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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสาร
การตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิตอล ปัจจัยในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือวัดประสิทธิผลสื่อ และแนวโน้มการ
สื่อสารการตลาดในอนาคต โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยวิธีการ  
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อ และนักสื่อสารการตลาดกิจกรรม 10 ท่าน  

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมสูง ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่พัฒนา 
และส่งเสริมการสื่อสารการตลาดให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียกลายมาเป็นสื่อ
หลักที่นักวางแผนสื่อเลือกใช้ในการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิตอล โดยที่สื่อโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ลดบทบาทลง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กระบวนการวางแผนสื่อส าหรับ
การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม มีทั้งหมด 8ขั้นตอน โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญคือ การวิเคราะห์ตลาดด้าน
สถานการณ์ทางการตลาด เป้าหมายการสื่อสาร และการระบุกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความ
ละเอียดและต้องท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายวางแผนสื่อ และฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรม เพ่ือให้การสื่อสารไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยการวางแผนสื่อช่วงก่อนการจัดกิจกรรม เป็นการใช้สื่อเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างการ
มีส่วนร่วม และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการเข้าร่วมงาน ช่วงการจัดกิจกรรมเป็นช่วงของการกระตุ้นให้
เกิดพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นช่อง
ทางการสื่อสารยอดนิยมของผู้กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน และช่วงหลังการจัดกิจกรรมเป็นช่วงของการตอก
ย้ าให้ผู้บริโภคระลึกถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการ ซึ่งสื่อแต่ละช่องทางมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการ
ผสมผสานสื่อเพ่ือให้การสื่อสารสอดคล้องและช่วยสนับสนุนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยมีปัจจัย
ในการเลือกสื่อที่ส าคัญที่สุดคือการระบุกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม
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การใช้ชีวิตของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังมีในส่วนของงบประมาณ รูปแบบของแบรนด์สินค้าหรือบริการ 
และการเลือกใช้สื่อตามล าดับ โดยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนสื่อที่ส าคัญต่อมาคือการ
ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อผ่านเครื่องมือการวัดประสิทธิผลการใช้สื่ อ โดยสื่อดั้งเดิมนั้น พบว่าสื่อ
โทรทัศน์สามารถวัดผลได้มากที่สุดจากสื่อดั้งเดิมอ่ืนๆด้วยจากการซื้อผลการวิจัยจากบริษัทวัดผลและวิจัย 
โดยที่สื่อออนไลน์นั้น สามารถวัดประสิทธิผลของสื่อได้ละเอียด และทรงประสิทธิภาพมากที่สุด 

ค าส าคัญ การวางแผนสื่อ, การตลาดเชิงกิจกรรม, สื่อ, ช่องทางการสื่อสาร, ยุคดิจิตอล 

Abstract 

The purpose of this independent study was to investigate the process of 
media communications planning for marketing event in the digital age, media selection 
factor the tool to measure the media effectiveness, and marketing communications 
trends. The study is a qualitative research. The data was collected by conducting in-depth 
interviews on specific of sampling 10 media planning experts and event communications 
marketers. 

From the research results, it was found that currently, online media has been 
highly popular with the development of digital technology. It has also advanced marketing 
communications to another level. Social media has become the major media use in event 
marketing communications in the digital age. The TV, radio broadcast, and publications 
usage has been reduced.  The study found that the planning process for media used in 
event marketing communications totaling 8 stages.  The important steps were the market 
situation analysis market and identifying the targeted group.  The process is detailed and 
requires collaboration between the media planning and creative activities to communicate 
in the same direction. The media planning before the event would be done to create 
awareness, engagement, and encouragement for the audients to participate. The 
encouragement to comment and share experiences through smart phones are currently 
the popular communication channels of the target. After the event marketing 
communications are done to have consumers remembering the brand, product, or service. 
Each media channel is different. It must be a combination of media to ensure consistent 
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communications and supports event marketing communication. The most important 
factor in the media selection is to identify the target audience and the demographic 
characteristics and lifestyle habits of consumers. Additionally, there were also parts of the 
budget, brand pattern of, product or service, and choice of media, respectively. The final 
stage of the planning process is critical to media monitoring and media evaluation tools 
to measure the effectiveness of using the media. In the traditional media, it was found 
that television is the most measurable media with the purchase of other findings from 
evaluation and research. The online media can measure the effectiveness of the media 
profile with the most delicate and powerful manner. 

 

Key words: Media planning, Event Marketing, Media, Channel, Digital age 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ 
รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เพ่ิมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองต่อความต้องการในด้านการสื่อสารของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้ามาของโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ที่กลายเป็นจุดศุนย์รวมที่ครอบคลุมการสื่อสารเข้าไว้ด้วยกัน และด้วย
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลาใน
ปัจจุบัน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงสื่อดิจิตอลกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่
เข้ามาเปรี่ยนรูปแบบการสื่อสารการตลาดให้หันมาสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มากข้ึน เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้คือ
ยุคของการสื่อสารทีทุ่กสิ่งทุกอย่างถูกเชื่อมโยง และสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล (Digital of things)  

