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บทคัดย่อ
ปัจจัยด้ายการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลท�ำให้ทั้งผู้บริโภค และ
ผูป้ ระกอบการทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศต้องมีการปรับตัวกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อิเว้นต์ ผู้ประกอบการธุรกิจอิเว้นต์มีความจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวจากการจัดงานแบบออฟไลน์ (Offline))
เข้ามาสู่แพลตฟอร์มออนไลน์(Online) เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจอิเว้นต์ยังสามารถด�ำเนินต่อได้ในสถานการณ์
วิกฤติ บทความนี้จึงมุ่งน�ำเสนอแนวคิดตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจอิเว้นต์ออนไลน์ไปสู่ความ
ส�ำเร็จในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นแนวคิดทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของการบริหาร
บุคลากร ที่มีค่านิยมของการท�ำงานแบบครอบครัว ผู้บริหารมีการท�ำงานที่ใกล้ชิดกับพนักงาน เปิดโอกาส
ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และมีอำ� นาจในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความเหมาะสม อีกทั้งแนะน�ำและ
พัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความรู้ และทักษะทั้งในด้านของเทคโนโลยี และการออกแบบส่วนประกอบ
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการจัดอิเว้นต์ออนไลน์ เพือ่ พร้อมทีจ่ ะเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมและการแข่งขันการจัดงานธุรกิจ
อิเว้นต์ออนไลน์ และเพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานในด้านของการสร้างประสบการณ์ที่ผู้จัดงาน
ต้องการส่งมอบให้กับผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และเกิดความประทับใจสู่การบอกปากต่อปาก
ซึง่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูเ้ ข้าร่วมงานรายเดิม และผูเ้ ข้าร่วมงานรายใหม่ทผี่ ปู้ ระกอบการจะต้อง
มีทักษะด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ต้องเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสารที่หลากหลายทั้งรูปแบบ
และช่องทางที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเป้าหมาย ตามโปรแกรมการสื่อสารการตลาด ได้แก่
การประชาสัมพันธ์ การตลาดเชิงกิจกรรม การสือ่ สารแบบปากต่อปาก การส่งเสริมการตลาด และการโฆษณา
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความสนใจ และตอบรับการเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์
ค�ำส�ำคัญ: อิเว้นต์, อิเว้นต์ออนไลน์, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
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Abstract
Factors related to the spread of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) affect
both consumers and entrepreneurs within the country and abroad who have to make a
significant adjustment especially in the event industry. Event operators need to adapt the
offline events to online platforms so that event operations can continue in critical situations.
This article, therefore, aims to present the concept as well as the management of online
event business so as to succeed during the epidemic of Corona 2019. It is the concept
of personnel management with family values, Executives work closely with employees.
providing opportunities for them to express their opinions and empowering them to make
decisions in matters that are appropriate. The management also recommends and develops
the skills of employees giving knowledge and skills in terms of technology and the design
of components involved in organizing online events. In order to be ready to enter the
industry and to compete in the online event business, as well as to respond to the behavior
of the exhibitors in terms of creating an experience that the organizers want to deliver to
the participants to create satisfaction and bring satisfaction through the word of mouth.
This affects the decision-making process of the former participants, and new exhibitors.
The entrepreneurs must have integrated marketing communication skills to choose from a
variety of communication tools. and suitable channels for the target audience. According
to the marketing communication program, this would include public relations of Event
Marketing, Word-of-Mouth Communication, Marketing, Promotion and Advertising to attract
the prospective participants’ attention. and their eventual participation in Virtual Events.
Keywords: Event, Virtual Event, Integrated Marketing Communication
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บทน�ำ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกันอย่าง
แพร่หลายว่า โควิด-19 (Corina Virus Disease 2019 : COVID-19) นับว่าเป็นการแพร่ระบาดที่
ยาวนานส�ำหรับประเทศไทย และในหลายประเทศทัว่ โลกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2562 จนกระทัง่ ปัจจุบนั ทีม่ กี าร
กลายพันธุข์ องเชือ้ ทีม่ ากกขึน้ ขณะทีก่ ารผลิตวัคซีน และยารักษายังไม่สามารถครอบคุลมได้นนั้ ส่งผล
กระทบต่อธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้กระทัง่ ธุรกิจทีอ่ ยูบ่ นโลกออนไลน์ทไ่ี ด้รบั กระทบ
จากสภาพคล่องทางการเงินของผู้บริโภคที่หดตัว (ธีรภาพ แพ่งสภา และทิพย์ประภา เหรียญเจริญ,
ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ไม่เว้นแม้กระทัง่ ธุรกิจการงานกิจกรรมทางการตลาดอย่างธุรกิจอิเว้นต์
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจอิเว้นต์จำ� เป็นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สามารถยังคงด�ำเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ท่ามกลางสภาวะวิกฤติ
จากรายงานของส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเมื่อปี 2563 ได้เปิดเผยผลการ
ส�ำรวจพบว่า ผู้ที่สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมอิเว้นต์ในประเทศไทยเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 20-40 ปี
เป็นสัดส่วน 2 ใน 5 ของมูลค่าตลาด แต่ที่น่าสนใจคือ ในภาวะของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มี
การแพร่ระบาดตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2562 – 2563 ส่งผลให้ปริมาณรายได้ และปริมาณผูเ้ ข้าร่วมถดถอย
ลงไปเมื่อเทียบกับปี 2561 ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
