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บทคัดย่อ 

ในโลกของธุรกิจ บริษัทต่างๆ จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ 
ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ผูจ้ดักิจกรรมพิเศษหรือบริษทัออร์แกไนเซอร์ (Organizer) จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างสรรค์กล
ยทุธ์การส่ือสารต่างๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลท่ีลูกคา้ตอ้งการส่ือไปยงักลุ่มเป้าหมายหรือผูร่้วมงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และในปัจจุบนับริษทัออร์แกไนเซอร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้อตัราเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ บริษทัท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลาง และบริษทัขนาดใหญ่ อยา่งไรก็ตามจาก
การศึกษาวิจยัในเร่ืองของบทบาทของการจดังานท่ีเน้นเร่ืองการส่ือสารการตลาดเชิงกิจกรรมยงัไม่
ค่อยมีขอ้มูลเพียงพอ ดงันั้น จุดมุ่งหมายของการวิจยัในคร้ังน้ี คือการวิเคราะห์บทบาทของบริษทัออร์
แกไนเซอร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ในการส่ือสารการตลาดเชิงกิจกรรม โดยการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
วธีิการเชิงคุณภาพเป็นวิธีการหลกัในการด าเนินการวจิยั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากทั้งในการสัมภาษณ์เชิง
ลึกและการทบทวนวรรณกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของบริษทัออร์แกไนเซอร์ในจงัหวดัเชียงใหม่ ในการส่ือสาร
การตลาดเชิงกิจกรรม ประกอบด้วย 1) บทบาทด้านการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรซ่ึงส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ข้อมูลลูกค้า ขอ้มูลผลิตภณัฑ์ข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคและข้อมูลเก่ียวกับคู่แข่งขนั 
2) บทบาทด้านการวางแผนการจัดกิจกรรมพิเศษ เร่ิมจากการพิจารณารับงานการน าเสนองาน  
การประชุมทีม การออกแบบ การท าโครงสร้าง และการด าเนินกิจกรรม 3) บทบาทดา้นการด าเนินการ
จดักิจกรรมพิเศษเก่ียวขอ้งการเตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลากรให้มีความพร้อมและซักซ้อมก่อน
การปฏิบัติงานจริง วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรม การจดัผูรั้บผิดชอบเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ภาพรวมและแยกเป็นส่วนต่าง ๆ หน้างาน และ 4) บทบาทดา้นการประเมินผลการจดักิจกรรมพิเศษ 
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โดยการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลังการจดังาน และมีการสรุปประเด็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงเหตุการณ์ท่ีไดแ้กไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้ว และมีการท ารายงานสรุป
ภาพกิจกรรมเพื่อน าเสนอให้กบัลูกคา้ การประเมินผลกระทบท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม การประเมิน
ภายในบริษทั การประชุมทีม การประเมินผลงานของทีม และการสรุปผลรายงาน 
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ABSTRACT 

In business world, the companies need to adapt themselves with marketing strategy in order 
to face globalization challenges where economy, social, and cultural are changing dramatically. The 
event marketing or “Organizer” is considered as key success factor of company since it helps to 
create the potential communicate strategy of product and service and delivered those information 
directly to customer. Recently, the numbers of organizer section are increase rapidly in Chiang Mai, 
particularly in large and medium business company. However, the studies and research in roles of 
event organizer companies in event marketing communication are still seldom. Therefore, the aim 
of this study is to analyze the role of event organizer in Chiang Mai and provide the event marketing 
guideline for a company.  This study was adopted a qualitative methodology as the main approach 
to conduct the research. The data were collected by both in depth interview and literature review.    

The result had shown that the role of event organizer in Chiang Mai in event marketing 
communication has consisted of 4 components: Firstly, the role of information analysis on the 
customer organization. For example: customer information, product information, customer behavior 
information and competitor information. Secondly, the role of planning on additional activities, 
event organizer must analyze the task, present the works, meet with designer terms and creates 
workflow and manage an event. Thirdly, the role of organization on additional activities, event 
organizer must prepare the personnel to get ready and practice staffs before going to work in the 
field. Moreover, event organizer must match a right person onto a right activity. Each staff is 
responsible for solving any problem in the overall task and every single job.  Fourthly, the role of 
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evaluation on the additional activities, event organizer must list problems and obstacles after the 
event and clarify problems and sharing problem solving skill on each situation. In addition, the 
event organizer must do a summary report to present the customer which includes activity pictures, 
evaluating the impact, internal evaluation, team meeting report, team evaluation and final report. 

 

 

 


