
บทท่ี 2  
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม              

ในคร้ังนี้มีทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 
แนวคิดและทฤษฎ ี

 
แนวคิดการส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) 

 เกรียงไกร กาญจนะโภคิน (2549) ไดใหความหมายของอีเวนท มารเก็ตต้ิงไววา                    
เปนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีจะนําแบรนดไปสูกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยสรางประสบการณ
รวมกับแบรนดผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือผานทางรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส  

นอกจากนี้เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ยังไดอธิบายเพิ่มเติมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของ           
การส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) วาประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2550: ออนไลน) 

1. ประสบการณตรงในการสัมผัสแบรนด (Brand experience) หมายถึง บทบาทของ
การส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) ในการสงสารเพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาใจแบ
รนดใหมากข้ึนในทุกมิติ ใหสัมผัสกับแบรนดดวยประสบการณตรง เพื่อสรางประสบการณแบรนด 
(Brand Experience) ใหเขาไปอยูในใจของผูบริโภค 

2. การสงสารไปยังกลุมเปาหมาย (Deliver any messages) หมายถึง การส่ือสารส่ิงท่ี
ตองการจะบอกแกกลุมเปาหมาย โดยอาจเปนเร่ืองของ Sales promotion หรืออาจเปนเร่ือง
คุณสมบัติของสินคา ซ่ึงสามารถถายทอดกิจกรรมตางๆ ผานการส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม 
(Event Marketing) ได 

3. การดึงดูดความสนใจจากกลุมเปาหมายใหม (Gain more attention from niche 
targets) หมายถึง ความสามารถในการเลือกกลุมเปาหมายที่ตองการส่ือสารได อาทิ หากทําการ
เลือกท่ีจะคุยกับกลุมใด  ก็สามารถที่จะเลือกศึกษาเฉพาะเจาะจงในสวนของไลฟสไตลเพื่อท่ีจะรูถึง
พฤติกรรมและส่ิงท่ีเขาสนใจ ซ่ึงเม่ือทําการส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) ข้ึนก็
จะไดรับความสนใจจากกลุมคนน้ันๆ 

4. การชักนํา สนับสนุนและขยายผลในการนําเสนอผานเคร่ืองมือ IMC (Lead, 
support, amplification for any IMC tools) หมายถึงในยุคปจจุบันท่ีเคร่ืองมือตางๆ ของการ
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ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC : Integrated Marketing Communication) ถูกนํามาใช
ผสมผสานกันอยางลงตัว สงผลใหการส่ือสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) เกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน อาทิ ชวยใหเกิดการประหยัดเงิน และเพ่ิมมูลคาสูกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 
เปนตน 

 ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดผานกิจกรรม (Event Marketing) 
 Leonard H. Hoyle (2002) ไดกลาวถึงความสําคัญของอีเวนท มารเก็ตต้ิงวา ในการ            

ท่ีจะทําอีเวนท มารเก็ตต้ิงนั้น จําเปนตองมีการวิจัย (Research) มีการวิเคราะหกลุมเปาหมาย รวมถึง
มีการวางแผนกอนท่ีจะจัดงานทุกคร้ัง และเม่ือจัดงานแลวก็ควรท่ีจะทําใหอีเวนท มารเก็ตต้ิง
สามารถเขาถึงเปาหมายท่ีตองการ เพื่อใหลูกคาสามารถจดจําและรับรูการส่ือสารไดอยาง                        
มีประสิทธิภาพ 

          แนวคิดการตลาดสําหรับองคกรธุรกิจ 
Webster และ Wind (Philip Kotler, 2003: 216) ใหคําจํากัดความของการซ้ือ                      

ขององคกรไววา การซ้ือขององคกร คือ กระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนขององคกรมีความตองการ
ในการซ้ือสินคาและบริการ โดยองคกรจะระบุ ประเมิน เลือกตราสินคา และเลือกผูขายสินคา             
ซ่ึงแมวิธีการซ้ือของแตละองคกรมีลักษณะไมเหมือนกัน แตผูซ้ือสามารถระบุกลุมขององคกรธุรกิจ
ท่ีมีวิธีการซ้ือสินคาในลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธดานการตลาด
ขององคกร 

