัณฑิตบัญญัตขิ ึ ้นนัน้ เพื่อ
ใช้ ในเชิงนิตศิ าสตร์ อาจจะไม่ครอบคลุมกับความหมายของแบรนด์ที่เป็ นอยู่ นอกจากนี ้นักวิชาการ
และนักวิชาชีพ ทังด้
้ านสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด ก็นิยมใช้ คาํ ว่าแบรนด์อย่างกว้ างขวาง
ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงใช้ คาํ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพราะอาจทําให้ เข้ าใจถึงความหมายที่แท้ จริงของ
แบรนด์ง่ายกว่าคําบัญญัตภิ าษาไทย
9.1.1.3 แนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
แนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ จะพิจารณาจากปั จจัยสําคัญ 3
ประการร่วมกัน นัน่ คือ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร กลุม่ เป้าหมาย และเนื ้อหาหลักที่ต้องการจะ
สื่อสาร (Key Message) ซึง่ ข้ อค้ นพบนี ้ก็สอดคล้ องกับแนวทางการทํางานของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ที่เกรี ยงไกร กาญจนโภคิน (2555: 81-85) แนะนําไว้ วา่ การกําหนด
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วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นสิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ ซึง่ ในวัตถุประสงค์นนั ้ จะประกอบไป
ด้ วยช่วงเวลา/สถานที่จดั งาน จํานวนผู้เข้ าร่วมงาน งบประมาณ สิง่ ที่ต้องการจะสื่อสารในกิจกรรม
พิเศษ รวมถึงการรายงานข่าวในสื่อมวลชน (Media Coverage)
แม้ วา่ งานวิจยั นี ้จะพบว่า กลุม่ เป้าหมายเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สดุ ในการพิจารณาเลือกจัด
กิจกรรมพิเศษขององค์กรธุรกิจ แต่กลุม่ เป้าหมายกลับไม่เป็ นเงื่อนไขหลักในการกําหนด
วัตถุประสงค์ของทางบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ก็อาจจะเป็ นเพราะองค์กรธุรกิจเป็ น
ผู้กําหนดกลุม่ เป้าหมายของการจัดกิจกรรมพิเศษ ไม่ใช่บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ แต่
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษก็นําข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ เป้าหมายมาวิเคราะห์เพื่อกําหนด
ช่วงเวลาและสถานที่จดั งานให้ เหมาะกับวิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมายที่องค์กรธุรกิจคาดหวังหรื อ
กําหนดขึ ้น การ “รู้จกั กลุม่ เป้าหมาย” เป็ นหลักการสําคัญที่ Preston (2012: 11) ให้ ความสําคัญ
้ งต้ องหาข้ อมูลให้ ร้ ูวา่
เพราะการจัดกิจกรรมก็เพื่อจะทําให้ กลุม่ เป้าหมายประทับใจ ดังนันจึ
กลุม่ เป้าหมายต้ องการอะไรจึงจะจัดกิจกรรมบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
9.1.2 รูปแบบและหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษ
สําหรับรูปแบบและประเภทของกิจกรรมพิเศษ หากแบ่งตามแนวคิดของธีรพันธ์ โล่ห์
ทองคํา (2546: 20) แล้ ว งานวิจยั นี ้พบกิจกรรมทัง้ 3 ประเภท คือ
1. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับตัวสินค้ า ไม่วา่ จะเป็ นการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตซิตี ้
แบงก์ หรื อการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์กบั สื่อมวลชนของธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิตเคทีซี
2. กิจกรรมพิเศษที่เน้ นองค์กรเจ้ าของผลิตภัณฑ์ เช่น งานบริจาคเงินสมทบทุนในการ
วิจยั เกี่ยวกับมะเร็งเต้ านมให้ กบั สภากาชาดไทยของบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย)
จํากัด หรื องานขอบคุณอาสาสมัครพลังบวก ของบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย)
จํากัด
3. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับชุมชน เช่น กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้ านมให้ กบั ชุมชน
บางพลัดของ ของบริ ษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด
อย่างไรก็ดี งานวิจยั นี ้กลับพบว่า นักวิชาชีพด้ านสื่อสารองค์กรหรื อสื่อสารการตลาดมักจะ
แบ่งประเภทของกิจกรรมตามกลุม่ เป้าหมายขององค์กร ซึง่ หากวิเคราะห์จากข้ อค้ นพบในประเด็น
เรื่ องแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษจะพบว่า กลุม่ เป้าหมายเป็ นปั จจัยสําคัญที่องค์กรธุรกิจใช้
พิจารณาในการจัดกิจกรรมพิเศษ ดังนันการแบ่
้
งประเภทของกิจกรรมพิเศษตามกลุม่ เป้าหมาย
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ภายในและภายนอกองค์กร จะทําให้ นกั สือ่ สารองค์กรหรื อนักสื่อสารการตลาดสามารถเลือก
รูปแบบของการจัดกิจกรรมพิเศษได้ เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น
จากการสังเกตการณ์กิจกรรมพิเศษที่จดั ขึ ้นโดยองค์กรธุรกิจจํานวน 11 กิจกรรม ก็พบว่า
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ทําหน้ าที่คล้ ายคลึงกับหน้ าที่ของการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรมที่เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน (2555: 52-59) ได้ เสนอไว้ โดยหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษที่โดด
เด่นที่สดุ ที่พบในงานวิจยั นี ้คือ การสร้ างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ สือ่ สารข้ อมูลข่าวสารและ
ดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย ก็คงเป็ นเพราะหน้ าที่ทงั ้ 3 ประการนี ้ สะท้ อนเอกลักษณ์ของ
กิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่ องมือในการสื่อสารแบรนด์ได้ ดีที่สดุ เนื่องจากกิจกรรมพิเศษเป็ นการ
สื่อสารที่จะต้ องดึงดูดความสนใจของกลุม่ เป้าหมายให้ มาร่วมกิจกรรม และเมื่อมาร่วมในกิจกรรม
แล้ ว กลุม่ เป้าหมายก็จะได้ รับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับองค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์
ร่วมกับแบรนด์ พร้ อมทังข้
้ อมูลข่าวสารที่สอดแทรกอยูใ่ นกิจกรรมพิเศษนัน้ ๆ ซึง่ หน้ าที่ของกิจกรรม
พิเศษนี ้ ก็สะท้ อนถึงความหมายของกิจกรรมพิเศษที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ นได้ เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี ้ยังไม่พบหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษในการสนับสนุน หรื อขยายผล
เครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่นมากนัก อาจเป็ นเพราะลักษณะของกิจกรรมพิเศษที่เข้ าไป
สังเกตการณ์ ยังไม่หลากหลายเพียงพอ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปร่วมสังเกตการณ์เฉพาะในตัว
กิจกรรมพิเศษ แต่ไม่ได้ มีโอกาสเข้ าไปศึกษาถึงแผนรณรงค์การสื่อสารการตลาดหรื อสือ่ สารองค์กร
ั ้ สว่ น
ในภาพรวม ดังนันจึ
้ งไม่อาจวิเคราะห์ได้ อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมพิเศษที่ได้ ไปสังเกตการณ์นนมี
ในการสนับสนุนหรื อขยายผลเครื่ องมือสื่อสารการตลาดอื่น ๆ อย่างไรบ้ าง
แม้ วา่ ฝ่ ายสร้ างสรรค์และออกแบบ(Creative) ของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
จะพยายามสร้ างสรรค์รูปแบบและวิธีการนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้ ทําหน้ าที่ตา่ ง ๆ กันไป แต่
งานวิจยั นี ้ก็พบว่า รูปแบบการนําเสนอหน้ าที่กิจกรรมพิเศษนันค่
้ อนข้ างจะคล้ ายคลึงกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นการให้ ทดลองผลิตภัณฑ์ การเล่นเกมส์ในงาน การตกแต่งสถานที่ให้ สะท้ อนแบรนด์ขององค์กร
หรื อผลิตภัณฑ์ การแถลงข่าวหรื อจัดบอร์ ดนิทรรศการเพื่อให้ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดึงดูดความ
สนใจของกลุม่ เป้าหมายด้ วยการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน เป็ นต้ น ความแตกต่างจะอยูใ่ น
รายละเอียดของกิจกรรม เช่น จะให้ เล่นเกมส์อะไร รายละเอียดของเกมส์จะเป็ นอย่างไร หรื อจะ
เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงคนไหนมาร่วมงาน ซึง่ รายละเอียดเหล่านี ้เป็ นหน้ าที่ของฝ่ ายสร้ างสรรค์และ
ออกแบบที่จะต้ องสรรหากลยุทธ์ตา่ ง ๆ มานําเสนอให้ กิจกรรมพิเศษนี ้น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ
ของกลุม่ เป้าหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสื่อสารแบรนด์ขององค์กรหรื อผลิตภัณฑ์ไปยัง
กลุม่ เป้าหมายได้ ด้วย
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9.1.3 การบริหารและการจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
9.1.3.1 ขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ทงั ้ 12 ขันตอนที
้
่พบใน
งานวิจยั นี ้ สามารถนํามาอธิบายสรุปเปรี ยบเทียบกับขันตอนหลั
้
กของการบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษที่นําเสนอไว้ จากการรวมแนวคิดของ Goldblatt (1997) Tum และคณะ (2007) เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน (2555) และชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต (2544) ได้ ตารางที่ 9-1 ดังนี ้
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ขันตอนหลั
้
กของการบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษ (จากการทบทวนวรรณกรรม)
ขันตอนที
้
่ 1 การวิจยั (Research)
คือการหาข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ วางแผนจัด
กิจกรรมพิเศษ

ขันตอนในการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
(จากข้ อค้ นพบของงานวิจยั )
การวิจยั จะเริ่มต้ นตังแต่
้
 องค์กรธุรกิจระดมสมองเพื่อกําหนดแนวคิด
หลัก วัตถุประสงค์ และเนื ้อหาสาระหลักที่
ต้ องการสื่อสาร
 บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษรับ
บทสรุปงาน แล้ วหาข้ อมูลเพิม่ เติม

 บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ นํา
บทสรุปงานมาพัฒนาและคิดสร้ างสรรค์
แผนงาน (Proposal)
 บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
กลับไปนําเสนอให้ กบั ลูกค้ าภายใน 1-2
สัปดาห์
 ลูกค้ าก็จะพิจารณาแผนงาน และอาจมีการ
ปรับแก้ ไข จนกว่าบริษัทรับบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษจะได้ รับคัดเลือกหรื อ
มอบหมายให้ บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
 บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
พัฒนาแผนงาน ลงรายละเอียดต่าง ๆ และ
ปรับแก้ จนลูกค้ าพึงพอใจ ซึง่ ในช่วงของการ
พัฒนาแผนงานนี ้ ฝ่ ายสร้ างสรรค์ก็จะต้ อง
หาข้ อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
 ฝ่ ายดูแลการผลิตของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ ก็จะว่าจ้ างบริษัทผู้
ให้ บริ การ ต่าง ๆ เพื่อผลิตชิ ้นงานตามที่
แผนงานกําหนด
ตาราง 9-1 ตารางเปรี ยบเทียบขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขันตอนที
้
่ 2 การวางแผนอย่างละเอียด
(Planning)
เป็ นช่วงเวลาของการวางแผนในทุกส่วนเพื่อ
เตรี ยมงาน พร้ อมทังการบริ
้
หารจัดการโซ่
อุปทาน (Supply chain management)
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ขันตอนหลั
้
กของการบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษ (จากการทบทวนวรรณกรรม)
ขันตอนที
้
่ 3 การปฏิบตั ติ ามแผน
(Implementation) คือการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษในวันงาน

ขันตอนในการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
(จากข้ อค้ นพบของงานวิจยั )
การปฏิบตั ติ ามแผน จะเริ่ มต้ นตังแต่
้
 ฝ่ ายดูแลการผลิตและบริษัทผู้ให้ บริการจะ
เข้ าพื ้นที่จดั งาน 1 วันล่วงหน้ าเพื่อ
เตรี ยมการจัดกิจกรรมพิเศษ
 เมื่อถึงวันจัดกิจกรรม ทีมงานของบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษก็จะทํางาน
ร่วมกับลูกค้ า เพื่อให้ กิจกรรมพิเศษดําเนิน
ไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
ขันตอนที
้
่ 4 การประเมินผล (Evaluation) เป็ น การประเมินผล จะมี 2 รูปแบบ คือ
การติดตามและแก้ ไขข้ อผิดพลาดจากการ
 ประเมินผลการทํางาน โดยบริษัทรับบริ หาร
ทํางาน
จัดการกิจกรรมพิเศษจะประชุมทีมงาน
หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ ้น รวมทังองค์
้ กร
ธุรกิจก็อาจจะมีการนัดสรุปงานกับบริษัท
รับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในภายหลัง
 ประเมินผลกิจกรรมพิเศษ โดยองค์กรธุรกิจ
จะประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมด้ วย
การสอบถามความพึงพอใจของผู้มา
ร่วมงานทังอย่
้ างเป็ นทางการ (เช่น
แบบสอบถาม) หรื อไม่เป็ นทางการ (เช่น
พูดคุย สังเกต) รวมทังประเมิ
้
นจากการ
รายงานข่าวในสื่อมวลชน (Media
Coverage)
ตาราง 9-1 (ต่อ) ตารางเปรี ยบเทียบขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
การแบ่งขันตอนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ น 4 ขันตอนหลั
้
กนี ้ สอดคล้ องกับการ
แบ่งขันตอนการดํ
้
าเนินงานประชาสัมพันธ์ของ Cutlip และคณะ (Cutlip, Center, & Broom,
2000) ที่มี 4 ขันตอนคื
้
อ ขันตอนที
้
่ 1 การกําหนดปั ญหา (Defining Public Relations Problem)
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ขันตอนที
้
่ 2 การวางแผนและการเขียนโครงการ (Planning and Programming) ขันตอนที
้
่ 3 การ
ดําเนินการและการสื่อสาร (Taking Action and Communication) และขันตอนที
้
่ 4 การ
ประเมินผลโครงการ (Evaluating the Program) ซึง่ การแบ่งในลักษณะนี ้ช่วยให้ นกั สื่อสารองค์กร
เข้ าใจง่าย เพราะมีแนวทางการทํางานที่คล้ ายคลึงกัน
9.1.3.2 การประเมินผลการทํางานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
งานวิจยั พบว่า โดยส่วนใหญ่แล้ ว บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมีการประเมินผล
การทํางาน ทังภายในบริ
้
ษัทและการประเมินร่วมกับลูกค้ า อย่างไรก็ดี การประเมินผลการทํางานนี ้
ไม่ได้ มีแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นมาตรฐาน ดังจะเห็นได้ วา่ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่
มีการจัดประชุมเพื่อสรุปและประเมินผลการทํางานอย่างจริงจัง ซึง่ ก็อาจเป็ นเพราะบริษัทได้ รับ
มอบหมายให้ บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดใหญ่และมีงบประมาณสูง ในขณะที่บริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษขนาดกลางและเล็ก ไม่สามารถประชุมได้ อย่างสมํ่าเสมอ เนื่องจากมี
บุคลากรน้ อย และอาจจะมีงานต่อเนื่อง ทําให้ เมื่อเสร็จงานในวันนี ้แล้ วก็จะต้ องเตรี ยมตัวสําหรับ
งานในวันถัดไป และเมื่อมีเวลาสําหรับการประชุม ก็ทําให้ ลืมข้ อผิดพลาดในงานที่ผา่ นมาแล้ วก็ได้
สําหรับการประชุมเพื่อประเมินผลการทํางานนัน้ โดยส่วนใหญ่จะให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านประเมิน
้ อยคนที่จะประเมินผลงานตนเองไปในทางลบ หรื อวิจารณ์การทํางาน
การทํางานตนเอง ดังนันน้
ของตนเองอย่างเปิ ดเผย เพื่อเรี ยนรู้ร่วมกันกับทีมงาน นอกจากนี ้ ผู้ปฏิบตั งิ านก็มกั จะมองข้ าม
ปั ญหาเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่เกิดขึ ้นในการจัดกิจกรรมพิเศษ และไม่นํามาพูดคุยหรื อหารื อร่วมกันในที่
ู เสียโอกาสในการเรี ยนรู้จากความผิดพลาดได้
ประชุม ก็ทําให้ สญ
ในส่วนการประเมินผลการทํางานกับลูกค้ านัน้ โดยส่วนใหญ่แล้ ว บริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ จะสอบถามจากลูกค้ าอย่างไม่เป็ นทางการ แต่จะเฉพาะลูกค้ าบางรายเท่านัน้ และ
มักจะเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ อย่างเช่น ธนาคารกสิกรไทย ที่เชิญบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรม
พิเศษไปประชุมปิ ดงาน ซึง่ ก็ทําให้ ลกู ค้ าและบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษได้ เรี ยนรู้จาก
ความผิดพลาด และนํามาปรับปรุงในการทํางานครัง้ ต่อไป ดังกรณีของธนาคารกสิกรไทยที่จดั งาน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์บตั รเดบิตโดราเอมอนได้ ง่ายขึ ้น เพราะเรี ยนรู้จากงานเปิ ดตัวบัตรเดบิต
เฮลโลคิตตี ้ เป็ นต้ น ซึง่ จะเห็นได้ ถึงประโยชน์ของการประเมินผลการทํางาน เพราะจะทําให้
ผู้ปฏิบตั งิ านได้ เรี ยนรู้ข้อผิดพลาด และนํามาแก้ ไขหรื อเป็ นข้ อมูลในการจัดงานครัง้ ต่อไป ตามที่
Tum และคณะ (2007) ได้ แนะนําไว้
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9.1.3.3 การประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ด้ านการประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์นนั ้ พบว่าองค์กรธุรกิจจะเป็ น
ผู้ดําเนินการในส่วนนี ้ หากเทียบกับรูปแบบการประเมินผลที่เสนอโดยเกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน
(2555) ก็จะเห็นได้ วา่ องค์กรธุรกิจในประเทศไทย มีรูปแบบการประเมินผลใน 3 มิติ คือ มิตขิ อง
การประเมินผู้เข้ าร่วมงาน ทังในแง่
้
ปริมาณ (จํานวน) และคุณภาพ (คุณสมบัต)ิ ดังตัวอย่างของ
แบบเล่นเกมส์ตอบคําถามของผู้เข้ าชมบูธของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่มีการสอบถามข้ อมูล
ทางประชากรศาสตร์ ของผู้เข้ าชมบูธด้ วย
มิตทิ ี่สอง คือ การประเมินการรายงานข่าวในสื่อมวลชน (Media Coverage) โดยนํากฤต
ภาคข่าว (News Clipping) มาประเมินทังในแง่
้
ปริ มาณและคุณภาพ รวมทังคํ
้ านวณมูลค่าทางการ
ประชาสัมพันธ์ (PR Values) ด้ วย ซึง่ วิธีการนี ้ได้ รับความนิยมและให้ ความสําคัญอย่างมาก
โดยเฉพาะจากนักสื่อสารองค์กรและนักประชาสัมพันธ์
มิตสิ ดุ ท้ ายของการประเมินผลตัวกิจกรรมพิเศษ คือ การประเมินในมิตกิ ารสื่อสาร อย่างไร
ก็ดี งานวิจยั นี ้พบแค่การประเมินผลในด้ านความชอบ (Liking) ทังจากการพู
้
ดคุยอย่างไม่เป็ น
ทางการกับผู้มาร่วมงาน หรื อจากการใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจ ดังตัวอย่างแบบสอบถามของ
งานเลี ้ยงขอบคุณอาสาสมัครพลังบวก (Coke Volunteer Day) ที่ถามแค่เพียงความพึงพอใจและ
ความชอบในกิจกรรม แต่ไม่ได้ ประเมินถึงความโดดเด่นของงาน ความเข้ าใจในสิง่ ที่องค์กรต้ องการ
สื่อสาร รวมทังการโน้
้
มน้ าวใจผู้มาร่วมงาน
การประเมินผลทังสามมิ
้
ตนิ ี ้ก็สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wood (2009) ที่ศกึ ษาแนว