โดยนักวางแผนสื่อ และเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับสื่อดิจิตอลสูงขึ้น
จากรูปแบบของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปิดรับสื่อใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อ
การสื่อสารการตลาดในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในรูปแบบของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์  
การส่งเสริมการขาย จากเดิมที่การโฆษณา ถูกใช้ผ่านสื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์
ต่างๆ เป็นอันดับต้นๆในการสื่อสาร แต่เมื่อสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิตอลที่รองรับการใช้ชีวิตผู้บริโภคให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การสื่อสาร
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การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ที่ต้องสร้างการ 
มีส่วนร่วมระหว่างสินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สื่อจึงถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญ 
และมีอิทธิพลในการสนับสนุนด้านการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งผู้บริโภคถือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสื่อสาร ที่นักการตลาด และนักวางแผนสื่อต้องท าการวิเคราะห์ อย่างละเอียด
ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงกิจกรรมระหว่างวัน รวมถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในปัจจุบัน เพ่ือให้การวางแผนสื่อ
ส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จ โดยรูปแบบของสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร 
เชิงกิจกรรม ได้แก่ สื่อดั้งเดิมหรือออฟไลน์ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้าน 
เป็นต้น และสื่อออนไลน์ เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เป็นต้น ที่ถูกน ามาใช้ใน
กระบวนการสื่อสารก่อนการจัดกิจกรรม (Pre-Event) ช่วงการจัดกิจกรรม (Event) และช่วงหลังการจัด
กิจกรรม (Post-Event) เพราะสื่อในปัจจุบันมีมากมาย และแต่ละช่องทางมีหน้าที่ หรือบทบาทที่ต่างกัน 
พร้อมทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารการตลาด
เชิงกิจกรรมประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาการ
วางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ให้ประสบความส าเร็จนั้นควรจะมีวางแผนสื่ออย่างไร
ที่ท าให้การสื่อสารการจัดกิจกรรมพิเศษทั้งในกระบวนการก่อนการจัดงาน  (Pre-Event) ในช่วงกิจกรรม
ภายในงาน (Event) และการประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมหลังการจัดงาน  (Post-Event) ประสบ
ความส าเร็จ  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิตอล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกใช้สื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิตอล 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลของการใช้สื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม  
ในยุคดิจิตอล 

4. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการสื่อสารการตลาด และช่องทางการสื่อสารในอนาคต 
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วิธีการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่อง “การวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพ่ือท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อ และนักสร้างสรรค์กิจกรรม 
ทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

1. กลุ่มบริษัทให้บริการจัดกิจกรรม (Event Organizer) 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น 
ออกาไนเซอร์ จ ากัด (นีโอ) บริษัท สยามรีเทลดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท แบรนด์เธนเดอร์ 
จ ากัด 

2. กลุ่มบริษัทวางแผนและซื้อสื่อ(Media Agency) 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส 
จ ากัด และ บริษัท เดนท์สุ ประเทศไทย จ ากัด 

3. กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอล(Digital Agency) 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท คลิกทูบิซ จ ากัด และ
บริษัท อะแด็ปเตอร์ ดิจิตอล จ ากัด  

โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
สรุปเป็นประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์การวิจัย ในด้านการศึกษากระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการ
สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ปัจจัยในการเลือกใช้สื่อ วิธีการวัดประสิทธิผลของการใช้สื่อ ในยุคดิจิตอล 
และแนวโน้มการสื่อสารในอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ และมีความส าคัญต่อองค์กรต่างๆ นักการตลาด  
นักวางแผนกิจกรรมพิเศษ ให้สามารถน าไปประยุกต์ หรือต่อยอดในกระบวนการท างานได้ รวมถึงสามารถ
สื่อสารข่าวสารต่างๆที่ต้องการไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

การศึกษา “การวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล” 
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
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กระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม  
ในยุคดิจิตอล ของบริษัทวางแผนและซื้อสื่อ บริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอล และบริษัทให้บริการจัดกิจกรรม
นั้นมีกระบวนการวางแผนสื่อทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังแผนภาพ 

 

 

 

กระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล จาก
การศึกษาพบว่า ขั้นตอนที่มีความส าคัญในกระบวนการคือ ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาด ในการวิเคราะห์วัตถุประสงค์การสื่อสารการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค (Lifestyle) สอดคล้องกับ
การศึกษากรอบแนวความคิดของ E. Belch and Belch. (2012) ระบุว่า ขั้นตอนแรกของการวางแผนสื่อ
นั้น คือการวิเคราะห์ตลาด และการระบุตลาดเป้าหมาย เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจปัญหาทางการตลาด
ในปัจจุบัน โดยหลังจากการเข้ารับโจทย์หรือวัตถุประสงค์จากเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือบริการ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า บริษัทวางแผนและซื้อสื่อ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอลมีขั้นตอนแรกไม่แตกต่าง
กัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ส ารวจโดยทีมวิจัยของทางบริษัทเอง หรือการซื้อข้อมูลจากบริษัท
วิจัยชั้นน า AC Nielsen เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ วางวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การใช้สื่อ รวมถึง
รูปแบบของกิจกรรมทางการตลาด โดยกรอบแนวความคิดของ E. Belch and Belch. (2012) ได้แยก
ขั้นตอนของการก าหนดวัตถุประสงค์ด้านสื่อ การพัฒนาและด าเนินกลยุทธ์ด้านสื่อออกจากกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า ทั้ง 2 ขั้นตอน มีกระบวนการท างานไปพร้อมๆกัน ผ่านฝ่ายวางแผนสื่อ 
(Media Plan) ที่ท างานร่วมกับฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรม เพ่ือให้การจัดงานและสื่อต่างๆ ที่ใช้ไปในทิศทาง
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เดียวกัน โดยมีงบประมาณเป็นกรอบในการวางแผนทั้งในส่วนของการวางแผนสื่อ และการจัดกิจกรรม
ทางการตลาด 