ตลาดธุรกิจประกอบดวยองคกรท้ังหมดท่ีตองการสินคาและบริการเพื่อใชในการ
ผลิตสินคาหรือบริการอ่ืนๆ ซ่ึงถูกจําหนาย  ใหเชา  หรือจัดสรรใหกับบุคคล  การจําหนายสินคา
ใหแกผูซ้ือท่ีเปนองคกรธุรกิจนั้นมีมูลคาเปนเงินและมีปริมาณสินคาท่ีสูงกวาการจําหนายใหกับ
ตลาดผูบริโภค  ซ่ึงตลาดธุรกิจมีลักษณะท่ีแตกตางจากตลาดผูบริโภคอยางชัดเจน โดยตลาดธุรกิจ         
มีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. จํานวนผูซ้ือของตลาดธุรกิจมีจํานวนนอยรายกวาตลาดผูบริโภค 
2. ผูซ้ือของตลาดธุรกิจจะเปนผูซ้ือรายใหญกวา  โดยสามารถสังเกตไดจากปริมาณ

ของสินคาท่ีส่ังซ้ือจะมีสัดสวนมากกวาตลาดผูบริโภค 
3. ความสัมพันธระหวางผูขายสินคากับลูกคาของตลาดธุรกิจมีความใกลชิด

มากกวา  โดยสินคาธุรกิจจะถูกซ้ือผานตัวแทนฝายจัดซ้ือ  และตองปฏิบัติตามนโยบายขอจํากัด และ
เง่ือนไขของบริษัทในการจัดซ้ือ  โดยผานเคร่ืองมือในการซ้ือ เชน คําขอใบเสนอราคา และสัญญา
การซ้ือ  ซ่ึงเคร่ืองมือเหลานี้ไมสามารถพบเห็นไดจากการซ้ือของผูบริโภค 
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4. บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือขององคกรธุรกิจมักจะมีจํานวนมากกวา               
การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

5. ผูซ้ือท่ีเปนองคกรธุรกิจมักจะซ้ือจากผูผลิตโดยตรง แทนท่ีจะซ้ือผานคนกลาง 
นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ยังไดกลาวเพิ่มเติมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซ้ือของตลาดองคกร และการวิเคราะหพฤติกรรมองคกร วาเปนการคนหาหรือวิจัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชขององคกร โดยคําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมของ
องคกร คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดวย  

1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the market?) หมายถึง องคกรซ่ึงซ้ือสินคา
หรือบริการเพื่อนําไปใชในองคกรของตนเอง แบบขององคกรท่ีสําคัญ ไดแก การเงิน การธนาคาร 
การติดตอส่ือสาร การผลิตหรืออุตสาหกรรม สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เปนตน 

2.  องคกรซ้ืออะไร (What does the market buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ คือ ส่ิงท่ี
องคกรตองการซ้ือ ตองการจากบริการ และความแตกตางจากคูแขงขัน 

3.  ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ คือ 
วัตถุประสงคของการซ้ือ  โดยองคกรจะไมได ซ้ือสินคาหรือบริการเ พ่ือการบริโภคและ
อรรถประโยชนสวนบุคคล  แตจะซ้ือดวยส่ิงกระตุนตอไปนี้ ไดแก  ตองการสรางรายไดหรือกําไร 
เพื่อใหเกิดความพอใจกับสังคม 

4.   ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ (Who participates in the buying?) คําตอบ         
ท่ีตองการทราบ  คือ  บทบาทของกลุมตางๆ ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ 

5.   องคกรซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ คือ 
โอกาสในการซ้ือ เชน โอกาสพิเศษ งานสําคัญตางๆ 

6.   องคกรซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ คือ              
แหลงท่ีไปทําการซ้ือ 

7.   องคกรซ้ืออยางไร (How does the market buy?) คําตอบท่ีตองการทราบ คือ 
ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 

 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) สวนประสมทางการตลาด 
หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ              
แกกลุมเปาหมาย 

แนวความคดิทางการตลาดของธุรกิจบริการ 
 แนวคิดทางการตลาดของ Philip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2539) กลาววา ธุรกิจ          