รายได้จากธุรกิจอิเว้นต์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ภาพที่ 1 รายได้จากธุรกิจอิเว้นต์ของประเทศไทย
ที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (2563)
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 - 2563

ภาพที่ 2 จ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563
ที่มา : ส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (2563)

จากที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับจ�ำนวนผู้เข้าร่วมงานอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมในเรื่องปัจจัย
ความเป็นอยู่ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ทั้งหมด 4 ปัจจัย เพิ่มปัจจัยที่ 5
คือความสะอาดเนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าสินค้าและบริการจะมีเครื่องมือมายกระดับความ
สะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอิเว้นต์ต้องมีการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ยุคของ Online Merges with Offline (OMO) นั่นคือการดึงเอาประสบการณ์ที่ผู้บริโภค
จะได้รับจากกิจกรรมทางการตลาดกลับมาในรูปแบบของออนไลน์ (LINE for Business, 2563)

ภาพที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ (Online Merges with Offline : OMO)
ที่มา : LINE for Business, 2563
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โดยการจัดงานอิเว้นต์ในรูปแบบออนไลน์ประสมอยูใ่ นอิเว้นต์ออฟไลน์ โดยเป็นการด�ำเนินการ
ทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานสามารถเข้าชมงานได้ผา่ นการถ่ายทอดสดบนสือ่ ออนไลน์ (Live Steaming) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับงานอิเว้นต์ทเี่ น้นในเรือ่ งของคอนเทนต์ อาทิ งานสัมมนาทีต่ อ้ งมีคนเข้ามาฟังเป็นจ�ำนวนมาก
อีกทั้งมีการสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา (Two-way Communication)
นอกจากนี้ยังมีงานอิเว้นต์ในรูปแบบของออนไลน์ (Online Event) เพื่อเป็นงานอิเว้นต์ที่จัดบนพื้นที่
จริงนั้นสามารถไปจัดบนออนไลน์ได้นั่นเอง ซึ่งการปรับตัวเหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(มติชนออนไลน์, 25 เมษายน 2563)

รูปแบบของการจัดงานอิเว้นต์แบบดั้งเดิมสู่การก้าวเข้าสู่การจัดอิเว้นต์ออนไลน์
ส�ำหรับอิเว้นต์หรือกิจกรรมพิเศษมีในนิยามของ Getz (2007) กล่าวว่า อิเว้นต์คือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในสถานที่หนึ่ง นับเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญที่น่าจดจ�ำ โดยหวังผลทั้งในด้านของ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยเป็นกิจกรรมทีผ่ า่ นกระบวนการคิดถึงวัตถุประสงค์และ
มีการวางแผนมาแล้ว เช่นเดียวกับ เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2555) ได้นิยามไว้ว่า อิเว้นต์เป็นการ
สื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม โดยน�ำหน่วยงาน องค์กร ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักรู้ และโน้มน้าวกลุม่ เป้าหมายให้เกิดการซือ้ หรือใช้บริการ ในขณะที่
Shone & Parry (2004) ได้นยิ ามถึงอิเว้นต์วา่ เป็นกิจกรรมสันทนาการ (Leisure Events) กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม (Cultural Events) กิจกรรมส�ำหรับองค์กร (Organizational Events) กิจกรรมส่วนบุคคล
(Personal Events) เช่น กีฬา กิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง กิจกรรมเกี่ยวกับการขาย หรือแม้แต่
งานแต่งงาน เช่นเดียวกับ Kotler (2009) ได้ให้นิยามของอิเว้นต์ไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ออกแบบเพื่อ
สื่อสารข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยการจัดอิเว้นต์นั้น Jack Morton Worldwide (2006)
กล่าวว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face) อาจอยู่ในรูปแบบของการสัมมนา
นิทรรศการ การประกวด งานเปิดตัว หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าก็ได้
ส�ำหรับการจัดอิเว้นต์น้ันมีหลากหลายรูปแบบแต่ในทางการตลาดถือว่าอิเว้นต์คือกิจกรรม
ทางการตลาดที่จะเจาะไปที่สินค้าหรือบริการที่อยากท�ำเราเรียกว่า Event Marketing แต่หากเป็นการ
เปิดตัวสินค้า เรียกว่า PR Event ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือองค์กร (Brand Image)
และเป็นการกระตุ้นยอดขายนับเป็นกลไกหนึ่งทางการตลาดที่ส�ำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะท�ำให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการได้เร็วที่สุด (ดนัย เรียบสกุล, 2559) โดยการจัดอิเว้นต์
นัน้ จะอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึง่ อาจอยูใ่ นรูปแบบของงานสัมมนา นิทรรศการ การประกวด งานเปิดตัว
สินค้า หรืองานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ Customer Relationship Management (CRM)
(Kotler, 2552)
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หากจะให้กล่าวถึงรูปแบบในภาพที่กว้างมากขึ้นสามารถจัดแบ่งประเภทของอิเว้นต์ได้เป็น 3
กลุ่มใหญ่ๆ (บุญเลิศ จิตตั้งวิทยา, 2549) ได้แก่ การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ (Businessto-Business : B2B) เป็นการจัดกิจกรรมของผู้ผลิตสินค้า และบริหารโดยตรง โดยกิจกรรมหลัก
จะเป็นการเจรจาซื้อและขายสินค้าทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เป็นต้น ต่อมาคือ การจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อผู้บริโภค (Business-to-Customer : B2C) เป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนทั่วไป
เข้าร่วม โดยจะเป็นเครื่องมือทางการตลาดในการขยายโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมด้าน
อุปโภคบริโภค รวมทัง้ เป็นโอกาสของเจ้าของสินค้า หรือผูค้ า้ ปลีกสินค้าและบริการต่างๆ จะมาท�ำความ
รู้จักกับผู้ซื้อโดยตรง และสุดท้ายคือ การจัดกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เป็นการจัดงาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ 2 กลุ่มโดยมักจะแบ่งเป็น 2 ระยะเวลาในการร่วมงานกลุ่ม
ผูต้ ดิ ต่อซือ้ ขายระหว่างธุรกิจ (Trade day) และกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป (Public day) กิจกรรมจะมีความ
แตกต่างกัน แต่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการกระตุ้นการรับรู้ และสร้างยอดขาย
ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้ผู้ประกอบธุรกิจอิเว้นต์ออนไลน์
มีการปรับตัวมากขึ้นมีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น โดยใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ (Browser)
ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยมีการออกแบบให้ตอบสนองต่อผู้เข้าใช้
งาน ซึ่งมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ (กันต์ ชาวเป็นใย และจุฬวดี สันทัด, 2562) ดังนี้
