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การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ กรณี ศึกษา:
งานแสดงสิ น ค้า Medical Devices ASEAN 2018 โดย บริ ษ ัท อิ ม แพ็ค เอ็ก ซิ บิ ช่ัน แมเนจเม้น ท์
จากัด” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา 2 มิติ คือ 1. เพื่อศึกษาถึงการสื่ อสารการตลาดของธุ รกิจต่อธุ รกิจ
(B2B) ที่ ส ามารถท าได้ ผ่ า นงานแสดงสิ น ค้า เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ 2. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง การสื่ อ สารเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ ที่ต่างออกไปจากงานแสดงสิ นค้าที่สร้างความ
สนุกสนาน ความบันเทิง หรื อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ใช้ในครัวเรื อน แต่เป็ นการประชาสัมพันธ์งาน
แสดงสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกิจ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ห ลัก การวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยท าการเก็ บ
ข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานที่ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อ งในการจัด งาน Medical Devices ASEAN 2018 เพื่ อ ให้ เ ป็ นเครื่ องมื อ ในการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อภาคธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ จานวน 3 ท่าน และการสื่ อสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงสิ นค้าดังกล่าว จานวน 3 ท่าน พร้อมศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
โดยผลการศึกษาพบว่า
ในมิติที่ 1 การสื่ อสารเพื่อภาคธุ รกิ จนั้นสามารถใช้งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จเป็ น
เครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดได้ โดยพื้นที่ของงานแสดงสิ นค้าสามารถทาให้ผปู ้ ระกอบการที่
เป็ นผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถสื่ อสารการตลาดได้ท้ งั การได้พบปะลูกค้าใหม่ การได้สอบถามผลตอบรับ
จากการใช้งานลูกค้าเก่า การสาธิ ตการใช้งานสิ นค้า การนาเสนอเทคโนโลยี การโปรโมทสิ นค้า การ
ได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ตัวแทนจาหน่าย และยังได้ประโยชน์ในด้านการทราบถึงสถานการณ์ของคู่แข่ง
และการได้เผชิญหน้าคู่แข่งอีกด้วย การสื่ อสารที่เป็ นธุรกิจต่อธุ รกิจที่ทาได้ผา่ นงานแสดงสิ นค้า ผูจ้ ดั
งานจะต้องทาให้ผผู ้ ลิตซึ่ งในที่น้ ีคือผูแ้ สดงสิ นค้าได้มีพ้นื ที่ในการสื่ อสารการตลาดตั้งแต่ก่อนการจัด

ง
งานโดยสื่ อสารได้ผ่านทางสื่ อออนไลน์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ ตลอดจนถึงวันจัดงานที่จะได้มีพ้ืนที่เพื่อ
การสื่ อสารได้โดยตรงในงานแสดงสิ นค้า
ในมิติที่ 2 การสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในมิติที่ 2 นี้งานแสดงสิ นค้า
จะต้องพยายามที่จะประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices ASEAN ไปยังกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งก็
คือกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า และกลุ่มผูเ้ ข้าชมงานได้ทราบถึงการจัดงาน ซึ่ งการประชาสัมพันธ์งานแสดง
สิ นค้าจะต่างจากการประชาสัมพันธ์งานแสดงสิ นค้าทัว่ ๆไป ผูจ้ ดั งานจะต้องศึกษากลุ่มเป้าหมายให้
ละเอียด และจะต้องวางแผนการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้และเข้า
ร่ วมงานแสดงสิ นค้านี้ จากการศึกษาพบว่า ความสาคัญของการศึกษากลุ่มเป้ าหมายให้ละเอียดถี่
ถ้วนยังต้องคานึ งถึ งเป็ นอันดับแรก จากนั้นจะต้องนามาวิเคราะห์ถึง เนื้ อหาและช่ องทางในการ
สื่ อสาร เพื่อให้เกิดการรับรู ้กบั กลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมทั้งที่เป็ นผูผ้ ลิตซึ่ งในที่น้ ี คือผูแ้ สดงสิ นค้า
และกลุ่มผูใ้ ช้งานหรื อตัวแทนจาหน่ายซึ่ งในที่น้ ีคือผูเ้ ข้าชมงาน
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ABSTRACT

This research topic about the Marketing Communications via Trade Exhibition Study
Case: Medical Devices ASEAN 2018 by IMPACT Exhibition Management Co., Ltd. is the study
of Marketing Communications for business-to-business in medical devices industry. There are 2
dimensions of the study; dimension-1 is the study about the marketing communication that using
trade exhibition as a tool to communicate with the target either end user of distributor. Marketing
Communication through trade exhibition is an approach to establish relationship between target
groups or customers and brands, generating mental connection. Trade exhibition is a platform to
meet potential customers, get to know the feedback from users, for products demonstration, product
promotion and be aware of the other business and be among competitors. Dimension-2 is the study
of the marketing communication that the organizer promote the show to participants which includes
exhibitors and visitors. To reach people in the industries, both of manufacturers of end user needs
to do the research carefully before making a marketing communication plan. Starting with analyze
the current situation, specify the target groups, decide marketing communication objectives, select
communication tools, determine budget and working timeframe and evaluate the result.
Dimension-1; is the study of marketing communication which can be made through
trade exhibition as a platform to reach the target. The exhibit space is the platform to meet the new
customers, receive feedback from dealers distributors and end-user, product demonstration, present
the new technologies, product promotion and being among the competitors. One of the organizer’s
main responsibilities is to make the exhibition be a marketing communication platform.
Dimension-2; as the exhibition is running, the organizer must promote trade exhibition
Medical Devices ASEAN to the people in its own industry. This dimension is the study of how to

ฉ
reach stakeholders in medical industries which is unlikely general. The organizer would need to do
the research carefully before making marketing communication plan.

ช
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้จากหลายบุคคลที่ให้การสนับสนุนทั้งความรู ้ ข้อมูล และ
กาลังใจ รวมถึงความกรุ ณาของอาจารย์ที่ปรึ กษา ดร. มนต์ ขอเจริ ญ ที่ต้ งั ใจสอนให้นกั ศึกษาผูไ้ ม่เคย
มี พ้ืนฐานทางนิ เทศศาสตร์ ได้เข้าใจถึ งหลักการสื่ อสารจนนามาปรับใช้ในการทางานและศึ ก ษา
งานวิจยั ฉบับนี้ จนสาเร็ จได้ และขอบคุณสาหรับความช่ วยเหลือมากมายจากพี่กุง้ ชลาลัย พงษ์ศิริ
เลขานุการหลักสู ตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ที่ให้คาแนะนา คาสอน และกาลังใจอย่างดีเยีย่ มตั้งแต่
วันที่สอบเข้าคณะนี้จวบจนวันนี้ที่ได้เขียนงานวิจยั
ขอบพระคุ ณอาจารย์ในหลักสู ตรนิ เทศศาสตรมหาบัณฑิ ตทุกๆท่านที่ให้ความรู ้ จน
สามารถนาไปปรับใช้ให้เกิ ดประโยชน์ในหลายๆด้านได้จริ ง ดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็ นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ในหลักสู ตรนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิตนี้
ขอบคุณผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกๆท่าน และผูใ้ ห้การสนับสนุนทั้งแรงใจ แรงกาย ความคิด ความ
ช่วยเหลือในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั คงไม่สามารถทาทั้งหมดได้ดว้ ยตัวเองหาก
ขาดการสนับสนุ นทั้งการทางาน การดูแลครอบครัว การเรี ยน และทุกๆสิ่ งได้ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่
มีเรื่ องราวหลายอย่างได้เกิ ดขึ้ น แต่ดว้ ยการสนับสนุ นหลายๆด้านจากทุกๆคนก็ได้พาเนมาจนถึ ง
วันที่ใกล้จะสาเร็ จการศึกษานี้แล้ว
หลายคนได้กล่าวไว้ว่า การเรี ยนในระดับปริ ญญาโท สาคัญที่ได้มิตรภาพใหม่ๆ ซึ่ ง
วันนี้ ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า มันคือความจริ ง เป็ นมิตรภาพที่ดูแลกันทั้งการเรี ยน การทางาน ครอบครัว
และการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ขอบคุณพี่เอก้าและยุง่ ที่คอยสนับสนุนทั้งข้อมูลความรู ้และแรงใจใน
การทาวิจยั ฉบับนี้ ขอบคุณแกงค์ห้องน้ า แป้ ง ปุ๋ ย มะม่วง ลูกน้ า ที่คอยสิ งสถิตย์กนั อยูใ่ นห้องน้ าทุก
วันที่ได้ไปเรี ยน ขอบคุณในการดูแล ความรัก ความห่วงใยที่มีให้กนั เสมอมา ขอบคุณน้องๆ ป.โท นิ
เทศฯ รุ่ น 59 ทุกคนที่ได้ใช้เวลาร่ วมกันได้ให้กาลังใจในการเรี ยนด้วยกันมาตลอด 2 ปี ด้วยค่ะ
ขอบคุณยาย แม่ เกเม่ และพี่ป้อม ที่คอยส่ งแรงใจมาให้กบั การเรี ยนครั้งนี้ ดว้ ย ขอบคุณ
ที่ไม่วา่ จะท้อกี่ครั้งก็จะคอยอยูข่ า้ งๆกัน ไม่เคยกดดัน ไม่วา่ เนจะเลือกว่าเรี ยนต่อหรื อไม่ และวันนี้ เน
ก็ทาได้แล้วอย่างภาคภูมิใจ ^^
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
Integrated marketing communications is a way of looking at the whole marketing
process from the view point of the customer
Philip Kotler
ดังที่ Philip Kotler ได้กล่ าวถึ งการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ว่า การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเป็ นการมองกระบวนการทางการตลาดทุกๆขั้นตอนจากมุมมองของลูกค้า
การสื่ อสารการตลาดจึงต้องควบรวมเครื่ องมือและช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงทุกการสัมผัสได้ของ
ลูกค้า ทั้งที่การเปลี่ยนแปลงของภูมิทศั น์สื่อในปั จจุบนั ที่มีทิศทางหลากหลาย ในอดีตคนเราเคยรับ
สื่ อผ่าน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ก็เปลี่ ยนมาใช้สื่อโซเชี ยลเพื่อรับรู ้ ข่าวสาร และเรื่ องราวที่
เกิดขึ้นรอบโลก ไม่วา่ จะเป็ นความรู ้ทว่ั ไป เหตุการณ์ต่างๆ ร่ วมกิจกรรม ติดต่อสื่ อสาร หรื อแม้แต่ใน
การทางาน และเป็ นการสื่ อสารที่โต้ตอบกันได้ นาข้อมูลว่าวิเคราะห์การตลาด ต่อยอด พัฒนาสิ นค้า
ได้ แม้วา่ บางข้อมูลจะยังขาดความน่ าเชื่ อถืออยูบ่ า้ งตามที่ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2560) ได้กล่าวไว้ใน
บทความภูมิทศั น์สื่อไทย ภูมิทศั น์สื่อไทย2560 ว่า “นี่ คือโอกาสอันดีของการสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ
มากกว่า นี่ คือวิกฤติที่เรี ยกร้ องความพิเศษของพันธุ์ที่เรี ยกว่าสื่ อ ขณะที่สื่อเป็ นกิ จกรรมของทุกคน
มากขึ้น” จึงทาให้เห็ นได้ว่าปั จจุบนั การสื่ อสารไม่ได้ยึดติดกับแพลตฟอร์ มเดิมๆอีกต่อไป เฉกเช่น
ในยุคที่ผคู ้ นต้องการที่จะส่ งสารใดๆก็ตาม ก็ตอ้ งวางแผนที่จะเข้าให้ถึงผูร้ ับสารผ่านทุกช่องทางของ
การสื่ อสาร รวมถึงการทากิจกรรมเพื่อเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการสื่ อสารการตลาดอีกด้วย
นับได้วา่ การสื่ อสารการตลาด ก็คือกิจกรรมทั้งมวลที่นกั การตลาดได้กระทาขึ้น เพื่อให้
เป็ นข่าวสารกระตุน้ จูงใจ เพื่อสื่ อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่ อต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย
เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การหรื อสิ่ งอื่นได้ เพื่อให้เกิ ดการยอมรับและตัดสิ นใจซื้ อในที่สุด หรื อ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ งตามมุ่งหวังไว้ นอกจากการสื่ อสารนั้นจะทาผ่านสื่ อ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยงั ก่อให้เกิ ดการสื่ อสารทางการตลาดรู ปแบบใหม่ นัน่ ก็คืองานแสดงสิ นค้า
เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ (Exhibition Trade Show) ที่ ถื อ ได้ว่า เป็ น 1 ในกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งให้ผูค้ นได้สั ม ผัส
ประสบการณ์โดยตรงกับสิ นค้า ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผู ้
ซื้ อ ผูใ้ ช้ ในหลากหลายกลุ่มธุ รกิ จ ก่อให้เกิ ดรายได้ในอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนรายได้ของ
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ประเทศ จากสถิติการจัดแสดงสิ นค้านานาชาติที่ถูกจัดขึ้นในประเทศไทย ที่รวบรวมโดย สานักงาน
ส่ งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการนั้นจะแสดงให้เห็นถึงการเจริ ญเติบโตและความน่าสนใจของ
การใช้งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด
จุดเริ่ มต้นงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ (Trade Show) นั้น ถูกนามาใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การสื่ อสารการตลาดของกลุ่มธุ รกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม และได้รับความนิยมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากมีกิจกรรมทางการตลาดมากมายที่จะก่อให้เกิดการทาธุรกิจได้ในที่สุดภายในบริ เวณการจัด
งาน ผู ้จ ัด งาน(Organizer) จะต้อ งมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นประสานงาน ผลัก ดัน
สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ผูป้ ระกอบการให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการสื่ อสารการตลาด เป็ นเวทีเจรจา
ธุ รกิจให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า (Exhibitor) และผูเ้ ข้าชมงาน(Visitor) ตลอดจนการรับฟังผลตอบ
รับ พร้อมเปิ ดโอกาสให้เกิ ดประสบการณ์ ร่วมในการพบปะ ชมการสาธิ ตการใช้งาน เพิ่มความรู ้
ศักยภาพของกลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมนั้นๆ เปิ ดกว้างให้กบั ผูป้ ระกอบการในไทยและต่างชาติ มี
หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการทาธุรกิจทั้ง การผลิต การนาเข้า และการส่ งออก
ประเทศที่เป็ นที่ รู้จกั และเป็ นจุ ดหมายปลายทางในการท่ องเที่ ยวอย่างเยอรมนี ก็ ใ ห้
ความสาคัญกับการจัดงานแสดงสิ นค้าเช่ นกัน ผูว้ ิจยั ได้ไปศึกษาการจัดงานแสดงสิ นค้าในประเทศ
เยอรมนี ก็เห็นได้วา่ มีหลายเมืองที่ไม่ได้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวหรื อไม่ได้เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ ก็จะ
มีการก่อตั้งศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสิ นค้าเพื่อดึงดูดรายได้ให้เข้ามายังเมืองนั้นๆ การจัดงานครั้งหนึ่ง
ก่อให้เกิดเงินการไหลเวียนของเงินมหาศาลทั้งภาษีที่เข้าประเทศโดยตรง ที่พกั ร้านอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยว สิ นค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุ รกิจการเดินทางและที่พกั ที่จองเต็มกันล่วงหน้าหลาย
เดือน
ไม่เพียงแต่ประเทศใหญ่ๆเท่านั้น งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จได้เกิ ดขึ้ นทัว่ ทุ กมุม
โลก แม้แต่ประเทศเล็กๆอย่างสิ งคโปร์ที่มีพ้นื ที่นอ้ ยมากก็ได้ใช้การจัดงานแสดงสิ นค้าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในการประชาสัมพันธ์ประเทศและนารายได้เข้าสู่ ประเทศอย่างมหาศาล
ภาครัฐของประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของงานจัดงานแสดงสิ นค้า เป็ นอย่าง
มาก จึ ง ได้ก่ อ ตั้ง ส านัก งานส่ ง เสริ ม การจัด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (สสปน. หรื อ TCEB) จาก
บทความ ข้อมูลเบื้องต้นและความเป็ นมา สสปน. (2557). ได้อธิ บายถึง สสปน. ว่าเป็ นหน่ วยงาน
ภาครัฐที่ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาในปี พ.ศ. 2545 เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดงานกิจกรรมทาง
ธุ รกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมุ่งมัน่ ทางานเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง
การจัดงานกิจกรรมทางธุ รกิจที่โดดเด่นของทวีปเอเชีย มีหน้าที่เพื่อผลักดันในเกิดการจัดงานธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุ มบริ ษทั ข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล การประชุมนานาชาติ และ
การจัดนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE (ย่อมาจาก Meetings, Incentives, Conventions
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and Exhibitions) ภายใต้สานักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุ นธุ รกิ จในอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องกับ
การจัดประชุ มและนิ ทรรศการ เนื่ องจากธุ รกิ จนี้ นารายได้เข้าสู่ ประเทศอย่างมหาศาล และยังสร้าง
ชื่อเสี ยงให้กบั ประเทศอีกด้วย
จึ ง เห็ นได้ว่า งานแสดงสิ นค้า เพื่อภาคธุ รกิ จนั้นเป็ นช่ องทางการสื่ อสารการตลาดที่
สาคัญอีกช่ องทางหนึ่ งในปั จจุบนั นอกจากสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการที่ได้
จัดตั้งขึ้นเพื่อธุ รกิจ MICE แล้วนั้น หลายหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการใช้
งานแสดงสิ นค้า เป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดอีก ด้วย เช่ น กรมส่ งเสริ มการค้า ระหว่า ง
ประเทศ (กระทรวงพาณิ ชย์) กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน) สถาบันพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กระทรวงอุตสาหกรรม)

ภำพที่ 1.1 รู ปภาพสถิติแสดงการเจริ ญเติบโตของธุรกิจการจัดงานแสดงสิ นค้าของประเทศไทย
ทีม่ ำ: https://www.businesseventsthailand.com/th/business-events/exhibitions/research-statistics/
การเจริ ญเติบโตของงานแสดงสิ นค้าในภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มธุรกิจให้ความ
สนใจในงานแสดงสิ นค้าเพื่อสื่ อสารการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ที่กล่าวถึงงานแสดงสิ นค้าในจุล
สาร DITP ชี้ ช่องการค้า(2558) ไว้วา่ “การออกร้านในงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) ถือเป็ นหนึ่ งใน
ช่ องทางทางการตลาด ที่ ส ามารถใช้โฆษณาประชาสัม พันธ์ สิ นค้า และบริ ก ารได้อย่า งคุ ้ม ค่ า มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีประโยชน์อย่างมากต่อการเจรจาการค้ากับคู่คา้ ทางธุ รกิจได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เริ่ มหันมาสนใจ และเลือกใช้การออกงานแสดงสิ นค้า
เป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์กระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภค ด้วยเหตุน้ ี กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศซึ่ ง
ถือเป็ นหน่วยงานจากภาครัฐ ที่ได้พยายามส่ งเสริ ม จัดงานแสดงสิ นค้าและบริ การอยูเ่ ป็ นประจาและ
มากขึ้นทุกๆ ปี การออกงานแสดงสิ นค้าแต่ละครั้งตัวผูป้ ระกอบการต้องวางแผนล่วงหน้า มิใช่ แค่
เตรี ยมตัวไม่กี่วนั ก่อนเริ่ มงาน ซึ่ งในการเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนออกงาน แน่นอนการออกงานแสดง
สิ นค้าถือเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่ งก็ว่าได้ ที่ผอู ้ อกบูธจะต้องรู ้ทุกอย่างทั้งในเชิงของการตลาด และใน
เชิงการผลิต เช่น ในกระบวนการผลิตจาเป็ นต้องปรับทีมให้เป็ นสากลมากขึ้นหรื อไม่ เพราะลูกค้า
ที่มาชมงานมิได้มีเฉพาะนักธุ รกิจไทยเพียงอย่างเดียว ถ้าเรามัวแต่ผลิตสิ นค้าเดิมๆ เพราะเชื่อว่าดีอยู่
แล้ว โดยไม่ดูตลาดภายนอกก็อาจสร้างความลาบากในการทาการตลาดภายหลังได้ซ่ ึ งผูป้ ระกอบการ
ต้องนาการตลาดมาบวกกับการผลิต เพื่อที่จะสร้างงาน สร้างสิ นค้าออกมาได้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่ งจะส่ งผลให้เรามีโอกาสขายสิ นค้าได้สูงขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมาย”
งานแสดงสิ น ค้า มี ค วามส าคัญ มากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งปั จ จุ บ ัน ได้ถู ก บรรจุ เ ป็ น
หลัก สู ต รหนึ่ งในการเรี ย นระดับ อุ ด มศึ ก ษา ที่ ไ ด้อ้า งถึ ง คณะวิ ท ยาการจัด การ ภาควิ ช าการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการจัด การประชุ ม นิ ท รรศการและการท่ อ งเที่ ย ว (MICE management )
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ในหนังสื อพิมพ์คมชัดลึ ก ที่ได้เขียนไว้ว่า “ปั จจุบนั นี้ ธุรกิ จ ไมซ์
(MICE) เป็ นหนึ่ งในอุ ต สาหกรรมส าคัญ ที่ ข ับ เคลื่ อ นประเทศไทยถู ก ขับ เคลื่ อ นด้ว ยนโยบาย
Thailand 4.0 และแน่ นอนว่าจะต้องมีการเตรี ยมพร้อมด้าน “บุคลากรไมซ์ ” เพื่อรองรับการเติบโต
ซึ่ งที่ผา่ นมาหน่วยงานที่มีบทบาทในการรับผิดชอบโดยตรงอย่าง สานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรื อ สสปน. ได้มีการปั้ นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่เข้าสู่ อุตสาหกรรม
ทั้งในภาคบริ การและภาคแรงงานผ่านกลยุทธ์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบรรจุหลักสู ตรการจัด
ประชุมและนิทรรศการ หรื อ MICE 101 เข้าในระบบการเรี ยนการสอน”
ในปั จจุ บ นั นัก สื่ อสารการตลาดต่ า งต้อ งรั บ มื อกับ การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย การจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าใด สิ่ งสาคัญที่สุด
คือ การทาให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ได้เห็น ได้สัมผัส และมัน่ ใจในคุณสมบัติของ
สิ น ค้า การจัด กิ จ กรรมทางการตลาด (Event Marketing) ซึ่ งในความหมายของนั ก การตลาด
การตลาดเชิ งกิ จกรรมคื อ เครื่ องมือทางการตลาดในรู ปแบบกิ จกรรม ที่แต่ละสิ นค้าบริ การจะคิด
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ขึ้นมาเพื่อดึ งดู ดกลุ่มเป้ าหมาย และบริ ษทั สามารถสร้างยอดขายได้จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่ ขาด
ไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ หรื อ องค์กร หน่วยงาน เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้า
หรื อบริ การแล้ว ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขาย ทั้งยังเป็ นเครื่ องมือที่จะสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งการจัดกิจกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่ดึงดูดกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม เป็ นวิธีการของการตลาดเชิ งกิ จกรรม (Event Marketing) ที่ได้รับความนิ ยม
มาก กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่น
หลัก ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ท าให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายได้มี โ อกาสสั ม ผัส กับ สิ น ค้า ชมสิ น ค้า ซึ ม ซับ
บรรยากาศแบรนด์สิ นค้า อย่า งใกล้ชิ ดมากยิ่ง ขึ้ น และสร้ างประสบการณ์ สร้ างความประทับใจ
ร่ วมกับลูกค้าผูบ้ ริ โภค อีเว้นท์ปัจจุบนั พัฒนาจากอดีตไปอย่างมาก
เกรี ยงไกร กาญจนะโภคิน(2555) และ ปณิ ชามน ตระกูลสม(กันยายน – ธันวาคม 2559)
ได้จาแนกประเภทของอีเวนท์ไว้ในงานวิจยั เรื่ อง “กลยุทธ์ของการจัดงานแสดงสิ นค้า เครื่ องมื อ
สื่ อสารการตลาด สร้างประสบการณ์ให้ผบู ้ ริ โภค” ออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
Exhibition การจัดงานแสดงสิ นค้า แบ่งเป็ น 2 แบบ ได้แก่
1. Trade show งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ ผูซ้ ้ื อ-ขาย ทาการเจรจาธุ รกิจกัน
(Business to Business, B2B)
2. Consumer show งานที่เปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้าชม และซื้อสิ นค้าได้
(Business to Customer, B2C)
บุ ญเลิ ศ จิ ตตั้ง วัฒนา (2557) ได้ก ล่ า วว่า “การจัดแสดงสิ นค้า (Exhibition) ลัก ษณะ
โดยทัว่ ไปจะเป็ นการจัดงานในช่ วงระยะเวลาสั้นๆ ตามแพลนเวลาที่กาหนดล่วงหน้าในงานแสดง
สิ นค้านั้นไว้แล้ว โดยบุคคลหรื อองค์การที่จดั งานแสดงสิ นค้าเรี ยกว่าผูจ้ ดั งาน ผูจ้ ดั งานเป็ นได้ท้ งั
องค์การที่เป็ นเอกชนและหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้นๆ”
การจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) ก็เป็ นอีกหนึ่ งในกิ จกรรมทางการตลาดที่หลายๆ
องค์กรใช้เป็ นเครื่ องมือในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือ
ทางการตลาดแบบพบผูบ้ ริ โภคโดยตรง ปั จจัยหลักที่ทาให้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการ
สื่ อสารทางตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพคือการให้ผบู ้ ริ โภคมีส่วนร่ วมในการนาเสนอหรื อสาธิตผลิตภัณฑ์
การสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ นค้านั้นๆ จะทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดระหว่างผูซ้ ้ื อ ผูข้ าย และ
ผูใ้ ช้ จึงนับได้วา่ เป็ นกระบวนการตลาดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
การแข่ ง ขัน สู ง เช่ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ อุ ต สาหกรรมอาหาร อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
อุตสาหกรรมการสื่ อสารและเทคโนโลยี เป็ นต้น
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บทบาทและหน้าที่ ของการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จนั้น จะครอบคลุมตั้ง แต่
การจัดสรรพื้นที่ สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า ได้นาเสนอสิ นค้า พื้นที่เพื่อกิ จกรรมทางการตลาด
พื้ น ที่ เ พื่ อ อ านวยความสะดวกด้า นต่ า งๆ ประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุ นกิ จกรรมทางการตลาดที่จะก่ อให้เกิ ดธุ รกิ จขึ้นได้ในงาน การเรี ยนเชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมแสดง
สิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงานตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการทาธุ รกิจ ซึ่ งแต่ละกลุ่มนั้นก็จะมีจุดประสงค์ของ
การเข้าร่ วมงานที่ต่างกันไป ผูจ้ ดั งานฯจึงต้องมีการวางแผนการสื่ อสารการตลาดและการดาเนิ นงาน
ที่ ตรงต่อกลุ่ มบุ ค คลนั้นๆ สื่ อและเนื้ อหาที่ใ ช้ในการสื่ อสารจึง แตกต่ างออกไปตามลักษณะของ
บุคคลแต่ละกลุ่ม
การสื่ อสารการตลาดผ่า นงานแสดงสิ น ค้า นั้นจะเหมาะส าหรั บ สิ น ค้า บางประเภท
เท่านั้น ด้วยลักษณะของอุตสาหกรรมและความต้องการของตลาด ตัวอย่างงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาค
ธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จในการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้ามีดงั นี้
1. อุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ในงาน LED Expo Thailand
2. อุตสาหกรรมอุปกรณ์การเกษตร ในงาน SIMA ASEAN Thailand
3. อุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการที่ใช้ในโครงสร้างอาคาร ในงาน BMAM
Expo Asia
4. อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์เสริ มความงาม ในงาน Beyond Beauty
ASEAN-Bangkok
5. อุตสาหกรรมสิ นค้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในงาน INTERMAT ASEAN
งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดของหลากหลาย
กลุ่มธุ รกิจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็มีสินค้าบางประเภทที่มีขอ้ จากัดในการประชาสัมพันธ์ การ
ส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา และช่ องทางในการสื่ อสารทางการตลาด เช่ น อาหาร ยา สัตว์บาง
ประเภท อาวุธ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผูว้ จิ ยั ขอกล่าวถึงตัวอย่างที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ มีระเบี ยบในการนาเข้าที่ มี เงื่ อนไขมากและเคร่ งครั ด การจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จใน
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอยู่น้ นั เป็ นเพียงการที่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าจาก
ต่างชาติมาพบปะกับตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย หรื อไม่ก็เป็ นเพียงการจัดประชุมวิชาการที่จดั
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ก ับ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ยัง ไม่ มี ก ารจัด งานที่ ร่ ว มผลัก ดัน ศัก ยภาพของ
ผูป้ ระกอบการชาวไทยและบุคลากรทางการแพทย์ของไทย ทั้งที่ธุรกิ จในอุตสาหกรรมการแพทย์
นั้นเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ตามที่สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้จดั ทาข้อมูลไว้ใน
วารสาร Thailand’s Medical Hub, (2559) เพื่อสนองนโยบายที่ภาครัฐต้องการผลักดันศักยภาพของ
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ธุ รกิจอุปกรณ์การแพทย์ของเมืองไทยให้เป็ น “ศูนย์กลางทางธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ประจาภูมิภาค
เอเชีย”

ภำพที่ 1.2 ภาพสถิติแสดงการเจริ ญเติบโตของธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ของประเทศไทย
ทีม่ ำ: https://www.businesseventsthailand.com/th/business-events/exhibitions/research-statistics/
จากความต้องการทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
นั้น บริ ษทั อิมแพคเอ็กซิ บิชน่ั แมเนจเมนท์ จากัด จึงได้จดั ทาแผนการดาเนินการจัดงานแสดงสิ นค้า
เพื่ อภาคธุ รกิ จขึ้ นเพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ ง ในการผลัก ดันบุ ค ลากรและธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมอุ ป กรณ์
การแพทย์ ที่ มี ชื่ อ ว่า Medical Devices ASEAN งานแสดงอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์น านาชาติ แ ละการ
ประชุมวิชาการทางการแพทย์ หรื อ MDA โดยมีกาหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม
2561 ณ อาคาร 1-2 ศู นย์แสดงสิ นค้าและการประชุ ม อิ มแพ็ค เมื องทองธานี เป็ นการจัด งานที่
รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์จากต่างชาติเข้ามาแสดง พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ระกอบการชาวไทยได้มีพ้ืนที่ เพื่อสื่ อสารการตลาดไปยังกลุ่ มบุคคลเป้ าหมาย มีกิจกรรมทาง
การตลาดเพื่อก่อให้เกิดธุ รกิจ และมีบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาชมการจัดแสดงงาน โดยได้รับการ
สนับ สนุ นจากภาครั ฐและหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง ทั้ง ในส่ วนของการประชาสัม พันธ์ ก ารจัดงาน
ส่ งเสริ มงานวิจยั ทางการแพทย์ และการสนับสนุนภาคธุ รกิจ เพื่อร่ วมกันผลักดันในเกิดการสื่ อสาร
ทางการตลาดผ่านพื้นที่จดั แสดงสิ นค้าให้มากที่สุด