ซึ่งในขั้นตอนการวางแผนสื่อมีการท าร่วมไปกับฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรมในการวาง
วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดงาน โดยกระบวนการวางแผนสื่อของบริษัทวางแผนและซื้อสื่อ รวมถึงบริษัท
ตัวแทนโฆษณาดิจิตอล มีขั้นตอนคล้ายคลึงกับบริษัทให้บริการจัดกิจกรรม โดยพบว่ามี 2 รูปแบบในการ
วางแผนสื่อ นั่นคือบริษัทมีแผนกวางแผนและซื้อสื่อเป็นของตนเอง จะท าการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดพร้อมกัน แต่ในบางบริษัทให้บริการการจัดกิจกรรมนั้นพบว่า มีการว่าจ้างบริษัทโฆษณา หรือ
บริษัท พีอาร์ เอเย่นซี่ เข้ามาจ าท าและวางแผนสื่อให้ โดยจะท าการเชิญบริษัทดังกล่าว 2 –3 บริษัท 
เพ่ือให้ด าเนินการวางแผนสื่อตามวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีงบประมาณเป็นกรอบในการท างาน
เช่นเดียวกัน ซึ่งบริษัทโฆษณา หรือบริษัทพีอาร์ เอเย่นซี่ จะด าเนินการตามกระบวนการวางแผนสื่อ
เช่นเดียวกับบริษัทวางแผนและซื้อสื่อ และบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอล ซึ่งมีกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ใน
การวางแผนสื่อสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ Young, A. (2014) จากการวิเคราะห์กระบวนการเปิดรับ
สื่อของผู้บริโภค ในการเลือกการใช้สื่อ ดังนี้ 

- การวางแผนสื่อก่อนการจัดกิจกรรม (Pre-Event) มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม 
และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเข้าร่วมงานของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การ
ผสมผสานสื่อต่างๆ ตามงบประมาณการจัดงาน เพราะสื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน 
ส่งผลให้การผสมผสานสื่อมีความส าคัญในการช่วยสนับสนุนการสื่อสารให้สามารถขยายขอบเขต
ไปได้ในวงกว้าง จากการศึกษาพบว่า สื่อออนไลน์ สามารถสร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
สื่อโซเชียลมีเดียที่สามารถกระจายข่าวสารออกไปได้ในวงกว้าง ยกตัวอย่าง เช่น เฟสบุ๊ค  
อินสตาร์แกรม วีดีโอออนไลน์ยูทูป แอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น และใช้สื่อออฟไลน์ เข้ามาช่วย
สนับสนุนการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ์ ตามความ
เหมาะสม 

โดยในด้านของบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอล พบว่ามีการใช้กลยุทธ์การวางแผนสื่อใน
รูปแบบของการวางแผนสื่อหลัก (Hero) สื่อรอง (Hub) และสื่อสนับสนุน (Help) โดยการ
วางแผนสื่อหลัก (Hero) นั้นเป็นสื่อที่สร้างการรับรู้ในเรื่องท่ีแบรนด์สินค้าหรือบริการต้องการที่จะ
สื่อสารไปยังผู้บริโภค โดยนิยมใช้สื่อในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์ โดยเฉพาะไวรัล วีดีโอ  
(Viral Video) โดยมีสื่อรอง (Hub) เข้ามาผลักดันให้เนื้อหาของสารเกิดกระแสการบอกต่อบนโลก
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ออนไลน์ ซึ่งนิยมใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค ที่ถือเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างแบ
รนด์สินค้าหรือบริการ และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และสุดท้ายคือสื่อสนับสนุน (Help) ที่ช่วยดึง
เนื้อหา หรือคอนเทนต์นั้นๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร ซึ่งอาจใช้ทั้งในส่วนของสื่อ
ออนไลน์ และสื่อดั้งเดิม เพ่ือยืดระยะเวลาในการรับสารของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

- การวางแผนสื่อช่วงการจัดกิจกรรม (Event) มีการใช้สื่อที่สามารถกระจายข่าวสารออกไปใน 
วงกว้าง จากการศึกษาพบว่า สื่อที่นิยมมากที่สุด คือสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมงาน หรือผู้บริโภคที่อยู่ในบริเวณการจัดงาน โดยการถ่ายภาพ
พร้อมแสดงความคิดเห็น แบ่งปันลงบนพ้ืนทีโ่ซเชียลมีเดียของตนเอง โดยกิจกรรมภายในงานเป็น
การสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ผลักดันให้ผู้บริโภคกลุ่มหยิบ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนเองขึ้นมาถ่ายภาพบรรยากาศภายในงาน คลิกไลท์เฟสบุ๊คแฟนเพจ
ของเจ้าของแบรนด์ รวมถึงสร้างกลุ่มทางสังคมระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง หรือในปัจจุบันนิยมใช้
การถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Live) หรือการถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook 
Live) เพ่ือสร้างการรับรู้ข่าว และกิจกรรมภายในงานให้กับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ 