ท่ีใหบริการจะใชสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดวย 
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1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคา  จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได 

2. ราคา (Price) หมายถึง  คุณคาผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาเปนตนทุน(Cost) 
ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวา
ราคา  ก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นราคาของสินคาและบริการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูผลิตและ
ผูบริโภค 

3. การจัดจําหนาย (Place) เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับบรรยากาศ ส่ิงแวดลอม ในการ
นําเสนอสินคาใหแกผูซ้ือ ในคุณคาและคุณประโยชนของสินคาท่ีนําเสนอ เชน ทําเลท่ีต้ัง ความ
สวยงาม และความสะอาดของสถานท่ี 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวาง
ผูขายกับผูซ้ือเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การให
ขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ   การใหพนักงานออกไปแนะนําดานบริการ เปนตน 

5. บุคคล (People) หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในการบริการลูกคา ไดแก พนักงาน                     
ผูใหบริการ ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) 
เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความชํานาญใน
การใหบริการ  มีความเอาใจใสในการบริการ  มีความรู ความสามารถ และทักษะในการใหบริการ    
มีทัศนคติท่ีดี  สามารถตอบสนองตอลูกคา  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถในการแกปญหาและ
สามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท เปนตน 

6. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการเพื่อ            
สงมอบคุณภาพในการใหบริการกับผูบริโภคไดรวดเร็ว  และประทับใจลูกคา  (Customer 
Satisfaction) เชน ความรวดเร็ว ความสะดวกสบายในการใชบริการ ความเสมอภาคในการ
ใหบริการ 

7. การสรางหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนการสรางและนําเสนอ
ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือเปนสัญลักษณแทนการบริการที่ไมสามารถจับตองได และเปนการสรางความ
ม่ันใจใหลูกคาดวย เชน การจัดสถานท่ีแสดงสินคาอยางสวยงาม มีรูปแบบการดําเนินงานท่ีดึงดูด
ลูกคาใหมาเขารวม มีส่ิงอํานวยความสะดวกและเคร่ืองมืออุปกรณ แสง สี เสียง ครบถวน เปนตน 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