1. ระบบฟรอนต์-เอนด์ (Front-end) คือหน้าเว็บไซต์ทปี่ ระชนชนทัว่ ไปจะสามารถมองเห็นได้
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยมากจากโครงสร้างจากภาษาทางคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดย
ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ HTML5 CSS และ Javascript เป็นต้น (Meterialize, 2562)
2. ระแบบแบ็ก-เอนด์ (Back-end) คือการประมวลผลข้อมูลการท�ำงานของระบบที่น�ำเข้า
และส่งออกระหว่างระบบระบบฟรอนด์-เอ็น (Front-end) และระบบแบ็ก-เอนด์ (Back-end) โดย
เมื่อผ่านการประมวลผลแล้วข้อมูลจะถูกแยกออกจากกัน และน�ำไปเก็บในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(GeoJSON, 2062)
3. ระบบฐานข้อมูล (Database) โดยการเลือกใช้ MySQL และควบคุมการท�ำงานด้วย
phpMyAdmin ซึง่ มีการออกแบบตารางฐานข้อมูลให้สมั พันธ์กนั เพือ่ สะดวกในการเพิม่ หรือลดประเภท
ของข้อมูล โดยใช้ไอดี (ID) แต่ละประเภทเป็นตัวเชื่อมตารางเข้าไว้ด้วยกัน
บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จ�ำกัด (มหาชน) อีกหนึ่งบริษัทในอุตสาหกรรมการจัด
อิเว้นต์แนวหน้าของประเทศ กล่าวว่าผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลงถึงร้อยละ 69 ดังนั้น ธุรกิจอิเว้นต์จะต้องมีการปรับตัว และปรับ
แผนกลยุทธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก�ำลังเผชิญอยู่ และหยิบน�ำเอาเทคโนโลยีที่มีมาใช้
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เกิดประโยชน์ อาทิ เฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) หรือการถ่ายทอดสดบนยูทปู (Youtube) ผ่านระบบ
การถ่ายทอดสดแบบออนไลน์ (Live Streaming) ไปจนถึงการใช้แพลตฟอร์มส�ำเร็จรูปอืน่ ๆ เช่น Zoom,
Webex, V Like เป็นต้น โดยเว็บไซต์ Techjury ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคโนโลยี และ Digitell บริษัท
ผูใ้ ห้บริการบันทึกการประชุม แสดงให้เห็นในประเด็นการจัดงานอิเว้นต์ตอ่ ความสนใจของผูเ้ ข้าร่วมงาน
ว่า ร้อยละ 67 ของผู้ชมที่ได้ดู Live Streaming มีแนวโน้มที่จะซื้อตั๋วเพื่อเข้าร่วมงานที่มีเนื้อหาคล้าย
กันในอนาคต ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต�่ำแต่รองรับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นจ�ำนวนมากเนื่องจาก
มีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมงานได้สูง เพราะไม่จ�ำเป็นต้องมีการเดินทาง ความแออัดของสถานที่
เวลาที่อาจไม่อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน รวมไปถึงการสัมผัสใกล้ชิด เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและโต้ตอบระหว่างผู้ด�ำเนินรายการและผู้เข้าร่วมงาน
แบบทันที (Real Time) แต่อย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เข้าร่วมงานก็อาจเบี่ยงเบนความสนใจ
ของผู้เข้าร่วมงานได้ ดังนั้นผู้จัดงานจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานเป็น
อย่างมาก (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน อ้างอิงใน salika, 2563)

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานอิเว้นต์ออนไลน์
การสื่อสารการตลาดผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษในนิยามของ Giannini Jr. (2010) กล่าวว่า
กิจกรรมพิเศษเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้องค์กรได้มี
ปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ เป้าหมายหรือผูบ้ ริโภค นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กบั กลุม่ เป้าหมาย
รวมทัง้ ตอกย�ำ้ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ เป็นการสร้างความผูกพัน น�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ และความภักดี
(Brand Loyalty) เช่นเดียวกับ วราภรณ์ ฉัตราติชาต (2556) ที่กล่าวว่ากิจกรรมพิเศษเป็นการสื่อสาร
การตลาดผ่านกิจกรรมที่พัฒนามาจากการประชาสัมพันธ์ โดยน�ำเข้ามาใช้กับการสื่อสารการตลาดให้
กับสินค้าและบริการ ดังนั้นกิจกรรมพิเศษจึงเป็นรูปแบบของกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้นในโอกาส
พิเศษเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับผู้เข้าร่วมงาน นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ และนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และผู้เข้า
ร่วมงาน
การสื่อสารการตลาดเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในธุรกิจอิเว้นต์มีความจ�ำเป็นและพยายามเพื่อ
ต้องการสร้างการรับรู้ และกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและบริการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเชือ่ มต่อระหว่างสินค้าและผูบ้ ริโภคทัง้ ในด้านของอารมณ์ และประสบการณ์
ร่วมให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้รับสารนั้นคือผู้จัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ และผู้รับสารนั่นคือประชาชน
ทั่วไป แต่โดยปกติของการสื่อสารมักมีอุปสรรคทั้งที่ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ ดังนั้นนักการตลาด
ในอุตสาหกรรมอิเว้นต์จึงมีความจ�ำเป็นในการเลือกเครื่องมือมาใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม หรือ
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◆ นฤดม

ต่อเทียนชัย ◆

เรียกว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communications) (Kotler
Keller marketing management, 2552) ดังแผนภาพองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารนี้

ภาพที่ 4 องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร (Element in the Communications Process)
ที่มา : Kotler Keller marketing management, 2009

ส�ำหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่จะเข้ามามีบทบาทในองค์ประกอบการสื่อสาร
คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีทั้งผู้ส่งสาร คือ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ ผู้จ�ำหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณา
พนักงานขาย ฯลฯ ท�ำการส่งข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร เสียง ภาพ สัญลักษณ์ ค�ำพูด การเคลื่อนไหว
และเสียงเพลง ผ่านช่องทาง การสื่อสารนั้น ๆ ไปยังผู้รับสาร อันได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของ
ผู้ส่งสาร โดยที่มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนองเป็นไปในทิศทางที่บริษัทต้องการ (ชื่นจิตต์
แจ้งเจนจิต, 2546) โดยอาจมาในรูปแบบของโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การส่งเสริมการขาย
การขายโดยพนักงาน ถือเป็นการผสมผสานวิธีการเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อสร้างให้เกิดความชัดเจน
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทีจ่ ะส่งผลต่อการเชือ่ มโยงข่าวสารกันอย่างต่อเนือ่ งกันใน