- การวางแผนสื่อหลังการจัดกิจกรรม (Post-Event) สร้างการตอกย้ าให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
ระลึกถึงแบรนด์สินค้าหรือบริการ จากการศึกษาพบว่า โซเชียลมีเดียได้รับความนิยม โดยเฉพาะ
เฟสบุ๊คแฟนเพจของแบรนด์ต่างๆ ในการแบ่งปันภาพบรรยากาศการจัดงาน รวมถึงสามารถ
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดงานได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ Young, A. 
(2014) ที่ ได้ระบุว่าโซเชียลมีเดีย สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้จัดงานและ
กลุ่มเป้าหมาย และให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันภาพ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานได้ นอกจากโซเชียลมีเดียแล้ว นักวางแผนสื่อ ยังนิยมใช้สื่อการ
ประชาสัมพันธ์หลังการจัดงานโดยวิธีการส่งข่าวให้กับช่องทางการสื่อสาร อ่ืนๆ เช่น  
ออกรายการโทรทัศน์ ส่งภาพข่าวลงหนังสือพืมพ์หรือนิตยสาร เป็นต้น  

จากการศึกษากระบวนการวางแผนสื่อพบว่า สื่อโซเชียลมีเดีย ได้รับความนิยมสูงในการ
สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างทั่วถึง สามารถ
ตอบโต้ระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคได้ทันที  และยังสามารถกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งสื่อ 
โซเชียลมีเดียในปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นผลมาจากเทคโนโลยีในปัจจุบันที่รองรับช่องทางการ
สื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภค ส่งผลต่อสื่อดั้งเดิมหรือสื่อออฟไลน์ที่ถูกลดบทบาทความส าคัญลง โดยสื่อออฟไลน์ถูกน ามาใช้
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เป็นสื่อในการสนับสนุนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม จากเดิมที่ถูกใช้เป็นสื่อหลักในการสื่อสาร 
ยกตัวอย่างเช่น สื่อโทรทัศน์นิยมใช้กับกิจกรรมที่ไม่ต้องระบุรายละเอียดเยอะ บอกเพียงรูปแบบของ
กิจกรรม วัน เวลา และสถานที่ในการจัดงาน สื่อสิ่งพิมพ์ถูกใช้ในช่วงหลังการจัดกิจกรรมในการสร้างการ
จดจ าจากภาพบรรยากาศและการเขียนบทความสนับสนุน และสื่อวิทยุกระจายเสียง ในปัจจุบันพบว่ามี
การใช้ลดน้อยลง ด้วยข้อจ ากัดของการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หลีกเลี่ยงโฆษณาระหว่างช่วง
รายการ และช่วงของข่าวต่างๆ ดังนั้นสื่อวิทยุกระจายเสียงจึงมักเป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทาง ผู้ใช้รถใช้ถนน ยกตัวอย่างเช่น งานมหกรรมยานยนต์ ที่ยังนิยมใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงอยู่ 

โดยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม 
เป็นช่วงของการติดตามและประเมินประสิทธิผลสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านสื่อ
ของ Belch, E. and Belch (2012) ในขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนสื่อ คือการประเมินและติดตามผล 
จากสื่อท้ัง 2 ประเภท คือสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ จากการศึกษาพบว่า สื่อออฟไลน์ นั้นมีการติดตาม
ผลโดยฝ่ายวางแผนสื่อ และฝ่ายซื้อสื่อ จากการสังเกตการณ์ และน าภาพการออกอากาศกลับมาสรุปว่า
ตรงตามที่เราวางแผนไว้หรือไม่ โดยสื่อออฟไลน์ ที่สามารถวัดประสิทธิผลได้อย่างชัดเจนนั้น พบว่ามีเพียง
สื่อโทรทัศน์เท่านั้น ที่สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจนค่าความนิยมรายการ (Ratting) การวัดผลรวมของค่า
ความนิยมรายการทั้งหมด (Gross Ratting Points-GRPs) และค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งเปอร์เซ็นของค่าความ
นิยมรายการ (Cost per Ratting Points-CPRP) ซ่ึงมาจากการส ารวจของบริษัทวิจัย และจัดเรตติ้ง  

โดยสื่อออนไลน์ สามารถวัดผลได้ทันที และมีประสิทธิภาพมากกว่าสื่อออฟไลน์ ผ่าน
โปรแกรมการวัดประสิทธิผลของสื่อนั้นๆ หรือเป็นโปรแกรมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือรองรับการวัดและประเมิน
สื่อออนไลน์ทางการตลาด ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมของกูเกิล (Google) ที่สามารถวัดผลกลุ่มเป้าหมายได้
ละเอียด โดยกลุ่มบริษัทให้บริการจัดกิจกรรมนั้น จากการศึกษาพบว่า มีการติดตามและประเมินผลสื่อ
ผ่านบริษัทโฆษณา หรือบริษัท พีอาร์ เอเย่นซี่ โดยที่ผู้จัดงานส่วนใหญ่ มีการท าแบบส ารวจการเปิดรับสื่อ
ของผู้เข้าร่วมงานเพ่ือทราบถึงการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมายว่าเปิดรับสื่อการจัดงานจากช่องทางไหน
บ้าง เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงการวางแผนสื่อในอนาคต 