ทางการประเมินผลกิจกรรมการตลาด พบว่านักวิชาชีพด้ านสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมใน
สหราชอาณาจักร ก็เน้ นการประเมินผลที่ตวั กิจกรรม ไม่วา่ จะเป็ นการวัดจํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ซึง่ เป็ นการประเมินผลแบบง่ายที่สดุ รวมทังการตอบแบบสอบถามเกี
้
่ยวกับทัศนคติของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม การจัดทํากฤตภาค (News Clipping) เช่นเดียวกัน
อันที่จริงแล้ ว องค์กรธุรกิจสามารถประเมินในส่วนของความโดดเด่นของาน และความ
เข้ าใจในสิง่ ที่องค์กรต้ องการสื่อสารได้ ในแบบสอบถาม เพื่อให้ ผลการประเมินครอบคลุมมากขึ ้น
แต่องค์กรธุรกิจก็อาจจะประสบปั ญหาในการประเมินผลของกิจกรรมพิเศษในการโน้ มน้ าวใจผู้มา
ร่วมงาน เพราะการวัดผลกระทบของกิจกรรมพิเศษนัน้ อาจต้ องใช้ งบประมาณสูง รวมทังอาจเกิ
้
ด
ปั ญหาในการแยกผลกระทบของกิจกรรมพิเศษออกจากเครื่ องมือการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการตัวอื่น ๆ ดังที่ Wood (2009) พบในงานวิจยั ของเธอ
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9.1.4 ความคิดสร้ างสรรค์กบั กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ ในการวางแผนบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่อสารแบรนด์ รวมทังเป็
้ นสิ่งที่องค์กรธุรกิจคาดหวังประการแรกจากการร่ วมงานกับบริ ษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ดังที่งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่ารู ปแบบการจัดกิจกรรมพิเศษนัน้ มีไม่
หลากหลาย ดังนัน้ จึง เป็ นหน้ า ที่ ของฝ่ ายสร้ างสรรค์ และออกแบบของบริ ษั ท รั บบริ หารจัดการ
กิจกรรมพิเศษ ที่จะคิดสร้ างสรรค์กลยุทธ์ การนําเสนอกิจกรรมพิเศษให้ แปลกใหม่ น่าสนใจ ดึงดูด
ความสนใจของกลุม่ เป้าหมาย รวมทังตอบสนองแบรนด์
้
ได้ ด้วย
9.1.4.1 ความคิดสร้ างสรรค์ การประยุกต์ให้ เป็ นสิง่ ใหม่
นักวิชาชีพด้ านบริหารกิจกรรมพิเศษได้ แนะนําว่า ความคิดสร้ างสรรค์ไม่ได้ หมายถึงการ
คิดค้ นในสิง่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน แต่เป็ นการหามุมมองให้ แตกต่างจากคนอื่น สามารถนําสิง่ ที่มีอยู่
แล้ วมาปรับใช้ ให้ เกิดความแปลกและแตกต่าง ก็คือว่าเป็ นการสร้ างสรรค์แล้ ว ซึง่ ให้ ความหมาย
ของความคิดสร้ างสรรค์ในมุมนี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Andy Green (2005: 8) ที่มองว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นการนําเอาองค์ประกอบสองสิง่ ขึ ้นไป มารวมกันในบริบทใหม่ เพื่อให้ เกิด
คุณค่าเพิ่ม (added value) ต่องานชิ ้นนัน้ แต่ต้องไม่ไปทําลายหรื อเกิดผลกระทบต่อแบรนด์ด้วย
ดังนัน้ ความคิดสร้ างสรรค์สามารถเป็ นความคิดเดิมหรื อสิง่ ที่เคยทํามาก่อนก็ได้ เพราะเนื ้อหาและ
ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไป ก็ทําให้ ความคิดเดิมนันต้
้ องมีการปรับเปลี่ยน ก็กลายเป็ น “สร้ างสรรค์”
ได้
9.1.4.2 ความคิดสร้ างสรรค์กบั การวิจยั
กระบวนการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนัน้ เริ่มต้ นจากการวิจยั หาข้ อมูล เพื่อให้ เข้ าใจถึง
กลุม่ เป้าหมาย วิถีชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย รวมทังกลยุ
้ ทธ์การตลาด วัฒนธรรมองค์กร ซึง่ การหา
ข้ อมูลนี ้ Green (2005) ยืนยันว่าเป็ นพื ้นฐานที่สําคัญต่อความสําเร็จหรื อล้ มเหลวของการคิด
สร้ างสรรค์ ดังจะเห็นได้ จากกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ 5 ขันตอนที
้
่ Green (2005: 28-54) ได้ เสนอ
ไว้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย การหาข้ อมูล (Information) การครุ่นคิด (Incubation) การรู้แจ้ ง
(Illumination) การผสมผสาน (Integration) และการนําเสนอ (Illustration)
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ในการวิจยั หาข้ อมูล Green (อ้ างแล้ ว) ได้ แนะว่า ผู้ทํางานคิดสร้ างสรรค์ จะต้ องเริ่มจาก
การตังคํ
้ าถาม 5W1H (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทําไม และอย่างไร) และพยายามเข้ าถึงราก
ของปั ญหาจากโจทย์หรื อข้ อมูลที่ลกู ค้ าให้ มา เพราะข้ อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นสิง่ สําคัญต่อการคิด
สร้ างสรรค์ ดังที่ Graham Lancaster (สัมภาษณ์, อ้ างถึงใน Green, 2005: 32) อธิบายว่า
ผู้อํานวยการฝ่ ายสร้ างสรรค์ (Creative Director) ที่ดียอ่ มคาดหวังที่จะได้ รับข้ อมูลที่ครบถ้ วน
ก่อนที่จะคิดหาทางออกให้ กบั ลูกค้ า
การได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องนัน้ มีความสําคัญต่อการคิดสร้ างสรรค์และความสําเร็ จของการ
นําเสนอแผนงานให้ กบั ลูกค้ าเป็ นอย่างมาก ซึง่ ผู้วิจยั ประสบกับตนเองในขณะฝึ กปฏิบตั งิ านใน
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ รับมอบหมายให้ ชว่ ยงานด้ านการทําแผนงาน
(Proposal) เสนอลูกค้ า แต่ผ้ วู ิจยั ไม่มีโอกาสให้ ไปร่วมฟั งบทสรุปงานกับทีมงาน เนื่องจากความไม่
สะดวกของบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ไปฝึ กงานด้ วย จึงทําให้ บอ่ ยครัง้ ที่ผ้ วู ิจยั จัดทํา
ร่างแผนงานให้ กบั บริ ษัทผิดพลาดหรื อไม่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า เพราะข้ อมูลที่ได้ รับมา
เป็ นข้ อมูลที่ถ่ายทอดมาจากผู้อํานวยการผลิต (Producer) หรื อบุคคลอื่นในฝ่ ายสร้ างสรรค์
ตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ถึงปั ญหาของการมีข้อมูลไม่ถกู ต้ องนัน้ คือ ผู้วิจยั ได้ รับมอบหมายให้
ช่วยจัดทําแผนงานเลี ้ยงสังสรรค์คืนสูเ่ หย้ าของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ที่ผลิตภัณฑ์ยเู ซอรี นเป็ นเจ้ าภาพ
ผู้วิจยั เสนอแนวคิดหลักของงานเป็ น “Class XX: The Young and the Beautiful” โดยมีความ
หมายถึงรุ่น XX ที่มีความสดใสเยาว์วยั และสวยงาม เพื่อสะท้ อนบุคลิกของผลิตภัณฑ์ยเู ซอรีน โดย
คําว่า Young (อ่อนวัย) นันหมายความถึ
้
ง Young at Heart คือความอ่อนวัยที่หวั ใจ (สดใสร่าเริง
แม้ วา่ จะมีอายุมากขึ ้นก็ตาม) และความอ่อนวัยที่ได้ รับจากผลิตภัณฑ์ของยูเซอรี น และคําว่า
Beautiful (ความสวย) นันหมายถึ
้
ง ความสวยที่ได้ รับจากผลิตภัณฑ์ของยูเซอรี น และสวยงามที่
จิตใจเพราะกิจกรรมในงานจะมีการหารายได้ มอบให้ กบั โรงเรี ยนอีกด้ วย นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังเสนอ
กิจกรรมเป็ นการแข่งกีฬากระชับสัมพันธ์ อย่างเช่น โบว์ลงิ่ ปรากฏว่า แนวคิดเรื่ องของความสวย
(The Beautiful) ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากทีมงานในฝ่ ายสร้ างสรรค์และออกแบบ เพียงเพราะว่า
ทีมงานที่ไปรับบทสรุปงาน “ลืม” ให้ ข้อมูลกับผู้วิจยั ว่า กลุม่ เป้าหมายส่วนใหญ่เป็ นผู้ชาย ดังนัน้