           สุรินทร  เลิศวุฒิอนันต (2546) ไดทําการศึกษา ธุรกิจบริการจัดงาน กรณีศึกษา 
“บริษัท โอเพน-มายด จํากัด” พบวา ลักษณะการดําเนินธุรกิจบริการจัดงานของบริษัทโอเพน-มายด 
จํากัด ดําเนินธุรกิจใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงลักษณะของรูปแบบการดําเนินธุรกิจ
บริการจัดงานในปจจุบันดําเนินธุรกิจ ยังคงมีลักษณะไมแตกตางจากในอดีตมากนัก จะมีเพียงสวน
ของการใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยสรางสรรครูปแบบในการนําเสนอและการดําเนินงานใหกับ
ลูกคา  ท้ังนี้เนื่องมาจากการแขงขันท่ีเพิ่มสูงข้ึนในยุคเศรษฐกิจฟนตัว ซ่ึงมีการกอต้ังบริษัทใหมๆ 
เกิดข้ึนอยางมากมาย  นอกจากนี้ไดศึกษาถึงแงคิดหรือมุมมองของผูบริหาร และพนักงานท่ีมีตอ
ความเปนไปของธุรกิจบริการจัดงานในอนาคต  ซ่ึงไดผลลัพธแตกตางกันสองประการ  คือ ธุรกิจ
บริการจัดงานในปจจุบันถึงจุดอ่ิมตัวแลวการขยายบริษัทเปนไปไดยาก  การแขงขันจะเปนไปในแง
การนําเสนองานใหตรงกับความตองการของลูกคา ในรูปแบบที่แปลกใหมและนาสนใจภายใต
งบประมาณที่จํากัด  อีกสวนหน่ึงคิดวาบริษัทเล็กๆ จะทนแรงเสียดทานของการแขงขันไมได                 
ในอนาคต  อาจจะเหลือแตเพียงบริษัทท่ีมีขนาดใหญซ่ึงประกอบธุรกิจครบวงจร  
                             อรวัฒน  อุปปาติก (2546) ไดทําการศึกษา “การบริหารโฆษณาขนาดกลางและ
ขนาดยอม”  ชลาลัย นาควิไล (2545) ไดทําการศึกษาถึง “การวางแผนสื่อโฆษณากับแนวคิดการ
ส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน”  จากงานวิจัยท้ัง 2 เร่ืองพบวา การบริหารงานโฆษณาและการ
วางแผนส่ือโฆษณามีการนําแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานไปใชในการทํางานมากข้ึน 
โดยลักษณะของการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานท่ีนักวางแผนส่ือโฆษณามีความเขาใจ                     
มากท่ีสุด และมีการนํามาใชอยางชัดเจน คือ ลักษณะของการใชเคร่ืองมือการส่ือสารหลากหลาย
รูปแบบ ซ่ึงการนําลักษณะดังกลาวมาใชในการทํางานนั้นสงผลใหนักวางแผนส่ือโฆษณามอง
ความหมายของคําวา “ส่ือ”  กวางข้ึนกวาแคการโฆษณา ซ่ึงทําใหนักวางแผนส่ือโฆษณามีความ
ตองการขอมูลเพื่อใชในการทํางานมากข้ึน โดยเฉพาะขอมูลผูบริโภคเชิงลึก เพื่อท่ีจะสามารถ
วางแผนท่ีเขาถึงผูบริโภคไดตรงกลุมมากข้ึน ในสวนของการเลือกใชส่ือนั้น ส่ือมวลชนยังคงมี
บทบาทที่สําคัญเชนเดิม แตการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ ไดเพิ่มความสําคัญมากข้ึน โดยเปนลักษณะ
ของการผสมผสานการส่ือสารรูปแบบอ่ืน ๆ  เขาไปกับการใชส่ือมวลชนมากข้ึน นอกจากนั้น เม่ือมี
การนําแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบผสมผสานมาใชในการทํางานแลว บทบาทของนักวางแผน
ส่ือโฆษณาไดเปล่ียนแปลงไป โดยมีบทบาทสําคัญมากข้ึนเนื่องจากกระบวนการของการหา
ชองทางการติดตอส่ือสารจะเกิดข้ึนกอนการคิดช้ินงานโฆษณา และนักวางแผนส่ือโฆษณายังตอง
เขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับฝายอ่ืนๆ  มากข้ึน สวนผลกระทบของการส่ือสารการตลาดแบบ
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ผสมผสานตอธุรกิจวางแผนส่ือโฆษณาโดยรวมนั้น คือ การทําใหธุรกิจขยายตัว เนื่องจากลูกคา      
มีการใชจายเงินเพิ่มข้ึนจากการขยายขอบเขตการใหบริการ และสงผลใหการทํางานมีการพัฒนา 
และมีคุณภาพมากข้ึน 

ศรวัสย   สมสวัสดิ์ (2551) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน 
ของผูประกอบการ  ในจังหวัดเชียงใหม  จากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของกิจการของผูใหขอมูล
พบวาผูใหขอมูลมีการจดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจํากัด ดําเนินกิจการประเภท                          
การบริการ  มีจํานวนพนักงานในองคกร จํานวน 71-90 คน ระยะเวลาในการกอต้ังธุรกิจ 4–13 ป 
งบประมาณในการจัดงานอีเวนท 50,001–250,000 บาท  ทางดานการใหบริการแบบครบวงจร    
(One Stop Service) ของธุรกิจบริการจัดงานมีความสําคัญมากในดานการเลือกใชบริการของ
ผูประกอบการ สําหรับปจจัยดานสวนผสมการตลาดบริการ พบวาสวนใหญใหความสําคัญในปจจัย
ดานราคามากท่ีสุด อีกท้ังปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ  ปจจัยดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  มีความสําคัญตามลําดับ  สําหรับปญหาของผูประกอบการ            
ในการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน โดยท่ัวไปพบวาดานการบริหารเวลาของธุรกิจบริการจัดงาน 
ควรรักษามาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงเวลานัดหมาย รวมถึงการนัดหมายเพื่อรับขอมูลหรือ
การนําเสนองานควรตรงตอเวลา ในดานของพนักงานควรมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยาง
หลากหลายของพนักงานแตละบุคคล  
 
 
 