จากการศึกษากระบวนการวางแผนสื่อนั้น พบว่าปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ
วางแผนสื่อนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับชลาลัย นาควิไล (2545) ระบุว่า ปัญหาด้านเวลา ด้าน
ความต้องการความแปลกใหม่ของสื่อ และปัญหาที่เกิดจากเจ้าของแบรนด์สินค้าหรือบริการ แต่ใน
ขณะเดียวกันปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนสื่อมีเข้ามาได้หลากหลาย ซึ่งก็แล้วแต่สถานการณ์ที่
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เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคนั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็น คือปัญหา
ภายใน และปัญหาภายนอก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากภายใน เกิดจากการท างานภายในบริษัท ซึ่งใน
การวางแผนสื่อนั้นการท างานเป็นทีมย่อมต้องพบเจอปัญหา และอุปสรรคจากทีมงานภายในบริษัทของ
ตนเอง เช่นการสรุปงานล่าช้า การขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นประจ าในการ
ท างานของบริษัทด้านการสื่อสาร ที่ทุกขั้นตอนของการท างานนั้น การร่วมมือท างาน (Teamwork) เป็น
ส่วนส าคัญที่สุด ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากภายนอกนั้น เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ 
ชลาลัย นาควิไล (2545) ที่ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญที่นักวางแผนสื่อต้องให้
ความส าคัญ เพ่ือเตรียมพร้อมกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาในมุมของลูกค้าหรือเจ้ าของแบรนด์
สินค้าหรือบริการนั้นเป็นปัญหาที่พบมากที่สุด คือการยกเลิกงาน หรือการขอเลื่อนงาน ซึ่งส่งผลต่อเวลา
การท างานของนักวางแผนสื่อ และนักสร้างสรรค์กิจกรรม ที่ต้องเผชิญกับสภาวะการกดดันในการท างาน 
และอีกหนึ่งปัญหาที่พบก็คือ ปัญหาจากประเด็นในเรื่องของการควบคุมสื่อ ที่ไม่สามารถควบคุมการ
ท างานของสื่อได้ 100 เปอร์เซ็น โฆษณาถูกตัดออก หรือการผิดพลาดทางเทคนิค เป็นต้น หรือปัญหาที่
เกิดจากการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่มีความล่าช้า ส่งผลต่อการ
ท างานที่ท าให้ต้องยืดเวลาออกไป นอกจากปัญหาที่กล่าวมานั้น ยังมีปัญหาอีกมากมาย ซึ่งนักวางแผนสื่อ 
และนักสร้างสรรค์กิจกรรมต้องเตรียมแผนรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

ปัจจัยในการเลือกสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล 

จากการศึกษากระบวนการวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมในยุคดิจิตอล 
พบว่า มี 4 ปัจจัยที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร สอดคล้องกับ ดาวโรจน์ บุณยมาลิก (2549) ระบุถึงการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านตลาดเป้าหมายไว้ว่า ตลาดเป้าหมายนั้นมีความแตกต่างกันในด้านเปิดรับสาร 
ซึ่งจากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สื่อ ในด้านของการ
วิเคราะห์เส้นทางการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค (Consumer Journey) ตั้งแต่ตื่นนอน ไปจนถึง
กิจกรรมที่ท าระหว่างวัน รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Consumer Insight) ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาผู้บริโภคในปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถวางแผนสื่อส าหรับการสื่อสาร
การตลาดเชิงกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามา
มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสาร รวมถึงผู้บริโภคในปัจจุบันใช้ชีวิตบนสื่อออนไลน์มากขึ้น และ
เข้าถึงสื่อได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งข้อมูลด้านกลุ่มเป้าหมายมาจากทั้งการส ารวจจากฝ่ายวิจัยของบริษัท
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วางแผนและซื้อสื่อ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาดิจิตอล หรือการซื้อข้อมูลจากบริษัทวิจัย โดยใน
ปัจจุบันจะเป็นข้อมูลจากบริษัท AC Nielsen ซึ่งเป็นข้อมูลในการประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลาลัย นาควิไล 
(2545) ระบุว่านักวางแผนสื่อต้องมีการหาข้อมูล และท าความเข้าใจผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใน  
เชิงลึก ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผนสื่อในยุคดิจิตอล 

2. ปัจจัยด้านงบประมาณในการเลือกใช้สื่อ จากการศึกษาพบว่า การเลือกใช้สื่อทั้ง 2 ประเภท  
ต้องใช้งบประมาณในกระบวนการวางแผนสื่อ โดยเฉพาะในสื่อออฟไลน์ที่ต้องใช้งบประมาณสูง
ในการโฆษณา นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมทางการตลาด ต้องสร้างการรับรู้ก่อนการจัดงาน ซึ่ง
ต้องใช้ปริมาณ และความถ่ีของสื่อมากกว่าช่วงอ่ืนๆ จากงานวิจัยของศิริวรรณ ศีวิชชุพงษ์ (2543) 
ระบุว่า ปัจจัยในด้านงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในด้านการยอมรับสื่อ โดยคริสเตียน
และปีเตอร์ (1996) กล่าวว่า ค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับสื่อที่ใช้ และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยงบประมาณที่ต่ า ซึ่งปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญ
รองลงมาจากกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช่วยตีกรอบการวางแผนสื่อ และรูปแบบของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น 
โดยการวางแผนสื่อก่อนการจัดงาน (Pre-Event) เน้นการสร้างการรับรู้ และสร้างแรงกระตุ้นการ
อยากมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การสื่อสารใช้ช่วงนี้จะมีการใช้งบประมาณท่ีสูงกว่าช่วงอ่ืนๆ 