กระบวนการสื่อสาร และให้สารกับช่องทางมีความสอดคล้องกัน (Kotler & Keller,2552)

ภาพที่ 5 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrating Marketing Communications)
ที่มา : Kotler.p., & Keller, K. L. (2009). Marketing management
(13th ed.). New Jersey : Pearson
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จากการสัมภาษณ์กลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจอิเว้นต์จาก 3 องค์กรชัน้ น�ำทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
จัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ผู้ศึกษาพบว่าผู้จัดงานส่วนใหญ่มักเลือกสื่อสารในแนวคิดหลักของงาน และ
เลือกเพียงบางช่องทางการสือ่ สารการตลาดมาใช้เท่านัน้ เนือ่ งจากกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมงานในแต่ละงานนัน้ มี
ความแตกต่างกัน อีกทัง้ เลือกใช้ประเภทสือ่ ทีม่ เี นือ้ หากระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่ายเนือ่ งจากพฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั มีการรับรูส้ อื่ ค่อนข้างรวดเร็ว อีกทัง้ มีเวลาจดจ่อกับสารทีอ่ ยูบ่ นหน้าจอสมาร์ตโฟนได้
ค่อนข้างน้อย ดังนัน้ การออกแบบสือ่ จะต้องเลือกให้ถกู ประเภท นับเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์
ทางการตลาด และศาสตร์ทางด้านศิลปะทีจ่ ะท�ำให้สอื่ ชิน้ นัน้ ๆสามารถสือ่ สารกับผูพ้ บเห็นได้โดยไม่ตอ้ ง
มีผู้อธิบาย รวมทั้งสร้างความน่าสนใจในทันทีเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจต่อไป

ความส�ำเร็จของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในงานอิเว้นต์ออนไลน์
ความส�ำเร็จของการจัดงานอิเว้นต์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ประกอบด้วยปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจตอบรับการเข้าร่วมงานอิเว้นต์
โดยมีรายละเอียด (ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช, 2559) ดังนี้
ปัจจัยภายใน ประกอบไปด้วย 7 ประการ ได้แก่ กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบ
การปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะ ความรู้ ความสามารถ รูปแบบการบริหาร และค่านิยมร่วม โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) เป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความ
โดดเด่น และท�ำให้ลกู ค้าเกิดความสนใจเป็นอันดับแรกเมือ่ เกิดความต้องการสินค้าและบริการ ซึง่ หาก
สามารถท�ำได้จะท�ำให้สินค้าและบริการมีคุณค่าที่มากขึ้น ท�ำให้ธุรกิจก�ำหนดราคาที่สูงได้ (ดวงกมล
ศิริยงค์, 2555)
ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) และระบบการท�ำงาน (System) ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของบริษทั
กล่าวคือ บริษัทที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน จะท�ำให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพจากการแบ่งแยกหน้าที่
ทีม่ คี วามชัดเจน สอดคล้องกับ Mckinsey 7-S Framework ทีก่ ล่าวว่าการจัดองค์กรทีด่ จี ะช่วยให้การ
ด�ำเนินงานมีความคล่องตัว ลดการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนหรือความขัดแย้ง แต่ต้องมีความยืดหยุ่นที่
เหมาะสม เพราะความยืดหยุน่ ในโครงสร้างการบริหารมาก ความส�ำเร็จในการบริหารก็จะมากตามไปด้วย
(ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช, 2559)
ด้านบุคลากร (Staff) และทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานธุรกิจอิเว้นต์ขนาดกลางและขนาดเล็ก พบว่าบุคลากรถือ
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในการด�ำเนินงานธุรกิจอิเว้นต์ เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องบุคลากรในสายงาน เช่น
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ความสามารถในการออกแบบ การสร้างงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ ใจรักบริการ
การบริหารเวลา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวมไปถึงการท�ำงานเป็นทีม (ทัชวรรณ
โอภาสขจรเดช, 2559) เนื่องจากการด�ำเนินงานขององค์กร บุคลากรย่อมเป็นที่ต้องการ เนื่องจาก
องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ที่จะสามารถควบคุมการด�ำเนิน
งานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) เช่นเดียวกับสุปัญญา ไชยชาญ
(2534) ที่กล่าวถึงองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จย่อมมีบุคลากรที่มีความสามารถและปริมาณที่
เหมาะสม อีกทั้งได้รับการพัฒนาทักษะในสายงานที่จะสามารถน�ำมาปรับใช้กับงาน รวมถึงการมีใจรัก
บริการและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Values) ทัชวรรณ
โอภาสขจรเดช (2559) กล่าวว่า การทีม่ ผี นู้ ำ� ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานแสดง
ความคิดเห็น รวมทั้งคอยสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำ  โดยใช้ค่านิยมร่วมกันในการท�ำงาน กล่าวคือ
การท�ำงานในลักษณะแบบครอบครัว ให้โอกาสลูกน้องในการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน
เพื่อให้พนักงานท�ำงานได้อย่างสบายใจ เช่นเดียวกับ เกศรา รักชาติ (2553) ที่กล่าวถึงค่านิยมร่วม
ว่าความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร กล่าวคือเป็นค่านิยมที่ถือเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ร่วมกันนับเป็นรากฐาน
ของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริการในองค์กร
ปัจจัยภายนอก ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช (2559) กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จของธุรกิจอิเว้นต์ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจมีความ
สัมพันธ์กัน และส่งผลต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจอิเว้นต์ กล่าวคือ หากสถานการณ์ทางการเมืองมี
ความมั่นคง สภาพเศรษฐกิจมีความราบรื่นก็จะส่งผลดีต่อการด�ำเนินธุรกิจอิเว้นต์ด้วย แต่หากปัจจัย
ทั้งสองด้านไม่มีความราบรื่นก็จะส่งผลต่อการจับจ่าย การลงทุน การจ้างงาน รวมไปถึงการจ้างจาก
ผู้ประกอบการที่อยากจ้างธุรกิจอิเว้นต์จัดงาน และปัจจัยด้านกฎหมายไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อิเว้นต์มากนักเพราะการจัดงานนั้นย่อมเป็นไปตามมาตรการ และข้อก�ำหนดตามข้อกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ
ด้านของสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ
อิเว้นต์ ผูป้ ระกอบธุรกิจอิเว้นต์จะต้องมีความรูใ้ นลักษณะเฉพาะของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถด�ำเนิน
งานได้สอดคล้องกับพื้นที่นั้นๆ เนื่องจากอิเว้นต์ คือกิจกรรมทางการตลาดที่จัดเพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรม และการส่งเสริมการขาย เป็นเครือ่ งมือทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้สอื่ สารไปยังกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
