
  
ซ 

สารบัญ 
 
                     หนา 
กิตติกรรมประกาศ         ค 
บทคัดยอภาษาไทย         ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ         ฉ 
สารบัญตาราง          ฌ 
บทท่ี  1 บทนํา          1 

หลักการและเหตุผล        1 
  วัตถุประสงคของการศึกษา       2 

ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา       3 
นิยามศัพท         3 

บทท่ี  2  ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ       4 
แนวคิดและทฤษฎี        4 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ        8 

บทท่ี  3 ระเบียบวิธีการศึกษา        9 
ขอบเขตการศึกษา        10 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล               11 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา       11 
การวิเคราะหขอมูล        12 

 ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา       13 
บทท่ี  4 การวิเคราะหขอมูล         14 
 สวนท่ี 1  :  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม     15 

สวนท่ี 2  :  ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร      
     ในจังหวดัเชียงใหม       18 

สวนท่ี 3  :   ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอธุรกิจออแกไนเซอร     
     ในจังหวัดเชียงใหม       34 

 สวนท่ี 4 :    ขอมูลสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจ     
     ท่ีมีตอออแกไนเซอร  ในจังหวัดเชียงใหม    50 

 



  
ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 
                     หนา 

  
สวนท่ี 5 : พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม    
    จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน     52 

บทท่ี  5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ    80 
สรุปผลการศึกษา        80 
อภิปรายผลการศึกษา        94 
ขอคนพบ         101 
ขอเสนอแนะ         104 

บรรณานุกรม          107 
ภาคผนวก           109 
ประวัติผูเขียน           124 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                      หนา 
1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   15 
2  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ   15 
3  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา  16 
4  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงในองคกร 16 
5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทขององคกร 17 
6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม    
  จํานวนพนักงานในองคกร           18 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม    
  จํานวนคร้ังท่ีใชบริการออแกไนเซอรในรอบปท่ีผานมา    18 
8  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม    
  โอกาสที่ใชบริการออแกไนเซอร       19 
9  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม    
  รูปแบบท่ีใชบริการออแกไนเซอร       20 
10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

สถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน       21 
11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม    
  การเลือกใชบริษัทออแกไนเซอรท่ีใชในการจัดงาน     22 
12  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม   
  การรูจักบริษัทออแกไนเซอร       23 
13  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  สาเหตุหรือความตองการในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร   24 
14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  บริษัทท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต้ังแตเคยใชบริการ    25 
15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 จาํแนกตามความรูจักและเคยใชบริการ        26 
16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 จําแนกตามเหตุผลในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร    29 



  
ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร   30 
18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอร      31 
19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  งบประมาณในการจัดงาน       32 
20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ความตองการในการใชบริการในคร้ังตอไป     33 
21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระดับการมีอิทธิพล รวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
  ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ  
  ในการเลือกใชออแกไนเซอร       34 
22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
  ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานราคา 
  ในการเลือกใชออแกไนเซอร       36 
23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
  ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการจัดจําหนาย 
  ในการเลือกใชออแกไนเซอร       37 
24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
  ของปจจยัสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาด 
  ในการเลือกใชออแกไนเซอร       38 

 
 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                     หนา 
25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
  ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
  ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานบุคคลหรือพนักงาน 
  ในการเลือกใชออแกไนเซอร       40 
26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 

ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานกระบวนการ 
ในการเลือกใชออแกไนเซอร       42 

27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ระดับการมีอิทธิพลรวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล 
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการสราง 
และแนะนําลักษณะทางกายภาพในการเลือกใชออแกไนเซอร   44 

28 สรุประดับการมีอิทธิพลโดยรวมตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
ในการเลือกใชออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม  45 

29 สรุประดับการมีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  
ในการเลือกใชออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม  
ของผูตอบแบบสอบถาม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียปจจัยยอย 28 อันดับ  
ท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดและมาก      46 

30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ปญหาของลูกคาธุรกิจ ในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร  
ในจังหวัดเชียงใหม        50 

31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม 
ขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร  
ในจังหวัดเชียงใหม        51 

32 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามประเภทขององคกร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   52 

 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
33 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ตามจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   53 
34 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ตามโอกาสท่ีใชบริการ จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   54 
35 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ตามรูปแบบท่ีใชบริการ จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   56 
36 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  

ตามบริษัทออแกไนเซอรท่ีใชในการจัดงาน  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      59 

37 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามการรูจักบริษัทออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจดังาน  60 

38 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามสาเหตุของการเลือกใชบริการจําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  61 

39 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามเหตุผลในการเลือกใชบริการจําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   62 

40 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      63 

41 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      64 

42 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
ตามความตองการในการใชบริการในคร้ังตอไป  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      65 

43 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานผลิตภัณฑ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      66 



  
ฑ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
44 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ทางดานราคา ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      68 

45 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานการจัดจําหนาย ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      69 

46 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      71 

47 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานบุคคล หรือพนักงาน ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      73 

48 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานกระบวนการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      75 

49 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ทางดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      77 

50 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลโดยรวมตอปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร 
ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน   79 

51 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน      93 

 

 



  
ฒ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตาราง                      หนา 
52 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

ตามพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน    98 
 

 
 

 
 
 
 
 