3. ปัจจัยด้านสินค้าหรือบริการ จากการศึกษาพบว่า การวางแผนสื่อต้องศึกษาและวิเคราะห์แบรนด์ 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวโรจน์ บุณยมาลิก (2549) ระบุว่าการวิเคราะห์สินค้าหรือบริการ
มีความส าคัญเนื่องจาก สินค้าหรือบริการ มีการแบ่งประเภทที่หลากหลายตามการใช้งาน ไม่ว่า
จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม ดังนั้นการเลือกสื่อจึงต้องดูถึงลักษณะของ  
แบรนด์สินค้าหรือบริการด้วย ว่าเป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการประเภทไหน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
รวมถึงเป็นสินค้าใหม่ที่ต้องการเข้าตลาด หรือเป็นกลุ่มสินค้าที่ต้องการกระตุ้นยอดซื้อ ก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยในการวางกลยุทธ์การใช้สื่อ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดด้วยเช่นกัน  

4. ปัจจัยด้านการเข้าถึงสื่อ อีกหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญ ก็คือการเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของดาวโรจน์ บุณยมาลิก (2549) ระบุถึงสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มาก
น้อยแค่ไหน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่
นักวางแผนสื่อเลือกวางกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสถานที่ (Location) ต่างๆ ที่กลุ่มเป้าหมาย
เปิดรับ ยกตัวอย่างเช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสื่อจากทาง
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือจากคอมพิวเตอร์ รวมถึงช่วงเวลาในการเปิดรับสื่อ ซึ่งสื่อแต่ละประเภท 
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มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน  
วงกว้างมากที่สุด สื่อสิ่งพิมพ์สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี และด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาสื่อออนไลน์ที่นอกจากจะสร้างการรับรู้ในวงกว้างแล้ว ยังสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ฉพาะเจาะจงอีกด้วย  

เครื่องมือวัดประสิทธิผลสื่อส าหรับการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ในยุคดิจิตอล 

จากการศึกษาพบว่าโดยสื่อออฟไลน์ ในปัจจุบันวัดผลได้ยากมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายมีการกระจายตัวเพ่ิมข้ึนจากแต่สมัยก่อน รวมถึงการเข้าถึงออฟไลน์ในปัจจุบันลดน้อยลง ซ่ึง
สื่อโทรทัศน์ พบว่าเป็นสื่อที่ยังสามารถวัดผลชัดเจนมากที่สุด จากการวัดค่าความนิยมรายการ (Rating) 
การวัดผลรวมของค่าความนิยมรายการทั้งหมด (Gross Ratting Points-GRPs) และค่าใช้จ่ายต่อหนึ่ง
เปอร์เซ็นของค่าความนิยมรายการ (Cost per Ratting Points-CPRP) ซึ่งเป็นการวัดค่าใช้จ่ายที่เสียไปต่อ
ความนิยมในรายการ 1 เปอร์เซ็น โดยที่สื่อดั้งเดิมอ่ืนๆนั้นวัดผลได้ยากมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  
สื่อวิทยุกระจายเสียง เราไม่สามารถวัดยอดการรับฟังได้ นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ
การใช้พีกรด าเนินรายการหรือดีเจ ในรายการเล่นเกมแจกของรางวัลหรือบัตรเข้าชมงาน ในสื่อสิ่งพิมพ์ก็
ไม่ต่างกันในการวัดประสิทธิผลของสื่อ เนื่องจากไม่สามารถวัดได้ว่ากลุ่มเป้าหมายอ่านโฆษณาของเรา
หรือไม่ นอกจากการบริโภคสื่อผ่านทางออนไลน์ โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการส ารวจของบริษัทวิจัย  
และวัดเรตติ้ง AC Nielsen ซึ่งในปัจจุบันพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยของบริษัทไม่เพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ประสิทธิผลที่ได้มากนัก ส่งผลให้สมาคมมีเดียเอเย่นซี่  และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย  
(Media Agency Association of Thailand-MAAT) ได้ท าการว่าจ้างบริษัทวิจัย กันตาร์ เวิร์ลพาแนล 
(ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นบริษัทวิจัยและวัดผล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการเพ่ิมช่องทางในด้านข้อมูลทาง
การตลาด โดยมีการเพ่ิมฐานกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลต่อข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ในการ
วางแผนสื่อทางการตลาดได้ละเอียดมากขึ้น (Brandbuffet, 2558) 

ในด้านของสื่อออนไลน์ พบว่ามีเครื่องมือวัดผลที่ชัดเจนมากกว่าสื่อออฟไลน์ ด้วยเทคโนโลยี
ที่ตอบรับกับการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถวัดผลได้ทันที และมีความ
ละเอียดสูงสามารถระบุได้ว่ากลุ่มเป้าหมายช่วงอายุเท่าไร เพศอะไรเปิดรับสื่ อนั้น เช่นสื่อโซเชียลมีเดีย
ต่างๆ ที่สามารถวัดได้จากยอดการกดไลท์ การแบ่งปัน และการแสดงความคิดเห็น ของกลุ่มเป้าหมาย 
วีดีโอออนไลน์ยูทูป (YouTube) สามารถวัดประสิทธิผลได้จากยอดเงินโฆษณาที่มาจากการคลิกดูของ
กลุ่มเป้าหมาย ยอดการรับชมวิดีโอ เป็นต้น หรือโปรแกรมยอดนิยมในการวัดประสิทธิผลของเว็บไซต์  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