โดยตรงมากที่สุด จึงท�ำให้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมโดยตรงกับผู้บริโภค
ดังนั้นผู้จัดงานจะต้องสร้างสรรค์งานโดยน�ำปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นปัจจัยในการ
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สร้างสรรค์งานอิเว้นต์
ด้านปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้การสือ่ สารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และเอือ้ ประโยชน์
ต่อการท�ำงาน พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับธุรกิจอิเว้นต์ เป็นการลดอุปสรรคด้านเวลา และระยะ
ทางโดยการใช้ระบบโทรศัพท์และอื่นๆ แต่ก็ท�ำให้เกิดการลอกเลียนแบบของผลงานอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ (ณัฐนนท์ ป้องวัน, 2550)
ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช (2559) กล่าวว่าเทคโนโลยีที่มากขึ้นท�ำให้ผู้จัดงานมีตัวเลือกใน
การจัดงานมากขึ้น แต่ด้วยงบประมาณที่ใช้มีความแตกต่างกันส่งผลให้ผู้ประกอบการจะเพิ่มความ
สามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ให้เข้ากับกระแสสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ท�ำให้องค์กรต้องพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยี
ใหม่ตลอดเวลา
ด้านคู่แข่ง ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความ
ส�ำเร็จของธุรกิจอิเว้นต์ พบว่าผูป้ ระกอบการธุรกิจอิเว้นต์มองว่าปัจจัยด้านคูแ่ ข่งไม่มผี ลกระทบต่อธุรกิจ
แม้ว่าคู่แข่งทางการตลาดจะมีอยู่มาก แต่เนื่องจากแต่ละบริษัทย่อมมีจุดแข็ง และเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง แต่สิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจอิเว้นต์มีความจ�ำเป็นต้องท�ำให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในการ
ท�ำงานน�ำไปสู่ความจงรักภักดีกับธุรกิจ และกลับมาใช้บริการอีกครั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กร และการวางแผลกลยุทธ์ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในด้านของการจัดงานอิเว้นต์ในรูปแบบออนไลน์ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศที่ผู้เข้าร่วมงาน
สามารถเข้าร่วมได้ผา่ นเบราว์เซอร์ (Browser) ทัง้ บนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มอื ถือ (Smart Phone)
โดยการออกแบบในเรื่องช่องทางการเข้าร่วมงานจะต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่
ผู้เข้าร่วมงานจะต้องน�ำมาใช้งาน (กันต์ ชาวเป็นใย และจุฬวดี สันทัด, 2562) ประกอบได้ด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
1. ระบบฟรอนต์-เอนด์ (Front-end) เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานจะมองเห็นได้ผ่านเบราว์เซอร์
เสมือนหน้าบ้านทีส่ วยงามทีจ่ ะต้องมีการออกแบบมาเพือ่ ตอบสนองการใช้งานของผูเ้ ข้าร่วมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยนิยมใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ อาทิ HTML5, CSS และ Javascript รวมทั้งน�ำเอา
ทักษะการออกแบบ UX/UI มาประกอบการออกแบบตัวอักษร ปุ่ม สัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์
การใช้งานมากยิ่งขึ้น
2. ระบบแบ็ก-เอนด์ (Back-end) เป็นระบบประมวลข้อมูลทีท่ ำ� งานโดยการน�ำเข้าและส่งออก
ระหว่างระบบ ฟอรอนด์-เอ็น (Front-end) และระบบแบ็ก-เอนด์ (Back-end) ส่วนมากจะใช้ข้อมูล
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ที่เชื่อมโยงกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย อย่างข้อมูลประเภท GeoJSON โดยเมื่อผ่านการประมวลผล
แล้วระบบจะแยกข้อมูลออกเป็นประเภทและถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล (Data Base)
ซึ่งระบบสารสนเทศดังกล่าวมีความส�ำคัญมากในการออกแบบช่องทางการเข้าร่วมงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันนอกจากจะเขียนแพลตฟอร์มเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์ขึ้นมาเองได้แล้ว ยังมีแพลตฟอร์ม
ส�ำเร็จรูปอาทิ Manow Point, Hopin, VLike ฯลฯ ให้ผู้จัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ได้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายเป็นหลัก และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งการ
เขียนแพลตฟอร์มขึน้ มาใช้เองเหมาะกับงานทีอ่ ยูใ่ นลักษณะของงานอิเว้นต์โลกเสมือน (Virtual Event)
เนือ่ งจากเป็นงานอิเว้นต์ออนไลน์ทตี่ อ้ งการฟังก์ชนั การใช้งานทีซ่ บั ซ้อน และต้องการสร้างประสบการณ์
ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่เสมือนเหตุการณ์จริงมากที่สุด ในขณะที่แพลตฟอร์มส�ำเร็จรูปในการจัดงาน
อิเว้นต์ออนไลน์นั้นเหมาะกับการถ่ายทอดสดที่อาจต้องการเพิ่มฟังก์ชัน เช่น การถามตอบ การแบ่ง
ห้องย่อย การเปิดบูธออนไลน์ ฯลฯ โดยจะไม่ได้สร้างประสบการณ์เสมือนเทียบเท่ากับอิเว้นต์โลก
เสมือน (Virtual Event) แต่จะอยู่ในลักษณะของอิเว้นต์ออนไลน์ทั่วไป หรืออยู่ในรูปแบบงานอิเว้นต์
แบบผสมผสาน (Hybrid Event)
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะพบว่า บุคลากร สังคม และเทคโนโลยีมสี ว่ นเกีย่ วข้องกับความส�ำเร็จ
ในการจัดงานเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นปัจจัยหลักในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมงาน
เพือ่ ให้ตอบสนองความต้องการหลัก และเพิม่ ความต้องการทีเ่ หนือความคาดหมายให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงาน
เพื่อท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความภักดีต่องานที่จัดเพื่อส่งผลต่อการเข้าร่วมงานในครั้งถัดไปในอนาคต
และอาจส่งผลต่อการบอกต่อซึง่ นับเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการขยายตลาดในอนาคต ดังนัน้ ผูป้ ระกอบ
การจะต้องให้ความส�ำคัญกับทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มากกว่าการจัดการ เนื่องจากการ
จัดงานอิเว้นต์ออนไลน์จะมีทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์เพิม่ เติมขึน้ มา ทัง้ ในด้านของการออกแบบระบบทัง้
ระบบฟรอนด์-เอ็น (Front-end) ที่จะเป็นหน้าแพลตฟอร์มเข้าร่วมงานที่ต้องมีหน้าตาที่ดูดี ใช้งานง่าย
ตอบโจทย์การใช้งาน และระบบแบล็ค-เอ็น (Back-end) ที่เปรียบเสมือนหลังบ้านที่ผู้จัดงานจะเข้ามา
บริหารจัดการทั้งข้อมูลของการจัดงานในช่วงต่างๆ และจัดการกับข้อมูลของผู้เข้าร่วมงานเข้าระบบ
ฐานข้อมูล (Database) เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการจัดงานในครัง้ ถัดไป นอกจากนีบ้ คุ ลากรยังมีความส�ำคัญ
มากในการพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีการเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์พบปัญหาได้ทันที