8
ในแง่ ของผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า (Exhibitor) นั้น เนื่ องจากการสื่ อสารการตลาดของ
สิ นค้าในกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์น้ นั มักเป็ นการสื่ อสารแบบ
การขายโดยบุคคล (Personal Selling) หรื อการขายโดยใช้พนักงานขายนาสิ นค้าเข้าไปเสนอให้เป็ น
ที่รู้จกั และทดลองใช้ ซึ่ งถ้าเป็ นในกลุ่มธุ รกิจอื่นๆอาจประกอบไปได้หลายช่ องทาง ทั้งการโฆษณา
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขาย การประชาสั ม พัน ธ์ หรื อ การขายตรง แต่ สิ น ค้า ในกลุ่ ม อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ไม่สามารถสื่ อสารได้ในช่องทางเหล่านี้ได้เลย เพราะมีเงื่อนไขการใช้สื่อกากับไว้โดยกอง
ควบคุ ม เครื่ อ งมื อแพทย์ สานัก งานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ระบุ ถึ งข้อกาหนดที่
เคร่ ง ครั ด ในการโฆษณา เพื่ อ ไม่ ใ ห้เ กิ ด การเข้า ใจหรื อ น าไปใช้ใ นทางที่ ผิด ตามประกาศของ
ส านัก งานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญ ญัติ เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ (2551) จึ ง ท าให้
ผูป้ ระกอบการมี ช่องทางในการสื่ อสารการตลาดช่ องทางเดี ยวคือใช้บุคคลนาสิ นค้าเข้าไปเสนอ
ให้กบั แพทย์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล หรื อหัวหน้าภาคของแต่ละสาขาที่โรงพยาบาล ซึ่งการสื่ อสาร
การตลาดแบบนี้มกั เกิดปั ญหาการไม่สามารถเข้าพบแพทย์ได้อนั เนื่องจากตารางการตรวจของแพทย์
และปริ มาณของผูป้ ่ วยที่มีจานวนมาก และการสื่ อสารช่องทางนี้ จะนาเสนอให้ลูกค้าได้เพียงครั้งละ
1 รายเท่ า นั้ น ผู ้วิ จ ัย จึ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ ในการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้า ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ท้ งั ของไทยต่ า งประเทศ ที่ จ ะท าให้สิ น ค้า ที่ เ ป็ นอุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ได้เข้าถึ งกลุ่มลู กค้าเป้ าหมายได้หลายๆกลุ่มในการจัดงานเพียงครั้งเดียว ไม่ตอ้ งขนส่ ง
เครื่ องไปให้ทดลองทีละโรงพยาบาล ลดขั้นตอนการทางาน ลดระยะเวลาการทางาน และก่อให้เกิด
การจดจาตราสิ นค้าได้อย่างชัดเจน
ในแง่ของผูเ้ ข้าชม (Visitor) นั้นก็จะก่อให้เกิ ดโอกาสในการเรี ยนรู ้ ศึกษา ทดลอง ให้
ความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ ตลอดจนการสร้างธุ รกิ จด้วยการเป็ นตัวแทนจาหน่าย
อุปกรณ์จากต่างประเทศ หรื อการส่ งออกจากไทยไปยังต่างประเทศอีกด้วย ได้ภายในบริ เวณการจัด
งาน จะประกอบด้วยกัน 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ผูป้ ระกอบการ(Trade Visitor)
2. ผูเ้ ข้าประชุมวิชาการ (Delegate)
3. ผูซ้ ้ือในงานแสดงสิ นค้า (Buyer)
ความยากของการทาธุ รกิจในอุตสาหกรรมนี้ จึงทาให้ผจู ้ ดั งานต้องวางแผนการใช้พ้ืนที่
เพื่อให้มีการสื่ อสารการตลาดของผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า รวมถึ งการสื่ อสารการตลาดไปยังกลุ่ ม
บุคคลเป้ าหมายของงานให้ละเอียดและรอบคอบ เพราะการจัดงานแสดงสิ นค้าฯนั้นใช้เงินลงทุนสู ง
และภาพลักษณ์ขององค์กรผูจ้ ดั งานก็จะได้รับผลกระทบหากการดาเนินงานนั้นไม่ประสบผลสาเร็ จ
งานวิจยั ฉบับนี้จึงศึกษาถึงการวางแผนของการจัดงานแสดงสิ นค้าที่ใช้พ้ืนที่ในการสื่ อสารการตลาด
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ให้ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า และการสื่ อสารการตลาดของการจัดงานที่ส่งไปยังผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า
และผูเ้ ข้าชมงาน เพื่อให้ได้ความรู ้ ความเข้าใจว่าการสื่ อสารการตลาดในอุตสาหกรรมเฉพาะนั้นมี
การวางแผนอย่างไร มีองค์ประกอบใดบ้างที่จะส่ งผลให้การดาเนินงานสาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
การสื่ อสารการตลาดที่ ส ามารถท าได้ผ่า นงานแสดงสิ นค้า เพื่อภาคธุ รกิ จจะเกิ ดขึ้น
ระหว่างกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า (exhibitor) กับ ผูเ้ ข้าชมงาน (visitor) ทั้งนี้ กลุ่มผูเ้ ข้าชมงานจะแยกย่อย
ออกไปได้อีก 3 กลุ่ม คือ 1) ผูป้ ระกอบการ (trade visitor) คือผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนั้นๆที่
จะเข้ามาชมงานเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ หรื อเข้ามาชมงานเพื่อหาแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของตนเอง 2) ผูเ้ ข้าสัมมนา (delegate) คือกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องในวิชาชี พที่เข้ามาเพื่อฟั งสัมมนา
หรื อร่ วมประชุมวิชาการ 3) กลุ่มผูซ้ ้ือ (buyer) คือกลุ่มผูท้ ี่เข้ามาโดยทาการนัดหมายกับผูแ้ สดงสิ นค้า
เพื่อเจรจาธุ รกิจโดยเฉพาะ
รวมถึงการทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้ถึงการจัดงานแสดงสิ นค้า ที่ผจู ้ ดั ฯจะต้องวาง
แผนการสื่ อสารไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้
เมื่อศึกษาถึงการสื่ อสารการตลาดผ่านงานงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจแล้วนั้น ผูว้ ิจยั
ได้พบว่า งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จนั้นถื อเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดที่น่าสนในทั้ง
ในทางการตลาดและการศึกษา แต่ปัจจุบนั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการบันทึกและการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้ในแหล่งใด อาจด้วยองค์ความรู ้ดงั กล่าวยังเป็ นเรื่ องไกลตัวในวงการนิเทศศาสตร์ และการ
สื่ อสารมวลชน แต่ดว้ ยผูว้ ิจยั เป็ นบุคลากรที่ทางานโดยตรงในสายงานดังกล่าว จึงสามารถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่างานวิจยั นี้ จะทาให้เกิดประโยชน์กบั
วงการการศึ ก ษาในเรื่ อ งของการวางแผนที่ ก่ อให้เกิ ดความส าเร็ จของการวางแผนการสื่ อ สาร
การตลาดของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจได้ต่อไป
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้า
เพื่อภาคธุ รกิจ ของการจัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์
นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ประจาปี 2561 และสื่ อสารข้อมูลการจัดงานที่
ส่ งไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
1.2 คำถำมนำวิจัย
1) งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจจะเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดแบบธุรกิจต่อธุรกิจ
(B2B) ให้กบั ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างไร
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2) ผูจ้ ดั ฯทาการสื่ อสารออกไปยังกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง ผูแ้ สดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าชมงาน
ผูป้ ระกอบการ ผูเ้ ข้าสัมมนา และผูซ้ ้ื อ อย่างไร เหมือนหรื อต่างกันอย่างไร เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการ
จัดงาน
1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ (B2B) ที่ผจู ้ ดั งาน
(Organizer) ได้ดาเนินการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจให้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาด
ของผูท้ ี่มาร่ วมแสดงสิ นค้า
2. เพื่อศึกษาการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices ASEAN ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายซึ่ งก็คือกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า และกลุ่มผูเ้ ข้าชมงานได้ทราบถึงการจัดงาน ซึ่ งการ
ประชาสัมพันธ์งานแสดงสิ นค้าจะต่างจากการประชาสัมพันธ์งานแสดงสิ นค้าทัว่ ๆไป ผูจ้ ดั งาน
จะต้องศึกษากลุ่มเป้ าหมายให้ละเอียด และจะต้องวางแผนการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม
เพื่อให้เกิดการรับรู ้และเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้านี้
1.4 ขอบเขตของงำนวิจัย
1. ศึกษาจากคณะผูจ้ ดั งาน Medical Devices ASEAN 2018 บริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิ บิช่นั แมเนจ
เมนท์ จากัด โดยศึ กษาระหว่างช่ วงเดื อน กันยายน 2560 ถึ ง เดื อน มิถุนายน 2561 ที่ได้จดั ให้งาน
แสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดแบบธุ รกิ จต่อธุ รกิ จ(B2B) ให้กบั ผู ้
เข้าแสดงสิ นค้า ได้สื่อสารไปยังผูเ้ ข้าชมงาน
2. วิท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ มุ่ ง เน้นที่ ก ารใช้ง านแสดงสิ นค้า ให้เ ป็ นช่ องทางหนึ่ ง ในการสื่ อ สาร
การตลาดในกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่ งอาจต่างจากงานแสดงสิ นค้าประเภทอื่น
เนื่ องจากมีขอ้ กาหนดในการโฆษณาและการเงื่อนไขของผูเ้ ข้าชมงานที่เคร่ งครัดโดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงทาให้มีการวางแผนที่ต่างออกไป
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กำรสื่ อสำรกำรตลำดผ่ ำนงำนแสดงสิ นค้ ำเพื่อภำคธุรกิจ คือการนาการสื่ อสารและการตลาด
มาร่ วมกัน ท าให้มี รูป แบบเป็ นกระบวนการที่ ผสมผสานกันระหว่า งกระบวนการสื่ อสาร และ
กระบวนการทางการตลาดไว้ดว้ ยกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นการทาการตลาด สร้างการ
รับรู ้ ความเข้าใจ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยใช้คาพูด รู ปภาพ หรื อสร้างการรับรู ้ทาง
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ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการทากิ จกรรมเพื่อให้เกิ ดการ
รับรู ้ โดยใช้งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจเป็ นเครื่ องมือ
2. กำรประชำสั มพันธ์ กำรจัดงำน Medical Devices ASEAN คือการสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
จัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ Medical Devices ASEAN โดยมีเนื้อหาของการจัดงานที่เกี่ยวข้อง
กับ การประกอบธุ ร กิ จ ตลอดจนการประชุ ม วิช าการ ให้ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง หมดในอุ ต สาหกรรม
(Stakeholders) ได้รับ รู ้ ว่า มี ก ารจัดงาน เช่ น ผูผ้ ลิ ตอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ ผูน้ าเข้า อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ ผูว้ ิจยั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล บุคคลากรทาง
การแพทย์ สถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของบุคคลากรทางการแพทย์
3. ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร ก ำ ร ต ล ำ ดค ร บ ว ง จ ร ( IMC- Integrated Marketing Communication)
กระบวนการพัฒ นาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ ต้อ งใช้ ก ารสื่ อสารหลายรู ปแบบกั บ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งในวิจยั ฉบับนี้ จะหมายถึง การสื่ อสารการตลาดที่ผูจ้ ดั งานต้องการ
สื่ อสารถึ งการจัดงานไปยังกลุ่ ม เป้ าหมาย ตลอดจนการใช้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมื อในการ
สื่ อสารเพื่ อให้เกิ ดการรั บ รู ้ ข องตราสิ นค้า และสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้กบั ผูเ้ ข้า ชมสิ นค้า นาไปสู่
ความรู ้ ความคุน้ เคยและมีความเชื่อมัน่ ในสิ นค้านั้นๆ
4. งำนแสดงสิ น ค้ ำ เพื่ อ ภำคธุ ร กิ จ / Trade Exhibition / Trade Show งานแสดงสิ นค้า ที่ มี
จุดประสงค์ในการเป็ นช่องทางในการสื่ อสารการตลาดที่ก่อให้เกิดการทาธุ รกิจของผูเ้ ข้าร่ วมแสดง
สิ นค้า และผูเ้ ข้าชมงาน ไม่ใช่ เพื่อให้ผูเ้ ข้าชมงานซื้ อภายในงาน แต่ผูเ้ ข้าชมงานจะเข้าชมในฐานะ
ของตัวแทนบริ ษทั ที่ตอ้ งการทาธุ รกิจร่ วมกับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า ในงาน
6. ธุ รกิจ ต่ อ ธุ รกิจ / Business-to-Business / B2B การท าธุ รกิ จหรื อการขายให้กบั องค์กรภาค
ธุ รกิ จ ไม่ว่าจะเป็ นราชการหรื อเอกชน โดยจะเน้นสิ นค้าที่ใช้ในองค์กร เช่ น เฟอร์ นิเจอร์ ส าหรับ
สานักงาน ระบบแอร์ภายในอาคาร หรื ออุปกรณ์การแพทย์
7. ผู้จัดงำน / Organizer กลุ่มบุคคลที่ดาเนิ นการจัดงานแสดงสิ นค้า มีหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่
เรื่ องของการเช่าพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่เพื่อขายให้ผเู ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า ประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการจัดทากิ จกรรมที่สนับสนุ นให้เกิ ดการธุ รกิ จได้สูงสุ ด ตลอดจนเรี ยนเชิ ญผู ้
เข้าชมงานแสดงสิ นค้า ผูซ้ ้ือ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่ วมชมงาน
8. ผู้ร่วมแสดงสิ นค้ ำ / Exhibitor บริ ษทั ที่ตอ้ งการนาเสนอสิ นค้าผ่านงานแสดงสิ นค้า โดยการ
เช่าพื้นที่ในงานแสดงสิ นค้าและใช้พ้นื ที่ตรงนี้เป็ นการสื่ อสารทางการตลาดให้กบั ผูเ้ ข้าชมงาน
9. ผู้ช มงำนแสดงสิ นค้ ำ / Visitor บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ จะเข้า มาชมงานแสดงสิ น ค้า ที่ มี
จุดประสงค์หลักเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ของสิ นค้าในอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ งผู ้
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เข้าชมงานแสดงสิ นค้าจะประกอบไปด้วย ผูป้ ระกอบการ(Trade Visitor) ผูซ้ ้ือ(Buyer) และผูเ้ ข้าร่ วม
สัมมนา(Delegate)
10. ผู้ประกอบกำร / Trade Visitor บุคคล หรื อตัวแทนจากบริ ษทั ที่มีความสนใจในสิ นค้า ที่มี
จุดประสงค์หลักเพื่อการทาธุ รกิ จ เข้าชมเพื่อนาไปพัฒนาสิ นค้าของตนเอง เข้าชมเพื่อพบปะกับ
บุคคลในกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน หรื อเข้าชมเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆ
11. ผู้ซื้อ / Buyer บุคคลที่มีอานาจในการตัดสิ นใจสั่งซื้ อ จากทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้ามา
เยีย่ มชมงานโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อจัดซื้ ออุปกรณ์การแพทย์
12. ผู้เข้ ำสั มมนำ / ผู้เข้ ำประชุ มวิชำกำร / Delegate บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเข้าร่ วมสัมมนา อบรมวิชาการจากหน่ วยงานภาควิชาการ และเยี่ยมชมงาน
เพื่อเรี ยนรู ้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆของอุปกรณ์ทางการแพทย์
13. หน่ วยงำนภำควิชำกำร หน่ วยงานหรื อสมาคมที่ก่อตั้งขึ้ นโดยมีสมาชิ กเป็ นบุคลากรทาง
การแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ในสถานพยาบาล มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สมาชิกมีการเรี ยนรู ้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
14. EDM (Electronic Direct Mail) จดหมายอิ เ ลคทรอนิ ก ส์ หรื ออี เ มล์ ที่ จ ะถู ก ส่ งไปยัง
ฐานข้อ มู ล จ านวนมาก โดยใช้ ร ะบบอัติ โ นมัติ ใ นการกระจายข้ อ มู ล การจัด งานหรื อการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
15. Ex-prom (Exhibitor Promotion) การสื่ อสารที่มีเป้ าหมายเป็ นผูแ้ สดงสิ นค้า เพื่อให้เข้ามา
จองพื้นที่ของการจัดงานแสดงสิ นค้า โดยจะเป็ การสื่ อสารข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับความต้องการของ
ตลาด ความรู ้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรม หรื อการอ้างถึงหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการจัด
งาน
16. Vis-prom (Visitor Promotion) การสื่ อสารที่มีเป้ าหมายเป็ นผูเ้ ข้าชมงานทั้งหมด อันได้แก่
ผูเ้ ข้าชมงานที่เป็ นผูป้ ระกอบการ บุคคลากรทางการแพทย์ที่เข้ามาสัมมนาวิชาการ ผูซ้ ้ือ และสมาคม
ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ข้าชมงาน
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกงำนวิจัย
1. ได้รับความรู ้ความเข้าใจในการใช้งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการ
สื่ อสารการตลาด
2. ได้รับความรู ้ความเข้าใจในการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices
ASEAN ไปยังกลุ่มเป้ าหมายซึ่ งก็คือกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า และกลุ่มผูเ้ ข้าชมงาน ที่ประกอบไปด้วย
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ผูป้ ระกอบการ(Trade Visitor) กลุ่มผูซ้ ้ือ(Buyer) และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าอบรมสัมมนา
วิชาการ(Delegate)
1.7 กรอบแนวคิดของงำนวิจัย

ผูแ้ สดงสิ นค้า (Exhibitor)
IMC

งานแสดงสิ นค้า Medical Devices
ASEAN

การประชาสัมพันธ์
การจัดงาน Medical
Devices ASEAN

สื่ อสารการตลาดเพื่อภาค
ธุ รกิจ ผ่านงาน Medical
Devices ASEAN

Publicity and
Public Relation
Direct
Marketing

ผูเ้ ข้าชมงาน (Visitor)
ผู้ซื ้อ

ผู้เข้ าสัมมนา

ผู้ประกอบการ

(Buyer)

(delegate)

(Trade Visitor)

ภำพที่ 1.3 กรอบแนวคิด
งานวิจยั ฉบับนี้ศึกษา 2 มิติ
1. มิติที่ 1 (กรอบแนวคิดตามเส้นทึบ) ศึกษาองค์ระกอบ, ปัจจัยแห่งความสาเร็ จและ
ล้มเหลวของการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าที่ผจู ้ ดั ได้จดั ไว้ให้กบั ผูแ้ สดงสิ นค้าได้สื่อสาร
ไปยังผูเ้ ข้าชมงาน
การศึกษาการดาเนินงานของคณะผูจ้ ดั งาน Medical Devices ASEAN ที่ได้จดั
งานนี้เพื่อให้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดในรู ปแบบของ B2B เป็ นการสื่ อสาร
ระหว่างผูแ้ สดงสิ นค้า (Exhibitor) กับ ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า (Visitor)
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2. มิติที่ 2 (กรอบแนวคิดตามเส้นประ) ศึกษาการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน Medical Devices ASEAN ไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่ งก็คือกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า และกลุ่มผูเ้ ข้าชม
งานได้ทราบถึงการจัดงาน Medical Devices ASEAN เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงานที่สื่อสารไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
2.1 ผูแ้ สดงสิ นค้า (Exhibitor) อันได้แก่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุปกรณ์
การแพทย์
2.2 ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า (Visitor) อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุ ขและสถานพยาบาล และตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
คือการที่ผูจ้ ดั งานจะต้องทาการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices ASEAN
ไปยังกลุ่ม Exhibitor และ Visitor เพื่อให้บุคคลในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้รับรู ้วา่ จะมีงาน
สิ น ค้า นี้ เกิ ด ขึ้ น โดยศึ ก ษาถึ ง การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ การก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย ก าหนด
วัตถุประสงค์ทางการตลาด การกาหนดเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด การกาหนดงบประมาณและ
ระยะเวลา และการประเมินผลการจัดงาน โดยผูจ้ ดั ได้ต้ งั เป้าหมายไว้วา่ จะมีผแู ้ สดงสิ นค้า 150 บริ ษทั
และมีผเู ้ ข้าชมงาน 4,000 คน ตลอดการจัดงาน 3 วัน วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561

บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั ฉบับนี้ “การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ” ผูว้ ิจยั ได้มี
การศึ ก ษาถึ ง งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ รวบรวมแนวคิ ด และทฤษฎี จ ากแหล่ ง ข้อ มู ล ทางวิช าการ
ประกอบกับประสบการณ์ ของผูว้ ิจยั ที่ทางานเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ เพื่อให้
เกิดการศึกษาที่เชื่อมโยง สอดคล้อง กับจุดประสงค์ของงานวิจยั อีกทั้งยังนามาใช้เป็ นกรอบความคิด
สาหรับสร้างเครื่ องมือวิจยั โดยจะนาเสนอดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีดา้ นการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
2.3 แนวคิดเรื่ องงานแสดงสิ นค้า
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวความคิดและทฤษฎีด้านการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC- Integrated Marketing Communication)
ศศิธร(2560) ได้กล่าวถึง IMC ไว้ว่า การสื่ อสารการตลาดครบวงจร (IMC- Integrated
Marketing Communication) หมายถึ ง กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื่ อสารการตลาดที่ตอ้ งใช้
การสื่ อ สารหลายรู ป แบบกับ กลุ่ ม เป้ า หมายอย่า งต่ อ เนื่ อ งเป้ า หมาย คื อ การที่ จ ะมุ่ ง เน้น สร้ า ง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่ อ
สารตราสิ นค้าเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้ รู ้จกั สิ นค้า ซึ่ งจะนาไปสู่ ความรู ้ ความคุน้ เคยและมี
ความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าแบรนด์เนมใดแบรนด์หนึ่ง
หัวใจหลัก IMC คือ การกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู ้ การจดจาหรื อ
การยอมรับเท่านั้นดังนั้น IMC จึงเป็ นกระบวนการสื่ อสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยใช้
เครื่ องมือหลายรู ปแบบ เช่ น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การส่ งเสริ มการขาย การ
จัด การความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า การตลาดเน้น กิ จ กรรม Call Center และอี เ มล์ ฯลฯ เพื่ อ ให้เ กิ ด
พฤติกรรมที่ตอ้ งการ
หน้าที่ของ IMC
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1.หน้าที่ในการติดต่อด้วยบุคคล
2. หน้าที่ในการชักจูงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาพิจารณา ตราสิ นค้ามากขึ้น
3. หน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย
4. หน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว
ความหมายของการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร
สื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) กระบวนการที่ใ ช้ใ นการพัฒนาการสื่ อสาร
การตลาด โดยวางแผนภายใต้ แนวความคิดเดี ยว แต่ใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดที่หลากหลาย
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั เป้ าหมายไว้
องค์ประกอบของการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร
1 กระบวนการ
2 เครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้จูงใจ
3 การสื่ อสารกับลูกค้า
เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร จะประกอบไปด้วย
1 โฆษณา
2 การส่ งเสริ มการขาย
3 การประชาสัมพันธ์
4 การขายโดยบุคคล
5 การตลาดทางตรง
6 การสื่ อสาร ณ จุดซื้อ
7 การสนับสนุนทางการตลาด
8 กิจกรรมทางตลาด
เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC)
IMC จะใช้การติดต่อสื่ อสารทุกรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้น หรื อเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ (Exposure) ทุกรู ปแบบ รู ปแบบต่าง ๆ ของ IMC ซึ่ งตัวอย่าง รู ปแบบเหล่านี้ อาจจะ
ไม่ครบถ้วนตามรู ปแบบของ IMC แต่เป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้กนั มาก เพราะว่าความคิดทางวิชาการ
ใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเสมอโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบของการสร้างการติดต่อสื่ อสารด้านตราสิ นค้า
(Brand contact) การโฆษณาใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1.1 ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Differentiate product) อย่างรวดเร็ ว
และกว้างขวาง
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1.2 ต้องการยึดตาแหน่งครองใจสิ นค้า (Brand positioning) ตัวอย่าง ต้องการสร้าง
positioning ว่าโพรเทคส์ เป็ นสบู่ป้องกันแบคทีเรี ย รี จอยส์เป็ นแชมพูที่มีตาแหน่งผลิตภัณฑ์วา่ เป็ น 2
in 1 ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์แรกที่เข้าสมาในตลาดก่อนคือ Dimension 2 in 1 แต่ Dimension ใช้โฆษณาน้อย
ดังนั้น รี จอยส์ จึงสามารถยึดครอง positioning การเป็ น 2 in 1 ได้ดีกว่า ดังนั้นโฆษณาจึง เป็ นสิ่ ง
สาคัญ ถ้าไม่มีการทาโฆษณาก็เหมือนกับว่าเราไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในตราสิ นค้า
1.3 ใช้ก ารโฆษณาเมื่ อ ต้อ งการสร้ า งผลกระทบ (lmpact) ที่ ย่ิ ง ใหญ่ ตัว อย่ า ง
โครงการบ้านจัดสรรทายาทเศรษฐีมีกลุ่มเป้าหมายน้อย แต่เพื่อให้โครงการมีความยิง่ ใหญ่ถือว่าเป็ น
การโฆษณาให้มีผลกระทบทั้งด้านภาพลักษณ์ (lmage) และผลกระทบ (lmpact)ทางด้านการพูดคุย
ในกลุ่มลูกค้า
1.4 ถ้าสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ดี อยู่แล้วไม่ ตอ้ งให้ความรู ้ ก ับคน (Educated) ต้องการย้ า
ตาแหน่งสิ นค้า (Brand positioning) ต้องการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ลูกค้ามีพฤติกรรม
ที่ไม่ตอ้ งเปลี่ยนความคิดของลูกค้า ก็ควรใช้การโฆษณา เช่น แชมพูซนั ซิล หมากฝรั่งล็อตเต้ โฆษณา
บ้านธรรมดา คุณสมบัติบา้ นไม่มีแนวความคิดใหม่ ๆ เหล่านี้ ไม่ตอ้ งเปลี่ยนโครงสร้างความคิดของ
ผูบ้ ริ โภคใดๆ ทั้งสิ้ น เพียงสร้ างการรู ้ จกั (Awareness) และแสดงจุดขาย (Selling point)ตาแหน่ ง
ผลิตภัณฑ์ (positioning) ที่ชดั เจน
2. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็ นสิ่ งสาคัญมาก ซึ่ งจะใช้พนักงานขาย
ในกรณี ต่อไปนี้
2.1 เมื่อสิ นค้านั้นเหมาะสมกับการขายโดยใช้พนักงาน เช่ น สิ นค้าประเภทที่ขาย
ตามบ้าน (Door to door selling) ไม่วา่ จะเป็ นการประกันชีวติ เครื่ องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่ องสาอางค์
2.2 เมื่อลักษณะสิ นค้าต้องมีความรู ้เกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่ งไม่สามารถจ่ายผ่านสื่ อมวลชน (Mass media)ได้ สิ นค้าพวกนี้
ได้แก่ เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องทาน้ าแข็ง เครื่ องจักร รถยนต์ เครื่ องยนต์ สิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ จึงต้อง
อาศัยพนักงานขายช่วยอธิ บาย เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิบายได้ชดั เจน
2.3 หน่วยงานขายจาเป็ นต้องใช้ในกรณี ที่สินค้านั้นต้องการบริ การที่ดี (Good sales
services) ซึ่ งจาเป็ นจะต้องใช้คนให้บริ การประกอบการขายสิ นค้านั้นด้วย โดยพนักงานขายจะเป็ นผู ้
บริ การแนะนาติดตั้งซ่อมบารุ งซึ่ งพนักงานขายมีบทบาทสาคัญมากขึ้น
3. การส่ งเสริ มการขาย (Sale promotion) มีวตั ถุประสงค์ของการวางแผน ดังนี้
3.1 การดึ ง ลู ก ค้า ใหม่ (Attract new users) การที่ จ ะดึ ง ลู ก ค้า ให้ม าซื้ อ สิ น ค้า นั้น
จะต้องลดอัตราเสี่ ยงจากการใช้สินค้าใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค การลด แลก แจก แถม เป็ นวิธีหนึ่งที่จะลด
ความเสี่ ยงได้ เป็ นสิ่ งที่จะเอาชนะความเฉื่อยชา (lnershier) ของการคิดเปลี่ยนแปลง
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3.2 การรักษาลูกค้าเก่าไว้ (Hold current customer) ในกรณี ที่คู่แข่งมีการออกสิ นค้า
ใหม่ลูกค้าอาจจะเกิ ดความสนใจและมีความคิดอยากจะทดลองใช้สินค้าใหม่ ดังนั้นจะต้องแก้ไข
โดยทาให้ไม่เป็ นไปตามความคาดหมาย (Off set หรื อ dilute) ซึ่งเป็ นการลดความเข้มข้นลงด้านการ
ส่ งเสริ มการขายลูกค้ามีความสนใจในสิ นค้าใหม่แต่ยงั ไม่แน่ใจในคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ งตราสิ นค้า
เก่าที่ใช้จนแน่ใจในคุณภาพแล้วมีการส่ งเสริ มการตลาดในกรณี การ เปลี่ยนใจจะยากมาก
3.3 การส่ งเสริ มลู กค้าในปั จจุบนั ให้ซ้ื อสิ นค้าในปริ มาณมาก (Load present user)
กรณี น้ ี อาจจะไม่เกี่ ยวข้องกับคู่แข่งขัน แต่เกิ ดขึ้ นเพราะไม่แน่ ใจว่าลู กค้า จะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีก
หรื อไม่ เช่น น้ ายาล้างจานเมื่อผูบ้ ริ โภคใช้หมดแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีกหรื่ อไม่ สิ่ งนี้
จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไขโดยทาอย่างไรลูกค้าจึงจะซื้ อสิ นค้าในจานวนมาก เช่น ให้คูปองมูลค่า 15
บาท กับน้ ายาล้างจานขนาด 10 บาท เพื่อไปซื้อน้ ายาล้างจานขนาดแกลลอน
3.4 การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ (Increased product usage) เกิ ดขึ้นเมื่อต้องการ
ให้ผบู ้ ริ โภคใช้สินค้ามากขึ้นกว่าเดิมหรื อใช้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง การสะสมไมล์ เพื่อให้ใช้บริ การ
จากสายการบินนั้นอย่างต่อเนื่ อง บัตรเครดิตอาจกาหนดว่าถ้าใครใช้ถึง 50,000 บาทภายใน 3 เดือน
จะได้ของแถมโดยการสะสมคะแนน
3.5 การส่ ง เสริ ม การขายท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดการยกระดับ (Trade up) โดยให้ซ้ื อ
สิ นค้าที่มีมูลค่าสู งขึ้น มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อมีคุณภาพดีข้ ึน ตัวอย่าง ให้ผบู ้ ริ โภคนารถยนต์โตโยต้า
รุ่ นเก่ารุ่ นใดก็ได้มาแลกซื้ อรถยนต์รุ่นใหม่
3.6 การเสริ ม แรงการโฆษณาในตราสิ น ค้า (Reinforce brand advertising) เมื่ อ
โฆษณาไปแล้วควรใช้การส่ งเสริ มการตลาด เช่น โปสเตอร์ โมบาย ป้ ายแขวน แผ่นพับ ใบปลิว ชั้น
วางที่ พู ด ได้ (Shelf talker) เมื่ อ ผู ้บ ริ โ ภคเดิ น ผ่ า นก็ จ ะพู ด คุ ย กับ ผู ้บ ริ โ ภค เป็ นการเพิ่ ม การรู ้ จ ัก
(Increased awareness) และสร้ างผูร้ ับข่าวสาร (Audienceship) เกิ ดความได้เปรี ยบบนชั้นวาง(Shelf
advantage) สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) ใช้กรณี ต่อไปนี้
4.1 ใช้การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) ว่าเหนื อกว่า
คู่แข่ง ซึ่ งคุ ณสมบัติอื่นๆ ไม่สามารถสร้ างได้เหนื อกว่าคู่แข่ง คุ ณสมบัติต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์เท่า
เทียมกับคู่แข่ง ภาพลักษณ์จะเป็ นสิ่ งเดียวที่จะสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เมื่อสิ่ งอื่นเท่ากัน
หมด ภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลืออยูเ่ พื่อใช้ในการต่อสู ้ได้ โดยใช้เรื่ องราวและตานาน ซึ่ งเป็ น
สิ่ งที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบกันได้ยากมาก ตัวอย่างปูน TPI จะทาปูนให้มีคุณสมบัติต่างๆ เท่าสยาม
ซี เมนต์ ทางด้านคุณภาพ ความสามารถในการทางาน และคุณสมบัติต่างๆ ได้ แต่จะบอกว่ามีประวัติ
อันยาวนานเหมือนสยามซี เมนต์ยอ่ มทาไม่ได้
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4.2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู ้กบั บุคคล สิ นค้าบาง
ชนิ ดจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อคนมีความรู ้ในตราสิ นค้านั้นจึงต้องอธิ บายถึงคุณสมบัติเกี่ ยวกับ
สิ นค้า สมมติว่าขายเนื้ อโกเบซึ่ งมีราคาที่แพงกว่าเนื้ อธรรมดา เนื้ อสันในธรรมดาราคากิ โลกรัมละ
200 บาท เนื้ อสหรัฐอเมริ กาขายกิโลกรัมละ 350 บาท เนื้ อโกเบขายกิโลกรัมบะ 420 บาท ในกรณี น้ ี
จะต้องให้ความรู ้ในคุณสมบัติของเนื้อโกเบว่านุ่ม ไม่เหนียวไม่มีพงั ผืด ผูบ้ ริ โภคจะต้องมองเห็นค่า
ของเนื้อโกเบเขาจะยอมจ่ายเงินซื้อ
4.3 เมื่ อมี ข ้อมู ล ข่ า วสารจานวนมากที่ จะสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (Values added) ให้ก ับ
ผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง
30 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในโฆษณามากๆ ไม่ได้ควรใช้ PR แทนในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากมายที่เป็ นจุดชื่ นชมในสิ นค้าเช่น เป็ นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (Brand Knowledge)
ซึ่งการโฆษณาไม่อาจจะครอบคลุมได้ แต่ขณะเดียวกันโฆษณาเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
สิ นค้า
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing)
การขายทางแคตาล็อก (Catalogue sales) การสั่งซื้ อทางไปรษณี ย(์ Mail order) การตลาดทางตรง ใช้
กรณี ต่างๆดังนี้
5.1 เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอในกรณี น้ ี ถา้ ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
อยูท่ ี่ไหนจะเป็ นการประหยัดกว่าการใช้สื่อถ้ากลุ่มเป้าหมายมี 8,000 คน ค่าแสตมป์ คนละ 2.50 บาท
จะเห็นว่าค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ซึ่ งถูกกว่าที่เราจะไปลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ราคาสู งถึงประมาณ 700,000
บาท
5.2 เมื่ อต้องการสร้ า งการตลาดที่ มี ค วามเป็ นส่ ว นตัว (Personalized marketing)
ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู ้สึกว่าเป็ นการตลาดแบบส่ วนตัวเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับจดหมายแล้ว
จะรู ้สึกว่าเป็ นลูกค้าสาคัญเป็ นลูกค้าที่ประธานบริ ษทั รู ้จกั ทาให้เกิดความรู ้สึกที่ดี และภาคภูมิใจว่า
ตนเป็ นบุคคลหนึ่ งที่ได้รับเลื อกเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ตัวอย่าง เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของคอนโดมิ เนี ยม
มูลค่า 20 ล้านบาท เป็ นกลุ่มเป้ าหมายของบัตรเครดิตชั้นนา
5.3 ใช้ เ พื่ อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ติ ด ตามผล ( Follow up strategy) สมมติ โ ครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จคอนโดมิเนียมมีคนมาเยี่ยม 200 คนแต่วา่ มีคนที่สนใจเกิ ดความต้องการ
20 คน ส่ วนอีก 180 คนนั้นเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่ารอและดูไปก่อน เป็ นกลุ่มที่จะต้องติดตามต่อไป ดังนั้น
รอบสองอาจไม่จาเป็ นต้องโฆษณาผ่านสื่ อมวลชนหรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ใช้การตลาดทางตรงแทน
โดยใช้จดหมายส่ งผ่านไปยังอีก180 คนนั้น เป็ นการเตือนความทรงจาและการเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
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5.4 เป็ นการเตือนความทรงจา (Remind) การใช้ตลาดทางตรงเพื่อติดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่ ม ลู ก ค้า เดิ มและสร้ า งความสัม พันธ์ ที่ดี เช่ น ต่ ออายุนิตยสาร วารสาร หนัง สื อพิม พ์ เมื่ อใกล้
หมดอายุสมาชิกแล้ว
จากข้อความข้า งต้นก็ สอดคล้องกับ การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการที่ เสรี วงษ์
มณฑา(2547) และ Schultz (1993) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า คื อ กระบวนการพัฒ นาแผนงานการสื่ อสาร
การตลาดที่ ตอ้ งใช้การสื่ อสารหลายรู ปแบบกับกลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่ องเป้ าหมายคือการที่จะ
มุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการพิจารณา
วิ ธี ก ารสื่ อ สารตราสิ น ค้า เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคกลุ่ ม เป้ า หมายได้รู้ จ ัก สิ น ค้า ซึ่ งจะน าไปสู่ ค วามรู ้
ความคุน้ เคยและมีความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าแบรนด์ใด แบรนด์หนึ่ง
หัวใจหลัก การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ คือ การกระตุน้ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู ้ การจดจาหรื อการยอมรับเท่านั้นดังนั้น IMC จึงเป็ นกระบวนการสื่ อสารเพื่อ
จูงใจในระยะยาวและต่อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องมือหลายรู ปแบบ เช่ น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาด
ตรง การส่ งเสริ มการขาย การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม Call Center และ
อีเมล์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการจึงเป็ นกระบวนการสื่ อสารเพื่อจูงใจใน
ระยะยาวและต่อเนื่ อง โดยใช้เครื่ องมือหลายรู ปแบบ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาดตรง
การส่ งเสริ มการขาย จัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม Call Center และอีเมล์
ฯลฯ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ตอ้ งการ
หน้าที่ของ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1) หน้า ที่ ใ นการติ ดต่ อด้วยบุ ค คล (Personal Connection: Personal Selling and Direct
Sales) หากนักกลยุทธ์ IMC ต้องการจะสื่ อสารและติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วยบุคคลแล้ว ก็
ต้องใช้ เครื่ องมือ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่เรี ยกว่า การขายโดยพนักงานขายและการ
ขายตรง เป็ นเครื่ องมือหลักที่ช่วยทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสาร 2 ทาง และช่ วยเพิ่มเติม ข้อมูลในส่ วนที่
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ไม่สามารถบรรจุเนื้อหาสาระได้ครบถ้วน ตลอดจนทาหน้าที่ชกั จูงและ
โน้มน้าวใจลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ให้เกิดพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในที่สุด
2) หน้ า ที่ ใ นการชัก จู ง ให้ ลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ า หมายหัน มาพิ จ ารณา ตราสิ น ค้า มากขึ้ น
(Intensifying Consideration: Sales Promotion) เมื่อสร้างการรับรู ้ สร้างความน่าเชื่อถือ และใช้บุคคล
ในการชักจูงใจ ลูกค้าแล้ว เครื่ องมือการส่ งเสริ มการขายก็จะทาหน้าที่ในการชักจูง และให้เหตุผลใน
การโน้มน้าวให้ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหันมาพิจารณา ตราสิ นค้านั้นๆ มากขึ้น เนื่ องจากการส่ งเสริ ม
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การขายมีคุณสมบัติ เฉพาะในการนาข้อเสนอพิเศษ (Extra Value) ที่ตราสิ นค้ามีให้มากกว่า ในขณะ
ที่ตราสิ นค้าอื่นไม่มี
3) หน้ า ที่ ใ นการสร้ า งประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้า เป้ า หมาย (Experiential Contacts:
Event, Sponsorship and Customer Services) เครื่ องมือ การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ ที่ทา
หน้าที่สร้างประสบการณ์ให้กบั ตราสิ นค้าคือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การเป็ นผูส้ นับสนุน ทาง
การตลาดและการบริ การลูกค้า
4) หน้ า ที่ ใ นการติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ค้ า แบบตั ว ต่ อ ตั ว (Direct Marketing: One-to-one
Connection) เมื่อนักกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต้องการติดต่อกับลูกค้าแบบตัวต่อ
ตัวหรื อเป็ น การสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายก็จะใช้การสื่ อสารการตลาดโดยตรงเป็ นเครื่ องมือ
หลักในการติดต่อสื่ อสาร กับลูกค้าเป้าหมาย
ทั้งนี้เพื่อให้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการสามารถสร้างตราสิ นค้าได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุผลดังที่กาหนดไว้จะต้องผสมผสานการใช้เครื่ องมือต่างๆให้สอดคล้อง
กันอย่างลงตัว
เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวถึงรู ปแบบต่าง ๆ ของ การสื่ อสารการตลาด แบบบูรณา
การไว้ 5 ข้อ แต่ในวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ได้เห็นถึงความสอดคล้องเพียง 2 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) ใช้กรณี ต่อไปนี้
1.1 ) ใช้การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่ งคุณสมบัติอื่นๆ ไม่สามารถสร้างได้เหนื่อกว่าคู่แข่ง คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เท่า
เทียมกับคู่แข่ง ภาพลักษณ์จะเป็ นสิ่ งเดียวที่จะสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เมื่อสิ่ งอื่นเท่ากัน
หมดภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลืออยูเ่ พื่อใลช้ใน การต่อสู ้ได้ โดยใล้เรื่ องราว และ ตานาน ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบกันได้ยากมาก ตัวอย่างปูน TPI จะทาปูนให้มีคุณสมบัติต่างๆ เท่า
สยามซี เมนต์ ทางด้านคุณภาพ ความสามารถในการทางาน และคุณสมบัติต่างๆ ได้ แต่จะบอกว่ามี
ประวัติอนั ยาวนานเหมือนสยามซี เมนต์ยอ่ มทาไม่ได้
1.2) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู ้กบั บุคคล สิ นค้า
บางชนิดจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อคนมีความรู ้ในตราสิ นค้านั้นจึงต้องอธิบายถึงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสิ นค้า
1.3) เมื่อมีขอ้ มูลข่าวสารจานวนมากที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Values added) ให้กบั
ผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง
30 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในโฆษณามากๆ ไม่ได้ควรใช้ PR แทนในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากมายที่เป็ นจุดชื่นชมในสิ นค้าเช่น เป็ นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (Brand Knowledge)
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ซึ่งการโฆษณาไม่อาจจะครอบคลุมได้ แต่ขณะเดียวกันโฆษณาเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั สิ นค้า
2) การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมาย ถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing)
การขายทางแคตาล็อก (Catalogue sales) การสัง่ ซื้อทางไปรษณี ย ์ (Mail order) การตลาดทางตรง ใช้
กรณี ต่างๆดังนี้
2.1) เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอในกรณี น้ ี ถา้ ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
อยู่ที่ไหนจะเป็ นการประหยัด กว่าการใช้สื่อ ถ้ากลุ่มเป้ าหมายมี 8,000 คน ค่าแสตมป์ คนละ 2.50
บาท จะเห็ นว่าค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ซึ่ งถูกกว่าที่เราจะไปลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ราคาสู ง ถึงประมาณ
700,000 บาท
2.2) เมื่ อต้องการสร้ า งการตลาดที่ มี ค วามเป็ นส่ วนตัว (Personalized marketing)
ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความรู ้สึกว่า เป็ นการตลาดแบบส่ วนตัวเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับจดหมาย
แล้ว จะรู ้ สึ ก ว่า เป็ นลู ก ค้า ส าคัญ เป็ นลู ก ค้า ที่ ป ระธานบริ ษ ัท รู ้ จ ัก ท าให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี และ
ภาคภู มิใจว่าตนเป็ นบุ ค คลหนึ่ งที่ ไ ด้รับ เลื อกเป็ นกลุ่ มเป้ า หมาย ตัวอย่าง เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของ
คอนโดมิเนียมมูลค่า 20 ล้านบาท เป็ นกลุ่มเป้าหมายของบัตรเครดิตชั้นนา
2.3) ใช้ เ พื่ อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ติ ด ตามผล (Follow up strategy) สมมติ โ ครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จคอนโดมิเนียมมีคนมาเยี่ยม200 คน แต่วา่ มีคนที่สนใจเกิดความต้องการ
20 คน ส่ วนอีก 180 คนนั้นเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่ารอและดูไปก่อน เป็ นกลุ่มที่จะต้องติดตามต่อไป ดังนั้น
รอบสองอาจไม่จาเป็ นต้องโฆษณาผ่านสื่ อมวลขน หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ใช้การตลาดทางตรงแทน
โดยใช้จดหมาย ส่ งผ่านไปยังอีก 180 คนนั้น เป็ นการเตือนความทรงจาและการเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
5.4 เป็ นการเตือนความทรงจา (Remind) การใช้ตลาดทางตรงเพื่อติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิ ม
และสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี เช่ น ต่ออายุนิตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ เมื่อใกล้หมดอายุสมาชิ ก
แล้ว (เสรี วงศ์มณฑา, 2540)
จากการศึกษาองค์ความรู ้ดงั กล่าว ผูว้ ิจยั สามารถนาแนวคิดจากการสื่ อสารแบบบูรณา
การมาใช้เพื่อศึกษาถึงการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าที่นบั ได้วา่ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ อธิ บายได้ถึงการวางแผนการจัดงานแสดงสิ นค้าในเรื่ องของการ
เข้าถึงการตลาด การวางแผนกิจกรรม การจัดกิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดความสาเร็ จในการสื่ อสาร ซึ่ ง
ถือว่าเชื่อมโยงกับความสาเร็ จในงานวิจยั ชิ้นนี้อย่างมาก เนื่องด้วยการสื่ อสารแบบบูรณาการเป็ นการ
สื่ อสารที่สาคัญทางการตลาด เพราะเป็ นการมุ่งเน้นเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าและผูเ้ ข้า
ชมสิ นค้า
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2.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
การตลาดยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึง
กลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ว่า จะเป็ นสิ น ค้า ใด สิ่ ง ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การท าให้ลู ก ค้า ได้มี โ อกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ และมัน่ ใจในคุณสมบัติของสิ นค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งที่
ขาดไม่ได้สาหรับผูป้ ระกอบการ เพราะนอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การแล้ว
ยังเป็ นการกระตุน้ ยอดขายหรื อสร้างกระแสให้เกิดขึ้น ในช่วงใดช่วงหนึ่ ง ทาให้สินค้าหรื อกิจกรรม
ที่ จดั ขึ้นได้รับการกล่าวถึ ง การจัดกิ จกรรมให้เป็ นที่สนใจและเป็ นที่กล่ าวขานกับทั้งกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย สื่ อมวลชนและสาธารณชนเพื่อแนะนาสิ นค้า เพื่อตอกย้ าความเหนียวแน่นกับลูกค้า เพื่อ
บอกกล่ า วถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของกิ จการ ฯลฯ เป็ นวิธี ก ารของการตลาดเชิ ง กิ จกรรม (Event
Marketing) ที่นบั วันจะได้รับความนิยมมากยิง่ ขึ้น กิจกรรมในรู ปแบบการตลาดเชิงกิจกรรมจึงเป็ น
เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นจุดเด่นหลักในยุคปัจจุบนั ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มีโอกาสสัมผัส
กับสิ นค้าอย่างใกล้ชิดมากยิง่ ขึ้น
ตามความหมายของนักการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม คือ เครื่ องมือทางการตลาดใน
รู ปแบบกิ จกรรม ที่แต่ละผลิ ตภัณฑ์จะคิดขึ้นมา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้ าหมายให้มาเจอกับสิ นค้า และ
บริ ษทั สามารถสร้างยอดขาย ณ บริ เวณจัดงานได้ทนั ที การทากิจกรรมมีหลากหลายรู ปแบบ อาทิ
เช่น การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง การทาแรลลี่ การสัมมนา เป็ นต้น (เกรี ยงไกร
กาญจนะโภคิน, 2550)
ในมุ ม ของเกรี ย งไกร กาญจนะโภคิ น นัก บริ ห ารผูค้ ว่ า หวอดในงานการตลาดเชิ ง
กิจกรรมคาว่า Event marketing นั้นหมายถึง “สื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม” ส่ วนคาจากัดความ
ของ Event marketing คือ “เครื่ องมือที่ถ่ายทอดความเป็ นตัวตนของแบรนด์ผ่านประสบการณ์ตรง
ของกลุ่มเป้ าหมายด้วยสัมผัสทั้ง 5 ของเขาเอง” ซึ่ งหมายความว่า การให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ว่าตรา
สิ นค้านั้นเป็ นเช่นไร โดยตราสิ นค้านั้นจะถูกสื่ อผ่านออกมาให้กลุ่มเป้ าหมายได้รับรู ้และจดจาผ่าน
สัมผัสทั้งห้า คือ รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส จากประสบการณ์ตรงของตนเองที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ได้ด้ว ยวิ ธี อื่ น ๆ นอกจากนี้ ยัง ให้ ค วามหมายขององค์ป ระกอบของการตลาดเชิ ง กิ จ กรรม ว่า
ประกอบด้วย 1) Brand experience คื อ เครื่ องมื อที่ ถ่ า ยทอดความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้า 2)
Deliver any messages คื อ การสื่ อ สารถ่ า ยทอดผ่า นกิ จ กรรม 3) Gain more attention from niche
targets คือ การเลื อกกลุ่มเป้ าหมายศึกษาลงไปในแนวลึก และ 4) Lead, support, amplification for
any IMC tools คือ เครื่ องมือผสมผสานเพิ่มแรงผลักสู่ กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล (บิสิเนส
ไทย, 2550)
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ปั จจุบนั สิ นค้าจานวนไม่นอ้ ยใช้การตลาดเชิงกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ
ตนเอง โดยเฉพาะตราสิ นค้าที่เป็ นที่รู้จกั ดี ที่ปรกติ มกั ใช้เงินทุนไปกับการโฆษณาผ่านสื่ อต่างๆ
เริ่ มให้ความสนใจจัดสรรงบการตลาดในการตลาดเชิ งกิ จกรรมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากยิ่ง ขึ้น
สาหรับตราสิ นค้าที่ยงั ไม่เป็ นที่รู้จกั การจัดอีเว้นท์หรื อกิจกรรมการตลาดเป็ นช่องทางที่ดีที่ทาให้ตรา
สิ นค้าเหล่านี้ สามารถแจ้งเกิ ดได้โดยไม่ตอ้ งใช้เงิ นทุนมากนัก (วิทยา ด่านธารงกูล, 2548) ซึ่ งใน
ความเป็ นจริ ง การจัดกิ จกรรมพิเศษนับเป็ นส่ วนหนึ่ งของการประชาสัมพันธ์ แต่ได้ผลมากกว่า
วิธี ก ารอื่ นๆ เพราะเปิ ดโอกาสให้ลู ก ค้า เป้ า หมายและบุ คคลทัว่ ไปได้มี ส่วนร่ วมและเกิ ดการทา
กิจกรรมร่ วม หรื อดาเนิ นการส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันด้วย ทาให้สามารถวัดผลทางการตลาดได้
ชัดเจนกว่าการประชาสัมพันธ์ทว่ั ไป (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
เหตุผลสาคัญที่ทาให้การตลาดเชิ งกิ จกรรม แจ้งเกิ ดและทวีบทบาทในการจัดสรรงบ
ประมาณการตลาดนั้น คือการที่สื่อโฆษณาหลักต่างๆ มีราคาแพงขึ้น โฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีราคา
แพงขยับราคาสู งขึ้นเฉลี่ย 10-15% ทุกปี สื่ อวิทยุมีค่ายต่างๆ ทุ่มเงินประมูลเช่าคลื่น เนื่องจากโดย
ธรรมชาติ แ ล้ว สื่ อ เหล่ า นี้ สามารถเข้า ถึ ง ประชาชนได้ใ กล้ชิ ด แต่ ปั ญ หาของนัก การตลาดคื อ
ประชาชนบางส่ วนอาจจะไม่ ใช่ ลูกค้าเป้ าหมายเลย วิธี ก ารวัดผลเพื่อศึก ษาว่า สื่ อเจาะเข้ากลุ่ มที่
ต้องการหรื อไม่จึงไม่สามารถทาได้ชัดเจน การโฆษณาอย่างไร้ทิศทางอาจจะเกิ ดความสู ญเปล่ า
ตามมา เจ้าของสิ นค้าจึงวางแผนการใช้งบประมาณทางการตลาดเสี ยใหม่ เพื่อทาให้การใช้เงินทุก
บาทเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง
การใช้การตลาดเชิ งกิ จกรรมบางครั้งสามารถสร้างการรับรู ้ในตัวสิ นค้าและบริ การได้
ไม่แพ้การนาเสนอผ่านสื่ อหลักต่างๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อที่ดีควบคู่กบั การสร้างกิจกรรมที่ดี
และน่ าสนใจ จะทาให้เลือกเผยแพร่ ข่าวสารในมุมต่างๆ ได้ ทั้งก่อนหน้าการจัดกิจกรรม ระหว่าง
กิ จกรรม และหลังจากกิ จกรรม ทาให้สินค้านั้นได้เผยแพร่ ข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง และสร้างความ
จดจาได้ดีกว่าการใช้สื่อหลักที่หากต้องการสร้างความต่อเนื่ องขนาดนั้นอาจจะต้องใช้งบประมาณ
มหาศาล
จากเหตุผลข้างต้นปั จจุบนั สิ นค้าต่างๆ จึงให้ความสนใจหันมาทาการตลาดเชิงกิจกรรม
แบบ Integrated Marketing Communication หรื อ ใช้ก ารโฆษณาร่ ว มกับ การท าตลาดแบบถึ ง ตัว
ลู กค้า ทาให้ตราสิ นค้า เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีหลากหลายเหตุผลที่สินค้าหันมาให้
ความสนใจกับการทาตลาดแบบประชิดตัว กล่าวคือ
1) สามารถสื่ อความเป็ นตัวตนของตราสิ นค้าพร้อมทั้งให้ขอ้ มูลของตราสิ นค้าที่การ
โฆษณาไม่สามารถให้ได้ (เช่นการทดลองสิ นค้า การชิม การสัมผัส การมีประสบการร่ วมกัน เป็ น
ต้น
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2) สามารถใช้ขอ้ มูลในการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปใช้ในการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ของตนเองได้
3) สามารถผสานการทาการตลาดเชิงกิจกรรมไปกับเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดต่างๆ
เช่น โปรโมชัน่ , การแสดงสิ นค้าและผลิตภัณฑ์, การเล่นเกมชิงรางวัล เป็ นต้น
กิ จกรรมทางวิช าการ เช่ น การสัมมนาเสวนาเฉพาะด้า น หรื อเปิ ดประเด็นสามารถ
เชื่ อมโยงไปยัง สิ นค้าหรื อบริ ก ารได้ การจัดนิ ทรรศการให้ความรู ้ การแสดงความก้า วหน้าทาง
อุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดแสดงสิ นค้า ล้วนแล้วเป็ นความหลากหลายของการจัดการตลาดเชิง
กิจกรรมทั้งสิ้ น อีกทั้งการตลาดเชิงกิจกรรมในปัจจุบนั สามารถกระจายการจัดไปตามสถานที่ต่างๆ
หลายจุดพร้อมกันได้ ทั้งแหล่งชุ มชนใหญ่ๆ ในกทม. และเมืองสาคัญๆ รวมไปถึงพื้นที่ขนาดเล็ก
การตลาดเชิ งกิจกรรมจึงกลายมาเป็ นสิ่ งที่ควบคู่ไปกับการโฆษณาในปัจจุบนั อย่างขาดเสี ยไม่ได้เลย
ทีเดียว (พจน์ ใจชาญสุ ขกิจ, 2551)
การตลาดเชิงกิจกรรมเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลทั้งในด้านการสร้างการรับรู ้ของตรา
สิ น ค้า และการสร้ า งยอดขายหากมี ก ารจัด การส่ ง เสริ มการขายพร้ อ มกัน ด้ว ย จึ ง เป็ นการใช้
งบประมาณด้านการตลาดที่ได้ผลกว่าการทาประชาสัมพันธ์ หรื อการโฆษณา โดยเกษม พิพฒั น์
เสรี ธรรม ได้กล่ าวถึ งการพิจารณากิ จกรรมพิเศษไว้ 9 ประการ แต่ผูว้ ิจยั จะกล่ าวถึ ง 7 ประการที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
1) กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
2) เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
3) ต้องมีป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่างทัว่ ถึง
4) ควรเชิ ญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ
5) ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
6) ควรเชิ ญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน
7) ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
อีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้การตลาดเชิงกิ จกรรมได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ วเนื่ องมาจาก
การที่ลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บนั มีค วามแตกต่า งกันมากขึ้ น ทั้งในรสนิ ยม กิ จกรรม รวมถึ ง
วิธีการรับสื่ อ ทาให้ลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างมีความต้องการหรื อพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปมากขึ้น
อีเวนท์หรื อกิจกรรมจึงเข้ามาทาหน้าที่ตรงนี้แทน เพื่อเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม สนองความต้องการได้
อย่างแท้จริ ง ถึงแม้วา่ กลุ่มลูกค้าจะเล็กลงแต่การเข้าถึงลูกค้าตัวจริ งได้ ก็ยอ่ มเพิ่มโอกาสในการขาย
ได้ดีกว่า ดังการศึกษาของจิตรภัทร์ (2543, บทคัดย่อ) ที่ดาเนินการศึกษาการมีส่วนร่ วม ทัศนคติ
การตัดสิ นใจซื้ อ ความภักดี ต่อตราสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อสิ นค้าความ
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เกี่ยวพันสู งและสิ นค้าความเกี่ยวพันต่า ที่มีการจัดการตลาดเชิงกิจกรรม ผลการวิจยั พบว่าการมีส่วน
ร่ วมกับการตลาดเชิ งกิ จกรรม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค การศึกษา
ดังกล่าวจึงยิ่งสะท้อนความสาคัญและประสิ ทธิ ผลของการตลาดเชิงกิจกรรมต่อการตลาดเชิงรุ กใน
ปั จจุบนั มากยิง่ ขึ้น
การใช้การตลาดเชิงกิจกรรมเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านับวันจะแพร่ หลาย แต่ปัญหาที่จะต้อง
พิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ คือการสร้ างการตลาดเชิ งกิ จกรรมให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของลู กค้าและสามารถเผยแพร่ ข่าวสารแก่ คนส่ วนใหญ่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การทา
กิจกรรมอาจจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับ “ตราสิ นค้า” (Brand Awareness) เพียงอย่างเดียวหรื อ
เพื่อส่ งเสริ มการขายไปพร้อมกันก็ได้ ที่สาคัญคือต้องเตรี ยมพนักงานผูร้ ับผิดชอบไปให้พร้อมและ
พอเพียง การตลาดเชิ งกิ จกรรมที่ดีจะต้องมีการประสานงานกันระหว่างฝ่ ายการตลาด และฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ ต้องวางขั้นตอนและกระบวนการของกิจกรรมก่อนงาน ระหว่างงาน และภายหลัง
งานเพื่ อสร้ า งความพึ ง พอใจและสร้ า งความจดจาในตราสิ นค้า ต่ อผูบ้ ริ โภคอย่างยัง่ ยืน และใน
ขณะเดียวกันต้องบรรลุเป้ าหมายของการจัดงานที่วางไว้ตอนต้นจึงจะถือได้วา่ เป็ นการทาการตลาด
เชิงกิจกรรมอย่างเหมาะสม
Charles M. Mayo ได้กล่าวถึงการออกงานแสดงสิ นค้าใน Reference for Business ว่า
งานแสดงสิ นค้า หรื องานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ เป็ นการควบรวม 2 คุณลักษณะ
ของการสื่ อสารในรู ปแบบของ ธุ รกิ จสู่ ธุรกิ จ ควบรวมเข้ากับ การขายโดยพนักงานขาย งานแสดง
สิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จได้สร้ างโอกาสให้บ ริ ษทพบปะพูดคุ ยกับกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายแบบตัว ต่ อ ตัว
บริ ษทั ใหม่ๆจะได้สร้างฐานลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และทาให้บริ ษทั ขนาดเล็กและขนาด
กลางที่ ไ ม่ ค่ อยได้มี โอกาสได้รับ การติ ดต่ อ จากตัว แทนจาหน่ า ยได้มี โ อกาสใกล้ชิ ดกับ ตัว แทน
จาหน่ายมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายสิ นค้า ด้วยเหตุเพราะงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ
นั้นสร้างความสนใจให้กบั สื่ อได้ และพื้นที่น้ ีก็จะทาให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เป็ นที่รู้จกั และสร้างการ
รับรู ้ของตราสิ นค้าได้มากยิง่ ขึ้น (Charles M. Mayo, 2009)
จากข้อความข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็นถึงการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าที่จะ
เป็ นเครื่ องมือที่บูรณาการทุกส่ วนของการสื่ อสารเข้าด้วยกัน มีความน่าสนใจในการศึกษาเพื่อเรี ยนรู ้
ถึงเครื่ องมือในการสื่ อสารที่ได้ควบรวมหลายๆช่องทางในการสื่ อสารเพื่อสร้างประโยชน์ในระดับ
ภาคธุ รกิจต่อธุ รกิจ
UFI – The Global Association of the Exhibition Industry หรื อสถาบันรับรองมาตรฐาน
การจัดงานแสดงสิ นค้าระดับโลกได้กล่าวถึงประโยชน์ของงานแสดงสิ นค้าไว้วา่
Todays trade shows งานแสดงสิ นค้าในปัจจุบนั
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1) Are a powerful marketing-tool เป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ทรงพลัง
2) Represent themselves as information and sales platforms แสดงได้ถึงข้อมูลและ
ช่องทางการขาย
3) Are important presentation instruments for special market segments เป็ น
เครื่ องมือสาคัญของการนาเสนอสาหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
4) Initiate profits for exhibitors, visitors, organizers, service providers and the local
economy ให้ประโยชน์เบื้องต้นได้กบั ผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า ผูจ้ ดั งาน ผู ้
ให้บริ การ และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
5) Trade show participation การเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ
6) Must be integrated into an overall marketing communications concept จะต้อง
บูรณาการแนวทางขงการสื่ อสารทางการตลาดเข้าด้วยกัน
7) Supporting tools must be adjusted เครื่ องมือสนับสนุนจะต้องถูกปรับใช้
8) Trade show concept must reflect the company`s strategy แนวทางของงานแสดง
สิ นค้าจะต้องตอบสนองกับกลยุทธของบริ ษทั ลูกค้า
9) Benefits ประโยชน์
10) High attention, not only by the target group but also by the media ได้รับควม
สนใจสู ง ไม่เพียงแต่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แต่รวมถึงสื่ อด้วย
11) Remarkable number of contacts with target group at relatively low costs ได้
จานวนผูต้ ิดต่อจานวนมากที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ในราคาที่เป็ นเหตุเป็ นผล
12) Efficient tool to realize Customer Relationship Marketing (CRM) เป็ นเครื่ องมือที่
มีประสิ ทธิภาพเพื่อทาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์
13) Experience with trade shows help to improve and ensure maximum return on
investment ประสบการณ์ของานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจช่วยเสริ มสร้างและสร้างความแน่ใจ
ให้กบั การคืนกาไรสู งสุ ด
จากการศึกษาแนวคิดข้างต้นทาให้ผวู ้ ิจยั รู ้ว่าการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้า
นั้นจะต้องใช้การสื่ อสารเชิงการตลาดอย่างเหมาะสมต่อกิจกรรมซึ่ งทฤษฎีขา้ งต้นสามารถทาให้เห็น
ถึ งโครงสร้ างการวางแผน ไม่ว่าจะเป็ นการจัดกิ จกรรมภายในงาน การพิจารณาจัดงาน ทั้งหมด
ข้างต้นนี้ลว้ นเป็ นการดาเนินงานเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรม
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2.3 แนวคิดเรื่ องงานแสดงสิ นค้ า
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) ที่ได้ให้ความสาคัญของงานแสดงสิ นค้าที่เป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกับ กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ที่ตีพิมพ์ จุลสาร DITP ชี้ ช่องทาง
การค้า โดยได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของงานแสดงสิ นค้าไว้ดงั นี้ การจัดแสดงสิ นค้า (Exhibition)
ลักษณะโดยทัว่ ไปจะเป็ นการจัดงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ตามแพลนเวลาที่กาหนดล่วงหน้าในงาน
แสดงสิ นค้านั้นไว้แล้ว โดยบุคคลหรื อองค์การที่จดั งานแสดงสิ นค้าเรี ยกว่าผูจ้ ดั งาน ผูจ้ ดั งานเป็ นได้
ทั้งองค์การที่เป็ นเอกชนและหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่ งความสาคัญของการจัดงาน
แสดงสิ นค้า มี 5 ประการ ได้แก่
1) งานแสดงสิ นค้าเป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผูป้ ระกอบการ รวมไปถึง
การเปรี ยบ เทียบสิ นค้ากับคู่แข่ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานพิจารณาคัดเลือกสิ นค้าหลากหลาย
ได้อย่างใกล้ชิด
2) งานแสดงสิ นค้าช่วยกระตุน้ ให้เกิดการวิจยั และพัฒนาสิ นค้าใหม่ เนื่องจากนิยมจัด
ขึ้นเพื่อแนะนาสิ นค้าและทดสอบตลาดรวมไปถึงผลตอบรับของสิ นค้าเพื่อที่จะนามาปรับปรุ งสิ นค้า
และบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
3) งานแสดงสิ นค้าเป็ นแหล่งรายได้สาหรับผูใ้ ห้การสนับสนุนในการจัดงานแสดง
สิ นค้าเช่น สมาคม
4) งานแสดงสิ นค้าก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศเจ้าภาพและกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
5) งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งการพบปะระหว่าง
ผูซ้ ้ือและผูข้ ายจะทาให้กิจกรรมทางการค้าเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
Gouvea de Souza (2010) ที่ได้กล่ าวไว้ว่า การวางแผนการทางานแสดงสิ นค้าเพื่อให้
ประสบความส าเร็ จได้น้ ันต้องประกอบไปด้วยหลัก การเบื้ องต้น 3 ข้อ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษในงานวิจยั ที่มีชื่อว่า Museographic Transposition: The
Development of a Museum Exhibit on Animal Adaptations to Darkness ดังต่อไปนี้
1)Reference Knowledge แหล่งอ้างอิงความรู ้ หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
แสดงสิ นค้าทั้งหมด เช่น หน่วยงานที่เก่ยวข้อง
2)Exhibition Program รายละเอียดต่างๆที่เป็ นขั้นเป็ นตอนซึ่ งเกิดจากการหาข้อมูลจาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูลข้างต้น เพื่อจัดทากิจกรรมภายในงาน รู ปแบบการจัดงาน สถานที่
3)Exhibition การดาเนินงานแสดงสิ นค้าให้เกิดขึ้นจริ ง จนก่อให้เกิดความเข้าใจของผู ้
เข้าชมงาน
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ซึ่ งสามารถอธิ บายผ่านภาพกระบวนการทางาน Exhibition เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของ Gouvea de Souza ได้ดงั นี้

