
บทท่ี  4 
การวิเคราะหขอมูล 

 
การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจาง

ออแกไนเซอร  ในจังหวัดเชียงใหม  โดยใชกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 50 ราย ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจงกลุมเปาหมาย (Purposive Sampling) ผลการศึกษาแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกร เชน ประเภทของสถาน
ประกอบการ ระดับการศึกษาของผูประกอบการ งบประมาณในการจัดงานอีเวนทตาง ๆ ของ
ผูประกอบการตอคร้ัง เปนตน (ตารางท่ี 1 – 6) 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร เชน องคกรซ้ืออะไร 
ทําไมองคกรจึงตัดสินใจซ้ือ ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือขององคกร องคกรซ้ือเม่ือใด องคกร
ซ้ือท่ีไหน และองคกรซ้ืออยางไร เปนตน (ตารางท่ี 7 – 20) 

สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอธุรกิจออแกไนเซอร โดยสอบถามจาก
ปจจัยทางการตลาดบริการทั้ง 7 ดานไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีหรือการจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคล กระบวนการใหบริการ และการสรางหลักฐานทางกายภาพ (ตารางท่ี 21 – 29) 

สวนท่ี 4 สอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจ ท่ีมีตอ                 
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม มีลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด เชน ปญหาของลูกคาธุรกิจ
ในการเลือกใชธุรกิจออแกไนเซอร และขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจในการเลือกใชบริการออแกไน
เซอร เปนตน (ตารางท่ี 30 – 31) 

สวนท่ี 5 พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามงบประมาณในการจัดงาน (ตารางท่ี 32 – 50) 
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สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 22 44.0 
หญิง 28 56.0 
รวม 50 100.0 

  
จากตารางท่ี  1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 56.0 และเปน

เพศชาย คิดเปนรอยละ 44.0     
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
20 – 30  ป 12 24.0 
31 – 40  ป 26 52.0 
41 – 50  ป 12 24.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี  2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป คิดเปน                  
รอยละ 52.0 รองลงมามีอายุระหวาง 20 – 30 ป คิดเปนรอยละ 24.0 และอายุระหวาง 41 – 50 ป          
คิดเปนรอยละ 24.0   
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปริญญาตรี 30 60.0 
ปริญญาโทหรือสูงกวา 20 40.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                     
คิดเปนรอยละ 60.0 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 40.0   
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหนงในองคกร 
 

ตําแหนงในองคกร จํานวน รอยละ 
เจาของกิจการ 8 16.0 
ผูบริหาร/ผูอํานวยการ 7 14.0 
กรรมการผูจัดการ 7 14.0 
ผูจัดการท่ัวไป 6 12.0 
ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 6 12.0 
ผูจัดการโครงการ 6 12.0 
ผูจัดการฝายการตลาด 5 10.0 
อ่ืน ๆ  5 10.0 

รวม 50 100.0 
หมายเหตุ : ตําแหนงในองคกรอื่นๆ ไดแก เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูรับผิดชอบโครงการ ผูจัดการฝายบริหาร 
ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ และหัวหนาแผนก    

  
จากตารางท่ี 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนเจาของกิจการมากท่ีสุด              

คิดเปนรอยละ 16.0 รองลงมาคือผูบริหาร/ผูอํานวยการและกรรมการผูจัดการ คิดเปนรอยละ 14.0 
ผูจัดการท่ัวไป ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ และผูจัดการโครงการ คิดเปนรอยละ 12.0 และผูจัดการ
ฝายการตลาดและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 10.0   
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ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทขององคกร 
 

ประเภทขององคกร จํานวน รอยละ 
หนวยงานภาครัฐ 8 16.0 
หนวยงานรัฐวสิาหกิจ 6 12.0 
สมาคม/ชมรม 4 8.0 
สถาบันการศึกษา 3 6.0 
สปา 3 6.0 
ธนาคาร 3 6.0 
รานอาหาร/สถานบันเทิง 3 6.0 
ตัวแทนจําหนายรถยนต 3 6.0 
ศูนยสรรพสินคา/ศูนยจับจาย
สินคา/รานคาปลีก 