แนวคิดเรื่ องของความสวยจึงไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ ลักษณะกิจกรรมที่เป็ นการแข่งกีฬาก็ไม่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากทีมงาน เพราะผู้วิจยั ไม่ทราบว่า ลูกค้ าต้ องการลักษณะของกิจกรรมในรูปแบบ
ของงานเลี ้ยงเท่านัน้
นี่คือตัวอย่างของความผิดพลาดในการคิดสร้ างสรรค์แผนงาน (Proposal) หากผู้จดั ทํา
แผนงานไม่ได้ ไปรับฟั งบทสรุปงานจากลูกค้ า (องค์กรธุรกิจ) ด้ วยตนเอง ก็จะไม่มีข้อมูลที่ถกู ต้ อง
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รวมทังผู
้ ้ ปฏิบตั งิ านก็จะไม่เข้ าใจถึง “ช่องว่างระหว่างบรรทัด” จากคําพูดหรื อความต้ องการของ
ลูกค้ า ดังที่คณ
ุ กรณฑ์ทอง ตนอารี ย์ ผู้บริหารบริษัท CMC (สัมภาษณ์, 6 ธันวาคม 2555) บริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษรายใหญ่ของประเทศไทยได้ แนะนําไว้
นอกจากการหาข้ อมูลเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์หรื อกลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์แล้ ว Green (2005) ยังแนะนําว่า ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านการ
คิดสร้ างสรรค์จําเป็ นต้ องหาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นต่อการทํางาน ซึง่ ในประเด็นนี ้ก็สอดคล้ อง
กับข้ อค้ นพบในงานวิจยั ที่วา่ องค์กรธุรกิจและบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ต้ องการ
ผู้ปฏิบตั งิ านด้ านกิจกรรมพิเศษที่ใฝ่ รู้ หมัน่ หาความรู้ใหม่รอบตัวเอง ไปศึกษางานกิจกรรมพิเศษ
อื่น ๆ รวมทังมี
้ ความรู้รอบตัวที่ทนั สมัย ติดตามกระแสสังคม เพราะข้ อมูลเหล่านี ้สามารถนํามา
ปรับใช้ ในการสร้ างสรรค์กิจกรรมพิเศษได้ ทงหมด
ั้
ดังที่ David Ogilvy นักโฆษณาชื่อดัง อธิบายให้
หนังสือ Advertising (1987) ว่า ในการผลิตงานโฆษณาที่ยอดเยี่ยมจําเป็ นต้ องทําการบ้ าน แม้ วา่
จะเป็ นสิง่ ที่นา่ เบื่อหน่าย แต่ก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ นัน่ คือในกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ สิง่ แรกที่
ต้ องทําคือ ต้ องมีข้อมูลในสมอง ยิ่งข้ อมูลมาก ยิ่งเข้ าใจลูกค้ ามาก ก็ยงิ่ จะหาทางออกให้ กบั ลูกค้ า
ได้ ดี
9.1.5 หลักเกณฑ์การเลือกใช้ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
ผลการวิจยั พบว่า องค์กรธุรกิจพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
โดยดูจากปั จจัย 8 ประการ คือ ผลงานที่ผา่ นมา ขนาดและความสามารถของบริษัทรับบริหาร
จัดการกิจกรรมพิเศษ งบประมาณ ประสบการณ์ที่เคยร่วมงานมาก่อน จิตบริ การ การนําเสนอ
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษ ความรู้ความเข้ าใจในตัวองค์กร และความพร้ อมในการรับทํางาน
ของบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ซึง่ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนัน้ ก็คล้ ายคลึง
กับผลการศึกษาเมื่อ 10 ปี ที่แล้ วของ ชุตมิ า ตังวิ
้ เทศจิต (2544) ที่พบว่า ลูกค้ าเลือกใช้ ออร์ กาไน
เซอร์ (บริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ) โดยดูจากผลงาน ความเชี่ยวชาญของบริษัทและ
งบประมาณ ส่วนในด้ านคุณสมบัตทิ ี่จะสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ประกอบด้ วย
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านภายในเวลาที่กําหนด ความสามารถในการบริหารงาน ณ วันงาน
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ความสามารถในการนําเสนอกลยุทธ์การจัดงานที่
ตอบสนองวัตถุประสงค์ การให้ บริ การที่ค้ มุ ค่ากับอัตราค่าบริการ และความรับผิดชอบของ
พนักงาน
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การที่องค์กรธุรกิจให้ ความสําคัญกับประสบการณ์ที่เคยทํางานร่วมกันมา การมีจิตบริ การ
ความรู้ความเข้ าใจในตัวองค์กร ก็เนื่องมาจากปั ญหาที่องค์กรธุรกิจประสบในการร่วมงานกับ
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ผา่ นมา ไม่วา่ จะเป็ น การขาดความเข้ าใจในโจทย์หรื อ
วัฒนธรรมขององค์กร ก็ทําให้ การนําเสนอแผนงานและความคิดสร้ างสรรค์ในแผนงานไม่สนับสนุน
แบรนด์องค์กร หรื อแม้ กระทัง่ ความรัน้ ของครี เอทีฟที่ไม่รับฟั งข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า ก็เป็ น
ประสบการณ์ที่ทําให้ องค์กรธุรกิจรู้สกึ ว่าครี เอทีฟทํางานเพื่อตนเอง มากกว่าที่จะตอบสนองโจทย์
้ กรธุรกิจจึงมองหาบริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
หรื อความต้ องการของลูกค้ า ดังนันองค์
ที่มาร่วมงานในฐานะพันธมิตร (Partner) โดยมีความคาดหวังว่าองค์กรธุรกิจกับบริษัทรับบริ หาร
จัดการกิจกรรมพิเศษจะทํางานเสมือนทีมงานเดียวกัน เพราะการบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษไม่
สามารถสําเร็จได้ ด้วยการทํางานของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เพียงฝ่ ายเดียว แต่ต้องช่วยเหลือกัน เข้ าใจกัน
และรับฟั งซึง่ กันและกัน เพื่อให้ กิจกรรมพิเศษสําเร็จลุลว่ ง
นอกจากนี ้ การเป็ นพันธมิตรที่ดีตอ่ กัน การมีประสบการณ์ที่ดีในการทํางานร่วมกัน จะเป็ น
สายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษกับองค์กรธุรกิจ จะทําให้ บริษัทได้ รับ
มอบหมายงานจากองค์กรธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ ดังที่ คุณนพัฐห์ ปูคะวนัช (สัมภาษณ์, 29
พฤศจิกายน 2555) กล่าวว่า ธุรกิจบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันสูงมาก
ทําให้ การทํางานก็ยากขึ ้น บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจําเป็ นต้ องมีลกู ค้ าหลักหรื อลูกค้ า
ประจําที่มอบหมายงานให้ สมํ่าเสมอ เพื่อความอยูร่ อดของบริษัท เพราะการไปแข่งขันนําเสนองาน
(Pitching) มีความไม่แน่นอนสูง
ดังนัน้ หากบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ สามารถส่งมอบงานที่มีคณ
ุ ภาพ มีจิต
บริ การ ทําให้ ลกู ค้ าประทับใจในการทํางานร่วมกันแล้ ว ก็จะได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า ดังเช่น
บริษัท Masterpiece Organizer ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ไปฝึ กปฏิบตั งิ าน ได้ รับมอบหมายให้ บริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์จากบริษัท เอลก้ า (ประเทศไทย) จํากัด โดยไม่ต้องแข่งขัน
นําเสนองาน เพราะความไว้ วางใจในตัวบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
9.1.6 ปั ญหาเรื่ องความยืดหยุน่ ในการทํางาน
ผลการศึกษาได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาที่กระทบถึงความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกัน
ระหว่างบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษกับองค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้ า นัน่ คือ ความยืดหยุน่
ในการทํางานร่วมกัน เมื่อวิเคราะห์ถงึ เหตุของปั ญหานี ้ ก็ไม่สามารถระบุได้ วา่ ฝ่ ายใดคือเหตุของ