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิกระบวนการทางาน Exhibition โดย Gouvea de Souza
ทีม่ า: http://journals.openedition.org/educationdidactique/763
จากการศึกษาแผนภูมิขา้ งต้นอธิ บายได้ว่าการทางานเพื่อก่อให้เกิดความสาเร็ จในการ
สื่ อสารผ่านงานแสดงสิ นค้านั้น จะต้องเรี ยงร้อยผ่านกระบวนการวางแผนทั้งสิ้ น ซึ่ งแผนภูมิดงั กล่าว
ทาให้ผวู ้ จิ ยั เข้าใจถึงรู ปแบบการทางาน Exhibition อย่างเป็ นระบบอย่างชัดเจน
ซึ่งคณะทางานของจุลสาร ชี้ช่องทางการค้า (2558) กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์ กล่าวเชิ งสนับสนุ นว่า “กรมส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์
เน้นส่ งเสริ มให้ผูป้ ระกอบการได้เรี ยนรู ้ถึงการเพิ่มช่ องทางการตลาดอีกวิธีหนึ่ ง นัน่ คือ “การออก
งานแสดงสิ นค้า” รวมถึงแนะนาวิธีการเตรี ยมความพร้อมให้ผูป้ ระกอบการได้รู้จกั การใช้กลยุทธ์
ทางการตลาดให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมาก อาทิ การเตรี ยมพร้อมทั้งฝ่ ายการตลาดและทีมขาย การหยิบ
จับกลวิธีในการโปรโมทสิ นค้า การมีโปรโมชั่นที่จูงใจเรี ยกลู กค้าในงาน ซึ่ งหากพิจารณาอย่า ง
ละเอี ยดแล้วจะพบว่าการออกบู ธ แสดงสิ นค้าไม่ ได้มีป ระโยชน์เพีย งแค่ แสดงสิ นค้า หรื อบริ ก าร
เท่านั้น เพราะยังมีประโยชน์ซ่อนเร้นที่ช่วยให้เราสามารถสยายปี กและเพิ่มโอกาสเติบโตในอนาคต
อย่างมัน่ คงได้อีกด้วย”
ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็ นถึงความสาคัญของงานแสดงสิ นค้าในฐานะเครื่ องมือในการสื่ อการ
ของงานการจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) เป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการสื่ อสารการตลาดขององค์กร
ที่ตอ้ งการสื่ อสารถึ งผูบ้ ริ โภคหรื อสื่ อสารเพื่อภาคธุ รกิจ ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในกิจกรรมทางการตลาดที่
หลายๆองค์กรใช้ในการช่ วยประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมื อทาง
การตลาดที่แบบพบผูซ้ ้ื อได้โดยตรง ปั จจัยหลักที่ทาให้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
ทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพคือ การให้ผซู ้ ้ื อมีส่วนร่ วมในการนาเสนอหรื อสาธิ ตผลิตภัณฑ์ ผูเ้ ข้า
ชมงานแสดงสิ นค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ ยวกับสิ นค้าได้โดยตรง นอกจากจะเกิ ดธุ รกิ จ
ภายในงานแล้ว ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าก็สามารถสอบถามความต้องการจากผูซ้ ้ื อหลายๆบริ ษทั เพื่อประ
กอบการดาเนิ นธุ รกิ จของตัวเองให้ตรงต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อีกด้วย ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้าอาจมา

30
จากต่างประเทศที่ตอ้ งการทาธุ รกิ จในประเทศที่มาร่ วมแสดงสิ นค้าจึงต้องศึกษาถึงความต้องการ
หรื อแนวโน้มของผูซ้ ้ื อในประเทศนั้นๆ
การใช้พ้ืนที่ของงานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดยังสามารถเข้าถึง
กลุ่ ม ผูซ้ ้ื อได้โดยตรง รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นได้ ทดลอง-สาธิ ตผลิ ตภัณ์ ไ ด้ สร้ า งเครื อข่ า ยของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดี ยวกันได้ การร่ วมงานแสดงสิ นค้าจึงสามารถสร้างบทบาทของผลิ ตภัณฑ์ในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเดียวกันได้ต้ งั แต่ตน้ น้ าจนถึงปลายน้ า
จากบทเรี ยนวิ ช า BA230-Marketing Communication Exhibitions and Trade Shows
ตี พิ ม พ์โดย Hillary Ferguson (2559) ของมหาวิทยาลัย IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS
ประเทศตุรกี ที่ได้กล่าวถึงงานแสดงสิ นค้าไว้วา่
งานแสดงสิ นค้าเป็ นอีเวนท์ชวั่ คราวที่มีจุดประสงค์เพื่อจัดแสดงสิ นค้า หรื ออาจมีการ
ขายสิ นค้าด้วย โดยปกติแล้วจะมีลกั ษณะจาเพาะของหัวข้อในการจัดงานในแต่ละครั้ง ตลอดจนมี
ลัก ษณะจาเพาะของประเภทสิ นค้า หรื อกลุ่ ม ของผูเ้ ข้าชมงาน งานแสดงสิ นค้าจะมี การประชุ ม
สาหรับผูข้ ายแต่ละประเภทที่มาร่ วมแสดงสิ นค้าเพื่อสาธิ ตสิ นค้าให้กบั กลุ่มผูซ้ ้ื อเป้ าหมาย สิ่ งเหล่านี้
คือการสร้างให้มีพ้นื ที่ที่รวบรวมทั้งผูซ้ ้ืและผูข้ ายเข้ามารวมตัวในพื้นที่เดียวกัน
เหตุ ผ ลที่ จ ะเข้ า ร่ วมงานแสดงสิ น ค้า คื อ 1) ได้ พ บปะกั บ ลู ก ค้า ใหม่ ๆ (Meet new
customers) 2) ต่อยอดภาพลักษณ์ ของบริ ษทั (Enhance company image) 3)ได้มีปฏิกิริยาตอบสนอง
กันระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย(Interact with customers) 4) โปรโมทสิ นค้าที่มีอยู่ในปั จจุบนั (Promote
existing products) 5) เปิ ดตัวสิ นค้าใหม่(Launch new products) 6) รู ้สถานการณ์ปัจจุบนั ของคู่ แข่ง
(Get competitor intelligence) 7) เผชิ ญ หน้า กับ คู่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิ จ (Keep up with competitors) 8) มี
ปฏิ กิริยาตอบสนองกันได้ระหว่างบริ ษทั และตัวแทนจาหน่ าย(Interact with distributors) 9) ค้นหา
ความต้องการทัว่ ไปของตลาด(General market research) 10) รั บยอดขาย(Take sales orders) 11)
พบปะกับตัวแทนจาหน่ายรายใหม่ๆ(Meet new distributors) (Ferguson, 2017)
จากที่ได้กล่าวมานี้จึงเห็นได้วา่ งานแสดงสิ นค้าเป็ นพื้นที่สาหรับการสื่ อสารการตลาดที่
ตอบสนองให้กบั บริ ษทั ได้ต้ งั แต่ผูผ้ ลิต ผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ช้ และตัวแทนจาหน่าย ตลอดจนรู ้สถานการณ์ของ
คู่แข่งทางธุ รกิจได้อีกด้วย
จุ ล สารและแนวคิ ดที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง นั้นก็ ท าให้เข้า ใจได้ถึ ง เหตุ ผลในงานวิจยั ของนาย
โสฬส แป้ นพัฒน์, 2558 ที่สอดคล้องกับบทความของ วราภรณ์ ฉัตราติชาต, 2558 ว่า “การสื่ อสาร
การตลาดผ่า นกิ จกรรมเป็ น การตลาดเชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Marketing) ซึ่ งเป็ นปั จ จัย
สนับสนุ นให้การจัดงานแสดงสิ นค้าและ การสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมได้รับความสนใจมาก
ขึ้น ในการสื่ อสารการตลาดกับกลุ่ม เป้ าหมาย เนื่องจาก ปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันสู งในโลกธุ รกิ จ
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องค์กรหลายๆ องค์กรยากที่จะสร้างความแตกต่างของแบรนด์ที่ตวั ผลิตภัณฑ์ เช่น ประโยชน์หรื อ
การใช้งานของสิ นค้าหรื อบริ การ ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงหันมาให้ความสนใจที่ การสร้างความ
แตกต่างที่การสร้างประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์กรหรื อแบรนด์”
จากการศึกษาแนวคิดเรื่ องงานแสดงสิ นค้าที่มีความสาคัญในการสื่ อสารการตลาดใน
ยุคปั จจุบนั และผูว้ ิจยั จะนามาใช้ในงานวิจยั เพื่อวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการทางานและอธิ บาย
ปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนภูมิทศั น์สื่อจาก Mass Media สู่ แพลตฟอร์ มที่เป็ นรู ปแบบของงานงาน
แสดงสิ นค้า และทาให้เข้าใจในความสาคัญของการจัดงานและการวางแผนเพื่อให้เกิ ดงานแสดง
สิ นค้า
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
การวางแผนการสื่ อ สาร การตลาด (cctvbang, 2017) หัว ใจส าคัญ ของการสื่ อ สาร
การตลาดอยู่ที่ ก ารวางแผน การวางแผนการสื่ อ สาร การตลาด ส าหรั บ งานกล้อ งวงจรปิ ด มี
ประสิ ทธิ ภาพย่อมมีโอกาสที่ตราสิ นค้านั้นจะประสบความสาเร็ จสู งยิ่งขึ้นตามไปด้วย แนวคิดด้าน
การวางแผนการสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย ระดับของการวางแผนการสื่ อสารการตลาดใน
องค์กร และ กระบวนการวางแผนการสื่ อสารการตลาด เพื่อให้ผูอ้ ่านสามารถนาไปใช้ในการวาง
แผนการสื่ อสารการตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความหมายของการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
กระบวนการกาหนดขั้นตอนหรื อวิธีการสื่ อสารการตลาด ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การกาหนดกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาด การกาหนดงบประมาณและระยะเวลา และการกาหนดแนวทางการประเมินผล
แผนการสื่ อสารการตลาด ควรยึดหลักการวางแผนจากฐานศูนย์ ซึ่ งเป็ นการวางแผนบนพื้นฐานของ
เงื่อนไขและสภาวะแวดล้อม ณ ปัจจุบนั เป็ นหลักในการพิจารณา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
เป้ าหมายขององค์กรที่ต้ งั ไว้
กระบวนการวางแผนการสื่ อสารการตลาด
ในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดของนักวิชาการต่าง ๆ พอสรุ ปได้ถึงกระบวนการ
วางแผนการสื่ อสารการตลาดออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้คือ
1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การกาหนดวัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาด
4. การกาหนดเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
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5. การกาหนดงบประมาณและระยะเวลา
6. การประเมินผล
การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ เป็ นองค์ประกอบแรกที่ นัก สื่ อสารการตลาดต้องท าการ
วิเคราะห์ เพื่อให้เข้าใจในสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่เกิ ดขึ้ นกับสิ นค้าและบริ การว่าเป็ นอย่างไรและมี
ปั ญหาที่ สาคัญอะไรบ้าง นับว่าเป็ นการวางแผนจากฐานศูนย์อย่างแท้จริ ง เครื่ องมือกลยุทธ์ที่นกั
สื่ อสารการตลาดมักจะนิ ยมนามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และ อุปสรรค ของสิ นค้าและบริ การ ถือเป็ นการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
เช่น พิจารณาทั้งในเรื่ องของบุคลากร การจัดการผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่ายของผลิ ตภัณฑ์
การส่ งเสริ มการตลาดของผลิตภัณฑ์ ราคาของผลิตภัณฑ์ ฐานะทางการเงินขององค์กร ภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ชื่ อเสี ยงขององค์กร และกาลังการผลิตสิ นค้าขององค์กร การวิเคราะห์โอกาส และ
อุปสรรค ถือเป็ นการพิจารณาสภาวะแวดล้อมว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นปั จจัยสนับสนุนและเป็ นปัจจัย
เหนี่ ยวรั้ งการเติ บโตขององค์กร เมื่อเราทาการวิเคราะห์สถานการณ์ แล้วเราก็จะเข้าใจสภาพของ
ปั ญหาที่ ก าลัง เกิ ดขึ้ น ณ ปั จจุ บ นั ขององค์ก รได้เป็ นอย่างดี นัก สื่ อสารการตลาดสามารถท าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ในประเด็นอื่น ๆ ได้อีกเพิ่มเติมได้แก่ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่
แข่งขัน และการวิเคราะห์สภาพตลาด เป็ นต้น
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายการสื่ อสารการตลาด นักสื่ อสารการตลาดสามารถดาเนินการ
ใน 3 ขั้นตอน คือ การแบ่งส่ วนการตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งครองใจ
1) การแบ่งส่ วนตลาด แบ่งผูบ้ ริ โภคของสิ นค้าและบริ การออกเป็ นกลุ่มย่อยตามเกณฑ์
ต่าง ๆ โดยอาจเลื อกใช้เกณฑ์ทางลักษณะประชากร เกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ เกณฑ์ทางลักษณะและ
จิตวิทยา เกณฑ์ทางสังคมและวัฒนธรรม และเกณฑ์ทางพฤติกรรม ในทางปฏิ บตั ินิยมใช้หลาย
เกณฑ์ในการแบ่งเพื่อให้ได้กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความละเอียดเพียงพอสามารถเลือกเป้ าหมายออกมาได้
อย่างชัดเจนและมีประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนสื่ อโฆษณาในลาดับต่อไป
2) การเลือกตลาดเป้ าหมาย นักสื่ อสารการตลาดทาการเลือกตลาดเป้าหมายตามที่แบ่ง
ในชั้นแรก ควรเลือกตลาดเป้ าหมายที่มีศกั ยภาพในการสื่ อสารมากที่สุด ซึ่ งได้เลือกกลุ่มเป้าหมายได้
3 วิธี คือ การตลาดแบบไม่แตกต่าง การตลาดแบบแตกต่าง และการตลาดแบบเจาะ หลักสาคัญใน
การเลือกตลาดเป้ าหมาย 4 ประการได้แก่ ต้องสามารถระบุได้ มีขนาดที่ใหญ่เพียงพอ มีความคงทน
และสามารถเข้าถึงได้ ในการเลือกกุล่มเป้ าหมายในแต่ละตราสิ นค้านั้น นักสื่ อสารการตลาดควรทา
การเลือกจากเกณฑ์ต่าง ๆ ร่ วมกันเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชดั เจนที่สุด
3) การกาหนดตาแหน่งครองใจ การกาหนดจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการนาเสนอ
ให้เข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้การสื่ อสารโฆษณานั้นมีความเด่นชัดในจิอตใจของผูบ้ ริ โภค
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ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด หลักสาคัญของการวางตาแหน่งครองใจ นักสื่ อสารการตลาดควร
กาหนดตาแหน่ งครองใจที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งขัน และไม่ควรมีตาแหน่ งครองใจมาก
จนเกินไปเพราะอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสนได้
การกาหนดวัตถุ ป ระสงค์ก ารสื่ อสารการตลาด นักสื่ อสารการตลาดจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์วา่ มีเป้ าหมายอย่างไร ซึ่ งควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการตลาด สิ่ งที่สาคัญที่นกั
สื่ อสารการตลาดพึงตระหนัก คือ วัตถุประสงค์ที่มีลกั ษณะแตกต่างจากวัตถุประสงค์ทางการตลาด
คื อจะมี ลกั ษณะที่ เน้นในด้านยอดขาย อัตราการเติบโตของยอดขาย กาไร และส่ วนครองตลาด
มากกว่า เช่ น ต้องการเพิ่มยอดขายจากปี ที่แล้ว 3% ภายในสิ้ นปี เป็ นต้น แต่หากเป็ นวัตถุประสงค์
ของการสื่ อสารการตลาดจะเน้นที่เป้ าหมายเชิงผลกระทบทางการสื่ อสารที่มีต่อพฤติกรรมของผูร้ ับ
สสารมากกว่า เช่ น ต้องการให้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย 60% จดจาตราสิ นค้าได้ภายใน 6 เดือน หรื อให้
กลุ่มเป้ าหมายเกิดทัศนคติในเชิงบวกกับตราสิ นค้าภายใน 3 เดือน เป็ นต้น นักสื่ อสารการตลาดจึง
ควรทาความเข้าใจแบบจาลองผลกระทบทางการสื่ อสารเพื่อที่จะได้นามากาหนดวัตถุประสงค์ใน
การสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การตั้งงบประมาณและระยะเวลานักสื่ อสารการตลาดสามารถตั้งงบประมาณได้ 2
แนวทาง คือ การกาหนดงบประมาณจากบนลงล่าง และ การกาหนดงบประมาณจากล่างสู่ บน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การกาหนดงบประมาณจากบนลงล่างเป็ นการกาหนดวงเงินการสื่ อสารการตลาด
โดยงบประมาณในแนวทางนี้ ไม่ได้คานึ งถึงหลักการในทางทฤษฏีมากนักเป็ นแนวทางที่ผบู ้ ริ หาร
ระดับสู งใช้กนั มากที่สุด เนื่องมาจากเป็ นประเพณี ที่สืบทอดกันมา และความปรารถนาของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งเองที่ตอ้ งการจะควบคุมงบประมาณอย่างเคร่ งครัด ด้วยแนวทางนี้สามารถกาหนดได้หลาย
วิธีดงั นี้ การกาหนดเท่าที่สามารถหาได้การกาหนดตามอาเภอใจ การกาหนดตามร้อยละของยอดขาย
การกาหนดตามคู่แข่งขัน การกาหนดตามผลตอบแทนจากการลงทุน
2) การกาหนดงบประมาณจากล่างสู่ บน เป็ นการกาหนดวงเงินการสื่ อสารการตลาด
เพื่อแก้ไขข้อจากัดของแนวทางแรก เนื่องจากการกาหนดในแนวทางแรกนั้นงบประมาณที่จดั สรร
จากผูบ้ ริ หารระดับสู ง มักไม่ค่อยสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของการสื่ อสารการตลาด ทาให้กลยุทธ์
การสื่ อสารการตลาดที่ต้ งั ไว้ไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในการกาหนด
งบประมาณในแนวทางนี้จึงเริ่ มมีการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยเริ่ มการกาหนดวัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาดก่อน นักสื่ อสารการตลาดจะกาหนดกิจกรรม
แผนงาน และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั จึงทาการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะใช้ใน
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กิจกรรมดังกล่าว แล้วนาเสนอผูบ้ ริ หารเพื่อเสนอขอให้ผบู ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิ เรี ยกวิธีการกาหนด
งบประมาณในลักษณะนี้วา่ “การกาหนดงบประมาณจากวัตถุประสงค์และงานที่ทา”
การประเมินผล แผนการสื่ อสารการตลาดในการประเมินผลสามารถแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท คือ การประเมินผลในภาพรวม หมายถึ งการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
สื่ อสารทั้งหมดโดยรวม และการประเมินแต่ละเครื่ องมือ ซึ่ งเป็ นการประเมินผลแต่ละเครื่ องมือการ
สื่ อสาร เช่ น การประเมินทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภค หลังจากเปิ ดรับชื้ นงานโฆษณา หรื อการประเมิน
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในการจัดกิจกรรมทางการตลาด ซึ่ งวิธีการประเมินสามารถแบ่งออกเป็ น
2 วิธีคือ การใช้วิธีการวิจยั เชิ งปริ มาณ ได้แก่การใช้แบบสอบถามทาการสารวจกับกลุ่มเป้ า หมาย
และการใช้วิธีการวิจยั เชิง คุณภาพ ได้แก่ การสังเกต การใช้สนทนากลุ่มย่อย หรื อการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึก ช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่มีความลึกซึ้งยิง่ ขึ้น
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวถึงการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้วา่ เครื่ องมือ
การติ ดต่อสื่ อสารการตลาด (Integrated Marketing Communication-IMC) จะใช้การติดต่อสื่ อสาร
ทุกรู ปแบบที่เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้น หรื อเป็ นสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ (Exposure) ทุกรู ปแบบ
รู ปแบบต่าง ๆ ของ IMC ซึ่ งตัวอย่าง รู ปแบบเหล่านี้อาจจะไม่ครบถ้วนตามรู ปแบบของ IMC แต่เป็ น
รู ปแบบที่นิยมใช้กนั มาก เพราะว่าความคิดทางวิชาการใหม่ๆ จะเกิดขึ้นเสมอโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การโฆษณา (Advertising) เป็ นรู ปแบบของการสร้างการติดต่อสื่ อสารด้านตรา
สิ นค้า (Brand contact) การโฆษณาใช้ในกรณี ต่อไปนี้
1.1) ต้องการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Differentiate product) อย่าง
รวดเร็ วและกว้างขวาง
1.2) ต้องการยึดตาแหน่ งครองใจสิ นค้า (Brand positioning) ตัวอย่าง ต้องการ
สร้าง positioning ว่าโพรเทคส์ เป็ นสบู่ป้องกันแบคทีเรี ย รี จอยส์เป็ นแชมพูที่มีตาแหน่งผลิ ตภัณฑ์
ว่าเป็ น 2 in 1 ซึ่ งผลิ ตภัณฑ์ แรกที่ เข้าสมาในตลาดก่ อน คือ Dimension 2 in 1 แต่ Dimension ใช้
โฆษณาน้อย ดังนั้น รี จอยส์ จึงสามารถยึดครอง positioning การเป็ น 2 in 1 ได้ดีกว่า ดังนั้นโฆษณา
จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ ถ้าไม่มีการทาโฆษณาก็เหมือนกับว่าเราไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในตราสิ นค้า
1.3) ใช้การโฆษณาเมื่อต้องการสร้างผลกระทบ (lmpact) ที่ยง่ิ ใหญ่ ตัวอย่าง
โครงการบ้านจัดสรรทายาทเศรษฐีมีกลุ่มเป้าหมายน้อย แต่เพื่อให้โครงการมีความยิง่ ใหญ่ ถือว่า
เป็ นการโฆษณาให้มีผลกระทบทั้งด้านภาพลักษณ์ (lmage) และผลกระทบ (lmpact) ทางด้านการ
พูดคุยในกลุ่มลูกค้า
1.4) ถ้าสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ดีอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งให้ความรู ้กบั คน (Educated) ต้องการย้ า
ต าแหน่ ง สิ น ค้า (Brand positioning) ต้อ งการสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation) ลู ก ค้า มี
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พฤติกรรมที่ไม่ตอ้ งเปลี่ ยนความคิดของลูกค้า ก็ควรใช้การโฆษณา เช่ น แชมพูซันซิ ล หมากฝรั่ง
ล็ อตเต้ โฆษณาบ้า นธรรมดา คุ ณสมบัติบ ้า นไม่ มี แนวความคิ ดใหม่ ๆ เหล่ า นี้ ไ ม่ ต้องเปลี่ ย น
โครงสร้ างความคิ ดของผูบ้ ริ โภคใดๆ ทั้งสิ้ น เพียงสร้างการรู ้ จกั (Awareness) และแสดงจุดขาย
(Selling point)ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (positioning)ที่ชดั เจน
2) การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling) เป็ นสิ่ งสาคัญมาก ซึ่ งจะใช้พนักงาน
ขายในกรณี ต่อไปนี้
2.1) เมื่อสิ นค้านั้นเหมาะสมกับการขายโดยใช้พนักงาน เช่น สิ นค้าประเภทที่ขาย
ตามบ้าน (Door to door selling) ไม่วา่ จะเป็ นการประกับชีวติ เครื่ องใช้ไฟฟ้า รวมถึงเครื่ องสาอาง
2.2) เมื่อลักษณะสิ นค้าต้องมีความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge)เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความสลับซับซ้อนซึ่ งไม่สามารถจ่ายผ่านสื่ อมวล ชน (Mass media)ได้ สิ นค้าพวกนี้
ได้แก่ เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ องทาน้ าแข็ง เครื่ องจักร รถยนต์ เครื่ องยนต์ สิ นค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ จึง
ต้องอาศัยพนักงานขายช่วยอธิ บาย เพราะไม่สามารถใช้สื่อโฆษณาอธิ บายได้ชดั เจน
2.3) หน่ วยงานขายจาเป็ นต้องใข้ในกรณี ที่สินค้านั้นต้องการบริ การที่ดี (Good
sales services)ซึ่ งจาเป็ นจะต้องใช้คนให้บริ การประกอบการขายสิ นค้านั้นด้วย โดยพนักงานขายจะ
เป็ นผูบ้ ริ การแนะนา ติดตั้งซ่อมบารุ ง ซึ่ งพนักงานขายมีบทบาทสาคัญมากขึ้น
3) การส่ งเสริ มการขาย (Sale promotion) มีวตั ถุประสงค์ของการวางแผน ดังนี้
3.1) การดึงลูกค้าใหม่ (Attract new users) การที่จะดึงลูกค้าให้มาซื้ อสิ นค้านั้น
จะต้องลดอะตราเสี่ ยงจากการใช้สินค้า ใหม่ให้กบั ผูบ้ ริ โภค การลด แลก แจก แถม เป็ นวิธีหนึ่ งที่
จะลดความเสี่ ยงได้ เป็ นสิ่ งที่จะเอาชนะความเฉื่อยชา (lnershier) ของการคิดเปลี่ยนแปลง
3.2) การรั ก ษาลู กค้า เก่ า ไว้ (Hold current customer) ในกรณี ที่ คู่แข่ ง มี การออก
สิ นค้าใหม่ลูกค้าอาจจะเกิ ดความสนใจและมีความคิด อยากจะทดลองใข้สินค้าใหม่ ดังนั้นจะต้อง
แก้ไขโดยทาให้ไม่เป็ นไปตามความคาดหมาย (Off set หรื อ dilute) ซึ่งเป็ นการลดความเข้มข้นลง
ด้านการส่ งเสริ มการขาย ลูกค้ามีความสนใจในสิ นค้าใหม่แต่ยงั ไม่แน่ใจในคุณภาพของสิ นค้า ซึ่ ง
ตราสิ นค้าเก่าที่ใช้จนแน่ใจในคุณภาพแล้วมีการส่ งเสริ มการตลาดในกรณี การ เปลี่ยนใจจะยากมาก
3.3) การส่ งเสริ มลูกค้าในปั จจุบนั ให้ซ้ือสิ นค้าในปริ มาณมาก (Load present user)
กรณี น้ ี อาจจะไม่เกี่ ยวข้องกับคู่แข่งขัน แต่เกิ ดขึ้ นเพราะไม่แน่ ใจว่าลู กค้า จะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีก
หรื อไม่ เช่น น้ ายาล้างจานเมื่อผูบ้ ริ โภคใช้หมดแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาซื้ อสิ นค้าอีกหรื่ อไม่ สิ่ ง
นี้ จึงเป็ นปั ญหาที่ตอ้ งแก้ไข โดยทาอย่างไรลูกค้าจึงจะซื้ อสิ นค้าในจานวนมาก เช่น ให้คูปองมูลค่า
15 บาท กับน้ ายาล้างจานขนาด 10 บาท เพื่อไปซื้อน้ ายาล้างจานขนาดแกลลอน
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3.4) การเพิ่มอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ (Increased product usage) เกิดขึ้นเมื่อต้องการ
ให้ผูบ้ ริ โภคใช้สินค้ามากขึ้นกว่าเดิ มหรื อใช้อย่างต่อ เนื่ อง ตัวอย่าง การสะสมไมล์ เพื่อให้ใช้
บริ การจากสายการบินนั้นอย่างต่อเนื่อง บัตรเครดิตอาจกาหนดว่าถ้าใครใช้ถึง 50,000 บาทภายใน
3 เดือน จะได้ของแถมโดยการสะสมคะแนน
3.5) การส่ งเสริ มการขายทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดการยกระดับ (Trade up) โดยให้ซ้ื อ
สิ นค้าที่มีมูลค่าสู งขึ้น มีขนาดใหญ่ข้ ึน หรื อมีคุณภาพดี ข้ ึน ตัวอย่าง ให้ผูบ้ ริ โภคนารถยนต์โต
โยต้ารุ่ นเก่ารุ่ นใดก็ได้มาแลกซื้ อรถยนต์รุ่นใหม่
3.6) การเสริ มแรงการโฆษณาในตราสิ นค้า (Reinforce brand advertising) เมื่อ
โฆษณาไปแล้วควรใช้การส่ งเสริ มการตลาด เช่น โปสเตอร์ โมบาย ป้ ายแขวน แผ่นพับ ใบปลิว
ชั้นวางที่ พูดได้ (Shelf talker) เมื่ อผูบ้ ริ โภคเดิ นผ่านก็จะพูดคุยกับผูบ้ ริ โภค เป็ นการเพิ่มการรู ้จกั
(Increased awareness) และสร้ า งผูร้ ั บ ข่ า วสาร (Audienceship) เกิ ด ความได้เ ปรี ย บบนชั้น วาง
(Shelf advantage) สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภค
4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation) ใช้กรณี ต่อไปนี้
4.1) ใช้การให้ข่าวและประขชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่ งคุ ณสมบัติอื่นๆ ไม่สามารถสร้ างได้เหนื่ อกว่าคู่แข่ง คุ ณสมบัติต่างๆ ของผลิ ตภัณฑ์เท่า
เที ยมกับคู่แข่ง ภาพลักษณ์ จะเป็ นสิ่ ง เดี ย วที่ จะสร้ างความแตกต่ างในผลิ ตภัณฑ์ได้ดี เมื่อสิ่ ง อื่ น
เท่ า กันหมดภาพลัก ษณ์ จึง เป็ นสิ่ ง เดี ย วที่ เหลื ออยู่เพื่อใลช้ใ น การต่ อสู ้ ไ ด้ โดยใล้เรื่ องราว และ
ตานาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบกันได้ยากมาก ตัวอย่างปูน TPI จะทาปูนให้มีคุณสมบัติ
ต่างๆ เท่าสยามซี เมนต์ ทางด้านคุณภาพ ความสามารถในการทางาน และคุณสมบัติต่างๆ ได้ แต่จะ
บอกว่ามีประวัติอนั ยาวนานเหมือนสยามซีเมนต์ยอ่ มทาไม่ได้
4.2) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู ้กบั บุคคล สิ นค้า
บางชนิ ดจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อคนมีความรู ้ ในตราสิ นค้านั้นจึงต้องอธิ บายถึงคุ ณสมบัติ
เกี่ ยวกับสิ นค้า สมมติ ว่าขายเนื้ อโกเบซึ่ งมีราคาที่แพงกว่า เนื้ อธรรมดา เนื้ อสันในธรรมดาราคา
กิ โลกรัมละ 200 บาท เนื้ อสหรัฐอเมริ กาขายกิ โลกรัมละ 350 บาท เนื้ อโกเบขายกิ โลกรัมบะ 420
บาท ในกรณี น้ ี จะต้องให้ความรู ้ ในคุณสมบัติขจองเนื้ อโกเบว่านุ่ ม ไม่เหนี ยวไม่มีพงั ผืด ผูบ้ ริ โภค
จะต้องมองเห็นค่าของเนื้อโกเบเขาจะยอมจ่ายเงินซื้อ
4.3) เมื่ อมี ขอ้ มู ลข่าวสารจานวนมากที่จะสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Values added) ให้กบั
ผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง
30 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในโ)ษณามากๆ ไม่ได้ควรใช้ PR แทนในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากมายที่เป็ นจุดชื่นชมในสิ นค้าเช่น เป็ นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (Brand Knowledge)
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ซึ่งการโฆษณาไม่อาจจะครอบคลุมได้ แต่ขณะเดียวกันโฆษณาเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
สิ นค้า
5) การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing)
การขายทางแคตาล็อก (Catalogue sales) การสัง่ ซื้อทางไปรษณี ย ์ (Mail order) การตลาดทางตรง ใช้
กรณี ต่างๆดังนี้
5.1) เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอในกรณี น้ ีถา้ ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเป็ นใคร
อยู่ที่ไหนจะเป็ นการประหยัด กว่าการใช้สื่อ ถ้ากลุ่มเป้ าหมายมี 8,000 คน ค่าแสตมป์ คนละ 2.50
บาท จะเห็นว่าค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ซึ่ งถูกกว่าที่เราจะไปลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ราคาสู ง ถึงประมาณ
700,000 บาท
5.2) เมื่ อต้องการสร้ างการตลาดที่มีความเป็ นส่ วนตัว (Personalized marketing)
ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมาขยเกิดความรู ้สึกว่า เป็ นการตลาดแบบส่ วนตัวเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับจดหมาย
แล้ว จะรู ้ สึ ก ว่า เป็ นลู ก ค้า ส าคัญ เป็ นลู ก ค้า ที่ ป ระธานบริ ษ ัท รู ้ จ ัก ท าให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี และ
ภาคภู มิใจว่าตนเป็ นบุ ค คลหนึ่ งที่ ไ ด้รับ เลื อกเป็ นกลุ่ มเป้ า หมาย ตัวอย่าง เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของ
คอนโดมิเนียมมูลค่า 20 ล้านบาท เป็ นกลุ่มเป้าหมายของบัตรเครดิตชั้นนา
5.3) ใช้ เ พื่ อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ติ ด ตามผล (Follow up strategy) สมมติ โ ครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จคอนโดมิเนียมมีคนมาเยี่ยม200 คน แต่วา่ มีคนที่สนใจเกิ ดความต้องการ
20 คน ส่ วนอีก 180 คนนั้นเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่ารอและดูไปก่อน เป็ นกลุ่มที่จะต้องติดตามต่อไป ดังนั้น
รอบสองอาจไม่จาเป็ นต้องโฆษณาผ่านสื่ อมวลขน หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ใช้การตลาดทางตรงแทน
โดยใช้จดหมาย ส่ งผ่านไปยังอีก 180 คนนั้น เป็ นการเตือนความทรงจาและการเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
5.4) เป็ นการเตือนความทรงจา (Remind) การใช้ตลาดทางตรงเพื่อติดต่อสื่ อสาร
กับกลุ่มลูกค้าเดิ มและสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดี เช่ น ต่ออายุนิตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ เมื่อใกล้
หมดอายุสมาชิกแล้ว
จากการศึกษาแนวคิดการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ทาให้ผวู ้ ิจยั ได้เข้าใจถึงการ
สื่ อสารโดยใช้หลากหลายองค์ประกอบอย่างสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการรับรู ้ต่างๆกับผูร้ ับสาร ซึ่ ง
จะต้องดาเนิ นการอย่างเป็ นไปในทิศทางเดียวกันตามระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่ งการสื่ อสารผ่านงาน
แสดงสิ นค้านั้นเป็ นการบูรณาการทั้ง 5 ส่ วนเข้าด้วยกัน
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การวางแผนการสื่ อสารการตลาดบริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)” ของ นายคุณากร ภัทรภิญโญพงศ์ ที่มีผลการศึกษาพบว่า บริ ษทั ฯ
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ได้มีการวางแผนอย่างเป็ นขั้นตอนในการสื่ อสารการตลาด มีการดาเนินการวางแผน 6 ขั้นตอน คือ
กาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย โดยการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการสื่ อสาร โดยใช้การค้นหาข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร์ ข้อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ แ ละข้อ มู ล ทางจิ ต วิ ท ยา มาเป็ นกรอบในการค้น หาว่ า
กลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั ตนเองเป็ นใคร ในส่ วนของกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่ อสารนั้น ทาง
บริ ษทั ฯมองว่าการสื่ อสารนั้นจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน และเครื่ องมือการสื่ อสาร
แต่ละเครื่ องมือนั้นต่างก็มีวตั ถุประสงค์ในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป
การสร้างข่าวสารในการสื่ อสารของทาง บริ ษทั เอเชี่ยน พร็ อพเพอร์ ต้ ี ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน) มี เนื้ อหาของสารไปในทิศทางเดี ยวกันในทุกเครื่ องมือสื่ อสารที่ทางบริ ษทั ฯ ใช้
เพื่อให้การสื่ อสารนั้นมีความสอดคล้องและส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน โดยที่เนื้ อหาข่าวสารนั้นจะต้อง
สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่ บริ ษทั ฯต้องการได้ และสร้ างข่าวสารที่เหมาะสมกับกลุ่ มเป้ าหมาย การ
ออกแบบข่าวสารก็เช่ นกันที่ตอ้ งทาการออกแบบให้มีจุดยืนของข่าวสารเดี ยวที่จะต้องการสื่ อสาร
โดยที่ข่าวสารนั้นจะต้องสร้างความน่าสนใจ ในส่ วนของการเลือกช่องทางการสื่ อสาร โดยคานึงถึง
วัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสารการตลาดแต่ละครั้ งและต้องสอดคล้องกับงบประมาณที่องค์กรได้
จัดตั้งไว้ โดยยึดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นหลัก และช่ องทางการสื่ อสารนั้นจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งวิจยั ฉบับนี้ มีความสอดคล้องกันในส่ วนของการวางแผนการสื่ อสารการตลาด และ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ แต่ก็ยงั มีความต่างของกลุ่มเป้ าหมาย สิ นค้า วิธีการ เครื่ องมือ
และลักษณะของธุ รกิจที่ทาการสื่ อสาร เนื่องจากเป้ าหมายที่ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษานั้นไม่ใช่ลกั ษณะของ
การตัดสิ นใจหรื อรับรู ้สินค้าเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อส่ วนตัว
วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง “กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์ของ
องค์กรธุ รกิ จในประเทศไทย” งานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ นความพยายามที่จะทาความเข้าใจกับการบริ หาร
จัดการกิ จกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์แบบองค์รวม เพราะงานวิจยั เกี่ ยวกับการจัดกิ จกรรม
พิเศษที่ผ่านมาจะเป็ นการศึกษากลยุทธ์หรื อประสิ ทธิ ผลของกิจกรรมพิเศษแต่ละกิจกรรมมากกว่า
การศึกษาเปรี ยบเทียบเพื่อหาแบบแผนของการจัดกิ จกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์ของไทย
ศึกษาความหมายของกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์และแนวทางการเลือกจัดกิจกรรมพิเศษ
ในมุ มมองของนักวิชาชี พจัดกิ จกรรมพิเศษในประเทศไทยรู ปแบบและกระบวนการจัดกิ จกรรม
พิ เศษเพื่ อการสื่ อสารแบรนด์ใ นประเทศไทย ความสัม พันธ์ ข องความคิ ดสร้ า งสรรค์ต่อการจัด
กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การสื่ อ สารแบรนด์ ใ นประเทศไทย รวมทั้ง ทัก ษะส าคัญ หรื อ จ าเป็ นของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานชาวไทยในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์
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ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่านกิจกรรมของวิจยั ฉบับนี้แล้วก็ได้เห็นถึงสิ่ งที่
ต้องศึกษาเพิ่มเติมในส่ วนของการทาการสื่ อสารผ่านกิจกรรมที่ทาขึ้นเพื่อภาคธุรกิจ
วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2557) “บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในกิ จกรรมพิเศษเพื่อ
การสื่ อสารแบรนด์” การจัดกิจกรรมพิเศษเป็ นเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดและสื่ อสารแบรนด์ที่
ได้รับความนิ ยมอย่างสู งจากองค์กรธุ รกิ จ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้องค์กรได้มีปฏิ สัมพันธ์กบั
กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูบ้ ริ โภค รวมทั้งยังช่ วยสนับสนุ นกิ จกรรมการตลาดอื่น ๆ โดยการตอกย้ าการ
รับรู ้แบรนด์ ในการบริ หารจัดการกิจกรรมพิเศษนั้นความคิดสร้างสรรค์เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้
กิจกรรมพิเศษมีความตื่นเต้นเร้าใจสร้างประสบการณ์และความทรงจาที่ดีให้กบั กลุ่มเป้ าหมายที่มา
ร่ วมงาน บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อการสื่ อสารแบรนด์ในประเทศไทย
ในวิ จ ัย ฉบับ นี้ ได้ก ล่ า วถึ ง กิ จ กรรมพิ เ ศษที่ ท าขึ้ น เพื่ อ สร้ า งความประทับ ใจ สร้ า ง
ประสบการณ์ และความทรงจา มีการใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่เจาะจงกลุ่มเป้ าหมายแต่ก็เพื่อสร้างการ
รับรู ้ถึงแบรนด์เท่านั้น ซึ่ งไม่ตรงกับจุดประสงค์ของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ
จากการศึกษางานวิจยั ของ สมปรารถนา พรหมช่วย (2552) เรื่ องการศึกษากลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของคลินิกศัลยกรรมความงาม “เมโกะคลินิก” ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของเมโกะคลินิกเพื่อศึกษาการวางแผนกลยุทธ์
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยที่มีผลต่อการวางกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด และเพื่อ
ศึกษาอุปสรรคของการดาเนินงานตามกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการของเมโกะคลินิก
จะมุ่ ง เน้นในส่ วนของการสื่ อสารการตลาดเพื่อเพิ่ มจานวนลู กค้าที่ ต้องการเปลี่ ย นแปลงรู ปร่ าง
ลักษณะของตนเอง และเพื่อการสร้างความจงรักภักดี ต่อตราสิ นค้า ผูว้ ิจยั ยังคงต้องการศึกษาการ
สื่ อสารการตลาดที่ส่งผลต่อบุคลากรทางการแพทย์ในระดับภาคธุรกิจ
การที่ได้ทบทวนงานวิจยั ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั ยังคงต้องการศึกษาการสื่ อสาร
การตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อภาคธุ รกิ จสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ โดยมีเป้ าหมายของ
การสื่ อสารเป็ นบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลในอุตสาหกรรมการแพทย์ และผูซ้ ้ื อจากทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่ งยังไม่มีงานวิจยั ฉบับใดศึกษาถึงสิ่ งที่ได้กล่าวมาข้างต้น