4 8.0 

ศูนยจําหนายสินคาไอที/
อิเล็กทรอนิกส 

3 6.0 

ศูนยบันเทิง/สถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 

3 6.0 

ผูใหบริการเครือขายโทรศัพท 4 8.0 
อ่ืน ๆ  3 6.0 

รวม 50 100.0 
หมายเหตุ : ประเภทขององคกรอื่นๆ ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม ใหบริการผึกอบรมและใหคําปรึกษา และเคเบิล
ทีวี  

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด คิดเปน            
รอยละ 16.0 รองลงมาคือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 12.0 และสมาคม/ชมรม ศูนย
สรรพสินคา/ศูนยจับจายสินคา/รานคาปลีก และผูใหบริการเครือขายโทรศัพท คิดเปนรอยละ 8.0   
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนพนักงานในองคกร 
 

จํานวนพนักงาน จํานวน รอยละ 
1 – 100  คน 36 72.0 
101 – 200  คน 3 6.0 
201 – 300  คน 5 10.0 
มากกวา  300  คน 6 12.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนพนักงาน 1 – 100 คน                 
คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือ มากกวา 300 คน คิดเปนรอยละ 12.0 201 – 300 คน คิดเปน             
รอยละ 10.0 และ 101 – 200 คน คิดเปนรอยละ 6.0   
 

สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ                   
ออแกไนเซอรในรอบปท่ีผานมา 
 

จํานวนคร้ังท่ีใชบริการ/ป จํานวน รอยละ 
1 คร้ัง 15 30.0 
2 คร้ัง 10 20.0 
3 คร้ัง 10 20.0 
4 คร้ัง 6 12.0 
5 คร้ัง 5 10.0 
มากกวา  6  คร้ัง 4 8.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี  7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการออแกไนเซอรในรอบปท่ีผานมา
จํานวน  1  คร้ังมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 30.0  รองลงมาคือ 2 คร้ังและ 3 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 20.0  
และ  4  คร้ัง  คิดเปนรอยละ  12.0   
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ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามโอกาสท่ีใชบริการ                            
ออแกไนเซอร 
 

โอกาสท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ 
งานประชุม/สัมมนา 14 28.0 
งานผลิตส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ 13 26.0 

งานนิทรรศการ 11 22.0 
งานเปดกจิการใหม 10 20.0 
งานประกวด/แขงขัน 10 20.0 
งานออกแบบ/วางแผนส่ือประชาสัมพันธ 10 20.0 
ดําเนินการโฆษณา/ประชาสัมพันธ 10 20.0 
งานจัดเล้ียงขององคกร 9 18.0 
งานกิจกรรม  Roadshow 9 18.0 
การจัดแสดงสินคา 9 18.0 
งานเปดตัวสินคา/ผลิตภัณฑ 8 16.0 
งานเทศกาลตางๆเชน สงกรานต 5 10.0 
งานคอนเสิรต 4 8.0 
งานเล้ียงครบรอบ 4 8.0 
งานเฉลิมฉลอง 3 6.0 
อ่ืนๆ 3 6.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : โอกาสท่ีใชบริการออแกไนเซอรอื่น ๆ ไดแก ของที่ระลึก/งานจัดทําเอกสาร สงเสริมการขาย 

   
จากตารางท่ี 8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการออแกไนเซอรในโอกาสงาน

ประชุม/สัมมนามากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.0 รองลงมาคือ งานผลิตส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ                 
คิดเปนรอยละ 26.0 และงานนิทรรศการ คิดเปนรอยละ 22.0   
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ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรูปแบบท่ีใชบริการ                      
ออแกไนเซอร 
 

รูปแบบท่ีใชบริการ จํานวน รอยละ 

การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ ผานสื่อตางๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
โปสเตอร ปายคัทเอาท ฯลฯ เพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายมารวมงาน 

25 50.0 

การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ อาทิ สปอตวิทยุ สื่อประชาสัมพันธ
ทางโทรทัศน และโปสเตอร เปนตน 

25 50.0 

การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน 24 48.0 

ใชบริการดานการจัดไฟ แสง สี 24 48.0 

การออกแบบ/วางแผนรูปแบบงาน(Theme) 23 46.0 

การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ 23 46.0 

ใชบริการเครื่องเสียง/ไมโครโฟน 23 46.0 

การออกแบบ จัดทําโครงสราง และติดต้ังบูท 21 42.0 

การจัดหาการแสดงโชวตางๆ 19 38.0 

การจัดหา และจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน 18 36.0 

จัดทํา Presentation ในการเปดตัว 18 36.0 

การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆใหผูรวมงานไดรวมสนุก 17 34.0 