178

ปั ญหา คล้ ายกับคําถามที่วา่ “ไก่กบั ไข่ อะไรเกิดก่อนกัน” ในมุมของลูกค้ า องค์กรธุรกิจก็มองว่า
บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ไม่คอ่ ยยืดหยุน่ ในเรื่ องการปรับเปลี่ยนหรื อแก้ ไขงานเมื่อ
ลูกค้ าเปลี่ยนใจหรื อเปลี่ยนกลยุทธ์ ดังนันองค์
้ กรธุรกิจจึงคาดหวังว่า บริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษจะมีจิตให้ บริการ พร้ อมที่จะช่วยเหลือลูกค้ า เต็มใจที่ปรับเปลี่ยนตามความต้ องการ
ของลูกค้ า
ส่วนด้ านบริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ก็ชี ้แจงว่า บ่อยครัง้ ที่ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ทกุ อย่างก็เพราะความกระชันชิ
้ ดของระยะเวลาการทํางาน เช่นลูกค้ าไม่
มีเวลาตรวจสอบหรื ออนุมตั งิ าน แต่ก็มาเร่งรัดที่จะให้ งานเสร็จเมื่อใกล้ ถึงวันจัดงาน และบางครัง้
ลูกค้ าก็ไม่แน่ใจว่าต้ องการอะไรหรื อวัตถุประสงค์ในการจัดงานไม่ชดั เจน ทําให้ ปรับเปลี่ยนไปมา
ประเด็นของข้ อขัดแย้ งนี ้ จากประสบการณ์ฝึกงานของผู้วิจยั สามารถอธิบายได้ วา่ องค์กร
ธุรกิจในฐานะลูกค้ า ก็ยอ่ มต้ องการผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ มีความคุ้มค่าในการลงทุนหรื อคุ้มค่าต่อ
อัตราค่าบริ การ รวมถึงทําให้ ผ้ บู ริหารองค์กรพึงพอใจกับผลงานของทีมงานที่ดแู ลการจัดงาน ดังนัน้
องค์กรธุรกิจจึงอาจเปลีย่ นใจ ปรับแผนงาน รูปแบบหรื อรายละเอียดของกิจกรรมพิเศษได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ ผลงาน (กิจกรรมพิเศษ) ออกมาดีที่สดุ
แต่ในขณะเดียวกัน บริ ษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษที่ได้ รับมอบหมายงานจาก
องค์กรธุรกิจ ก็อาจจะต้ องบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษให้ ลกู ค้ าหลายรายในช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกัน
ดังนันถ้
้ าบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเป็ นบริษัทขนาดเล็ก ทีมงานฝ่ ายต่าง ๆ ก็อาจจะ
ต้ องรับผิดชอบหลายกิจกรรมในเวลาเดียวกัน ทําให้ ไม่มีเวลาที่จะทํางานอย่างละเอียด หรื ออาจจะ
ติดตามงานจากลูกค้ าน้ อยเกินไป ก็จะทําให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่าง
เต็มที่
ในประเด็นนี ้ หากฝ่ ายบริ ษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษมีความพยายามมากขึ ้นอีกสัก
เล็กน้ อย กล่าวคือ เมื่อได้ รับการร้ องขอจากลูกค้ า ไม่ควรปฏิเสธทันที แต่นําคําแนะนําหรื อความ
ต้ องการของลูกค้ ามาพิจารณาก่อน และพยายามที่จะช่วยลูกค้ าแก้ ปัญหา หรื อเสนอทางเลือก
ให้ กบั ลูกค้ า และหากไม่สามารถทําตามที่ลกู ค้ าต้ องการได้ ก็นําเสนอเหตุผลเพื่อโน้ มน้ าวใจลูกค้ า
เพียงแค่นี ้ ก็แสดงให้ เห็นถึงจิตบริ การ และความตังใจที
้ ่จะทํางานร่วมกันเป็ นทีมเดียวกันระหว่าง
บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจแล้ ว ดังที่พทุ ธิรักษ์ เป็ นสุข (สัมภาษณ์, 7
พฤศจิกายน 2555) พูดถึงการมีจิตบริ การว่า แม้ วา่ บริษัทรับบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษจะทํา
ไม่ได้ ตามที่ลกู ค้ าร้ องขอ แต่ได้ แสดงให้ เห็นว่าได้ พยายามทํางานอย่างเต็มความสามารถในการ
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ช่วยลูกค้ าแก้ ปัญหา ลูกค้ าก็เข้ าใจ เพราะการทํางานร่วมกัน คือการทํางานเป็ นทีมเดียวกัน เมื่อ
ลูกค้ ามีปัญหา ก็ต้องเข้ าใจในปั ญหาของลูกค้ าและช่วยลูกค้ าแก้ ไข
9.1.7 ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษของคนรุ่นใหม่
ปั ญหาเรื่ องความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ และความไม่เข้ าใจใน
บทบาทหน้ าที่ของตนเองของทีมงาน เป็ นปั ญหาที่สง่ ผลต่อความราบรื่นในการทํางานเป็ นอย่างยิง่
เพราะทีมงานบางส่วนเป็ นนักศึกษาหรื อบัณฑิตจบใหม่ที่วา่ จ้ างให้ มาช่วยงานเป็ นรายวัน ดังนัน้
บุคคลเหล่านี ้ก็จะไม่มีความผูกพันหรื อรู้สกึ ต้ องรับผิดชอบกับงานอย่างเต็มที่ ทําให้ ขาดความ
้
ยบวินยั ในการทํางาน ดังนัน้ การเรี ยนการสอนใน
กระตือรื อร้ นในการทํางาน รวมทังขาดระเบี
รายวิชาที่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษจึงมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝั งทัศนคติในการทํางานให้ กบั คน
รุ่นใหม่ เพื่อที่จะได้ มีบคุ ลากรที่มีประสิทธิภาพสําหรับงานบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษต่อไป
9.2 ข้ อเสนอแนะ
ในส่วนของข้ อเสนอแนะนี ้ ผู้วิจยั ขอแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต
ข้ อเสนอแนะสําหรับการเรี ยนการสอน และข้ อเสนอแนะทางวิชาชีพ ดังนี ้
9.2.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต
1. เนื่องจากงานวิจยั นี ้พบว่า องค์กรภาคธุรกิจในฐานะเจ้ าของกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
สื่อสารแบรนด์ ขาดการประเมินผลกิจกรรมอย่างจริงจัง หรื อหากทํา ก็ยงั ประเมินไม่ครอบคลุมใน
ทุกประเด็น ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้นต่อไปก็สามารถทําการศึกษาแนวทางการประเมินผลกิจกรรมพิเศษ
เพื่อสรุปหาประเด็นหรื อเกณฑ์ที่ใช้ สาํ หรับการประเมิน เพื่อเป็ นแนวทางให้ องค์กรธุรกิจสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ ได้
2. ผู้ที่สนใจในหัวข้ อกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ สามารถขยายขอบเขตของ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ไปศึกษาแนวทางการเลือกใช้ กิจกรรมพิเศษที่องค์กรเข้ าไป
เป็ นผู้สนับสนุน (Corporate Sponsorship Event) เพื่อค้ นหาว่า องค์กรธุรกิจมีแนวทางการเลือก
กิจกรรมที่จะเข้ าไปสนับสนุนอย่างไร กิจกรรมที่เข้ าไปสนับสนุนนันสามารถสื
้
่อสารแบรนด์องค์กร
ได้ แค่ไหน รวมทังกิ
้ จกรรมที่เข้ าไปสนับสนุนนันสามารถทํ
้
าหน้ าที่ของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสาร
แบรนด์ทงั ้ 4 ข้ อได้ ครบถ้ วนหรื อไม่ อย่างไร
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3. การวิจยั เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษ สามารถศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภคเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ รวมถึงผลของการใช้ กิจกรรมพิเศษในการ
สร้ างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ เพื่อให้ เข้ าใจถึงงานกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ในมุมมอง
ของผู้รับสาร หรื อผู้บริโภคด้ วย
9.2.2 ข้ อเสนอแนะสําหรับการเรี ยนการสอน
1. เนื่องจากการปฏิบตั งิ านบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษจําเป็ นต้ องใช้ ประสบการณ์การ
ทํางาน ดังนัน้ การเรี ยนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ หรื อการสื่อสารการตลาดผ่าน
กิจกรรม ก็ต้องเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั งิ านจริง โดยควรจะมอบหมายกิจกรรมในลักษณะที่
ั ้ การรับโจทย์ การหาข้ อมูล การวางแผน ดําเนินการจัด
เป็ นโครงงาน ให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ตงแต่
กิจกรรมและประเมินผล เพื่อให้ ครบทังกระบวนการบริ
้
หารจัดการกิจกรรมพิเศษ
2. ในการเรี ยนการสอน ก็จําเป็ นต้ องปลูกฝั งให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับ
้ กทักษะต่าง ๆ ที่จําเป็ นและเป็ นที่คาดหวังของนัก
วิชาชีพการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ รวมทังฝึ
วิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาในการทํางานต่อไป
9.2.3 ข้ อเสนอแนะทางวิชาชีพ
1. งานวิจยั นี ้ชี ้ให้ เห็นว่า การประเมินผลการทํางานของบริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรม
พิเศษ เป็ นสิง่ ที่จําเป็ น เพราะทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั งิ านทุกคนได้ เรี ยนรู้ข้อผิดพลาด เพื่อนํามาใช้ เป็ นแนว
ทางการทํางานในอนาคต ดังนัน้ บริษัทรับบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษ ควรจะมีการประเมินผล
การทํางานภายในทุกครัง้ ทันทีหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ ้น และในการประเมินผลนัน้ นอกจากจะให้
ผู้ปฏิบตั งิ านแต่ละคนพูดถึงการทํางานของตนเองแล้ ว ก็ควรจะให้ ทีมงานคนอื่นได้ วพิ ากษ์ วิจารณ์
การทํางานของเพื่อนร่วมงานอย่างสร้ างสรรค์และเปิ ดเผย เพื่อให้ ทกุ คนได้ เรี ยนรู้ และนํา
ข้ อผิดพลาดมาพัฒนาตนเองเพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพต่อไป
2. ในการบรรเทาความขัดแย้ งเรื่ องความยืดหยุน่ ในการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัทรับ
บริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษและองค์กรธุรกิจนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั การบริหารจัดการภายในของบริษัทรับ
บริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ ที่จะต้ องวางแผนจัดการด้ านบุคลากรให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ โดยอาจจะต้ องมีการว่าจ้ างคนที่ทํางานอิสระ (Freelancer) มาช่วยงานเป็ น
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ครัง้ คราวไป เพื่อกระจายงานจากทีมงานประจําของบริษัท ซึง่ ก็จะทําให้ บริษัทรับบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษสามารถให้ บริการกับลูกค้ าได้ อย่างเต็มที่ สร้ างความประทับใจให้ กบั ลูกค้ า เพื่อจะ
เป็ นสายสัมพันธ์อนั ดีในการที่จะได้ รับงานจากองค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ประเด็นคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ เชิงลึก
ผู้วิจยั แบ่งผู้ให้ ข้อมูลหลักออกเป็ น 3 กลุม่ คือ 1) นักวิชาชีพด้ านการสือ่ สารองค์กร สื่อสาร
การตลาด การประชาสัมพันธ์ซงึ่ เป็ นตัวแทนขององค์กรธุรกิจ 2) นักวิชาชีพด้ านการบริหารจัดการ
กิจกรรม และ 3) นักวิชาชีพด้ านที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร
กค้ า ผู้ปฏิบตั งิ าน และผู้ให้ คําแนะนําปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ ข้ อมูล
จัดการกิจกรรมพิเศษทังในฐานะลู
้
ที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้ จะเป็ นส่วนเสริมในการทําความเข้ าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์ เพื่อจะได้ ตอบปั ญหานําวิจยั ได้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น
คําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกนันเป็
้ นคําถามกึง่ โครงสร้ าง โดยที่ผ้ วู ิจยั จะใช้ คาํ ถามที่
คล้ ายคลึงกันกับผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกท่าน เพื่อให้ ผ้ วู จิ ยั ได้ รับข้ อมูลที่สามารถนํามาเปรี ยบเทียบกันได้
แต่ผ้ วู ิจยั ก็ได้ ปรับคําถามให้ เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้ให้ ข้อมูลหลัก ประเด็นคําถามที่กําหนด
ขึ ้นนี ้ จะทําให้ ผ้ วู ิจยั มัน่ ใจว่าผู้วิจยั ได้ พดู คุยครบทุกประเด็นที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั ก็สามารถ
เพิ่มคําถามใหม่ ๆ ในขณะสัมภาษณ์หากมีประเด็นใหม่ที่นา่ สนใจจากคําตอบของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ประเด็นคําถามสําหรับตัวแทนขององค์ กรธุรกิจ
1. คําว่า “แบรนด์” ตามความคิดของท่านหมายถึงอะไร
2. คําว่า “กิจกรรมพิเศษ” หรื อ อีเว้ นท์ ในความคิดของท่าน หมายถึงอะไร
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคัญต่อการสร้ าง และ/หรื อสื่อสารแบรนด์อย่างไรในความเห็นของ
ท่าน
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษที่องค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้ าง
5. แนวทางหรื อหลักเกณฑ์ในการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
6. ในการจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละครัง้ มีกระบวนการอย่างไรบ้ าง
7. บทบาทหน้ าที่ของท่านในวันจัดงาน
8. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร
9. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษกับกลยุทธ์การตลาด มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
อย่างไร
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ทําอย่างไร
11. หลักเกณฑ์ในการเลือก Event Agency มาร่วมงาน มีอะไรบ้ าง