ก็คือ กูเกิล อนาไลท์ติกส์ (Google Analytics) ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดผลทางสถิติ การเข้าชมเว็บไซต์ของ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ Fenwich, I. and Wertime, K. (2012) ที่ระบุถึงโปรแกรมการ
วัดประสิทธิผลของสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยม ใช้งานง่าย พร้อมทั้งสามารถวัดผลได้ตลอดเวลา 

โดยในส่วนของบริษัทให้บริการการจัดกิจกรรมนั้นสามารถวัดผลการใช้สื่อได้ด้วยการท า
แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน โดยสุ่มจากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ในด้านการเปิดรับสื่อ 
และความพึงพอใจของงาน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ออกมาในรูปของกราฟ และข้อมูลสถิติการเข้าถึงสื่อของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงสื่อ 

แนวโน้มการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม และการวางแผนสื่อในอนาคต 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบของ
ประเทศไทย จากการเริ่มน าการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์มาใช้อย่างแพร่หลายมากยิ้งขึ้น แต่เมื่อมองไปยัง
รูปแบบของสังคม จะเห็นได้ว่ายังคงมีบางพ้ืนที่ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการ
สื่อสารจึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการสื่อสารแบบผสมผสานควบคู่กันไปทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ 
ส่งผลให้ในการวางแผนสื่อ นักวางแผนสื่อและนักสื่อสารการตลาดต้องศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกใช้สื่อในการสื่อสาร ซ่ึงการสื่อสารในยุคดิจิตอล
นี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรม
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคตั้งแต่ตื่นนอน ไปจนถึงกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กาญจนา แก้วเทพ (2545) ได้อธิบายถึงทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวก าหนด ไว้ว่าเทคโนโลยี เป็น
ปัจจัยหลักที่ก าหนด และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในการสื่อสารทุกระดับตั้งแต่ ระดับสังคม 
สถาบัน องค์กร และความเป็นปัจเจกบุคคล พร้อมกับที่สื่อดิจิตอล เป็นช่องทางส าคัญในการสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่แบรนด์ต่างๆ ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารสามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลก โดยที่ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอีกต่อไป 
และในอนาคตการสื่อสารก็จะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิตอล
ที่ท าให้ แบรนด์สินค้าหรือบริการ รวมถึงองค์กรต่างๆ ต้องปรับรูปแบบการสื่อสาร ตามพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น 
พร้อมกับที่ผู้บริโภคจะสามารถสร้างเนื้อหา ข่าวสารได้ด้วยตนเอง และมีอิสระในการเปิดรับข่าวสารตาม
การตัดสินใจของตนเอง โดยเฉพาะการเข้ามาของกลุ่มผู้บริโภคที่ในปัจจุบันมีช่วงอายุน้อยกว่า  15 ปี 
(Generation Z) ที่จะเข้ามามีบทบาทที่ส าคัญ เพราะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่
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มอบความสะดวกสบายให้มากมาย เป็นกลุ่มที่รู้จักกับเทคโนโลยีดิจิตอลโดยแท้จริง และพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถยกระดับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2558) 

โดยที่การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม จะเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกับ
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ในทันทีผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง
การก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งนวัตกรรม (Internet of things) อย่างเต็มรูปแบบ ที่โลกเชื่อมโยงถึงกันด้วย
เทคโนโลยี ที่สิ่งของทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผ่านการสั่งการด้วย
แอพพลิเคชั่น หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซี่งการจัดกิจกรรมทางการตลาดจะร่วมมือกับเทคโนโลยีใหม่ใน
การสื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่นการพัฒนานาฬิกาอัจฉริยะที่เข้ามาตอบโจทย์
ผู้บริโภคผู้รักสุขภาพ ที่กิจกรรมทางการตลาดสามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพได้ หรือเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ที่สามารถถ่ายภาพวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่
รักอิสระและการผจญภัย ซึ่งสามารถน ามาสร้างกิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านตัวผู้บริโภคเองได้ ทั้งในด้าน
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว กีฬาผาดโผน รวมถึงสินค้าหรือบริการที่มีรูปแบบหรือลักษณะของคนที่รัก
อิสระในการใช้ชีวิต เป็นต้น สอดคล้องกับค ากล่าว แอนโทนี่ ยัง (2014) ว่า “Everything can be 
Medium. Every Medium can project Brand” (Young A., 2014) ทุกอย่างย่อมเป็นสื่อที่ใช้ในการ
สื่อสารแบรนด์ได้ เช่นเดียวกับ มาร์แชล แมคลูฮัน (Marshall, P. D., 2003) ที่กล่าวว่า “Medium is the 
Message” 