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั เรื่ องการสื่ อสารการตลาดของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ ในงานวิจยั ครั้งนี้
ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจผ่านองค์ความรู ้ท้ งั หมดในการใช้งานแสดงสิ นค้า เป็ นเครื่ องมือ
ในการสื่ อสารการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการเพื่อการสื่ อสารไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ใช้อุปกรณ์การแพทย์ และการสื่ อสารการตลาดที่ผจู ้ ดั ฯสื่ อสารเกี่ยวกับการจัดงาน Medical Devices
ASEAN ให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ นักวิจยั นักวิชาการ บุคคลากรทางการแพทย์ ได้รับรู ้ถึงการจัดงาน
ผูว้ ิจยั ขอใช้วิธีการศึกษาวิจยั เชิ งคุ ณภาพ เนื่ องจากงานวิจยั นี้ ตอ้ งการศึกษาหาคาตอบว่างานแสดง
สิ นค้าจะเป็ นเครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดแบบธุ รกิ จต่อธุ รกิ จ (B2B) มีวิธีการอย่างไร และ
ผูจ้ ดั การสื่ อสารเกี่ยวกับการจัดงานนี้ออกไปอย่างไร โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ระกอบ, ปัจจัยแห่งความสาเร็ จและล้มเหลวของการสื่ อสาร
การตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าที่ผจู ้ ดั ได้จดั ไว้ให้กบั ผูแ้ สดงสิ นค้าได้สื่อสารไปยังผูเ้ ข้าชมงาน
2. เพื่อศึกษาแผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical
Devices ASEAN เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงานที่สื่อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
2.1 ผูแ้ สดงสิ นค้า (Exhibitor) อันได้แก่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการในธุรกิจ
อุปกรณ์การแพทย์
2.2 ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า (Visitor) อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุ ขและสถานพยาบาล และตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
3.1 การสั มภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้ ซึ่ งถือเป็ นวิธีการที่เก็บข้อมูล
ได้อ ย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นงานแสดงสิ น ค้า เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ มี
องค์ป ระกอบใด และมี ก ารด าเนิ น งานอย่า งไร รวมถึ ง การวางแผนการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด งาน Medical Devices ASEAN ว่า มี ข้ ัน ตอนด าเนิ น การและรายละเอี ย ด
อย่างไรบ้าง ที่ผจู ้ ดั งานใช้เพื่อส่ งไปถึงผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคธุ รกิจ และ
เพื่อส่ งไปถึงผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า กลุ่มผูซ้ ้ือ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้กาคาดการณ์ไว้
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ว่าจะมี Visitor จานวน 4,000 รายและผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า 150 ราย ซึ่ งผูว้ จิ ยั ขอกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เป็ นผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้างานของ บริ ษทั อิมแพคเอ็กซิบิชนั่ แมเนจเมนท์ จากัด โดยแบ่งออกเป็ น 2
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเชิงลึก
3.1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในเรื่ องของการใช้งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่งในการสื่ อสารการตลาด ผูว้ จิ ยั ขอคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งได้แก่ผบู ้ ริ หาร
และระดับหัวหน้างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1.1.1 มร.ซาจิด ฮูเซนี ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่งเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิแผนการจัดงานโดยรวมของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ ที่จะก่อให้เกิดการสื่ อสาร
การตลาดไปยังบุคคลและกลุ่มธุ รกิจได้ท้ งั ในประเทศไทยและต่างชาติ และเป็ นผูช้ ้ ีวดั ความสาเร็ จใน
การทางานแสดงสิ นค้า
3.1.1.2 คุณพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาค
ธุ รกิจ ซึ่งเป็ นผูว้ างแผนการดาเนินงาน และส่ วนประกอบต่างๆที่จะทาให้ผมู ้ าร่ วมแสดงสิ นค้าได้
สื่ อสารไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับธุรกิจกับ
ธุ รกิจ (Business to Business)
3.1.1.3 คุณชานนท์ เอกรัตนกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่งเป็ นผู ้
ดาเนินงานจัดการให้งานแสดงสิ นค้าได้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารตลาดให้กบั ผูร้ ่ วมแสดง
สิ นค้า เพื่อให้เกิดโอกาสทางธุ รกิจที่สูงที่สุดได้
3.1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในเรื่ องของการสื่ อสารการตลาดของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาค
ธุ รกิจ ที่สื่อออกไปให้บุคคลและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้รับรู ้ถึงการจัดงาน
แสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งได้แก่ผบู ้ ริ หาร
และระดับหัวหน้างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
3.1.2.1 คุณเมเบิล ออง เมย์ ย็อค ผูอ้ านวยการการตลาดองค์กร ซึ่งเป็ นผูอ้ นุมตั ิทุก
แผนการตลาดของบริ ษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้นท์ จากัด ที่จะต้องสื่ อสารออกไปนอก
องค์กร เพื่อดูแลภาพลักษณ์และการสื่ อสารในระดับ ธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business)
3.1.2.2 คุณศศิวรรณ แสงนาค ผูจ้ ดั การการตลาดฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ
เป็ นผูว้ างแผนการสื่ อสารของงานแสดงสิ นค้านี้ให้ออกไปสู่ บุคคล กลุ่มธุรกิจและผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงาน ตลอดจนการบูรณาการการสื่ อสารทั้งหมดเพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้บุคคลในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์เข้ามามีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้านี้
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3.1.2.3 คุณอมิเลีย แซม ผูจ้ ดั การการตลาดฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่ งเป็ น
คณะทางานที่นาแผนการทางานของการสื่ อสารงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ของต่างชาติเข้ามาปรับใช้กบั งาน Medical Devices ASEAN ครั้งนี้
ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลทั้งหมดมีความสัมพันธ์กนั ในโครงสร้างการทางานกันดังนี้
ผูอ้ านวยการการตลาดองค์กร
ผูอ้ นุมตั ิทุกแผนการตลาดที่จะต้องสื่ อสารออกไป
ยังภายนอกองค์กร

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ
ผูอ้ นุมตั ิการทางานแสดงสิ นค้าให้เป็ นพื้นที่
เพื่อการสื่ อสารการตลาดและก่อให้เกิดธุรกิจ
สู งสุ ดให้กบั Exhibitor และ Visitor

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ

ผูจ้ ดั การโครงการและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส

เป็ นผูว้ างแผนการสื่ อสารการจัดงาน

งานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ เป็ นผูว้ างแผนการ

ไปยัง Exhibitor และ Visitor

สื่ อสารการตลาดให้กบั Exhibitor

ภาพที่ 3.1 งานแสดงสิ นค้า Medical Devices ASEAN
3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจัยชิ้นนี้
ผูว้ จิ ยั ขอใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ การสัมภาษณ์ที่กาหนดข้อคาถามไว้แบบมี
โครงสร้าง โดยผูว้ จิ ยั จะกาหนดประเด็นคาถามไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความแม่นยา ครบถ้วนในชุด
ข้อมูลที่จะนาไปวิเคราะห์ ทั้งนี้ คาถามที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้เบื้องต้นเพื่อใช้สาหรับสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลัก มีดงั ต่อไปนี้
3.2.1 คาถามที่ใช้ถามผูช้ ่วยผูอ้ านวยการงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ผูจ้ ดั การอาวุโส และ
ผูจ้ ดั การโครงการ ฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ
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3.2.1.1 การวางแผนการสื่ อสารการตลาดที่ผจู ้ ดั วางแผนให้กบั ผูแ้ สดงสิ นค้าได้
สื่ อสารผ่านงานแสดงสิ นค้าคืออะไร
3.2.1.2 แผนการสื่ อสารในกับผูเ้ ข้าชมงานทั้ง 3 กลุ่ม อันได้แก่ Trade Visitor,
Buyer และ Delegate หรื อไม่
3.2.1.3 แผนการสื่ อสารในตามระยะเวลาอย่างไร
3.2.1.4 ภายในงานแสดงสิ นค้าใช้กิจกรรมทางการตลาดใดบ้าง
3.2.1.5 แผนการดาเนินงานเพื่อกิจกรรมทางการตลาด
3.2.1.6 มีหน่วยงานใดให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดบ้าง
3.2.1.7 อุปสรรคหรื อปั ญหาใดบ้างที่จะทาให้การสื่ อสารการตลาดของผูแ้ สดง
สิ นค้าไม่ประสบความสาเร็ จในการสื่ อสารไปยังผูเ้ ข้าชมงานทั้ง 3 กลุ่ม อันได้แก่ Trade Visitor,
Buyer และ Delegate
3.2.1.8 องค์ประกอบใดในการทางานของผูจ้ ดั งานที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็ จใน
การดาเนินการจัดงานแสดงสิ นค้า ในเชิงของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3.2.2 คาถามที่ใช้ถามผูอ้ านวยการการตลาดองค์กรและผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดงานแสดง
สิ นค้าภาคธุ รกิจ
3.2.2.1 การวางแผนการสื่ อสารเพื่อให้กลุ่มคนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
ได้รับรู ้ถึงการจัดงานทั้งกลุ่ม Exhibitor และกลุ่ม Visitor จะต้องใช้ช่องทางการสื่ อสารใดบ้าง
3.2.2.2 จากข้อ 3.3.2.1 เหมือนหรื อต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆหรื อไม่ อย่างไร
3.2.2.3 ผูจ้ ดั งานนาฐานข้อมูลที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไปมาจากที่ไหน และนามาใช้
อย่างไร
3.2.2.4 เนื้อหาที่จะใช้เพื่อทาการสื่ อสารออกไปยังบุคคลทั้งกลุ่ม Exhibitor และ
กลุ่ม Visitor จะต้องเน้นที่เนื้อหาแบบใด
3.2.2.5 จากข้อ 3.3.2.4 มีความเหมือน หรื อต่างกันในบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนั้นอย่างไรบ้าง
3.2.2.6 แผนการสื่ อสารมีการวางแผนกาหนดการตามระยะเวลาไว้อย่างไร
3.2.2.7 อะไรคือปั จจัยที่ทาให้แผนการดาเนินงานใน ข้อ 3.3.2.6 ถูกกาหนดขึ้น
แบบนั้น
3.2.2.8 อุปสรรคหรื อปั ญหาใดที่จะทาให้การสื่ อสารเรื่ องการจัดงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย หากต้องทาให้ผเู ้ ข้าชมงานมีถึง 4,000 คน และผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้ามีถึง 150 คน
3.2.2.9 องค์ประกอบใดในการทาให้การสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนั้นบรรลุ
เป้ าหมายในการรับรู ้ของทั้งกลุ่ม Exhibitor และกลุ่ม Visitor เช่น มีหน่วยงานใดสนับสนุนหรื อไม่
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3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อผูว้ ิจยั ได้บนั ทึกเสี ยงผูใ้ ห้สัมภาษณ์ขอ้ มูลหลัก ผูว้ จิ ยั จะนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล ดัง
ขั้นตอนต่อไปนี้
3.4.1 ถอดเทปสัมภาษณ์และพิมพ์สรุ ปรายละเอียดเป็ นข้อความลงเอกสาร
3.4.2 นาเอกสารที่ได้จากการจัดหมวดหมู่และพิมพ์มาอ่านและเพื่อวิเคราะห์ทาความ
เข้าใจโดยละเอียด เมื่อเห็นข้อมูลที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับงานวิจยั จะทาการเน้นย้าข้อความ ที่ตรง
ประเด็น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และปัญหานาวิจยั โดยทาแบบนี้ทุกข้อ และเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลโดยละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมด
3.4.3 นาเอกสารที่ได้จากการวิเคราะห์หาความสาคัญในขั้นตอนที่ 2 มาอ่านสรุ ปทา
ความเข้าใจ และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา อธิบายสิ่ งที่คน้ พบจากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์มาเป็ นข้อๆ
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์โดยใช้ทฤษฎีในบทที่ 2 เป็ นตัวช่วย

บทที่ 4
ผลการวิจยั
ในการศึกษาเรื่ อง “การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ กรณี ศึกษา:
งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ Medical Devices ASEAN โดย บริ ษทั อิมแพคเอ็กซิบิชนั่ แมเนจ
เมนท์ จากัด” ที่ได้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา 2 มิติ
4.1 มิติที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ, ปั จจัยแห่งความสาเร็ จและล้มเหลว ของการสื่ อสารการตลาดผ่าน
งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ (B2B) ที่ผจู ้ ดั งาน (Organizer) ได้ดาเนินการจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อ
ภาคธุ รกิจให้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดของผูท้ ี่มาร่ วมแสดงสิ นค้าได้สื่อสารไปยังผูเ้ ข้า
ชมงาน โดยมีผใู ้ ห้สัมภาษณ์ ดังนี้
1. มร.ซาจิด ฮูเซนี ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่งเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
แผนการจัดงานโดยรวมของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ ที่จะก่อให้เกิดการสื่ อสารการตลาดไปยัง
บุคคลและกลุ่มธุ รกิจได้ท้ งั ในประเทศไทยและต่างชาติ และเป็ นผูช้ ้ ีวดั ความสาเร็ จในการทางาน
แสดงสิ นค้า
2. คุณพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่ง
เป็ นผูว้ างแผนการดาเนิ นงาน และส่ วนประกอบต่างๆที่จะทาให้ผมู ้ าร่ วมแสดงสิ นค้าได้สื่อสารไปยัง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในระดับธุ รกิจกับธุรกิจ (Business
to Business)
3. คุณชานนท์ เอกรัตนกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุรกิจ ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินงาน
จัดการให้งานแสดงสิ นค้าได้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารตลาดให้กบั ผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า เพื่อให้
เกิดโอกาสทางธุ รกิจที่สูงที่สุดได้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์ท้ งั 3 ท่านเพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้า
เพื่อภาคธุ รกิจ (B2B) ได้ผลการวิจยั ดังนี้
4.1.1 การวางแผนการสื่ อสารการตลาดทีผ่ ้จู ัดวางแผนให้ กับผู้แสดงสิ นค้ าได้ สื่อสารผ่านงาน
แสดงสิ นค้ า
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การสื่ อสารการตลาดที่ ผจู ้ ดั สามารถทาให้เกิดขึ้นผ่านงานแสดงสิ นค้าก็คือการทาให้ 2กลุ่ม
บุคคลที่เป็ นผูซ้ ้ื อและผูข้ ายได้สื่อสารธุ รกิจกัน กลุ่มผูซ้ ้ื อในที่น้ ี ก็คือ Exhibitor กลุ่มผูข้ ายในที่น้ ีก็คือ
Visitor ซึ่ งการสื่ อสารนี้ก็ทาได้ท้ งั ทางอีเมล์ จดหมาย และการได้สื่อสารกันต่อหน้าภายในงาน
คุณซาจิด ฮูเซนี ได้กล่าวถึงหัวใจหลักของงานแสดงสิ นค้าว่า พื้นที่ของงานแสดงสิ นค้าเพื่อ
ภาคธุ รกิ จเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ผูจ้ ดั จะต้องเตรี ยมการให้ผูแ้ สดงสิ นค้าได้ใช้พ้ืนที่ตรงนี้ ให้เกิ ดการ
ปฏิสัมพันธ์ การได้ Branding การได้สาธิ ต การได้พูดคุย ฉะนั้นแต่ละส่ วนที่เราต้องบูรณาการเข้า
ด้วยกัน เช่นมีพ้นื ที่ให้สาธิ ตการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มีผเู ้ ชี่ยวชาญจากแบรนด์น้ นั ๆมาให้ความเข้าใจ
ในสิ นค้า การได้รับฟังผลตอบรับจากการใช้งาน การได้ศึกษาตลาดในอุตสาหกรรมนั้นๆ การได้รู้
ความเป็ นไปของคู่แข่งในตลาดเดียวกัน คือพื้นที่น้ ีไม่ใช่พ้ืนที่เพื่อการซื้ อขาย แต่มนั จะทาให้เกิดการ
รู ้จกั เข้าถึงได้ และอาจซื้อขายได้ในอนาคต
ผูจ้ ดั งานจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างของกลุ่มเป้ าหมายของผูแ้ สดงสิ นค้า และสร้าง
Marketing campaign ขึ้ นมาสาหรั บบุคคลแต่ละกลุ่ ม ซึ่ งจะทาตรงนี้ ได้ก็ตอ้ งมีฐานข้อมูลของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการซื้ อ และผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการขายก่อน การศึกษา Value Chain ของอุตสาหกรรมนั้น
จึงสาคัญมากในการจัดทาแผนการสื่ อสาร การศึกษาแต่ละส่ วนว่ากลุ่มเป้ าหมายแต่ละกลุ่มเค้าสาคัญ
อย่างไร และต้องสื่ อสารอย่างไร จะต้องนาทุกกลุ่มมาวิเคราะห์ก่อน แล้วจึงค่อยวางแผนการสื่ อสาร
หรื อเลือกกิจกรรมและการดาเนินงานที่จะก่อให้เกิดการสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
การออกงานแสดงสิ นค้าถือเป็ นการทาการตลาดอีกช่องทางหนึ่ งที่ได้ประโยชน์ท้ งั ใน
แง่ของการตลาดและการสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจในอนาคต ในปัจจุบนั งานแสดงสิ นค้าไม่ใช่แค่การ
เปิ ดร้านเพื่อขายสิ นค้าอีกต่อไป อีกหนึ่ งช่องทางที่ถือว่าเป็ นกิจกรรมทางการตลาดที่เราผูจ้ ดั งานใช้
บ่อยที่สุดหรื อจะเรี ยกได้วา่ เกิดผลสู งสุ ดก็คือ การทาตลาดแบบ Below the Line เป็ นการสื่ อสารกับ
ลูกค้าแบบเฉพาะกลุ่ม เฉพาะอุตสาหกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด การจัดโรดโชว์
สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การจัดสัมนนาย่อยเพื่อให้ความรู ้คนที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมหรื อการทา
Direct Marketing, Direct Mail, Marketing, Internet Marketing เพื่ อ ส่ ง ข้อ มู ล ไปยัง กลุ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อสร้ างกระแสการบอกต่อของคนในอุตสาหกรรม (ซาจิด ฮูเซนี , การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 21
พฤษภาคม 2561)
มีขอ้ มูลที่น่าสนใจจากคุณชานนท์ เอกรัตนกุล ว่า “ก่อนอื่นจะต้องรู ้จกั อุตสาหกรรม
นั้นๆก่อน เราถึงจะรู ้ความต้องการของอุตสาหกรรมนั้น แล้วผูจ้ ดั ก็ตอ้ งทาให้พ้ืนที่แสดงสิ นค้านั้น
ให้เกิดประโยชน์กบั Stakeholder ทั้งหมดได้ อย่างงานนี้ เกี่ยวกับการแพทย์ ก็ตอ้ งรู ้ก่อนว่าผูซ้ ้ื อกับ
ผูใ้ ช้ในอุตสาหกรรมนี้ คือคนละคนกัน แต่เป็ น Stakeholder เหมือนกัน เราจึงต้องสรรหากิ จกรรม
หรื อการประชุม เพื่อทาให้มีผซู ้ ้ือและผูใ้ ช้มาในงานให้ได้ แล้วการสื่ อสารก็จะเกิดขึ้นจากตรงนั้น คือ
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ถ้าเราจะมีแต่พ้ืนที่และเรี ยกให้คนกลุ่มนี้ มาดูงาน ก็คงไม่มีใครมา แต่ก็ตอ้ งสร้างสรรพื้นที่ของงาน
ให้มีส่ิ งจูงใจให้ผทู ้ ี่ exhibitor ต้องการจะสื่ อสาร ได้ส่งสารไปได้ดว้ ย อย่างในงานนี้ ก็จะเป็ นสัมมนา
และประชุ ม วิชาการ ส่ วนผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จนี้ ก็ใ ช้วิธีข อความอนุ เคราะห์ จากหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องมาจัดประชุ ม เพื่อให้ผแู ้ สดงสิ นค้าแน่ใจได้ว่า Stakeholder ทั้งหมด จะเข้ามาในงาน” (ชา
นนท์ เอกรัตนกุล, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561)
ซึ่ งสอดคล้องกับ Hillary Ferguson (2559) ที่ได้อธิบายถึงงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ
ไว้ใ นบทเรี ย นวิช า BA230-Marketing Communication Exhibitions and Trade Shows ตี พิ ม พ์โดย
Hillary Ferguson (2559) ของมหาวิทยาลัย IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS ประเทศตุรกี
ว่างานแสดงสิ นค้า คือการทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าเกิดประโยชน์ดงั นี้
1) ได้พบปะกับลูกค้าใหม่ๆ
2) ต่อยอดภาพลักษณ์ของบริ ษทั
3) ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย
4) โปรโมทสิ นค้าที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
5) เปิ ดตัวสิ นค้าใหม่
6) รู ้สถานการณ์ปัจจุบนั ของคู่แข่ง
7) เผชิญหน้ากับคู่แข่งทางธุรกิจ
8) มีปฏิกิริยาตอบสนองกันได้ระหว่างบริ ษทั และตัวแทนจาหน่าย
9) ค้นหาความต้องการทัว่ ไปของตลาด
10) รับยอดขาย
11) พบปะกับตัวแทนจาหน่ายรายใหม่ๆ
กาหนดระยะเวลาของการสื่ อสารการตลาดนั้นผูจ้ ดั งานสามารถทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าได้
โดยอาจแบ่งเป็ น Pre-show On-site และ post-show ในช่วงแรกของการสื่ อสารที่ผจู ้ ดั สามารถทาได้
คือการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การผ่านสื่ อออนไลน์ และการทา Road Show เช่ น การจัดงาน
Industry Forum แล้วแทรกข้อมูลที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆไปให้คนในอุตสาหกรรมที่เข้าฟั ง
งาน Forum ได้ทราบ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของงานแสดงสิ นค้า แต่ก็จะเป็ นการที่เราได้ทา
การสื่ อ สารการตลาดให้ผูแ้ สดงสิ น ค้า โดยปกติ แ ล้ว ก็ จ ะท าล่ ว งหน้า ราวๆ 4-5 เดื อ นก่ อ นงาน
แบ่ ง เป็ นระยะๆ อาจเป็ นสั ก เดื อ นละครั้ งที่ เ ราจะส่ ง ข้อ มู ล ผ่ า น Electronic Direct Mail ไปยัง
ฐานข้อมูล ซึ่ งเป็ นรายชื่ อของกลุ่มบุคคลที่ผูแ้ สดงสิ นค้าต้องการสื่ อสารไปอยู่แล้ว จากนั้นเมื่อวัน
แสดงงานมาถึงคนที่สนใจก็จะสามารถเดินไปยังบูธแสดงสิ นค้านั้นๆเพื่อชมการสาธิ ต หรื อพูดคุย
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ถึงการใช้งานได้ อันนี้ ก็จะเป็ นการสื่ อสารการตลาดที่เกิ ดขึ้นก่ อนงาน (ชานนท์ เอกรัตนกุล, การ
สื่ อสารระหว่างบุคคล, 22 พฤษภาคม 2561)
4.1.2 กิจกรรมทางการตลาดทีเ่ กิดขึน้ ในงานแสดงสิ นค้ า
จากข้อมูลของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 3 ท่าน กล่าวคือ งานแสดงสิ นค้าจะมีการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอยูม่ ากมาย กิจกรรมทางการตลาดที่ทาได้ผา่ นงานแสดงสิ นค้าคือการกระทาใดๆก็
ตามที่จะทาให้ผซู ้ ้ือและผูข้ ายมีโอกาสได้สื่อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน คุณซาจิดได้อธิบาย
ไว้อย่างละเอียดว่า กิจกรรมทางการตลาดที่จะเกิดขึ้นได้บนพื้นที่แสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ คือ
4.1.2.1 การสาธิตการใช้งานที่สามารถทาได้จากการสาธิตเสมือนการใช้งานจริ ง หรื อ
การสาธิ ตผ่านวีดีโอประกอบการอธิบายสิ นค้า
4.1.2.2 การ display ลักษณะของสิ นค้านั้นๆ เช่น เคาท์เตอร์วางตัวอย่างที่ได้จากผูป้ ่ วย
ที่จะต้องไม่มีมุมของเคาท์เตอร์ หรื อก๊อกน้ าที่จะต้องมีการปิ ดยาวๆใช้ขอ้ ศอกดันปิ ดน้ าได้สาหรับใช้
ในห้องผ่าตัด
4.1.2.3 การจับคู่เจรจาทางธุรกิจ เนื่องจากงานแสดงสิ นค้า มีจุดเด่นคือเป็ นพื้นที่ที่
สามารถสื่ อสารได้ท้ งั การพูดคุย การสาธิต การทดลองใช้ การนาเสนอเทคโนโลยี ตลอดจนการจับคู่
เจรจาธุ รกิจที่เราได้เรี ยกว่า Business Matching ซึ่งเป็ นการที่ผจู ้ ดั งานทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายในสิ นค้า
ประเภทเดียวกันมีพ้นื ที่เจรจาธุ รกิจกัน ซึ่ งเป็ นการใช้ระบบในการจับคู่ และมีการเตรี ยมพื้นที่เพื่อนัง่
เจรจาธุ รกิจกัน ตามวันและเวลาที่ท้ งั 2 ฝ่ ายได้ตกลงร่ วมกันผ่านโปรแกรมระบบ business matching
4.1.2.4 การได้ branding องค์กรของตัวเอง ด้วยการสื่ อสารให้ตราสิ นค้าเกิดการรับรู ้ใน
กลุ่มเป้ าหมาย ผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถสื่ อสารตราสัญลักษณ์ของตนเองได้และตกแต่งได้เองตาม
Corporate Identity พูดคุยกับผูใ้ ช้ได้ อาจจะไม่สามารถซื้อขายตรงกันได้ แต่ก็พูดคุยเพื่อการทาธุรกิจ
ในอนาคตได้ ถามหาความต้องการในอุตสาหกรรมได้ อาจมีตวั อย่างของสิ นค้ามาแสดงและดูผล
ตอบรับได้ โปรโมทสิ นค้าได้ แต่สินค้าที่ติดใบอนุญาต อย่างเช่นอุปกรณ์การแพทย์จะไม่สามารถเร่
ขายเลยได้
คุณซาจิดได้อธิ บายเพิ่มเติมถึงการขายภายในงานแสดงสิ นค้าว่า “ถ้าเป็ นงานที่เปิ ดให้
บุคคลทัว่ ไปเข้าชมได้ และผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถจาหน่ายสิ นค้าได้เลยก็อาจจะมีการจัดโปรโมชัน่
ต่างๆเพื่อเป็ นกิจกรรมส่ งเสริ มการขายได้ แต่ถา้ เป็ นงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจก็จะไม่สามารถ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการขายได้ภายในงาน” (ซาจิด ฮูเซนี , การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 21
พฤษภาคม 2561)
4.1.3 อุปสรรคทีจ่ ะทาให้ ผ้ จู ัดล้ มเหลวในการสื่ อสารการตลาดทีไ่ ด้ จัดทาไว้ให้ กบั ผู้แสดงสิ นค้ า
สื่ อสารไปยังผู้เข้ าชมงาน
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ความยากของงานแสดงสิ นค้าคือการทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าหรื อผูส้ ่ งสาร และผูเ้ ข้าชมงาน
แสดงสิ นค้าหรื อผูร้ ับสารได้มาอยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน และสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กนั
โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 3 ท่านได้กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่ามีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นได้ในการ
สื่ อสารการตลาดที่ทาขึ้นเพื่อการทาธุรกิจ
ความไม่เข้าใจกระบวนการการสื่ อสารที่ทาได้บนพื้นที่แสดงสิ นค้านี้ก็อาจเป็ นสาเหตุ
แห่งความล้มเหลวในการทางานแสดงสิ นค้า เช่นกัน ผูจ้ ดั จะต้อง Market research ให้ดีวา่ ประเทศที่
มีการจัดงาน มีความต้องการสิ นค้าจากอุตสาหกรรมนั้นๆในระดับ B2B อย่างแท้จริ ง เช่นถ้าการจัด
งานสาหรับสิ นค้าที่น่าสนใจในประเทศฝรั่งเศส ก็คงไม่สบความสาเร็ จในเมืองไทย
ธุ รกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์จะมีความยากกว่าธุรกิจอื่นๆ คือ
บุคคลากรทางการแพทย์ไม่มีแม้แต่นามบัตรเพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้สนใจเรื่ องธุรกิจแต่
อย่างใด หากแต่คนเหล่านี้คือคนสาคัญที่ผสู ้ ่ งสารต้องการสื่ อสารตราสิ นค้าออกไป อีกทั้งเวลาส่ วน
ใหญ่ของบุคลากรการแพทย์ก็จะหมดไปกับการรักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล จึงทาให้คนเหล่านี้ออก
นอกพื้นที่ของตัวเองได้ยาก ผูจ้ ดั จึงต้องจัดสัมมนาที่น่าสนใจจริ งๆเพื่อดึงให้คนเหล่านี้มา และผูส้ ่ ง
สารจะได้มีโอกาสในการสื่ อสารไปยังผูร้ ับสารนี้ได้ (พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม, การสื่ อสารระหว่าง
บุคคล, 12 เมษายน 2561)
อุปกรณ์การแพทย์เป็ นสิ นค้าที่ติดใบอนุญาต ถ้าผูจ้ ดั งานไม่สามารถอานวยความ
สะดวกได้ ก็จะทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าไม่สามารถสาธิตการใช้งาน หรื อบอกคุณประโยชน์พิเศษของ
สิ นค้าชิ้นนั้นๆได้ จะต้องทาผ่านวีดีโอเท่านั้น ซึ่ งก็จะเป็ นการสื่ อสารที่ไม่สมบูรณ์นกั (พีรยาพัณณ์
พงษ์สนาม, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 12 เมษายน 2561)
คุณซาจิด ฮูเซนี ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นชาวต่างชาติ ได้กล่าวถึงอุปสรรคอย่างหนึ่งคือ
ภาษา โดยได้กล่าไว้วา่ “ภาษาก็อาจเป็ นปั ญหาที่สาคัญเช่นกัน หากผูจ้ ดั ไม่สามารถสื่ อสารในเชิง
ธุ รกิจได้อย่างเหมาะสมก็อาจทาให้นกั ธุรกิจชาวต่างชาติไม่เลือกที่จะสื่ อสารผ่านงานแสดงสิ นค้า
กลับไปเลือกที่จะเข้าไปหาบริ ษทั ที่เป็ นลูกค้าเป้าหมายโดยตรงทีละบริ ษทั ” (ซาจิด ฮูเซนี, การ
สื่ อสารระหว่างบุคคล, 21 พฤษภาคม 2561)
มี ประเด็นหนึ่ งที่ คุณชานนท์ได้กล่ าวไว้เพิ่ม ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าน่ าสนใจมากคือ คุ ณชา
นนท์กล่ าวเพิ่ม เติ ม ว่า “การศึ กษาข้อมูล ของอุ ตสาหกรรมนั้นๆไม่ เพียงพอก็ อาจท าให้เกิ ดความ
ล้มเหลวเช่นเดียวกัน เราเคยมีกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่อยากออกงานแสดงสิ นค้า เราก็
หาข้อมูลเห็ นว่ามีงานแบบนี้ เกิ ดขึ้นในฝั่งอเมริ กา เราก็ทา Project planning แล้วก็โปรโมทออกไป
สุ ด ท้า ยเราก็ ไ ด้ม ารู ้ ว่า มัน ไม่ ส ามารถหาผูซ้ ้ื อ เข้า มาเดิ น ในงานได้ม ากพอ ให้คุ ้ม กับ ค่ า พื้ น ที่ ที่
exhibitor จ่ายให้เรา งานนั้นก็ตอ้ งยกเลิกไป ด้วยความเข้าใจที่วา่ อุตสาหกรรมนี้ทาไม่ได้ในเมืองไทย
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ทีน้ ีมนั มีกลุ่มลูกค้า Facility Management ที่มาเข้าชมงานอีกงานหนึ่งเราก็ได้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าเหล่านี้
ต้องการผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดด้วย เราจึงรื้ องานผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดกลับมาทาควบกับงาน
Facility Management นี้ ซึ่ งก็ทาให้เรารู ้ว่าเราต้องศึกษากลุ่มผูข้ ายและกลุ่มผูซ้ ้ื อให้ถี่ถว้ นก่อน เพื่อ
ไม่ให้การสื่ อสารการตลาดของลูกค้าล้มเหลวอีก” (ชานนท์ เอกรัตนกุล, การสื่ อสารระหว่างบุคคล,
22 พฤษภาคม 2561)
4.1.4 ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการสื่ อสารการตลาดของผู้แสดงสิ นค้ า
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 3 ท่านได้กล่าวในทานองเดียวกันว่า ในเชิงของการสื่ อสารการตลาด
ที่จะทาได้ผา่ นงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ จะต้องเป็ นการสื่ อสารแบบบูรณาการซึ่ งจะต้องทาให้
Pre-show On-site และ Post-show เป็ นไปในทิศทางเดียวกันและสม่ าเสมอ เลือกเครื่ องมือที่ จะใช้
สื่ อสารให้ถูกต้อง และ Content ของงานจะต้องมีหน่วยงานภาควิชาการมาสนับสนุน และการบูรณา
การการขายตรง การทาโปรโมชัน่ การสาธิ ต การเรี ยนรู ้ผลิตภัณฑ์ การบริ การข้อมูลที่ดี สร้างฐาน
ลู ก ค้า ใหม่ และรั ก ษาฐานลู ก ค้า เก่ า จะท าให้พ้ื นที่ ง านแสดงสิ นค้า เกิ ดประโยชน์ในการสื่ อสาร
การตลาดได้สูงสุ ด และนี่คือความสาเร็ จในการจัดงานแสดงสิ นค้า
คุณพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ได้ให้รายละเอียดของความสาเร็ จที่เกิ ดขึ้ นในแต่ละส่ วน
ของการจัดงาน เพราะการสื่ อสารการตลาดจะไม่ใช่แค่เรื่ องของธุ รกิจ แต่จะงานแสดงสิ นค้าจะต้อง
มี อ งค์ ค วามรู ้ ซ่ ึ งเป็ น content หนึ่ งที่ จ ะท าให้ พ้ื น ที่ น้ ี มี Value ขึ้ นมาในมุ ม มองของบุ ค คลใน
อุตสาหกรรมนี้ ความสาเร็ จของงานแสดงสิ นค้าจะเกิดขึ้นเมื่อ ผูแ้ สดงสิ นค้าได้สื่อสารการตลาดไป
ยังกลุ่มเป้ าหมายได้จริ ง โดยแยกความสาเร็ จออกตามกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1. ความสาเร็ จในการทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายได้มาเจรจาธุ รกิ จกันในพื้นที่การจัดงาน ซึ่ ง
ทาได้ผา่ นกิจกรรม Business Matching ที่ผจู ้ ดั ได้เตรี ยมไว้ให้ และเรี ยนเชิญกลุ่มผูซ้ ้ื อเข้ามาพบกับผู ้
แสดงสิ นค้าภายในงานเพื่อทาความรู ้จกั กันและได้เจรจาธุรกิจกัน
2. ผูแ้ สดงสิ นค้าได้ branding ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ไปยังกลุ่มผูเ้ ข้าชมงาน เพื่อให้เกิ ด
การรับรู ้ การจดจาตราสิ นค้า
3. ได้พบปะลูกค้าใหม่ๆ เพื่อแนะนาสิ นค้าหรื อเทคโนโลยีใหม่ที่องค์กรได้นาเข้ามาใช้
กับสิ นค้า
4. ได้รับฟั งการตอบรับจากกลุ่ มผูใ้ ช้งานในปั จจุบนั โดยเจ้าหน้าที่ของผูแ้ สดงสิ นค้า
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจอันดีของสิ นค้านั้นๆด้วย
(พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 12 เมษายน 2561)