191
12. ท่านคาดหวังอะไรบ้ างจาก Event Agency
13. คุณสมบัตพิ ื ้นฐาน และ/หรื อ ทักษะของผู้แทนองค์กรที่ทําหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงานกับ Event
Agency มีอะไรบ้ าง
ประเด็นคําถามสําหรับนักวิชาชีพด้ านบริหารจัดการกิจกรรมพิเศษ
1. คําว่า “แบรนด์” ตามความคิดของท่านหมายถึงอะไร
2. คําว่า “กิจกรรมพิเศษ” หรื อ อีเว้ นท์ ในความคิดของท่าน หมายถึงอะไร
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคัญต่อการสร้ าง และ/หรื อสื่อสารแบรนด์อย่างไรในความเห็นของ
ท่าน
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษที่องค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้ าง
5. แนวทางหรื อหลักเกณฑ์ในการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารแบรนด์มีอะไรบ้ าง
6. ในการจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละครัง้ มีกระบวนการอย่างไรบ้ าง
7. บทบาทหน้ าที่ของ Event Organiser ในวันจัดงาน
8. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร
9. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษมีความสัมพันธ์อย่างไรกับกลยุทธ์การตลาดหรื อกล
ยุทธ์การสื่อสารของลูกค้ า
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ทําอย่างไร
11. คุณสมบัตพิ ื ้นฐานของผู้ที่จะเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมอีเว้ นท์มีอะไรบ้ าง
12. ทักษะที่จําเป็ นในการปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมอีเว้ นท์มีอะไรบ้ าง
ประเด็นคําถามสําหรั บนักวิชาชีพที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
1. คําว่า “แบรนด์” ตามความคิดของท่านหมายถึงอะไร
2. คําว่า “กิจกรรมพิเศษ” หรื อ อีเว้ นท์ ในความคิดของท่าน หมายถึงอะไร
3. กิจกรรมพิเศษมีความสําคัญต่อการสร้ าง และ/หรื อสื่อสารแบรนด์อย่างไรในความเห็นของ
ท่าน
4. รูปแบบกิจกรรมพิเศษที่องค์กรของท่านเคยทํามามีอะไรบ้ าง
5. แนวทางหรื อหลักเกณฑ์ในการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารแบรนด์ให้ กบั ลูกค้ ามี
อะไรบ้ าง
6. ในการจัดกิจกรรมพิเศษแต่ละครัง้ มีกระบวนการอย่างไรบ้ าง
7. บทบาทหน้ าที่ของท่านในวันจัดงาน
8. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษคืออะไร
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9. ความคิดสร้ างสรรค์ในงานกิจกรรมพิเศษกับกลยุทธ์การตลาด มีความสัมพันธ์กนั หรือไม่
อย่างไร
10. การประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ ทําอย่างไร
11. หลักเกณฑ์ในการเลือก Event Agency มาร่วมงาน มีอะไรบ้ าง
12. ท่านคาดหวังอะไรบ้ างจาก Event Agency
13. คุณสมบัตพิ ื ้นฐาน และ/หรื อ ทักษะของผู้แทนองค์กรที่ทําหน้ าที่ตดิ ต่อประสานงานกับ Event
Agency มีอะไรบ้ าง
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ภาคผนวก ข
บทสรุ ปงานจากองค์ กรธุรกิจ (ลูกค้ า)
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“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:
th

 December 4 from 5:30-6:15pm
Requested Action from Agency:
th

 Proposed activities, logistic flow and cost estimate by Friday, November 16 .
Project Details:
Objectives
5:00-5:30pm
Transfer from Oriental
Hotel by Boat

 Start the “Thai cultural
experience” journey

Suggested Activities
 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 Englishspeaking Escorts, Garland and Thai
Traditional music booths

by beautiful Thai ladies and
"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง  Escort
handsome Thai gentlemen in traditional
Thai costume
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
 าPresent
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่
นั ้น" 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 Englishspeaking Tour guide and estimate timing.

6:20-6:40pm
CockTail

 Experience unique Thai
snack

 Masterpiece: To provide Englishspeaking Escorts Executives to CockTail
area
 Corridors of booths demonstrating Thai
traditional snack and dessert

6:45-21:30pm
Dinner

 Experience Thai Cuisine

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

 Smooth Sailing

Briefed by: XXX

 X will coordinate with Oriental Catering
 Flow: Appetizer, Dinner, Dessert (after
dessert we will have Joe Louis Puppet
Show)
 X will coordinate with Oriental Boat
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ภาคผนวก ค
(ร่ าง) แผนงานเลีย้ งสังสรรค์ ผ้ ูบริหารบริษัท โคคา-โคลา
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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Objectives

Amazing Thailand: The Night to Remember

Concept & Theme
• Concept
– Amazing Thailand: The Night to Remember
• Theme
– Privilege / Elegant / Exclusive

Location

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

When & Where
Date: Tuesday 4 December 2012
Time: 17.30 – 18.40hrs
Where: Chakrabongse Villas

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่Participants
อสารแบรนด์
• 15 executives from Coca-Cola Asia Pacific
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"

Floor Plan

• Chakrabongse Villas

Seating for the shows
setting in the informal
style with sofa,
armchairs

Pier

Dining room
1
5
3
4

Garden ground for the
shows

2

Riverside Pavilion for 5
demonstrating booths (making
garland, fruit craving, cooking
Thai snack) and welcome drinks
(Beal fruit, lemongrass,
pandanus leaves)
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•

5:00-5:30pm
5:30pm
5:45-6:00pm
6.00-6.15pm
6:15-6:30pm
6:30-9:30pm
9:30-10:00pm

Transfer from Oriental Hotel by Boat

Transfer from Oriental Hotel by Boat
Arrival at Chakrabongse Villas
Cocktail Reception at Riverside Pavilion
Exclusive Event at Garden Ground
Exclusive Tour of Chakrabongse Villas
Dinner
Transfer to Oriental Hotel

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 (โขนจิว@ )
will hand garlands to the executives and lead to the riverside pavilion.