เพื่อรักษาความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานให้อยู่กับงานให้ได้มากที่สุด
นอกจากบุคลากรแล้วด้านสังคมนับว่าเป็นความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทัง้ ในต่างประเทศและในประเทศต่างมีมาตรการป้องกัน โดยที่
ผ่านมาประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ เข้ามา อาทิ มาตรการงดจัดงานเพื่อลดการรวมตัว, ประกาศ
ห้ามประชาชนออกจากเคหสถานในบริเวณพื้นที่ที่ก�ำหนด ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ฯลฯ มาตรการ
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ดังกล่าวส่งผลต่อการจัดงานรูปแบบเดิมที่ผู้เข้าร่วมงานจะต้องมีการเดินทาง ซึ่งเป็นปัญหาของผู้เข้า
ร่วมงานที่อาศัยอยู่ไกลจากสถานที่จัดงาน ดังนั้นเทคโนโลยีการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์จึงเข้ามามี
บทบาทท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ห้างสรรพสินค้าปิด
ให้บริการชั่วคราว มีการท�ำงานในที่พักอาศัย (Work From Home) ท�ำให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
อึดอัด ท�ำให้งานอิเว้นต์ออนไลน์เป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน หากเทคโนโลยีที่ผู้จัดงาน
เลือกมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพจะท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจการเข้าร่วมงานออนไลน์ซึ่งส่งผลต่อการ
เข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์อนื่ ๆ เช่นกัน นอกจากนีก้ ารเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์ยงั เป็นผลประโยชน์
ต่อผูเ้ ข้าร่วมงานทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล เนือ่ งจากงานอิเว้นต์ออนไลน์เป็นการตัดข้อจ�ำกัดในเรือ่ งระยะทาง
และการเดินทางออกไป ดังนัน้ หากผูเ้ ข้าร่วมงานมีอปุ กรณ์ อาทิ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
ที่รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าร่วมงานได้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการจัดงานอิเว้นต์
ออนไลน์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขยายตลาดของผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์
ในการตอบรับการเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นกระบวนการ
ในการเลือกจากตัวหลายๆ ตัวเลือกที่มีอยู่ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมักจะต้องมีการตัดสินใจในการ
เลือกใช้สินค้าหรือบริการเป็นเรื่องปกติ โดยเงื่อนไขในการเลือกจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อจ�ำกัดของ
สถานการณ์ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) ซึ่งข้อจ�ำกัดของการตัดสินใจจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ
ได้แก่ การตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจที่จ�ำกัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง (รัตนา
อินทจันทร์, 2557) จากระดับดังกล่าวจึงเกิดข้อสังเกตได้ว่าข้อจ�ำกัดที่ต่างๆ ของผู้บริโภคนั้นจะอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจที่จะสามารถน�ำมาใช้ประกอบเพื่อลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอีก
ด้วย (วรพรรณ กมลวัทน์, 2557)

ภาพที่ 6 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
ที่มา : วรพรรณ กมลวัทน์, 2557
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ต่อเทียนชัย ◆

ในอุตสาหกรรมอิเว้นต์ทถี่ อื ว่าเป็นกิจกรรมทางการตลาดทีน่ บั ได้วา่ ประสบความส�ำเร็จในระดับ
หนึ่งซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากเม็ดเงินที่เข้ามาจากการซื้อของผู้เข้าร่วมงาน ท�ำให้มีการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความส�ำเร็จของการด�ำเนินธุรกิจอิเว้นต์ขนาดกลางและขนาดเล็ก จากทัง้ 4 บริษทั อิเว้นต์
เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) พบว่าปัจจัยด้านคู่แข่ง ไม่มีผลกระทบต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอิเว้นต์ เนือ่ งด้วยธุรกิจอิเว้นต์มจี ดุ แข็งและกลยุทธ์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลูกค้าสามารถเลือก
ประเภทธุรกิจที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของตน ท�ำให้เกิดความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และการกลับมาใช้
บริการอีกครั้ง (ทัชวรรณ โอภาสขจรเดช, 2559)
โดยในเรื่ อ งความไว้ ว างใจ ความเชื่ อ มั่ น ของการเข้ า ร่ ว มอิ เ ว้ น ต์ อ อนไลน์ นั้ น เป็ น การ
เข้าร่วมผ่านเบราว์เซอร์ (Browser) ทัง้ บนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) เกิดจาก
การสื่อสารการตลาดทั้งในด้านของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายในช่องทาง
ที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานเป้ า หมายของผู ้ จั ด งานอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (ปิ ย พงษ์
สัจจาพิทักษ์, 2560) จากมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท�ำให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจอิเว้นต์ออนไลน์มีการปรับตัวมากขึ้นมีการจัดงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น จากการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของผู้บริโภคในอิเว้นต์เสมือนจริง พบว่า การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์เสมือนจริง โดยส่งผลต่อความชอบ และความตั้งใจเข้าร่วมใน
อนาคต รวมไปถึงการบอกต่อ (Word of mouth) ส่งผลต่อความผูกพันพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้เข้า
ร่วมงานส่งผลบวกต่อแบรนด์ในด้านของความรูส้ ึกว่าก�ำลังอยูใ่ นช่วงเวลาหรืออยู่ในสถานทีท่ แี่ ตกต่าง
ไปจากเดิม แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสถานการณ์ที่ผู้เข้าร่วม
งานมีความจ�ำเป็นต้องเข้าร่วมงานอิเว้นต์แบบออนไลน์แทน ประกอบกับการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ ควบคูไ่ ป
ด้วยส่งผลให้ผบู้ ริโภคมองเห็นว่าอิเว้นต์เสมือนจริงเป็นทางออกทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ (ปฏิพรรณ
ยุติธรรมสถิต, 2564)
จากที่กล่าวมาพบว่า ความเชื่อมั่นส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
งานอิเว้นต์ออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่ผู้เข้าร่วมงานไม่ได้พบประสบการณ์ผ่านประสบการณ์
ไม่ครบทั้ง 5 ประสาทสัมผัส ได้แก่ การได้ยิน การสัมผัส การรับรส การมองเห็น และการได้กลิ่น
ซึ่งอิเว้นต์ออนไลน์ท�ำได้เพียง การได้ยิน และการมองเห็นเท่านั้น ดังนั้นผู้จัดงานมีความจ�ำเป็นอย่าง
มากในการท�ำความเข้าใจความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน และออกแบบการสื่อสารการตลาดรวมไปถึง
การจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ในทุกปัจจัยทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ทดี่ ี