51
4.2 มิติที่ 2 ศึกษาแผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices
ASEAN เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงานที่สื่อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอุปกรณ์
การแพทย์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
4.2.1 ผูแ้ สดงสิ นค้า (Exhibitor) อันได้แก่ ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการในธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์
4.2.2 ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า (Visitor) อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การสาธารณสุ ขและสถานพยาบาล และตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในเรื่ องของการสื่ อสารการตลาดของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ ที่
สื่ อออกไปให้บุคคลและกลุ่มธุ รกิ จในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้รับรู ้ถึงการจัดงานแสดง
สิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลื อกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หาร และ
ระดับหัวหน้างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. คุ ณ เมเบิ ล ออง เมย์ ย็อ ค ผูอ้ านวยการการตลาดองค์ก ร ซึ่ งเป็ นผูอ้ นุ ม ัติ ทุ ก
แผนการตลาดของบริ ษ ทั อิ ม แพ็ค เอ็ก ซิ บิ ช่ัน แมเนจเม้นท์ จากัด ที่ จะต้องสื่ อสารออกไปนอก
องค์กร เพื่อดูแลภาพลักษณ์และการสื่ อสารในระดับ ธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business)
2. คุ ณศศิวรรณ แสงนาค ผูจ้ ดั การการตลาดฝ่ ายงานแสดงสิ นค้าภาคธุ รกิ จ เป็ นผู ้
วางแผนการสื่ อ สารของงานแสดงสิ น ค้า นี้ ให้อ อกไปสู่ บุ ค คล กลุ่ ม ธุ ร กิ จ และผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งใน
อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงาน ตลอดจนการบูรณาการการสื่ อสารทั้งหมดเพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้บุคคลในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์เข้ามามีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้านี้
3. คุ ณ อมิ เ ลี ย แซม ผู ้จ ัด การการตลาดฝ่ ายงานแสดงสิ น ค้า ภาคธุ ร กิ จ ซึ่ งเป็ น
คณะทางานที่ นาแผนการท างานของการสื่ อสารงานแสดงสิ นค้า เพื่อภาคธุ รกิ จในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ของต่างชาติเข้ามาปรับใช้กบั งาน Medical Devices ASEAN ครั้งนี้
4.2.1 ช่ องทางการสื่ อสารที่ทาให้ กลุ่มคนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้ รับรู้ถึงการจัด
งานทั้งกลุ่ม Exhibitor และกลุ่ม Visitor
การสื่ อ สารเพื่ อ การประชาสัมพัน ธ์ ก ารจัด งานแสดงสิ น ค้า เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ Medical
Devices ASEAN ไปยังกลุ่ มคนที่ เกี่ ยวข้องกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์น้ ัน จะต้องการสื่ อสารแบบ
บูรณาการที่ประกอบไปด้วยการจัดกิ จกรรมทางการตลาด การใช้สื่อออนไลน์ การใช้สื่อสิ่ งพิมพ์
การใช้สื่อเฉพาะอุตสาหกรรม การส่ งจดหมายเชิญโดยตรงไปยังกลุ่มเป้ าหมาย การใช้สื่อทัว่ ไป การ
ใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเรี ยนเชิ ญ ขึ้นอยูก่ บั ต้องการสื่ อสารไปยังบุคคลกลุ่มใด จึงเลือกเครื่ องมือในการ
สื่ อสารให้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
“ช่ องทางการสื่ อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จจะต้อง
เป็ นการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จในอุตสาหกรรมนั้นๆได้ท้ งั หมด
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เพื่อให้เกิดการรับรู ้วา่ จะมีการจัดงานแสดงสิ นค้าดังกล่าว คุณเมเบิลได้อธิ บายไว้วา่ การสื่ อสารของ
งานแสดงสิ นค้าแต่ละงานจะขึ้นอยูก่ บั ธรรมชาติของแต่ละอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ต้องใช้ช่องทาง
สื่ อสารหลายๆช่องทางรวมกัน ได้แก่ telemarketing อีเมล์ ไปรษณี ย ์ เว็บไซต์ นิตยสารหรื อวารสาร
ในอุตสาหกรรมนั้นๆ สมาคมที่เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อทัว่ ไป”
(คุณเมเบิล ออง เมย์ ย็อค, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 23 พฤษภาคม 2561)
“ช่ อ งทางการสื่ อ สารในอุ ต สาหกรรมการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การแพทย์จ ะต่ า งจาก
อุตสาหกรรมอื่นอยูบ่ า้ ง ในอุตสาหกรรมอื่นมักจะใช้วธิ ี รับส่ งสารกันผ่านทางอีเมล์เป็ นหลัก แต่การ
จัดงานนี้ ได้พบว่าบุคลากรทางการแพทย์ ยังใช้แฟกซ์ หรื อจดหมายไปรษณี ยอ์ ยูเ่ ป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วน
ทางสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ ก็ จ ะเป็ นวารสารทางการแพทย์ ที่ จ ะต้ อ งใช้ ค วามพยายามในการมี พ้ื น ที่
ประชาสัมพันธ์การจัดงานในวารสารวิชาการ หน่วยงานหรื อสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
เป็ น influencer สาคัญที่สามารถสนับสนุ นการประชาสัมพันธ์ก ารจัดงานให้เป็ นที่รู้จกั โดยผูจ้ ดั
สามารถขอความร่ วมมื อระดับหน่ วยงานกับหน่ วยงานได้” (คุ ณศศิวรรณ แสงนาค, การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2561)
4.2.2 เนื้อหาทีใ่ ช้ สื่อสารทีท่ าให้ กลุ่มคนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์ได้ รับรู้ถึงการจัดงาน
ทั้งกลุ่ม Exhibitor และกลุ่ม Visitor
4.2.2.1 เนื้อหาที่จะใช้เพื่อเข้าถึงกลุ่ม Exhibitor จะต้องใช้เนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ของผูแ้ สดงสิ นค้า อาจมุ่งเน้นที่เนื้อหาของของพื้นที่งานแสดงสิ นค้าที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกบั กลุ่มลูกค้า หรื อคาดว่าจะเกิดประโยชน์ข้ ึนได้ในอนาคต และการสร้างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการ
ขาย การหาตลาดใหม่ๆ การมีพ้ืนที่สาหรับแสดงนวัตกรรมหรื อสิ นค้าใหม่ๆ ที่สามารถแสดงได้ถึง
การเป็ นผูน้ าของสิ นค้าประเภทนั้นๆ
เนื้อหาที่สื่อสารไปยังผูร้ ับจะต้องเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับสนใจ ไม่ใช่สิ่งที่ผสู ้ ื่ อสารต้องการบอก
ว่าถึงประโยชน์ของงานแสดงสิ นค้านี้ เพราะไม่วา่ กิจกรรมของงานนี้ จะมีมากมายแต่ไม่สนองความ
ต้องการของผูร้ ับสารได้ การสื่ อสารนั้นก็เข้าไม่ถึงผูร้ ับสาร กล่าวคือ ผูจ้ ดั ต้องศึกษาความต้องการ
เเละทิศทางการเติบโตของตลาด รวมไปถึงดูความเหมาะสมของเเต่ละเนื้ อหาที่ใช้ในช่องทางที่
แตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องคานึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นสาคัญ (คุณศศิวรรณ แสงนาค
, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 15 มิถุนายน 2561)
กล่าวคือ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่ส่งไปยังกลุ่ม Exhibitor ต้องเป็ นการกล่าวถึง ทิศทางการ
เติบโตเเละโอกาสสาหรับกลุ่มผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จาหน่ายเครื่ องมือเเพทย์ ซึ่งสามารถใช้ขอ้ มูลอ้างอิงได้ ซึ่ง
ข้อมูลนั้นอาจมาจากหน่วยงานภาครัฐหรื อภาควิชาการ สมาคมการค้า สถาบันการเงินที่มีการทาวิจยั
ต่างๆ แล้วนามาใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงประกอบการประชาสัมพันธ์
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4.2.2.2 เนื้อหาของสารที่จะส่ งไปยังกลุ่ม Visitor จะต้องเป็ นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงาน
หรื อสัมมนาวิชาการ มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้กลุ่ม visitor สนใจ อาจเป็ นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อ
ลุน้ รับของรางวัล
บุคคลากรทางการแพทย์น้ นั จะใช้เวลาการทางานไปกับการดูแลคนไข้ ไม่สามารถมา
เข้าชมงานเพื่ออัพเดทเทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมได้ แต่ผจู ้ ดั งานสามารถจัดให้มีเนื้ อหาทางวิชาการ
ได้ในงาน ผูจ้ ดั ได้ศึกษาความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ได้ทราบว่าบุคลากรทาง
การแพทย์จะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ผูจ้ ดั งานจึงจัดให้มีการสัมมนา
วิชาการแล้วใช้เนื้ อหาของงานสัมมนาวิชาการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้มีบุคลากรทางการแพทย์เข้า
มาในงาน แล้ว visitor นี้ก็จะมาเป็ นผูร้ ับสารที่ Exhibitor ต้องการจะส่ งสารไป
“ผูจ้ ดั งานจะต้องชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของการมาร่ วมชมงาน ซึ่ งไม่เพียงเเต่จะเน้นเรื่ อง
นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีดา้ นเครื่ องมือเเพทย์ แต่มีจดั สัมมนาทั้งในเชิงให้ความรู ้ดา้ นวิชาชีพ เเละ
ความรู ้ในการบริ หารงานโรงพยาบาล เพื่อให้ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมชมงาน เพราะข้อความสาหรับกลุ่มคนที่เป็ นผูใ้ ช้อุปกรณ์การแพทย์น้ นั จะไม่ได้ให้ความ
สนใจมากนักว่าเทคโนโลยีไรคืออะไร” (คุณศศิวรรณ แสงนาค, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 15
มิถุนายน 2561)
4.2.3 การหาแหล่งของฐานข้ อมูลทีต่ ้ องการส่ งสารออกไป
เนื้อหาที่เป็ นการประชาสัมพันธ์น้ นั จะต้องมีผรู ้ ับสารที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์
ทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข สิ่ งสาคัญที่จะทาให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
คือการสร้างฐานข้อมูลของผูร้ ับสาร คุณอมิเลีย แซม ได้กล่าวถึงการสร้างฐานข้อมูลไว้วา่ “การหา
แหล่งของฐานข้อมูลนั้น มีหลากหลายช่องทางในการดาเนินการ หลักๆก็จะเป็ นการค้นคว้าข้อมูล
อ่านจากงานวิจยั สารวจจากอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น Industry Directories, Directory ของสมาคม
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนั้น, Directory ของงานแสดงสิ นค้าของคู่แข่ง, หาจากแหล่ง
ออนไลน์ และ telemarketing เพื่อขอรับข้อมูลผูต้ ิดต่อ ฐานข้อมูลนี้จะถูกนามาใช้เพื่อหาทางในการ
ติดต่อกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการให้ได้โดยตรง ไม่วา่ จะเป็ นการหาที่อยูท่ างไปรษณี ย ์ ที่อยูท่ างอีเมล์
หรื อเบอร์ โทรศัพท์” (คุณอมิเลีย แซม, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 12 มิถุนายน 2561)
แผนการสื่ อสารจะต้องทาเป็ นขั้นตอน ดังนี้
4.1.2.1 สร้างฐานข้อมูลและศึกษากลุ่มเป้าหมายของกลุ่มบุคคลที่ผแู ้ สดงสิ นค้าต้องการ
จะสื่ อสารด้วยก่อนว่าเป็ นบุคคลกลุ่มใด มีพฤติกรรมการรับสารอย่างไร ให้ความสนใจในเรื่ องใด
จะต้องแยกออกมาทั้ง Trade Visitor, Buyer และ Delegate
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4.1.2.2 นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาวางแผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์
สิ นค้าของผูแ้ สดงสิ นค้า ทั้งที่ทาได้ก่อนการจัดงาน เช่ น ประชาสัมพันธ์ทางสื่ อออนไลน์และสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ไปยังฐานข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นหรื อฐานข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานที่รวบรวมกลุ่มเป้ าหมาย
เหล่ านั้นไว้ ตลอดจนการสื่ อสารที่ผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถทาได้บนพื้นที่แสดงสิ นค้าในวันแสดง
สิ นค้าจริ ง
“ผูจ้ ดั ต้องนากลุ่มเป้ าหมายมาวิเคราะห์แยกกลุ่ม เพื่อให้แน่ ใจได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ จะ
สนใจสิ นค้านั้นๆ ผูแ้ สดงสิ นค้าได้มีโอกาสพบปะกลุ่มเป้ าหมายเหล่านี้ พ้ืนที่การจัดงานได้หลายๆ
กลุ่ มในวันเดี ยวกัน จึ งต้องจัดการเครื่ องมือที่ใช้การสื่ อสารให้ดี ทีมวิชาการหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญก็จะ
สื่ อสารหรื อทากิ จกรรมกับผูใ้ ช้ และก็ตอ้ งมีทีมขายเพื่อติดต่อกับผูท้ ี่ตอ้ งการรับทราบถึงผลิ ตภัณฑ์
เพื่อไปทาธุ รกิ จต่อ ฉะนั้นจะต้องมีผูส้ ่ งสารในพื้นที่งานแสดงสิ นค้าที่แยกบทบาทการสื่ อสารกัน
เพราะการพูดถึงตัวเลขทางธุ รกิจ กลุ่มเป้ าหมายของผูแ้ สดงสิ นค้าที่เป็ นบุคลากรทางการแพทย์อาจ
ไม่ให้ความสนใจ เพราะกลุ่มเป้ าหมายนี้จะสนใจผลงานวิจยั หรื อข้อมูลวิชาการมากกว่า และถ้าพูด
เรื่ องวิชาการนักธุ รกิ จก็อาจรับฟั งแต่ไม่ได้เข้าใจ” (คุณอมิเลีย แซม, การสื่ อสารระหว่างบุคคล, 12
มิถุนายน 2561)
4.2.4 การวางแผนกาหนดการตามระยะเวลาการเตรียมงานเพื่อให้ การจัดงานเป็ นทีร่ ้ ูจัก
งานแสดงสิ น ค้า เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ผูจ้ ัด งานจะจัด ปี ละ 1 ครั้ งใน 1
อุตสาหกรรม ซึ่ งการจัดงานจะใช้เวลาวางแผนการจัดงานและการติดต่อขอรับการสนับสนุ นจาก
หน่ วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาอุตสาหกรรมและการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายได้อย่าง
ถูกต้อง
ทั้ง 3 ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวในทานองเดียวกันว่า ระยะเวลาการเตรี ยมงานแสดงสิ นค้า
จะใช้เวลา 1 ปี ครึ่ งปี แรกก็จะเน้นไปที่การเข้าถึงผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม ส่ วนอีกครึ่ งปี ก็จะ
เป็ นการสื่ อสารกับ visitor และdelegate อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2 ส่ วนนั้นก็อาจทา
คู่ขนานกันไปได้ แต่อาจเน้นหนักไปที่ Exhibitor ก่อนด้วยเรื่ องของรายได้ที่จะได้มาจากการขาย
พื้นที่ จากนั้นถึงเป็ น visitor กับ delegate เพื่อให้แน่ใจได้วา่ ผูจ้ ดั งานจะได้ทราบว่าสิ นค้าใดบ้างที่จะ
มาแสดง แล้วจะได้มีเนื้ อหาประชาสัมพันธ์ไปยัง visitor ให้ได้รู้ว่าเข้าชมงานนี้ จะได้พบกับสิ นค้า
ใดบ้าง มีประโยชน์อะไรบ้าง ยิง่ ไปกว่านั้นคือการได้ branding งานแสดงสิ นค้านี้
การประชาสัมพันธ์การจัดงาน จะต้องมีการวางแผนการสื่ อสาร โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้
ข้อมูลของแผนการทาการสื่ อสารการตลาดเพื่อให้กลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมได้รับรู ้ถึงการจัดงาน
จะถูกแบ่งออกเป็ น Marketing Campaign แยกตามกลุ่มเป้ าหมาย และมีแผนการสื่ อสารการตลาดที่
วางแผนการดาเนินงานไว้ 14 เดือนล่วงหน้า ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 แผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical Devices ASEAN
Date

Weeks
to go
2-May-17
62
4-May-17
5-Jun-17
15-Jun-17
27-Jun-17
27-Jun-17

62
57
56
54
54

5-Jul-17
6-Jul-17
6-Jul-17

53
53
53

7-Jul-17

53

11-Jul-17
14-Jul-17
19-Jul-17
3-Aug-17

52
52
51
49

4-Aug-17

49

8-Aug-17

48

16-Aug-17
18-Aug-17
18-Aug-17

47
47
47

21-Aug-17

46

Medium

Item

Campaign
Type
EDM
Production of marketing collaterals (standard counter, xAll
stand, pull frame)
EDM
Exprom 1 - e-mail blast to existing exhibitors database Ex-prom
Data
Database building
All
Direct Mail Leaflet production
Vis-prom
EDM
Exprom 2 - e-mail blast to compiled exhibitors database Ex-prom
PR
Attend event organized by the Association of Medical
All
Technologists of Thailand
Direct Mail Sales brochure distribution
Ex-prom
EDM
Exprom 3.1 - Thai content
Ex-prom
EDM
Exprom 3.2 - e-mail blast to local database; English Ex-prom
content
PR
Attend annual event of the Royal College of Surgeons of Ex-prom
Thailand
Website
MDA 2018 website content development
All
Website
MDA 2018 website live
All
Social Media Update Facebook, Twitter, LinkedIn
All
PR
Attend event organized by Thai Association for Medical Vis-prom
Instrumentation
PR
Attend meeting organized by the Thai Rubber
All
Association
PR
Attend business matching activities organized by DITP Ex-prom
with Sri Lankan delegates
EDM
Exprom 4 - e-mail blast to updated exhibitor database
Ex-prom
Social Media Update Facebook, Twitter, LinkedIn
All
Website
Update website information (confirmed exhibition
All
partners, content - if applicable)
Website
Follow-up confirmation of participation from contacted
All
media partners
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
24-Aug-17

46

PR

25-Aug-17
31-Aug-17
5-Sep-17

46
45
44

Data
PR
EDM

12-Sep-17
12-Sep-17

43
43

EDM
PR

13-Sep-17

43

EDM

14-Sep-17

43

EDM

18-Sep-17

42

EDM

19-Sep-17

42

EDM

20-Sep-17

42

EDM

20-Sep-17
26-Sep-17

42
41

PR
EDM

27-Sep-17
28-Sep-17

41
41

EDM
EDM

29-Sep-17
2-Oct-17
9-Oct-17
12-Oct-17
17-Oct-17

41
40
39
39
38

Data
PR
Website
Social Media
Social Media

Attend event organized by the Nurses' Association of Vis-prom
Thailand
Update exhibitor and visitor database
All
Press release distribution - create awareness
All
Barter Agreement 1 - Cambodia Phar-Med (exhibition
All
partner)
Visprom 1 - Introduction to MDA 2018
Vis-prom
Ship leaflets to Cambodia for Cambodia Phar-Med
All
(leaflets to be used as inserts as part of the barter
agreement)
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
1st blast (as database was started to built up)
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
2nd blast
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
3rd blast
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
4th blast
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
5th blast
Pharmedi 2017 (exhibition partner)
All
Visiting global medical show in Germany Campaign 1 - Ex-prom
6th blast (completion of exhibitors database)
Exprom 5 - email blast to masterlist
Ex-prom
Visiting global medical show in Germany Campaign 2 - Ex-prom
email blast to masterlist
Update visitor database
Vis-prom
Press Interview
All
Translate website information in Thai language
All
Set up LINE account
All
Update cover photo of Facebook, Twitter, LinkedIn Ex-prom
accounts
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
24-Oct-17
25-Oct-17

37
37

7-Nov-17
15-Nov-17

35
39

30-Nov-17
30-Nov-17
7-Dec-17
21-Dec-17
27-Dec-17
27-Dec-17
28-Dec-17
28-Dec-17
29-Dec-17
12-Jan-18

32
32
31
29
28
28
28
28
28
26

21-Jan-18

24

24-Jan-18
24-Jan-18
14-Feb-18

24
24
21

18-Feb-18
18-Feb-18

20
20

19-Feb-18

20

19-Feb-18

20

19-Feb-18

20

EDM
EDM

Exprom 6 - What our supporters say
Visiting global medical show in Germany Campaign 3 What our supporters say
Fax
Introduction to MDA 2018
Media
Logo and advertisement on Proven Trade Contacts'
monthly publication, both online and printed
PR
Press release distribution - event branding
Website
Update website information about MDA Congress
PR
Medi Pharm Expo Vietnam (exhibition partner)
EDM
Exprom 8 - Industry news
Social Media Update Facebook, Twitter, LinkedIn, LINE
Website
Update website - Happy Holidays
EDM
Visprom 4 - Happy Holidays
EDM
Exprom 9 - Happy Holidays
Data
Update visitor database
Media
Advertisement on Korea MEDBIZ Mag. (Vol. 35,
January 2018)
Media
Advertisement on TradeWinds' Spring MHS Directory
(Issue 48, May)
Media
Advertisement in BRANDEX's The Catalogue 2018
Media
Upload 2 MDA web banners on BRANDEX homepage
Media
Pre-show editorial on Innolab Mag. (Issue:
Mar/April'18)
Media
Advertisement on Innolab Mag. (Jan/Feb' 18 issue)
Media
Upload MDA web banner on Innolab website (event
calendar)
Media
Advertisement on Drug Today Medical Times
Newspaper (Issue: April'18)
Media
Upload MDA web banner on Drug Today Medical
Times website
Media
Event listings on Drug Today Medical Times, both
printed and website versions

Ex-prom
Ex-prom
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
All
Ex-prom
Ex-prom
All
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Ex-prom
Ex-prom
Ex-prom
Ex-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
All
All
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
22-Feb-18

20

Media

22-Feb-18

20

Media

22-Feb-18

20

Media

22-Feb-18

20

Media

12-Mar-18
12-Mar-18
15-Mar-18

17
17
17

Media
Media
Media

20-Mar-18

16

Media

26-Mar-18
28-Mar-18
28-Mar-18
29-Mar-18
1-Apr-18

15
15
15
15
14

Media
Media
Media
EDM
Media

2-Apr-18
9-Apr-18
9-Apr-18

14
13
13

Design
Design
Media

9-Apr-18
10-Apr-18

13
13

Media
Media

10-Apr-18

13

Media

12-Apr-18

13

EDM

Advertisement on Korea MEDBIZ Mag. (Vol. 36,
March 2018)
Pre-show editorial on MEDBIZ Mag. (Vol. 36,
November 2018)
Leaflets to be distributed in KIMES 2018 at MEDBIZ
booth
Event listing and MDA logo on MEDBIZ Mag. (Vol.
36, March 2018)
Pre-show editorial on TradeWinds website
Event listing on TradeWinds website
Pre-show advertorial on Wongkarnpat Mag. (Vol. XX,
No. XXX, April 2018)
Advertisement on Wongkarnpat Mag. (Vol. XX, No.
XXX, April 2018)
Advertisement on Innolab Mag. (May/Jun'18 issue)
Advertisement on AsianHHM Mag. (Apr' 18 issue)
Event listing on AsianHHM website
Exhibitors' List & Logos
Event listing and web banner on Wongkarnpat Mag.
Official website (April 2018)
Post card (A5 2 pages)
Poster
Pre-show editorial to Proven Trade Contacts' website
(Post industry forum)
Advertisement on Proven Trade
Advertisement on Drug Today Medical Times
Newspaper (Issue: May'18)
Advertisement on Drug Today Medical Times
Newspaper (Issue: June'18)
Sponsors’ Product Highlights + Frost Sullivan/JCI’s
Quote + Pre-reg.