สื่อเป็นตัวก าหนดแนวทางการสื่อสาร จากโฆษณาทางโทรทัศน์ไปสู่การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ จากการสนทนาผ่านพนักงานไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสื่อมีบทบาท 
และหน้าที่แตกต่างกันในการใช้งาน หรือสร้างผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนักการตลาดและนักวางแผน
สื่อต้องท าความเข้าใจ และเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
การสื่อสารในกระบวนการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็นส่วนส าคัญในการวิเคราะห์ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร เพ่ือวางวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
กระบวนการก่อนการจัดกิจกรรม (Pre-Event) ช่วงการจัดกิจกรรม (Event) และช่วงหลังการจัดกิจกรรม 
(Post-Event) 
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ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรมมีหลากหลายรูปแบบ และเป็นกิจกรรมที่
เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารต้องสอดคล้องต่อการเปิดรับสื่อผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการท างานระหว่างฝ่ายวางแผนสื่อและฝ่าย
สร้างสรรค์กิจกรรมควรร่วมมือวางแผนงานไปพร้อมกัน ดังนั้นทั้ง 2 ฝ่ายควรจัดท าก าหนดการ
วางแผนงาน (Working Timeline) อย่างเป็นระบบ เพ่ือวางแผนการท างาน และก าหนดการ
ประชุมร่วมกัน เนื่องจากการท างานของฝ่ายวางแผนสื่อและฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรมนั้น มีเวลา
การท างานควบรวมหลายงาน ส่งผลให้การจัดงานในบางครั้งไม่มีการประชุมงานทั้งก่อน และ  
หลังงาน ดังนั้นการท าก าหนดการวางแผนงาน น่าจะช่วยให้ทั้ง 2 ฝ่าย สามารถจัดสรรเวลาการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้การวางแผนสื่อส าหรับการจัดกิจกรรมนั้นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

2. ความคิดสร้างสรรค์ มีความส าคัญทั้งในด้านการสื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม และการใช้สื่อต่างๆ 
ที่ฝ่ายวางแผนสื่อและฝ่ายสร้างสรรค์กิจกรรมต้องร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารให้มีความ
แปลกใหม่ และน่าสนใจอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถสร้างแรงดึงดูดในการสื่อสารให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและอยากมาเข้าร่วมงาน ทั้งในรูปแบบของการสร้างเนื้อหาคอน
เทนต์ดีดีในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ หรือการน าเอา
เทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังโลกออนไลน์ได้มาสร้างความแปลกใหม่ในการ
สื่อสารการตลาดเชิงกิจกรรม ทั้งก่อนจากจัดกิจกรรมเช่นการเปิดทะเบียนออนไลน์ผ่านการสแกน
โค้ดต่างๆผ่านโทรศัพท์สมาร์โฟน หรือกิจกรรมภายในงานที่น าเอาเทคโนโลยีการโต้ตอบ
(Interactive) ที่ทันสมัย ที่สามารถเชื่อมต่อกิจกรรมกับโทรศัพท์สมาร์โฟนของผู้บริโภคได้  
ซึ่งนอกจากท าให้ผู้บริโภคสนใจและอยากเข้าร่วมงาน ยังสามารถสร้างการจดจ าถึงแบรนด์สินค้า
หรือบริการเจ้าของงานได้อีกด้วย 
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3. ปัจจัยในการเลือกสื่อในปัจจุบันมีมากมาย ทั้งปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ แบรนด์ หรือ
แม้กระทั้งการเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เพียงการหว่านสื่อออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้
วิเคราะห์ หรือศึกษาปัจจัยในการเลือกสื่ออย่างชัดเจน ดังนั้นนักวางแผนสื่อและนักสร้างสรรค์
กิจกรรมควรศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถเลือกใช้สื่อ ในการ
สื่อสารไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด โดยเฉพาะปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายที่นักวางแผนสื่อ
และนักสร้างสรรค์กิจกรรมควรให้ความสนใจ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา รวมถึงในอนาคตกลุ่มผู้บริโภคจะมีอิทธิพลสูงในการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และมี
อิสระในการเปิดรับข่าวสารตามการตัดสินใจของตนเองมากยิ่งขึ้น จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เข้ามาตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักวางแผนสื่อ
และนักสร้างสรรค์กิจกรรมต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้
การสื่อสารกิจกรรมต่างๆประสบความส าเร็จ  

4. ปัจจุบันสื่อดิจิตอลเป็นช่องทางการสื่อสารที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มนักการตลาด นักวางแผน
สื่อ และนักสร้างสรรค์กิจกรรม ที่กลายมาเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารระหว่าง แบรนด์สินค้า
หรือบริการกับผู้บริโภค รวมทั้งสื่อดั้งเดิม เช่นโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ และสื่อกลาง
แจ้งต่างๆได้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสื่อดิจิตอลยังมีอีกมากมายให้น ามาใช้ในการ
สื่อสาร ที่สามารถโต้ตอบ (Interactive) กับผู้บริโภคได้ในทันที และสื่อต่างๆสามารถเชื่อมต่อถึง
กันได้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่งผลให้สื่อดิจิตอลขยายขอบเขตการสื่อสารออกไปได้อีก  
ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทางการสื่อสารได้อีกมากมาย ดังนั้นนักการตลาด นักวางแผนสื่อ และนัก
สร้างสรรค์กิจกรรม ต้องก้าวตามทันยุค ทันสมัยอยู่เสมอ และพร้อมเรียนรู้สื่อใหม่ๆตลอดเวลา 
เพ่ือให้การสื่อสารผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมนั้นมีความแปลกใหม่อยู่เสมอ และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 
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