ทีส่ ดุ เพือ่ ทดแทนประสบการณ์สว่ นอืน่ ๆ ทีห่ ายไป แม้จะไม่สามารถเทียบเท่ากับการเข้าร่วมงานอิเว้นต์
ในสถานที่จริงได้ แต่ผู้เข้าร่วมงานจะรู้สึกคุ้มค่าหากงานสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
ครบถ้วน นอกจากนีก้ ารสือ่ สารการตลาดมีสว่ นส�ำคัญ การสือ่ สารควรแสดงข้อมูลทีค่ รบถ้วน เข้าใจง่าย
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แต่ไม่มากจนท�ำความเข้าใจยากเพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกสนใจ และเชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมงาน
อิเว้นต์นั้นสามารถตอบโจทย์ได้ดีเทียบเท่าการเข้าร่วมงานอิเว้นต์ในสถานที่จริง

บทสรุป
บทความนี้มุ่งน�ำเสนอแนวคิดเรื่องของปัจจัยความส�ำเร็จของการตลาดเชิงกิจกรรมบนโลก
ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ที่แสดงให้เห็นถึงการท�ำการตลาดแบบบูรณาการ และกระบวน
การรับรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมงาน รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีทเี่ ป็นปัจจัยส่งผลถึงความส�ำเร็จในการจัดงานอิเว้นต์
ออนไลน์ เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทัว่ โลก ในทุกอุตสาหกรรม
และในประเทศไทย ในอุตสาหกรรมอิเว้นต์ที่เป็นกิจกรรมทางการตลาดที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวก็ได้รับผล
กระทบเช่นกัน ดังนัน้ การปรับตัวของผูป้ ระกอบการในช่วงแรกอาจเป็นในเรือ่ งของความอยูร่ อดเพราะ
ไม่สามารถจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด แต่ในระยะถัดมาเมื่อ
ผู้เข้าร่วมงานเกิดความคุ้นชิน และได้รับประสบการณ์ที่ดีจึงน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการจัดงานอิเว้นต์
ออนไลน์ได้แม้จะอยู่ในช่วงของการระบาดก็ตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการส�ำหรับการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ในช่วงการระบาด
ของโควิด-19
ในด้านการตลาด การเลือกช่องทางการสื่อสารการตลาดเป็นสิ่งมีความส�ำคัญในเชิงของการ
สร้างการรับรูส้ กู่ ารยอมรับ และตัง้ ใจเข้าร่วมงานตามวัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั งานทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
ผ่านการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น ภาพโฆษณา วิดีโอโฆษณา ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์
รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์โดยค�ำนึงถึงผูบ้ ริโภคเป้าหมายเป็นหลัก และ
เลือกใช้อย่างเหมาะสมให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมายตามหลักของการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ เพือ่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่น และความตั้งใจเข้าร่วมงานอิเว้นต์ในรูปแบบ
ออนไลน์
นอกจากนี้ในด้านของการสื่อสารนั้นควรเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมงานเป้าหมาย
รวมทั้งผลิตสื่อที่ตรงกับพฤติกรรมการรับรู้ของผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเป้าหมาย รับทราบ
และเกิดความสนใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ส่งผลต่อการน�ำพาผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการ
ตัดสินใจเข้าร่วมงาน โดยในระหว่างการตัดสินใจของผู้เข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์นั้น ผู้จัดงานต้องมี
การสื่อสารเพื่อกระตุ้นความต้องการเข้าร่วมต่อไป เพื่อให้ระยะเวลาระหว่างรอการตัดสินใจนั้นผู้เข้า
ร่วมงานเป้าหมายรู้สึกคุ้มค่า และรู้สึกว่าการตัดสินใจเข้าร่วมงานเป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยสามารถท�ำได้
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หลากหลายวิธี อาทิ การนัดศิลปินหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงมาเชิญชวน, การให้สิทธิพิเศษส�ำหรับผู้เข้า
ร่วมงานกลุม่ แรกตามทีผ่ จู้ ดั งานก�ำหนด หรือเนือ้ หากิจกรรมภายในงานทีจ่ ะสร้างประโยชน์แก่ผรู้ ว่ มงาน
เป็นต้น เพื่อให้การประเมินทางเลือกนั้นประสบผลส�ำเร็จในการที่ผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายตัดสินใจ
เข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์นั้นๆ
การรับรู้และการตัดสินเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19
การรับรู้ของกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายเกิดจากการสื่อสารการตลาดจากผู้จัดการถึงรูปแบบ
งาน และวัตถุประสงค์ของงาน รวมไปถึงผลประโยชน์ทตี่ อบโจทย์ผเู้ ข้าร่วมงาน เนือ่ งจากผูเ้ ข้าร่วมงาน
จะเกิดการตัดสินใจเข้าร่วมงานได้จากความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น โดยผู้จัดงานมีหน้าที่ในการสื่อสาร
และจัดรูปแบบงานให้ผเู้ ข้าร่วมงานรูส้ กึ ได้รบั คุณค่าทีม่ ากกว่าทีค่ าดหวังไว้ เพราะส่งมอบประสบการณ์ที่
ประทับใจ และตรงความต้องการให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานเพือ่ ให้กลับมาเข้าร่วมงานอีกครัง้ ในปีถดั ไป ร่วมทัง้
เชือ่ มัน่ ใจการเข้าร่วมงานอิเว้นต์ออนไลน์งานอืน่ ๆ อีกด้วย ซึง่ กระบวนการเหล่านีจ้ ะอยูใ่ นกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภค ทีผ่ เู้ ข้าร่วมงานเป้าหมายจะได้รบั ทราบ และประเมินทางเลือกหรือประเมินความ
คุ้มค่าที่จะเข้าร่วมงานเพราะการเข้าร่วมงานผู้เข้าร่วมงานมีต้นทุนที่ต้องสูญเสีย อาทิ เวลาที่ต้อง
เสียสละเวลาในการด�ำเนินชีวิตมาเข้าร่วมงาน ไปจนถึงการเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานที่มีการขาย
บัตร ซึ่งการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ในปี 2022 นับว่าเป็นปีที่ประชาชนเริ่มมีความคุ้นชินแต่ก็ยังถือว่า
เป็นอีกหนึ่งบริการทางการตลาดที่ใหม่ เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานบางรายอาจมีความรู้สึกถึงการเข้าร่วม
งานในสถานที่จริงมีความคุ้มค่ากว่าการเข้าร่วมอิเว้นต์ออนไลน์ในด้านของประสบการณ์ผ่านประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การรับรส การมองเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน และการสัมผัสที่ได้รับมากกว่า
การเข้าร่วมงานอิเว้นต์แบบออนไลน์ ดังนั้นผู้จัดงานต้องสร้างความแปลกใหม่ และวางแผนกลยุทธ์
ตั้งแต่การจัดงาน ไปจนถึงการสื่อสารทางการตลาดกับผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายมาเป็นอย่างดี เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมงานเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการหาข้อมูลแล้วได้พบข้อมูลที่จะมาสนับสนุนด้านบวกที่พร้อม
จะเชิญชวนให้สู่ขั้นตอนของการตัดสินใจเข้าร่วมงาน เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็น