Vis-prom
Vis-prom
All
All
Ex-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
17-Apr-18

12

17-Apr-18

12

17-Apr-18

12

17-Apr-18
17-Apr-18

12
12

18-Apr-18
18-Apr-18

12
12

18-Apr-18
18-Apr-18
18-Apr-18
18-Apr-18
19-Apr-18

12
12
12
12
12

19-Apr-18

12

19-Apr-18

12

19-Apr-18

12

19-Apr-18

12

19-Apr-18

12

19-Apr-18

12

20-Apr-18

12

Media

Upload MDA web banner on estore.biohaus.my
website
Media
Inclusion of MDA web banner or logo in publications
promotions/ eStore E-Newsletters
Media
Inclusion on event listings, online and in print, if
available
Media
Pre- show editorial on Bio Life Haus website
Media
Feature MDA web banner under Bio Life Haus esignature
Co-Marketing Customized banner on MDA website
Media
Pre-show editorial on Drug Today Medical Times, both
printed and website versions
Media
Pre-show editorial on AsianHHM website
Media
Square Banner on Events Page of AsianHHM website
Media
Advertisement on weekly eStore E-Newsletter
Media
Agreement to HealthManagement.org
EDM
Sponsors’ Product Highlights + Frost Sullivan/JCI’s
Quote + Pre-reg.
Media
EDM blast to MEDBIZ database (scheduled on 2 May
2018)
Media
EDM blast to Innolab database (scheduled on 2 May
2018)
Media
EDM blast to Drug Today Medical Times database
(scheduled on 2 May 2018)
Media
EDM blast to BRANDEX Directory database
(scheduled on 2 May 2018)
Media
EDM blast be sent to Bio Life Haus Sdn Bhd database
(scheduled on 25 April 2018)
Printed
Post card (A5 2 pages)
Material
Social Media Facebook ad: Exprom

All
All
Vis-prom
All
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
All
All
Vis-prom
Ex-prom
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
20-Apr-18

12

20-Apr-18
20-Apr-18
20-Apr-18
23-Apr-18
23-Apr-18
23-Apr-18

12
12
12
11
11
11

23-Apr-18

11

23-Apr-18

11

25-Apr-18
25-Apr-18
27-Apr-18

11
11
11

27-Apr-18
3-May-18
3-May-18
4-May-18
4-May-18
7-May-18

11
10
10
10
10
10

9-May-18

10

9-May-18

10

10-May-18

9

11-May-18

9

Social Media Line@: promote new communication channel through
EDM / Facebook
Social Media Linkedin : Join group and post / Get more connections
Social Media Start posting product highlights
Website
Start posting product highlights
Co-Marketing Distribution of MDA 2018 invitation card to N Health
Co-Marketing Distribution of MDA 2018 invitation card to Sri Trang
Media
Show overview + MDA Congress detailed agenda to
Innolab
Media
Insertion of MDA 2018 invitation card in Wongkarnpat
Mag. (Vol. XX, No. XXX, May 2018)
Printed
Poster
Material
Website
Website edit (Seminar & Homepage)
Pre-event Hospitals meeting research
Printed
Invitation Card (for BDMS database)
Material
Design
E-Invitation (html)
EDM
Show highlight: MDA Congress Info.
EDM
Show highlight: Buyer Program
Media
Agreement to The Bangkok Medical Journal
Design
Conference booklet
Media
Distribution of MDA Invitation Leaflet to The Bangkok
Medical Journal
Online
Landing Page for Google AdWords
Advertisement
Media
EDM blast to TradeWinds database (Pre-reg. same as
our edm schedule)
Media
EDM blast be sent to Bio Life Haus Sdn Bhd database
(scheduled on 16 May 2018)
Online
Payment for Google Adwords
Advertisement

All
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
Ex-prom
Vis-prom
All
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
11-May-18
14-May-18

9
9

14-May-18

9

14-May-18

9

14-May-18
14-May-18

9
9

14-May-18

9

14-May-18

9

14-May-18

9

15-May-18

9

15-May-18
15-May-18

9
9

15-May-18

9

16-May-18

9

16-May-18
16-May-18

9
9

16-May-18

9

16-May-18

9

Production DEADLINE for Conference Booklet production
Online
Show-overview VDO (Biteable) for Google Adwords
Advertisement
Co-Marketing Online VDO (Bitable) template: Making only master
file for Master VDO
Media
EDM blast to AsianHHM database (10,000 counts)
(scheduled on 22 May 2018)
Social Media Facebook ad : Visprom Pre-reg
Media
EDM blast to MEDBIZ database (Recheck date - Mid
May)
Media
EDM blast to Innolab database (Recheck date - Mid
May)
Media
EDM blast to Drug Today Medical Times database
(Recheck date - Mid May)
Advertisement Radio ad campaign concept, content development
(Record 20,000)
Printed
Distribution of poster + Letter + Main Stage & MDA
Material
Congress conferences program
Pre-event Appointment with hospitals in Chiangmai
Online
Wording for Google Adwords
Advertisement
Online
Wording for Google Adwords
Advertisement
EDM
Show highlight: Free-to-Attend Conference at the Main
Stage + Frost Sullivan/JCI’s Quote + Pre-reg. for free
Apple Watch 3 GPS
EDM
Co-marketing campaign
EDM
Exhibitor List & logo + Quotes from FTI / Plastic
Institute / STTA / Sponsors
Media
EDM blast be sent to Bio Life Haus Sdn Bhd database
(scheduled on 30 May 2018)
Pre-event Local Roadshow: Khon Kaen

Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
All
Vis-prom
All
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom

Vis-prom
Ex-prom
All
Vis-prom
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
17-May-18

8

18-May-18
20-May-18

8
8

21-May-18
21-May-18

8
8

22-May-18

8

23-May-18

8

28-May-18

7

28-May-18
30-May-18
30-May-18
30-May-18

7
7
7
7

31-May-18
1-Jun-18
1-Jun-18
6-Jun-18
6-Jun-18
6-Jun-18
6-Jun-18
11-Jun-18
11-Jun-18
11-Jun-18
11-Jun-18

6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4

Online
Advertisement
Social Media
Online
Advertisement
Pre-event
Pre-event

TEST Google Adwords start from 17 May - 23 May
(Budget 10,000 THB)
Facebook ad : Main Stage Activity
Google Adwords start from 20 May - 13 July (Budget
50,000 THB)
Cambodia with DITP (period 21-25)
Local Roadshow: Chiang Mai / Go together with
AMTT - 2 days
Media
Insertion of MDA 2018 Conference Booklet in
Wongkarnpat Mag. (Vol. XX, No.XX, May 2018)
EDM
Local & Inter. Product Highlights + Frost
Sullivan/JCI’s Quote
Media
Insertion of MDA 2018 Conference Booklet in Innolab
Mag. (Vol. XX, No.XX, June 2018)
Design
Inviation Card
Design
Show Directory
Design
Press Conference Decorations
Media
EDM blast be sent to Bio Life Haus Sdn Bhd database
(scheduled on 13 June 2018)
Pre-event Local Roadshow: Chonburi
Media
Show preview on TradeWinds website
Social Media Facebook ad : Win Prizes
Collaterals Onsite exhibitor survey content, design development
Collaterals Onsite registration form content, design development
Collaterals Onsite visitor survey content, design development
EDM
China Product Highlights + Frost Sullivan/JCI’s Quote
Co-Marketing E-Invitation (html)
Co-Marketing Invitation Card (Coordinate with Sales)
Design
Show Map & Stamping Game
Media
Pre-show editorial to Proven Trade Contacts' website
(Press conference)

Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Ex-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
11-Jun-18

4

13-Jun-18
15-Jun-18
20-Jun-18
20-Jun-18
27-Jun-18
27-Jun-18
27-Jun-18

4
4
3
3
2
2
2

27-Jun-18

2

29-Jun-18
4-Jul-18
6-Jul-18
10-Jul-18

15-Jul-18

2
1
1
Show
day
Show
day
Show
day
Show
day
+1

17-Jul-18
30-Jul-18

11-Jul-18
12-Jul-18
13-Jul-18

Printed
Material
Pre-event
Social Media
Design
EDM
Advertisement
EDM
Printed
Material
Printed
Material
Social Media
EDM
Social Media
EDM

Invitation Card

Vis-prom

Press conference
Facebook ad
Onsite Decorations
Exhibitor List & logo
Radio Broadcast
Show highlights: Consultation Clinic
Show Directory

Vis-prom
Vis-prom
All
Vis
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom

Show Map & Stamping Game

Vis-prom

Facebook ad
Show highlights
Facebook ad
MDA 2018 opens tomorrow

Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom
Vis-prom

EDM

Day 1

Vis-prom

EDM

Day 2

Vis-prom

EDM

Day 3

Vis-prom

Media

Post-show advertorial on Wongkarnpat Mag. (Vol. XX,
No. XXX, August 2018)

+1

EDM

+2

Media

Thank you for joining MDA 2018 + visitors
survey/feedback
Post-show editorial on TradeWinds website

Ex-prom
for next
edition
All
Ex-prom
for next
edition
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
30-Jul-18

+2

Media

Post show editorial to Proven Trade Contacts' website

30-Jul-18

+2

Media

30-Jul-18

+2

Media

30-Jul-18
30-Jul-18

+2
+2

Media
Media

Post-show review on Innolab Mag. (Issue: Aug/Sep'18
issue)
Post-show editorial on Drug Today Medical Times,
both printed and website versions
Post-show editorial on AsiaHHM website
Post- show editorial on Bio Life Haus website

10-Aug-18
13-Aug-18

+3
+4

Collaterals
Design

Post Show Report (TCEB)
Post Show Report

20-Aug-18

+5

Collaterals

Post Show VDO

20-Aug-18

+5

Printed
Material

Post Show Report

1-Oct-18

+6

Collaterals

15-Oct-18

+8

Media

15-Oct-18

+8

Media

15-Nov-18

+8

Media

Send show directory ad 2019 to MediPharmExpo
Vietnam
Advertisement on Korea MEDBIZ Mag. (Vol. 38,
November 2018) for 2019 edition
Post-show advertorial on MEDBIZ Mag. (Vol. 38,
November 2018)
Advertisement on Wongkarnpat Mag. (Vol. 20, No.
476, December 2018)

Ex-prom
for next
edition
All
All
All
Ex-prom
for next
edition
All
Ex-prom
for next
edition
Ex-prom
for next
edition
Ex-prom
for next
edition
Ex-prom
All
All
Vis

จากแผนการสื่ อสารนี้ คุ ณศศิวรรณ แสงนาค ได้อธิ บายถึ งการมุ่งเน้นในการสื่ อสาร
การตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานได้วา่ ผูจ้ ดั งานจะให้ความสนใจกับ การประชาสัมพันธ์ไป
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ยังกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้า (ex-prom) ในช่วงแรกของการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และจึงมุ่งเน้นที่การ
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผูเ้ ข้าชมงาน (vis-prom) เมื่อใกล้ถึงวันงาน โดยข้อความแต่ละครั้ง ที่สื่อ
ออกไปนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจด้วย
การวางแผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงานนี้ จะมีรายละเอียดใน
การประชาสัมพันธ์สอดคล้องกับเกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม ที่ได้กล่าวถึงการพิจารณากิจกรรมพิเศษไว้
9 ประการ แต่ผวู ้ จิ ยั จะกล่าวถึง 7 ประการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (เกษม พิพฒั น์เสรี ธรรม, 2551)
1) กิจกรรมที่เลือกจัด ต้องมีลกั ษณะสอดคล้องกับบุคลิกภาพของตราสิ นค้า
2) เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ของกิจกรรม ต้องมีโลโก้ของตราสิ นค้าร่ วมอยูด่ ว้ ย
3) ต้องมีป้ายหรื อโลโก้ของตราสิ นค้าในบริ เวณงานอย่างทัว่ ถึง
4) ควรเชิญสื่ อมวลชนมาร่ วมงานมากๆ
5) ต้องมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
6) ควรเชิญผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อผูท้ ี่สังคมส่ วนใหญ่รู้จกั มาร่ วมกิจกรรมในงาน
7) ควรใช้ร่วมกับเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดอื่นๆ
4.2.5 อุปสรรคหรื อปั ญหาใดที่อาจจะทาให้ การสื่ อสารเรื่ องการจัดงานไม่ ประสบผลสาเร็ จ ไม่
เป็ นทีร่ ้ ูจักในกลุ่มเป้ าหมาย
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 3 ท่าน ให้ความสาคัญกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนในการช่วย
ประชาสั ม พันธ์ ก ารจัดงาน โดยได้ก ล่ า วในทิ ศ ทางเดี ย วกันว่า ความล้มเหลวในการขอรั บ การ
สนั บ สนุ น จากสมาคมหรื อหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที เ กี่ ย วข้อ งกับ ภาควิ ช าการและการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม ตามที่ในหมวดของบุคลากรทางการแพทย์น้ นั ความน่าเชื่อถือของงานเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการตัดสิ นใจมาร่ วมแสดงสิ นค้าของ exhibitor และเรื่ องของวิชาการที่จะต้องขอความร่ วมมือจาก
สมาคมภาควิชาการต่างๆ การสร้างฐานข้อมูลเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องนั้น
ได้รับการติดต่อจริ งๆ เพราะรายละเอียดช่องทางการติดต่อของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ปรากฏ
อยูใ่ นที่ทว่ั ๆไป เราจึงต้องพึ่งสมาคมภาควิชาการในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย นอกเหนือไปกว่านั้น
การ follow up เป็ นสิ่ งสาคัญมากหลังจากการสื่ อสารออกไป เพื่อให้แน่ใจได้วา่ ข้อความที่เราส่ งออก
ไปเดินทางไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ได้จริ งๆ
“เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ เราต้องขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ สมาคมที่เกี่ยวข้อง จะเป็ นส่ วนสาคัญในการสื่ อสารของเรา สมาคมที่รวบรวม
ผูป้ ระกอบการ สมาคมที่รวบรวมผูผ้ ลิต สมาคมภาควิชาการทางการแพทย์ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐที่
สนับสนุนและส่ งเสริ มการลงทุน การค้า และการผลิต” (คุณเมเบิล ออง เมย์ ย็อค, การสื่ อสาร
ระหว่างบุคคล, 23 พฤษภาคม 2561)