• 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.

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/
ทองหยิบ/ทองหยอด สาคูไส้หมู/ข้าวเกรียบปากหม้อ). 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.

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"

Exclusive Event at
Garden Ground
• Two performances include
1. ระบําไกรลาศสําเริง : รําอวยพรชันd สูง เป็ นการร่วมกันอํานวยพรจากสรรพสิงf ต่างๆ ทีf
อยูย่ งั เขาไกรลาศ เช่น เทวดา กินรา กินรี 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.
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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.

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
THANK YOUกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
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ภาคผนวก ง
(ร่ าง) แผนงานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต่อสื่อมวลชน
ของบัตรเครดิตเคทีซี
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ž

ž

ž

ž

ž

Venue : KTC Pop (UBCII Building, Basement)
Date :
Thursday 1st November 2012

ž

ž

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

ž

Time :
› Press Conference
Booth Activities

14.00 – 15.30 hrs.
15.30 – 16.00 hrs.

ž
ž
ž

The 1st

KTC POPTC Pop, UBCII Building, Basement

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"

ž

›

เพื่อเปดตัวเว็ปไซต KTC Beauty Advocate ใหสื่อมวลชนรับทราบอยาง
เปนทางการ
เพื่อแนะนํา KTC Beauty Advocate ในการเปนเว็ปไซดที่รวบรวมคําแนะนํา
ทางความงามจาก 7 ผู เ ชี่ ย วชาญทางด า นความงามรวมถึ ง รวบรวม
Treatment และ deal เกี่ยวกับความงามที่ดีที่สุดมาไวในที่เดียว
สรางภาพลักษณที่ดีใหกับ KTC ในฐานะ Beauty Information Hab

Ever with

(KTC The Beauty Phenomenon)

ž
ž
ž
ž

Floor Plan
Registration
Standee signage
Sticker on mirror
Catering line & Flower Decoration
KTC Partner Adviser Room
Main stage
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Line Catering
Registration

จุดลงทะเบียน

Treatment
Room

Press
Conference
Room

S2
S2

S3

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
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ž

KTC Partner Adviser Rooms (7 rooms)
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

ž

Standee
ž

ž

Apex Profound Beauty
พฤกษาคลินิก
ผิวดีคลินิก
รมยรวินทคลีนิก
รัมภาดาคลินิก
ธนพรคลินิก
อิมมาจินี & เดซี่ ดีวา คลินิก
ใช Standee ของแตละ Brand วางหนาหอง

Projector Screen

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"

Flash program

14.00 – 14.30
14:30 – 14:40

14.40 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 15.10

15.10 – 15.20
15:20 - 16:00

Press / Guest Registration / Souvenir
Cocktail Reception
Opening Show
- KTC Beauty Advocate VDO Presentation
- Opening Scene of 7 Presenters from 7 Partners
MC Greeting
“KTC Beauty Guru: From Inside Out”
Interview with KTC Executives & 7 Advisors
Opening Session
Photo Op
Lucky Draw
Beauty Advocate for Press members
(Booth Activities)
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ž
ž

Press Registration: Main Reception area of KTC POP

ž

Catering 100 ที่

ž

ž

แบบ pass around Finger Food

ž

ž

MC: คุณ X

เริ่มตนงานดวย KTC Beauty Advocate VDO Presentation (ซึ่งพูดถึงชุด
เริ่มตนของการรวมมือกันในครั้งนี้)
จบ VDO Presenter ของแตละคลินิกเดินนําพิธีกรออกมา
พิธีกรขึ้นบนเวที กลาวทักทายผูรวมงานทุกทาน

ž

ž
ž

พิธีกรนําเขาชวงสัมภาษณ โดยเชิญผูบริหาร KTC และ Beauty Advisors ทั้ง 7 ทาน ขึ้นบน
เวที
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
ž KTC Executive
ž จุดเดนของ KTC Beauty Advocate : Best Beauty Advisors, Best Treatments in
Town, Best Deal Ever
ž สิ่งที่ลูกคา KTC จะไดรับ: KTC Exclusive Beauty Privileges, KTC Exclusive
Workshops & Events
ž 7 Beauty Advisors
ž เหตุผลที่เขารวมโครงการกับ KTC
ž จุดเดนของคลินิกที่จะนําเสนอใหกับลูกคาของ KTC
ž สิ่งที่ลูกคา KTC จะไดรับเหนือลูกคารายอื่น

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
ž

ž
ࡐࡕࡳ࡚ࡠࡇ࠸ࡩࡐࡌᕑࡤࡨࡌࡍࡩ࠸࡚ࡕࡨࡐࡏᕑ

ࡕࡄ࠸ࡢࡩࡑࡌࡌᕑࡘࡌ࡚ࡗࡩࡕ
ࡓ࡞ࡋ࠻ࡐ࠸

ࡕ࡛࠸ࡠࡩ࠻ࡐ࠸
ࡕࡄࡐࡨࡐࡎࡗࡨࡎ࡚ᕑࡡࡗࡩࡕ࡚࡚ࡊࡁࡩࡌ

$SH[3URIRXQG%HDXW\

•
•

•
•

Smooth Skin
Zeltiq

•
•

Smooth Skin
Anti-aging

ž
ࡕࡄࡇࡩࡐࡡ࡚ࡏ࡚࡚ࡘ࠹࠸
࡚ࡘ࡙ᕑ࡚࡞ࡐࡎᕑ࠻ࡐ࠸

•
•

Whitening
Filler

ࡐࡕࡏࡐ࡞࡞ᕑࡕࡎࡏࡩࡐࡨࡐࡎᕑ
ࡏࡐࡕ࡚࠻ࡐ࠸
Acne
Whitening
Anti-aging

•

ࡤࡘࡘࡩࡐࡻ ࡳࡋࡂࡻࡋ࡞ᕍࡩ࠻ࡐ࠸
•
•

Ulthera
Thermage

•
•
•

࠸ࡨ࡙࡚ࡨࡌࡐᕑࡤࡨ࠻࡚ࡳࡋࡁࡳࡋࡁࡩࡁࡨ࡙

Hair Removal
Thermage

ตัวอยางหนากาก
ࡕࡄ࡚ࡨࡘࡗࡩࡢࡐࡒᕄ࡙࡞࡚࡚ࡊᕑ
࡚ࡨࡘࡗࡩࡋࡩ࠻ࡐ࠸
•
•

Botox
Filler

ž

หลังจากจบชวงสัมภาษณแลว ทีมงานก็จะนําแทนพิธีเปดออกมา
พิธีกรจะนับถอยหลัง ทุกทานนํา mock-up logo ของตนเองไปเสียบที่แทน
พิธีเปดพรอมกัน ถือเปนการเสร็จสิ้นพิธีเปด
หลังจากนั้น ถายภาพรวมกัน
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ž

ž

ž
ž

Option 1: Voucher for Testing Session from 7 partners
Option 2: Cosmetic bag with “Beauty Advocate” logo + ผลิตภัณฑ
ของแตละคลินิกมูลคา 1,000 บาท

ž
ž
ž

พิธีกรเชิญ KTC Executive จับรางวัลแกสื่อมวลชนผูโชคดี เปน gift
vouchers (full package) จาก 7 คลินิก
พิธีกรกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติและสือ
่ มวลชนและนําเขาชวง Q&A

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

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
ž
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ภาคผนวก จ
Script Rundown งานเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ต่อสื่อมวลชน
ของธนาคารกสิกรไทย

"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
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"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามความพึงพอใจงานรวมพลังวันอาสาสมัครของโค้ ก
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"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั ้น"
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"ประกอบงานวิจัยเรือ่ ง
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่อสารแบรนด์
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