อีกหนึง่ กระบวนการทีต่ อกย�ำ้ ว่าผูบ้ ริโภคคิดไม่ผดิ ทีต่ ดั สินใจเลือก อีกทัง้ เป็นกระบวนการป้องกันความ
ผิดพลาดจากการตัดสินใจ
ในปัจจุบันการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ นิยมใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียง หรือวิทยากรที่อยู่ในแวดวง
ต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งรูปแบบการจัดงาน สิทธิพิเศษต่างๆ อาทิ
วิดีโอคอลกับศิลปินแบบส่วนตัว เป็นต้น มาดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน ตั้งแต่ปี 2019 ที่ผ่านมาเราจะพบเจอ
งานอิเว้นต์ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เช่น คอนเสิร์ต, สัมมนา, การจัดแสดง, การจัดงานพบเจอ
แฟนคลับของศิลปิน ฯลฯ ซึ่งจะพบเจอได้ผ่านการโฆษณาทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
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อินสตาแกรม (Instagram) ยูทูป (Youtube) การโฆษณาผ่านบริการกูเกิล (Google Adwords) ฯลฯ
นอกจากนี้ยังคงการสื่อสารผ่านช่องทางเดิมอยู่ เช่น โฆษณาโทรทัศน์, โฆษณาวิทยุ เป็นต้น ซึ่งเป็น
การเลือกช่องทางการสื่อสาร และเลือกประเภทสารที่ต้องการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เทคโนโลยีในการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19
อิเว้นต์ถอื เป็นกิจกรรมทางการตลาดทีน่ บั ได้วา่ ประสบความส�ำเร็จมากในช่วงของการจัดแบบ
ออฟไลน์ โดยในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) การจัดอิเว้นต์จึงได้
ก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการช่องการถ่ายทอดสด (Live Stream) โดยผู้
จัดงานสามารถจัดได้ในหลากหลายลักษณะ อาทิ การจัดออฟไลน์คกู่ ับออนไลน์ หรือทีเ่ รียกว่า ไฮบริด
(Hybrid) หรือการจัดแต่ออนไลน์อย่างเดียว หรือที่เรียกว่า (Live) รวมไปถึงการจัดออนไลน์โดย
น�ำเอาเทคนิคพิเศษ เช่น ภาพสามมิติ หรือที่เรียกว่าอิเว้นต์โลกเสมือน (Virtual Event) โดยการงาน
อิเว้นต์ออนไลน์จะต้องมีแนวทางทีม่ คี วามชัดเจน และสามารถเข้าใช้งานได้งา่ ยทัง้ ในด้านของการเรียน
รู้เส้นทาง ผู้จัดงานจะต้องเลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ (Experience)
ที่ดีต่อผู้เข้าร่วมงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ (Relationship) ที่ดี และเกิดการบอกต่อผ่านเครื่องมือ
ทางการตลาดที่เรียกว่า ปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีอิทธิพล
เป็นอย่างมาก เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมักให้ความเชื่อมั่น และตอบรับการเข้าร่วมงานจากการรับฟัง
การบอกเล่าจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมมาก่อน นอกจากนี้ยังส่งผลท�ำให้เกิดการเข้าร่วมซ�้ำ
ในการจัดงานครัง้ ถัดไป หากในการจัดงานครัง้ ปัจจุบนั สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมงานได้
ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะอยู่ในกระบวนการตัดสินใจ (Buyer
Decision Process Theory) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญมากเพราะเป็นกระบวนการที่ป้องกัน
การตัดสินใจที่ผิดพลาดให้กับผู้เข้าร่วมงาน และเป็นการตอกย�้ำการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ถูกต้อง
ภายใต้ข้อจ�ำกัดบางอย่างทั้งที่ผู้เข้าร่วมงานสามารถควบคุมได้ เช่น เวลาเข้าร่วมงาน, อุปกรณ์ในการ
เข้าร่วมงาน เป็นต้น และควบคุมไม่ได้ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, สภาพดิน,
ฟ้า, อากาศ, เศรษฐกิจ ฯลฯ
การปรับตัวการด�ำเนินธุรกิจอิเว้นต์ออนไลน์ให้ประสบความส�ำเร็จในช่วงการระบาดของ
โควิด-19
ความส�ำเร็จของธุรกิจอิเว้นต์ออนไลน์ผู้ประกอบธุรกิจอิเว้นต์ต้องบริหารปัจจัยภายนอกที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ทางการเมือง
มาตรการต่างๆ ไปจนถึงสภาพเศรษฐกิจ รวมทั้งพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมงานที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว และ
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เรียนรู้ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ และทักษะที่พร้อมต่อการท�ำงานทั้งใน
ด้านของการออกแบบ หรือการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ โดยการเลือก
ใช้แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือให้กับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้ง
เป็นการสร้างประสบการณ์ทจี่ ะสามารถเข้ามาทดแทนการเข้าร่วมงานแบบออฟไลน์ให้ได้มากทีส่ ดุ ตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และให้ตรงกับหลักการของการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ได้แก่การถ่ายทอด
สด (Live Stream), ไฮบริด อิเว้นต์ (Hybrid Event) และอิเว้นต์โลกเสมือน (Virtual Event)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความพึงพอใจ และเกิดการบอกต่อ รวมไปถึงกลับมาอีกครั้งเมื่อมีการจัดงาน
ในครั้งถัดไป ถือเป็นการปรับตัวทั้งในด้านของพฤติกรรมผู้เข้าร่วมงานที่การเดินทางเป็นได้ยากด้วย
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดหรือแม้แต่มาตรการต่างๆ ทีน่ บั เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเป็นการปรับตัวของอุตสาหกรรมอิเว้นต์อีกหนึ่งครั้งเช่นกันเพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจการจัดอิเว้นต์ต่อไปได้ และเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการหลายแห่งได้ขยายธุรกิจ
โดยการเปิดสตูดิโอ และอุปกรณ์ไว้ใช้ในการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ได้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่า
สตูดิโอ และอุปกรณ์ในการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ และยังสามารถเปิดให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเข้ามาเช่า
ต่อเพื่อเป็นรายได้เข้าองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้การประสบความส�ำเร็จในการจัดงานอิเว้นต์
ออนไลน์นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของงาน อาทิ งานประชุม, สัมมนา, คอนเสิร์ต เป็นต้น ขณะเดียวกัน
การจัดงานประเภท ชิม ช้อป ใช้ การจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์อาจไม่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงาน ดังนั้น
จุดที่ประสบความส�ำเร็จในการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์นอกจากจะมาจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
การเลือกประเภทงานที่จัดก็ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดงานอิเว้นต์ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่นกัน
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◆ ความส�ำเร็จของการตลาดเชิงกิจกรรมบนโลกออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ◆
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