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ องการสื่ อสารการตลาดของงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ ในงานวิจยั ครั้ง
นี้ ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจผ่านองค์ความรู ้ท้ งั หมดในการใช้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือ
ในการสื่ อสารการตลาดให้กบั ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการเพื่อการสื่ อสารไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่
ใช้อุปกรณ์การแพทย์ และการสื่ อสารการตลาดที่ผจู ้ ดั ฯสื่ อสารเกี่ยวกับการจัดงาน Medical Devices
ASEAN ให้ผผู ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ นักวิจยั นักวิชาการ บุคคลากรทางการแพทย์ ได้รับรู ้ถึงการจัดงาน
ผูว้ ิจยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้ ซึ่ งถือเป็ นวิธีการที่เก็บข้อมูล
ได้อ ย่ า งละเอี ย ด เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การสื่ อ สารการตลาดผ่ า นงานแสดงสิ น ค้า เพื่ อ ภาคธุ ร กิ จ มี
องค์ป ระกอบใด และมี ก ารด าเนิ น งานอย่า งไร รวมถึ ง การวางแผนการสื่ อ สารการตลาดเพื่ อ
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด งาน Medical Devices ASEAN ว่า มี ข้ ัน ตอนด าเนิ น การและรายละเอี ย ด
อย่างไรบ้าง ที่ผจู ้ ดั งานใช้เพื่อส่ งไปถึงผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาคธุ รกิจ และ
เพื่อส่ งไปถึงผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า กลุ่มผูซ้ ้ือ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้กาคาดการณ์ไว้
ว่าจะมี Visitor จานวน 4,000 รายและผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า 150 ราย
มิติที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ, ปัจจัยแห่งความสาเร็ จและล้มเหลว ของการสื่ อสาร
การตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ (B2B) ที่ผจู ้ ดั งาน (Organizer) ได้ดาเนินการจัดงาน
แสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจให้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดของผูท้ ี่มาร่ วมแสดงสิ นค้าได้
สื่ อสารไปยังผูเ้ ข้าชมงาน
มิติที่ 2 ศึกษาแผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Medical
Devices ASEAN เพื่อให้เกิดการรับรู ้ถึงการจัดงานที่สื่อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
อุปกรณ์การแพทย์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ผูแ้ สดงสิ น ค้า (Exhibitor) อัน ได้แ ก่ ผูผ้ ลิ ต และผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จ อุ ป กรณ์
การแพทย์
2. ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า (Visitor) อันได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการสาธารณสุ ขและสถานพยาบาล และตัวแทนจาหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส า ห รั บ ผ ล
การศึ ก ษาที่ ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การจัด งานแสดงสิ น ค้า เพื่อ ภาคธุ ร กิ จ ให้เป็ น
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เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดแบบ B2B ผูว้ ิจยั จะนาเสนอโดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ ดังนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 มิติที่ 1 การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้ าเพื่อภาคธุรกิจ
5.1.1.1 การเตรียมเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อการสื่ อสารการตลาดของผู้แสดงสิ นค้ าโดยผู้จัด
งาน
จากการศึกษาพบว่าสิ่ งสาคัญที่คณะผูจ้ ดั งาน Medical Devices ASEAN 2018 ตระหนัก
ถึงการเตรี ยมข้อมูล การศึกษากลุ่มเป้ าหมายให้ละเอียดถี่ถว้ น ศึกษา Value chain ของอุตสาหกรรม
นั้นๆว่าเกี่ ยวข้องกับคนกลุ่มใดบ้าง การใช้กิจกรรมหรื อเนื้ อหาในงานที่จะทาผูแ้ สดงสิ นค้าได้เกิด
การสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายของผูแ้ สดงสิ นค้าได้ การสื่ อสารการตลาดจะเกิดขึ้นได้จะต้องทาให้
การจัดงานมีกิจกรรมภายในงานที่เกิ ดส่ งเสริ มให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูแ้ สดงสิ นค้าซึ่ งในที่น้ ี คือผูส้ ่ ง
สาร และเกิดคุณค่ามากพอที่จะทาให้ผูเ้ ข้าชมงานซึ่ งในที่น้ ี คือผูร้ ับสาร เข้ามาอยูใ่ นพื้นที่งานแสดง
สิ นค้านี้ และจะต้องทากิ จกรรมที่จะส่ งเสริ มให้เกิ ดการสื่ อสารระหว่างผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร เช่ น
Business Matching การสนับสนุนให้มีการสาธิ ตการใช้งาน การได้พบปะลูกค้าใหม่ๆ การได้รับฟัง
การตอบรับจากการใช้งานของลูกค้าปัจจุบนั การทาให้เกิดการรับรู ้ถึงตราสัญลักษณ์ของสิ นค้านั้นๆ
ผูจ้ ดั งานจะต้องศึกษาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์สาหรับลูกค้าของลูกค้า ซึ่ งหมายถึง Visitor ที่
เป็ นลูกค้าของ Exhibitor เพราะ Exhibitor คือผูท้ ี่สร้างรายได้ให้ผจู ้ ดั งาน ผูจ้ ดั งานจะต้องสร้างสรรค์
ให้งานแสดงสิ นค้ามีคุณค่า มีประโยชน์ทางการทาธุ รกิจ ทางวิชาการมากพอให้ผูร้ ับสารเข้ามาชม
งาน
พื้นที่ งานแสดงสิ นค้า จะต้องเกิ ดประโยชน์ในการสื่ อสารการตลาด B2B ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ การทาให้ผูแ้ สดงสิ นค้าได้เกิ ดการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายสู งสุ ดตั้งแต่
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัด ซึ่ งหลังการจัดงานจะเกิดประโยชน์นอ้ ยที่สุด
การสื่ อสารการตลาดสาหรับภาคธุรกิจสามารถใช้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการ
ทาให้เกิดการรับรู ้ถึงตัวสิ นค้า การได้พบปะผูใ้ ช้งาน การสารวจตลาด การแนะนาสิ นค้าใหม่ รวมไป
ถึงการได้อยูท่ ่ามกลางคู่แข่งและได้เห็นว่าคู่แข่งกาลังทาอะไรได้อีกด้วย และการได้แสดงสิ นค้าโดย
ไม่ ต้องเข้า หากลุ่ ม เป้ า หมายที ล ะหนึ่ ง แต่ ส ามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้วนั ละหลายกลุ่ ม ก็ จ ะ
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ประโยชน์ต่อภาคธุ รกิจได้จริ ง และในมิติของการทาให้งานแสดงสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มบุคคลใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์น้ นั จะต้องเริ่ มต้นจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดถี่ถว้ น และ
ก็ยงั ให้ความสาคัญถึงเนื้ อหาที่จะต้องเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องนาเสนอในแบบที่ผูร้ ับ
ต้องการโดยจะต้องแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกให้ดีระหว่าง ผูแ้ สดงสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ ข้าฟั ง
สัมมนาซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานจริ งของอุปกรณ์การแพทย์ อาจใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมผูป้ ระกอบการ สมาคมวิชาการ หรื อสถาบันการเงิน การค้าต่างๆ แล้วนามาประกอบกับสาร
ที่ผจู ้ ดั อยากจะสื่ อออกไป โดยนามาร้อยเรี ยงเข้าด้วยกัน ให้เห็นถึงคุณค่าของการมาเข้าชมสิ นค้าใน
งานแสดงสิ นค้านี้
5.1.1.2 การสื่ อสารการตลาดผ่ านงานแสดงสิ นค้ าเพื่อภาคธุรกิจ
พื้นที่งานแสดงสิ นค้าจะต้องเกิดประโยชน์ในการสื่ อสารการตลาด B2B ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ กล่าวคือ การทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าได้เกิดการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายสู งสุ ดตั้งแต่
ก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน ซึ่ งหลังการจัดงานจะเกิดประโยชน์นอ้ ย
ที่สุด และระหว่างการจัดงานจะต้องเกิดประโยชน์ในการสื่ อสารมากที่สุด
การสื่ อสารการตลาดสาหรับภาคธุรกิจสามารถใช้งานแสดงสิ นค้าเป็ นเครื่ องมือในการ
ทาให้เกิดการรับรู ้ถึงตัวสิ นค้า การได้พบปะผูใ้ ช้งาน การสารวจตลาด การแนะนาสิ นค้าใหม่ รวมไป
ถึงการได้อยูท่ ่ามกลางคู่แข่งและได้เห็นว่าคู่แข่งกาลังทาอะไรได้อีกด้วย และการได้แสดงสิ นค้าโดย
ไม่ตอ้ งเข้าหากลุ่มเป้ าหมายทีละหนึ่ง แต่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้วนั ละหลายกลุ่มก็จะ
ประโยชน์ต่อภาคธุ รกิจได้จริ ง และในมิติของการทาให้งานแสดงสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มบุคคลใน
อุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์น้ นั จะต้องเริ่ มต้นจากการศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดถี่ถว้ น และ
ก็ยงั ให้ความสาคัญถึงเนื้อหาที่จะต้องเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องนาเสนอในแบบที่ผรู ้ ับ
ต้องการโดยจะต้องแบ่งกลุ่มเป้ าหมายออกให้ดีระหว่าง ผูแ้ สดงสิ นค้า ผูป้ ระกอบการ และผูเ้ ข้าฟัง
สัมมนาซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานจริ งของอุปกรณ์การแพทย์ อาจใช้ขอ้ มูลจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
สมาคมผูป้ ระกอบการ สมาคมวิชาการ หรื อสถาบันการเงิน การค้าต่างๆ แล้วนามาประกอบกับสาร
ที่ผจู ้ ดั อยากจะสื่ อออกไป โดยนามาร้อยเรี ยงเข้าด้วยกัน ให้เห็นถึงคุณค่าของการมาเข้าชมสิ นค้าใน
งานแสดงสิ นค้านี้
โดยหลักๆแล้ว ความสาคัญของงานแสดงสิ นค้าสาหรับผูร้ ่ วมแสดงสิ นค้า มี 3 ข้อ
ได้แก่
1. กิจกรรมจับคู่เจรจาทางธุรกิจ เนื่องจากงานแสดงสิ นค้า มีจุดเด่นคือเป็ นพื้นที่ที่
สามารถสื่ อสารได้ท้ งั การพูดคุย การสาธิต การทดลองใช้ การนาเสนอเทคโนโลยี ตลอดจนการจับคู่
เจรจาธุ รกิจที่เราได้เรี ยกว่า Business Matching ซึ่ งเป็ นการที่ผจู ้ ดั งานทาให้ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายในสิ นค้า
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ประเภทเดียวกันมีพ้นื ที่เจรจาธุ รกิจกัน ซึ่ งเป็ นการใช้ระบบในการจับคู่ และมีการเตรี ยมพื้นที่เพื่อนัง่
เจรจาธุ รกิจกัน ตามวันและเวลาที่ท้ งั 2 ฝ่ ายได้ตกลงร่ วมกันผ่านโปรแกรมระบบ business matching
2. ผูแ้ สดงสิ นค้าได้สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของตัวเอง สื่ อสารให้ตราสิ นค้าเกิดการ
รับรู ้ในกลุ่มเป้ าหมาย ผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถสื่ อสารตราสัญลักษณ์ของตนเองได้และตกแต่งได้เอง
ตาม Corporate Identity พูดคุยกับผูใ้ ช้เพื่อการทาธุรกิจในอนาคตได้ ถามหาความต้องการใน
อุตสาหกรรมได้ อาจมีตวั อย่างของสิ นค้ามาแสดงและดูผลตอบรับได้ โปรโมทสิ นค้าได้
3. การได้อยูท่ ่ามกลางบุคคลในอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้เห็นถึงเทคโนโลยีหรื อ
แนวโน้มในการดาเนิ นงานของคู่แข่งทางธุรกิจ เพื่อนามาปรับกลยุทธ์การดาเนินงานของผูแ้ สดง
สิ นค้าเอง
5.1.1.3 ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จของการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้ าเพื่อภาคธุรกิจ
ความสาเร็ จของการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้านั้น ผูจ้ ดั จะต้องบูรณาการ
การสื่ อสารทั้งก่อนหน้าการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน รวมถึงการเลือกใช้
ช่องทางที่จะทาการสื่ อสารการตลาดให้ลูกค้าด้วย
1. ผูแ้ สดงสิ นค้าได้เข้าร่ วมกิจกรรม Business Matching และได้เจรจาธุรกิจกับ
กลุ่มเป้ าหมาย
2. ผูแ้ สดงสิ นค้าได้ branding ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ไปยังกลุ่มผูเ้ ข้าชมงาน เพื่อให้เกิ ด
การรับรู ้ การจดจาตราสิ นค้า
3. ได้พบปะลูกค้าใหม่ๆ เพื่อแนะนาสิ นค้าหรื อเทคโนโลยีใหม่ที่องค์กรได้นาเข้ามาใช้
กับสิ นค้า
4. ได้รับฟั งการตอบรับจากกลุ่ มผูใ้ ช้งานในปั จจุบนั โดยเจ้าหน้าที่ของผูแ้ สดงสิ นค้า
จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจอันดีของสิ นค้านั้นๆด้วย
5.1.2 แผนการสื่ อสารการตลาดเพื่อการประชาสั มพันธ์ การจัดงาน Medical Devices ASEAN
เพื่อให้ เกิดการรับรู้ถึงการจัดงานทีส่ ื่ อสารไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรม ทั้งผู้แสดงสิ นค้ า
และผู้เข้ าชมงาน
ผูจ้ ดั จะต้องศึกษาการรับข้อมูลข่าวสารของ Stakeholders ทั้งหมดก่อน แล้วค่อยนามา
วิเคราะห์วา่ จะเลือกใช้สื่อช่องทางใด และเนื้อหาใด การเลือกใช้ช่องทางการสื่ อสารที่ผิดก็จะเข้าไม่
ถึงกลุ่มเป้ าหมาย และถ้าใช้เนื้อหาที่ไม่ตรงกับสิ่ งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการทราบก็จะทาให้
กลุ่มเป้ าหมายนั้นรับรู ้ถึงการจัดงานแต่ก็เข้าใจว่าการจัดงานนี้เกี่ยวข้องกับตนเอง
5.1.2.1 ช่องทางการสื่ อสาร ในการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เกียวข้องกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
จะต้องใช้ช่องทางที่ตรงต่อลักษณะการรับข่าวสารของบุคคลแต่ละกลุ่ม เช่น บุคคลากรทาง
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การแพทย์และสถานพยาบาลยังคงรับข่าวสารผ่านทางแฟกซ์และไปรษณี ย ์ และสมาคมที่รวบรวม
บุคลากรทางการแพทย์ยงั เป็ นช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทางด้านของ
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์จะใช้เป็ นอีเมล์และโทรศัพท์
5.1.2.2 การใช้เนื้ อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผูจ้ ดั จะประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ได้จะต้องใช้ขอ้ มูลที่ น่าสนใจของกลุ่มเป้ าหมายเป็ นจุดดึ งดู ดความสนใจของกลุ่ มเป้ าหมายก่อน
แล้วจึ งต่อท้ายด้วยข้อมู ลการจัดงาน เช่ น เนื้ อหาสาหรับผูป้ ระกอบการก็จะต้องประกอบไปด้วย
ข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับทิศทางการเติบโตเเละโอกาสของผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จและอุตสาหกรรม
เครื่ องมือเเพทย์ โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมข้อมูลทางธุ รกิจ
ไว้ ส่ วนข้อมูลสาหรับบุคคลากรทางการแพทย์ก็อาจเป็ นเนื้อหาทางวิชาการที่แนะนาผลงานวิจยั หรื อ
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ใ หม่ หรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ม าจัด แสดงในงานที่ น่ า สนใจแล้ว เชิ ญ ชวนให้
กลุ่มเป้ าหมายนี้เข้ามาชมงาน
5.1.2.3 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของทั้งผูแ้ สดงสิ นค้าและผูเ้ ข้าชมงานนั้น ผูจ้ ดั งานจะต้องสร้าง
ฐานข้อมูลของบุคคลที่ เกี่ ยวข้อง ทาได้โดยค้นหาจาก Industry Directories, Directory ของสมาคม
ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนั้น, Directory ของงานแสดงสิ นค้าของคู่แข่ง, หาจากแหล่งออนไลน์
และ telemarketing เพื่อขอรับข้อมูลผูต้ ิดต่อ
5.1.2.4 การวางแผน ระยะเวลาการเตรี ยมงานแสดงสิ นค้าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ครึ่ งปี แรก
ก็จะเน้นไปที่การเข้าถึงผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อให้มีผมู ้ าแสดงสิ นค้า เป็ นรายได้ของผูจ้ ดั
งาน ส่ วนอีกครึ่ งปี ท้ายจะเป็ นการสื่ อสารกับผูเ้ ข้าชมงาน อย่างไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ของทั้ง 2
ส่ วนนั้นก็อาจทาคู่ขนานกันไปได้ แต่อาจเน้นหนักไปที่ผูแ้ สดงสิ นค้าก่อน เพราะเรื่ องของการหา
รายได้ข องผู จ้ ัด งานที่ จ ะได้ม าจากการขายพื้ น ที่ จากนั้น จึ ง ให้ค วามสนใจและมุ่ ง เน้น ถึ ง กระ
ประชาสัมพันธ์ไปยังผูเ้ ข้าชมงานเพื่อให้ผแู ้ สดงสิ นค้าได้เจอกับกลุ่มเป้าหมายภายในงาน
สิ่ งหนึ่ งที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ฉบับนี้ คือ การสื่ อสารการตลาดเพื่อภาคธุ รกิ จผ่าน
งานแสดงสิ นค้านั้น ผูแ้ สดงสิ นค้าจะต้องฝากความหวังทั้งหมดไว้กบั คณะผูจ้ ดั งาน ตามระยะเวลาที่
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้กล่าวไว้คือประมาณ 1 ปี ซึ่ งการจัดงานเกิ ดขึ้นจริ งเพียง 3 วัน และผูแ้ สดงสิ นค้า
อาจไม่สามารถรู ้ ได้เลยว่าคณะผูจ้ ดั งานจะสามารถทาให้มีผเู ้ ข้าชมงานได้ตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้จริ ง
หรื อไม่ ซึ่ งอาจจะพอคาดการณ์ได้จากหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน แต่ก็ไม่สามารถรับประกัน
โอกาสทางธุ รกิจได้ และก็อาจไม่เหมาะกับธุรกิจบางประเภทอีกด้วย
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
งานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจ นับได้ว่าเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดสาหรับ
ภาคธุ รกิจต่อธุ รกิจได้เป็ นอย่างดี ด้วยการก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบรนด์ การสร้างสัมพันธ์กบั
ฐานลู กค้าผูใ้ ช้งานจริ ง การได้เจรจา การได้สาธิ ต และการได้แนะนาสิ นค้าใหม่ๆ จากการศึกษา
พบว่าการสื่ อสารการตลาดของสิ นค้าอุปโภค บริ โภคทัว่ ไปนั้น จะเน้นที่การสื่ อสารที่สนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ื อ ตามแนวคิดของ ค็อตเลอร์ และอาร์ มสตอง (Kotler & Armstrong, 1999, pp. 152156) ที่กล่าวในการศึกษาถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ที่มีอยู่ 5 ปั จจัยคือ
ปั จจัยทางด้านวัฒนธรรม (cultural factors) ปั จจัยทางด้านสังคม (social factors) ปั จจัยส่ วนบุคคล
(personal factors) และปั จจัยทางด้านจิตวิทยา (psychological factors) มาเป็ นกรอบในการกาหนด
กลยุทธ์ในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายให้มีประสิ ทธิภาพที่สุด เพื่อชักจูงให้เกิดการตัดสิ นใจจับจอง
การเปลี่ยนใจจากแบรนด์เดิมมาเป็ นแบรนด์ใหม่ จึงจะตัดสิ นใจง่ายกว่า เพราะซื้ อเพื่อความต้องการ
ของตนเอง แต่การสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นเพื่อการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จนั้นจะต้องมีการสื่ อสารที่แตกต่าง
ออกไป เพราะจะไม่ใช่การตัดสิ นใจเพื่อความต้องการส่ วนบุคคล แต่จะเป็ นการรับข้อมูลข่าวสารที่
เป็ นระดับองค์กร ต้องใช้กิจกรรมทางการตลาดมากมายเพื่อทาให้องค์กรนั้นๆสนใจในสิ นค้าที่นามา
แสดงในงาน
5.2.1 มิติที่ 1 การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ Medical Devices ASEAN
การสื่ อสารในแบบของ B2B นั้นจะต้องมีการศึกษากลุ่มเป้ าหมายอย่างละเอียด และ
ครอบคลุมทุกกลุ่ม เพราะไม่ใช้ผใู ้ ช้เพียงกลุ่มเดียวที่จะเกี่ยวข้องกับการทาธุ รกิจ ใน 1 อุตสาหกรรม
จะประกอบไปด้วยหลายกลุ่มเป้ าหมาย หลายหน่วยงาน หรื อที่เราเรี ยกว่า Stakeholders หากต้องการ
สื่ อสารไปยังกลุ่ มเป้ า หมายทั้ง หมดจะต้องมี ผูท้ ี่ เชี่ ย วชาญในด้า นนั้นๆเป็ นผูส้ ื่ อสาร หากต้อการ
สื่ อสารในเชิ งธุ รกิ จหรื ออุ ตสาหกรรม โอกาส ความต้องการในการใช้งาน หรื อทิศทางของการ
ประกอบธุ รกิจก็จะต้องมีผทู ้ ี่มีความรู ้ความเข้าใจในการสื่ อสารด้านนั้นๆ หรื อการสื่ อสารไปยังผูใ้ ช้
หรื อผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการเลื อกใช้ (influencer) ก็ จะต้องมี ผูเ้ ชี่ ย วชาญทางวิช าการ หรื อนัก วิจ ัย ที่
เกี่ ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าในประเภทอุปกรณ์ ทางการแพทย์ยิ่งจะต้องมี
นักวิชาการ หรื อนักวิจยั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลของสิ นค้านั้นๆ
การสาธิ ต การใช้ ง านของสิ น ค้า ที่ ใ ช้ ใ นธุ รกิ จ ต่ า งๆเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการท าให้
กลุ่มเป้ าหมายได้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษ เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมใหม่ๆของสิ นค้านั้นๆ เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความสามารถหรื อคุณลักษณะพิเศษของสิ นค้าที่ได้นามาแสดงนั้นสามารถเกิดประโยชน์
ได้ก ับ ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ งจะต่ า งจากการสื่ อ สารสิ น ค้า ที่ เ อาไว้ใ ช้อุ ป โภค บริ โ ภคใน
ครั วเรื อน แม้ว่าการสาธิ ตอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์อาจไม่สามารถแสดงผลให้เห็ นได้ทนั ที เพราะ
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จะต้องใช้กบั ร่ างกายมนุษย์แต่ก็สามารถสาธิ ตให้เห็นถึงการทางานและใช้ผลงานวิจยั ทางวิชาการมา
ประอบการอธิบายได้
งานแสดงสิ นค้าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต จะมีเพียงพื้นที่เพื่อการแสดงสิ นค้าเท่านั้น แต่ใน
ปั จจุบนั ได้มีการบูรณาการสื่ อทั้งหลายเข้ามาเพื่อใช้ในการสื่ อสารการตลาดที่ผจู ้ ดั สามารถทาให้กบั
ผูแ้ สดงสิ นค้าได้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ในการสื่ อสารการตลาดได้หลายด้าน ตามที่ Ferguson ได้
กล่าวไว้ใน Marketing Communication Exhibitions and Trade Shows ดังนี้
1) ไ ด้ พ บปะ กั บ ลู ก ค้ าใหม่ ๆ (Meet new customers) เนื่ องจากผู ้ จ ั ด ได้ มี ก า ร
ประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด งานออกไปยัง ฐานข้อ มู ล ผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ท้ งั ในและ
ต่างประเทศ จึ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูแ้ สดงสิ นค้าได้พบปะกับลู กค้าใหม่ๆที่มาเยี่ยมชมสิ นค้า
ภายในงาน
2) ต่ อยอดภาพลักษณ์ ของบริษัท (Enhance company image) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมี
จุดยืนในตลาด การได้แสดงถึ งภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านงานแสดงสิ นค้า จะเป็ นการต่อยอดให้
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ในสายตาของบุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3) ได้ มีปฏิกริ ิยาตอบสนองกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (Interact with customers) ซึ่งเป็ น
สิ่ งที่สาคัญมากในการที่ผขู ้ ายสามารถตอบสนองผูซ้ ้ื อได้ทนั ที ไม่วา่ จะเป็ นการรับฟังผลตอบรับจาก
การใช้งานสิ นค้าของลู กค้าเดิ ม หรื อการตอบข้อซักถามของลูกค้าใหม่ที่สนใจในสิ นค้า รวมไปถึง
การรับฟังความต้องการหรื อข้อแนะนาจากผูป้ ระกอบการหรื อผูใ้ ช้งานสิ นค้านั้นๆ
4) โปรโมทสิ นค้ า ที่มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บัน (Promote existing products) พื้นที่ แสดงสิ นค้า นี้
สามารถประชัสมพันธ์สินค้าที่ติดใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากผูจ้ ดั ได้มีการคัด
กรองผูเ้ ข้าชมงานขั้นต้นแล้วว่า เป็ นผูท้ ี่ อยู่ในอุ ตสาหกรรมอุปกรณ์ การแพทย์ หรื อบุคลากรทาง
การแพทย์ เพื่อป้ องกันการเข้าในผิดในตัวสิ นค้า จึงทาให้ผูแ้ สดงสิ นค้าสามารถนาเสนอสิ นค้าบน
พื้นที่แสดงสิ นค้านี้ได้จริ ง
5) เปิ ดตัวสิ นค้ าใหม่ (Launch new products) เมื่องานแสดงสิ นค้าได้รวบรวมเอาบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมาแล้ว ผูแ้ สดงสิ นค้าก็สามารถมีพ้ืนที่เพื่อเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ได้ เป็ นการ
เปิ ดตัวไปยังทุกๆกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่แข่งอีกด้วย
6) รู้ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บัน ของคู่ แ ข่ ง (Get competitor intelligence) ภายในงานแสดง
สิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจก็จะมีผแู ้ สดงสิ นค้าที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมสิ นค้าประเภทเดียวกัน จาหน่ายสิ นค้า
เหมื อนกันเข้ามาแสดงสิ นค้า ร่ วมด้วย ซึ่ งจะทาให้ต่างฝ่ ายต่างได้รู้ว่าสถานการณ์ ข องคู่แข่ ง เป็ น
อย่างไร
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7) เผชิ ญหน้ ากับคู่แข่ งทางธุรกิจ (Keep up with competitors) ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า
นี้ งานแสดงสิ นค้ามักจะมีบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งกันเข้ามาแสดงสิ นค้าภายในงาน ซึ่ งก็จะเป็ นการแสดง
ถึงจุดยืนที่ชดั เจนของบริ ษทั นั้นๆในอุตสาหกรรม
8) มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองกั น ได้ ร ะหว่ า งบริ ษั ท และตั ว แทนจ าหน่ า ย (Interact with
distributors) นอกจากการได้พบกับผูใ้ ช้งานแล้ว ตัวแทนจาหน่ายก็ยงั เป็ นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผูแ้ สดง
สิ นค้า ต้องการจะได้พบปะ พู ด คุ ย และนาเสนอสิ นค้า ตัวใหม่ เพื่อให้ตวั แทนจาหน่ า ยช่ วยสร้ าง
ยอดขายและทาให้เป็ นที่รู้จกั ได้มากยิง่ ขึ้น
9) ค้ นหาความต้ องการทัว่ ไปของตลาด (General market research) เมื่อผูแ้ สดงสิ นค้าใน
ที่น้ ี คือผูส้ ่ งสารได้มีพ้ืนที่และช่องทางการสื่ อสารไปยังผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ับสารแล้ว ผูแ้ สดงสิ นค้าก็จะ
สามารถสอบถามถึ งผลตอบรั บจากสิ นค้าตัวเก่ า และถามหาข้อมูลความต้องการของตลาด และ
โอกาสที่จะดาเนินธุ รกิจให้ตรงความต้องการของผูใ้ ช้งานจริ งอีกด้วย
10) รั บยอดขาย (Take sales orders) แม้ว่าภายในงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จจะไม่
สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้เหมือนงานแสดงสิ นค้าทัว่ ไป แต่ก็สามารถสร้างยอดขายได้โดยการยื่นใบ
เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาซื้ อขายกันได้ในอนาคตอันใกล้
11) พบปะกับตัวแทนจาหน่ ายรายใหม่ ๆ (Meet new distributors) ผูป้ ระกอบการที่เป็ น
ตัวแทนจาหน่ ายก็มกั จะเข้าชมงานแสดงสิ นค้าเพื่อหาสิ นค้าใหม่ๆไปจาหน่ ายอยู่เสมอ งานแสดง
สิ นค้าจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งของผูป้ ระกอบการผลิตที่จะได้พบกับผูป้ ระกอบการตัวแทนจาหน่าย
สิ นค้า (Ferguson, 2017)
การสื่ อสารการตลาดของภาคธุ รกิ จนั้น จะตัดสิ นใจได้ย ากและซับ ซ้อนกว่า เพราะ
เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานในองค์กรเดียวกัน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องจะต้องมีท้ งั ผูใ้ ช้ ผูซ้ ้ือ งบประมาณ ความ
ต้องการของหน่วยงาน รวมถึงศักยภาพในการผลิต โดยงานวิจยั ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ซึ่ งสิ นค้าเหล่านี้ติดใบอนุ ญาตการเผยแพร่ ขอ้ มูลสู่ สาธารณสุ ข การสาธิตทดลองใช้ก็ไม่ได้รับ
อนุ ญาตให้ทาได้โดยทัว่ ไป แต่สามารถทาได้ในงานแสดงสิ นค้า เพราะผูท้ ี่เข้ามาชมงานจะเป็ น
ผูป้ ระกอบการและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ งมีพ้ืนฐานความเข้าใจถึงประโยชน์และข้อควรระวัง
ของการดูสินค้าทางการแพทย์ต่างๆ จึงทาให้ผแู ้ สดงสิ นค้าสามารถนาเสนอสิ นค้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ วราภรณ์ ฉัต ราติ ช าต วารสารการสื่ อ สารและการจัด การ นิ ด้า ปี ที่ 2 ฉบับ ที่ 3
(กันยายน – ธันวาคม 2559) น. 64 ที่กล่าวถึงความสาคัญของการจัดงานแสดงสิ นค้า มี 5 ประการ
ซึ่งตรงกับการศึกษาของวิจยั ฉบับนี้ในข้อ 1 2 3 และ ข้อ 5 ที่กล่าวถึงการสื่ อสารการตลาดได้แก่
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1. งานแสดงสิ นค้ าเป็ นสถานทีแ่ ลกเปลีย่ นข้ อมูลข่ าวสารของผู้ประกอบการ รวมไปถึง
การเปรี ยบ เทียบสิ นค้ากับคู่แข่ง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมงานพิจารณาคัดเลือกสิ นค้าหลากหลาย
ได้อย่างใกล้ชิด
2. งานแสดงสิ นค้ าช่ วยกระตุ้นให้ เกิดการวิจัยและพัฒนาสิ นค้ าใหม่ เนื่องจากนิยมจัดขึ้น
เพื่อแนะนาสิ นค้าและทดสอบตลาดรวมไปถึงผลตอบรับของสิ นค้าเพื่อที่จะนามาปรับปรุ งสิ นค้า
และบริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
3. งานแสดงสิ นค้ าเป็ นแหล่งรายได้ สาหรับผูใ้ ห้การสนับสนุนในการจัดงานแสดงสิ นค้า
เช่น สมาคม
4. งานแสดงสิ นค้ าก่อให้ เกิดรายได้ แก่ประเทศเจ้าภาพและกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง
5. งานแสดงสิ นค้ าเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดทีม่ ีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งการพบปะระหว่างผู ้
ซื้อและผูข้ ายจะทาให้กิจกรรมทางการค้าเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
เสรี วงษ์มณฑา (2540) ได้กล่าวถึงรู ปแบบต่าง ๆ ของ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณา
การไว้ 5 ข้อ ซึ่ งสอดคล้องกับการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้า 2 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การให้ ข่าวและการประชาสั มพันธ์ (Publicity and public relation)
1.1 ) ใช้การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ (Image) ว่าเหนือกว่า
คู่แข่ง ซึ่ งคุณสมบัติอื่นๆ ไม่สามารถสร้างได้เหนื่อกว่าคู่แข่ง คุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เท่า
เทียมกับคู่แข่ง ภาพลักษณ์จะเป็ นสิ่ งเดียวที่จะสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ได้ดี เมื่อสิ่ งอื่นเท่ากัน
หมดภาพลักษณ์จึงเป็ นสิ่ งเดียวที่เหลืออยูเ่ พื่อใลช้ใน การต่อสู ้ได้ โดยใล้เรื่ องราว และ ตานาน ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่คู่แข่งขันจะเลียนแบบกันได้ยากมาก ตัวอย่างปูน TPI จะทาปูนให้มีคุณสมบัติต่างๆ เท่า
สยามซี เมนต์ ทางด้านคุณภาพ ความสามารถในการทางาน และคุณสมบัติต่างๆ ได้ แต่จะบอกว่ามี
ประวัติอนั ยาวนานเหมือนสยามซี เมนต์ยอ่ มทาไม่ได้
1.2) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์จะใช้เมื่อต้องการให้ความรู ้กบั บุคคล สิ นค้า
บางชนิดจะประสบความสาเร็ จได้ เมื่อคนมีความรู ้ในตราสิ นค้านั้นจึงต้องอธิบายถึงคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสิ นค้า
1.3) เมื่อมีขอ้ มูลข่าวสารจานวนมากที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม (Values added) ให้กบั
ผลิตภัณฑ์และข่าวสารนั้นไม่สามารถบรรจุเข้าไปในการโฆษณาได้ เพราะการโฆษณามีเวลาเพียง
30 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นจึงใส่ ขอ้ มูลเข้าไปในโ)ษณามากๆ ไม่ได้ควรใช้ PR แทนในกรณี ที่มีขอ้ มูล
มากมายที่เป็ นจุดชื่นชมในสิ นค้าเช่น เป็ นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ (Brand Knowledge)
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ซึ่งการโฆษณาไม่อาจจะครอบคลุมได้ แต่ขณะเดียวกันโฆษณาเหล่านี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั สิ นค้า
2) การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง การตลาดทางไกล (Telemarketing)
การขายทางแคตาล็อก (Catalogue sales) การสั่งซื้อทางไปรษณี ย ์ (Mail order) การตลาดทางตรง ใช้
กรณี ต่างๆดังนี้
2.1) เมื่อมีฐานข้อมูล (Database) ที่ดีพอในกรณี น้ ี ถา้ ทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
อยู่ที่ไหนจะเป็ นการประหยัด กว่าการใช้สื่อ ถ้ากลุ่มเป้ าหมายมี 8,000 คน ค่าแสตมป์ คนละ 2.50
บาท จะเห็ นว่าค่าใช้จ่าย 20,000 บาท ซึ่ งถูกกว่าที่เราจะไปลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์ที่ราคาสู ง ถึงประมาณ
700,000 บาท
2.2) เมื่ อต้องการสร้ า งการตลาดที่ มี ค วามเป็ นส่ วนตัว (Personalized marketing)
ต้องการให้กลุ่มเป้ าหมายเกิ ดความรู ้สึกว่า เป็ นการตลาดแบบส่ วนตัวเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับจดหมาย
แล้ว จะรู ้ สึ ก ว่า เป็ นลู ก ค้า ส าคัญ เป็ นลู ก ค้า ที่ ป ระธานบริ ษ ัท รู ้ จ ัก ท าให้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ที่ ดี และ
ภาคภู มิใจว่าตนเป็ นบุ ค คลหนึ่ งที่ ไ ด้รับ เลื อกเป็ นกลุ่ มเป้ า หมาย ตัวอย่าง เป็ นกลุ่ มเป้ าหมายของ
คอนโดมิเนียมมูลค่า 20 ล้านบาท เป็ นกลุ่มเป้าหมายของบัตรเครดิตชั้นนา
2.3) ใช้ เ พื่ อ เป็ นกลยุ ท ธ์ ติ ด ตามผล ( Follow up strategy) สมมติ โ ครงการ
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นธุ รกิ จคอนโดมิเนียมมีคนมาเยี่ยม200 คน แต่วา่ มีคนที่สนใจเกิดความต้องการ
20 คน ส่ วนอีก 180 คนนั้นเป็ นกลุ่มที่เรี ยกว่ารอและดูไปก่อน เป็ นกลุ่มที่จะต้องติดตามต่อไป ดังนั้น
รอบสองอาจไม่จาเป็ นต้องโฆษณาผ่านสื่ อมวลขน หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ แต่ใช้การตลาดทางตรงแทน
โดยใช้จดหมาย ส่ งผ่านไปยังอีก 180 คนนั้น เป็ นการเตือนความทรงจาและการเร่ งรัดการตัดสิ นใจ
5.4 เป็ นการเตือนความทรงจา (Remind) การใช้ตลาดทางตรงเพื่อติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มลูกค้าเดิ ม
และสร้างความสัมพันธ์ ที่ดี เช่ น ต่ออายุนิตยสาร วารสาร หนังสื อพิมพ์ เมื่อใกล้หมดอายุสมาชิ ก
แล้ว (เสรี วงศ์มณฑา, 2540)
5.2.2 มิติที่ 2 แผนการสื่ อสารการตลาดเพื่ อการประชาสัมพันธ์ การจัดงาน Medical Devices
ASEAN ที่มีเป้าหมายเป็ นทั้งกลุ่มผูแ้ สดงสิ นค้าและกลุ่มผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า
การสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าที่ผจู ้ ดั ได้จดั ทาขึ้นให้กบั ผูแ้ สดงสิ นค้าสื่ อสาร
ไปยังผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้า สาคัญตรงที่การทาให้มีผแู ้ สดงสิ นค้าและผูเ้ ข้ามงานแสดงสิ นค้าเข้า
มาอยูภ่ ายในงานแสดงสิ นค้า การศึกษาในมิติที่ 2 นี้จะสามารถเข้าใจได้ถึงการประชาสัมพันธ์การจัด
งานแสดงสิ นค้าไปยังบุคคลทั้ง 2 กลุ่มนี้ ซึ่ งงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิ จจะไม่ใช้งานที่เข้ามาชม
เพื่อความบันเทิ ง ความสนุ กสนาน หรื อการหาซื้ อของอุปโภค บริ โภคในครัวเรื อน หรื อของใช้
ส่ วนตัวในชี วิตประจาวัน ผูจ้ ดั จะต้องศึกษาถึงกลุ่มเป้ าหมายของการจัดงานทั้ง 2 กลุ่มนี้ให้ละเอียด
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เพื่ อ การวางแผนการประชาสั ม พัน ธ์ ก ารจัด งานแล้วสื่ อ สารออกไปให้เ กิ ด การรั บ รู ้ และท าให้
ผูป้ ระกอบการได้เข้ามาจองพื้นที่แสดงสิ นค้า และผูใ้ ช้ได้เข้ามาเยีย่ มชมการจัดงานแสดงสิ นค้า ผูจ้ ดั
งานจึงจะต้องบูรณาการการสื่ อสารเข้าด้วยกัน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้
ในการวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการเพื่ อประชาสัมพันธ์ก ารจัดงาน
แสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุ รกิจจะสอดคล้องกับทฤษฎีการวางแผนการสื่ อสารการตลาดดังนี้ (cctvbang,
2017)
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ คือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่ตอ้ งการจะทางานแสดง
สิ นค้า เพื่อให้รู้ถึงความต้องการของตลาด ศึกษาบุคคลที่เกี่ยวข้องและธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เชื่ อมโยงแต่ละส่ วนเข้ากันให้ได้ เพื่อเข้าใจสถานการณ์ ของอุตสาหกรรมนั้นๆอย่างถ่องแท้ อาจ
ศึ กษาโดยการสอบถามจากหน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง ว่าในอุตสาหกรรมนั้นๆมีหน่ วยงานใด
สมาคม หรื อองค์ก รใดที่ รวบรวมกลุ่ ม เป้ าหมายไว้หรื อไม่ และการติดต่ อหน่ วยงานนั้นๆท าได้
อย่างไร
2. การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย เมื่อได้ทราบถึงกลุ่มธุรกิจหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้ว ก็จะต้องมาทาการกาหนดว่าความเป็ นไปได้ที่จะได้รับความร่ วมมือในการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานหรื อความเป็ นไปได้การสนับสนุนด้านอื่นๆ แล้วจึงกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการสื่ อสาร
การจัดงานออกไป แล้วสร้ างฐานข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้มีผรู ้ ับสารที่ตอ้ งการจะสื่ อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดงานออกไป
3. การกาหนดวัตถุประสงค์การสื่ อสารการตลาด เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว จึงนามากาหนดว่าวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการสื่ อสารออกไปคืออะไร เช่ นถ้ากลุ่ มเป้ าหมายคือ
บุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็จะต้องสื่ อสารในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิ จ โอกาสในการเติบโตของอุตสาหกรรม ทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมนั้นๆ และถ้า
กลุ่มเป้ าหมายคือผูใ้ ช้งานก็จะต้องพูดถึงภาควิชาการ ความรู ้ หรื อเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การใช้งาน
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น จากนั้นค่อยกล่าวถึงการจัดงานว่าเกิ ดขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ ในข้างท้ายของ
ข้อมูลที่กลุ่มเป้ าหมายสนใจ
4. การกาหนดเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด เครื่ องมือในการสื่ อสารมีมากมาย แต่ก็
ไม่ได้ใช้ได้กบั ทุกๆกลุ่มเป้ าหมาย ในวิจยั เล่มนี้ ผูใ้ ช้เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ งถ้าไม่ศึกษาให้
ละเอียด เราอาจเข้าใจได้ว่าบุคลกรทางการแพทย์จะเข้าถึงอีเมล์หรื อเว็บไซต์ได้อย่างทัว่ ถึง แต่จาก
การที่ได้ศึกษานั้นบุคลากรทางการแพทย์ยงั รับสารผ่านทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ วารสารทางการแพทย์ และ
สิ่ งที่ได้ผลตอบรับดีที่สุดคือจดหมายเชิญที่ส่งตรงไปยังบุคคลนั้นๆ ซึ่ งวัดได้จากการติดต่อกลับผ่าน
ทางโทรศัพท์ ที่คณะผูจ้ ดั งานได้สอบถามว่ารับทราบข่าวการจัดงานนี้ได้อย่างไร
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5. การกาหนดงบประมาณและระยะเวลา งบประมาณที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์การ
จัดงานจะต้องสอดคล้องกับกลุ่ มเป้ าหมายที่ผูจ้ ดั ต้องการเชิ ญเข้ามาในงานด้วย และการกาหนด
ระยะเวลาเป็ นสิ่ งสาคัญมาก ผูจ้ ดั จะต้องทาการสื่ อสารออกไปยังกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูแ้ สดงสิ นค้า
ก่อนเพื่อให้แน่ใจได้วา่ จะมีสินค้าประเภทใดบ้างเข้ามาแสดง แล้วจึงค่อยประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู ้
เข้าชมงาน แต่การสร้ างฐานข้อมูลนั้น สามารถทาได้พร้อมกันในช่ วงเริ่ มต้นของแผนการสื่ อสาร
เพื่อให้ทราบว่าจะมีฐานข้อมูลมากพอที่จะทาให้มีผูเ้ ข้าชมสิ นค้าเข้ามาชมสิ นค้าที่ผแู ้ สดงสิ นค้าจ่าย
ค่าพื้นที่เข้ามาแสดง
6. การประเมินผล การประเมิณผลนั้น ผูจ้ ดั งานจะต้องวางเป้ าหมายเป็ นตัวเลขว่า
จะต้องมีผแู ้ สดงสิ นค้ากี่ราย ผูเ้ ข้าชมงานแสดงสิ นค้ากี่คน แล้วเมื่อจบงานจึงจะนามาประเมิณได้ว่า
แผนการสื่ อสารที่ทาออกไปนั้นสมบูรณ์บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรื อไม่
การประชาสัมพันธ์การจัดงานจะต้องเน้นที่เนื้ อหาและช่องทางที่กลุ่มเป้ าหมายจะเลือก
รับ และเห็นถึงประโยชน์ในการมาร่ วมแสดงสิ นค้าและมาเข้าชมงาน และต้องแสดงให้เห็นถึงการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดธุ รกิจเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบการ และสมาคมภาค
วิชาการต่างๆก็เร่ งผลักดันศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการพัฒนาการสาธารณสุ ข
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ทั้งนี้ ผลของการศึกษาพบว่าความสาคัญของการศึกษากลุ่มเป้ าหมายให้ละเอียดถี่ถ้วน
ยังต้องคานึ งถึ งเป็ นอันดับแรก จากนั้นจะต้องนามาวิเคราะห์ถึงเนื้ อหาและช่ องทางในการสื่ อสาร
เพื่อให้เกิ ดการรั บรู ้ กบั กลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมทั้งที่เป็ นผูผ้ ลิตซึ่ งในที่น้ ี คือผูแ้ สดงสิ นค้า และ
กลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านหรื อตัวแทนจาหน่ า ยซึ่ ง ในที่ น้ ี คื อผูเ้ ข้า ชมงาน การเลื อกศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายที่ ไ ม่
ละเอียดมากพออาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดว่างานดังกล่าวนั้นไม่น่าสนใจหรื อไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
คนเหล่านั้น และก็อาจจะไม่ตอ้ งการรับทราบข่าวสารข้อมูลการจัดงานอีก ซึ่ งการสื่ อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานนี้ จะต้องทาไปอย่างสอดคล้องกันทั้ง 2 กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นไปในทาง
เดียวกับแนวความคิดของ ดารา ทีปะปาล และธนวัฒน์ ทีปะปาล (2553, น. 32) ที่กล่าวว่าการสื่ อสาร
การตลาดให้เกิ ดผลดี น้ นั จาเป็ นจะต้องเริ่ มที่ผูร้ ับข่าวสารเป็ นลาดับแรกก่อนจะต้องวิเคราะห์และ
ระบุ ให้ได้ว่าใครคื อผูร้ ั บข่าวสารเป้ าหมาย หรื อตลาดเป้ าหมาย จากนั้นถึ งจะคิดถึ งช่ องทางและ
เนื้อหาในการสื่ อสาร
5.3 ข้ อเสนอแนะงานวิจัย
จากการศึกษาการสื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจ ผูว้ จิ ยั เกิด
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาวิจยั ฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ดงั นี้
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5.3.1 ประโยชน์ในการนาไปปรับใช้กบั การสื่ อสารทางการตลาดที่เป็ นระดับธุ รกิจต่อธุรกิจ
เพราะการสื่ อสารในแบบสิ นค้าอุปโภคบริ โภคสาหรับประชาชนทัว่ ไปอาจไม่สามารถนามาปรับ
ใช้ได้
5.3.2 องค์กรที่ผลิตหรื อจาหน่ายสิ นค้าเพื่อภาคธุรกิจสามารถหาโอกาสจากการเข้าเยีย่ มชมการ
จัดงานแสดงสิ นค้าได้เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี นวัตกรรม และเจรจาธุรกิจได้ เพื่อการวางแผนการ
สื่ อสารการตลาดผ่านงานแสดงสิ นค้า
5.3.3 การสื่ อสารไม่วา่ จะเป็ นในระดับบุคคลต่อบุคคล หรื อธุรกิจต่อธุรกิจก็จะต้องศึกษาผูร้ ับ
สารให้ดี และสร้างเนื้ อหาและเลือกช่องทางให้เหมาะสม
5.3.1 ข้ อเสนอแนะด้ านการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ข้อเสนอแนะสาหรับผูจ้ ดั งานในการศึกษาและทาวิจยั ต่อไป เนื่องจากงานวิจยั ฉบับนี้
ศึกษาในกลุ่มธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่ติดใบอนุญาต แต่ก็ยงั มีความต้องการในตลาดอยูม่ าก และ
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โอกาสในการทาธุรกิจในสิ นค้านี้ก็จะมีสูงมาก ดังนั้นการทาวิจยั ครั้งต่อไป อาจ
ศึกษาการสื่ อสารการตลาดในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่นาเข้ามาจากต่างชาติ เพราะจะมี
เงื่อนไขที่ซบั ซ้อนกว่ามากและจะต้องต่อสู ้กบั ธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็ นครัวของ
โลก
2. ข้อเสนอแนะสาหรับองค์กรที่ตอ้ งการสื่ อสารในระดับธุ รกิจต่อธุรกิจ ในการวิจยั ครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาว่าการสื่ อสารการตลาดในระดับธุรกิจต่อธุรกิจสามารถสื่ อสารได้ผา่ น
เครื่ องมือใดได้อีกบ้าง
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้า ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าของผูแ้ สดงสิ นค้าที่อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์
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