การประสานงานและเชิญสื่อมวลชนเขารวมทําขาว 15 30.0 

การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน 15 30.0 

การสรุปงาน/ตามเก็บขาวสาร เมื่องานเสร็จสิ้นแลว 13 26.0 

การจัดหา Pretty/ผูประชาสัมพันธสินคา 13 26.0 

การจัดหา และจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูรวมงาน 12 24.0 

ใชบริการดานการจัดเอฟเฟคตางๆ เชน พลุ เลเซอร ลูกโปง บอลลูน 12 24.0 

ใชบริการเชาอุปกรณจัดงานตางๆ เชน ไฟ แสง สี Special Effect   
เชาเตนทและบูท 

12 24.0 

การประสานงานและเชิญแขก/ลูกคาขององคกรเขารวมงาน 11 22.0 

ถายบันทึกเทป/วีดิโอ/บันทึกเสียง 11 22.0 

การประสานงานและเชิญดารา/นักแสดง/นักรอง/ผูมีช่ือเสียงมารวมเปดงาน 7 14.0 

อื่นๆ 2 4.0 

(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : รูปแบบที่ใชบริการออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ประกวดทีมแดนซ การแสดงรําพ้ืนเมือง 
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จากตารางท่ี  9  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามใชบริการออแกไนเซอรในการวางแผนส่ือ
ประชาสัมพันธ และการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ มากท่ีสุดเปนจํานวนเทากัน  คิดเปน
รอยละ  50.0  รองลงมาคือ  การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงาน  และใชบริการดาน
การจัดไฟ แสง สี  คิดเปนรอยละ 48.0  และการออกแบบ/วางแผนรูปแบบงาน (Theme)  การจัดหา
พิธีกรดําเนินรายการ  และใชบริการเคร่ืองเสียง/ไมโครโฟน  คิดเปนรอยละ  46.0   
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน 
 

สถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน จํานวน รอยละ 
โรงแรม 25 50.0 
องคกร/สถานประกอบการของทาน 22 44.0 
หางสรรพสินคา/ศูนยสรรพสินคา 18 36.0 
ลานกิจกรรมตางๆ 16 32.0 
สถานท่ีจัดงานแสดงสินคา 11 22.0 
หอประชุม 7 14.0 
มหาวิทยาลัย 7 14.0 
ตลาด/แหลงชุมชน 6 12.0 
อ่ืนๆ 2 4.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : สถานที่ที่ใชในการจัดงาน อื่น ๆ ไดแก รานกาแฟ ศูนยอาหาร ศูนยราชการ 

 
จากตารางท่ี  10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชสถานท่ีท่ีใชในการจัดงาน คือ โรงแรม         

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา คือ องคกร/สถานประกอบการ คิดเปนรอยละ 44.0 และ
หางสรรพสินคา/ศูนยสรรพสินคา คิดเปนรอยละ 36.0   
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการเลือกใชบริษัท                        
ออแกไนเซอรท่ีใชในการจัดงาน  
 

บริษัทออแกไนเซอรท่ีใชในการจัดงาน จํานวน รอยละ 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในกรุงเทพฯ 2 4.0 
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในเชียงใหม 35 70.0 
ใชบริการออแกไนเซอร ท้ัง 2 แหง  
ในกรุงเทพฯและเชียงใหม 

13 26.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี  11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร                     
ท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอรในเชียงใหม คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ ใชบริการ                            
ออแกไนเซอร ท้ัง 2 แหง ในกรุงเทพฯและเชียงใหม คิดเปนรอยละ 26.0 และบริษัทท่ีประกอบ
ธุรกิจออแกไนเซอร ในกรุงเทพฯ คิดเปนรอยละ 4.0   

อนึ่งหากพิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวามีผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบริษัท              
ออแกไนเซอร ท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอรในเชียงใหม  ท้ังส้ิน 48 ราย คิดเปนรอยละ 96.0 และ
เลือกใชบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในกรุงเทพฯ จํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 30.0   
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ตารางท่ี  12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการรู จักบริษัท                        
ออแกไนเซอร 
 

การรูจักบริษัทออแกไนเซอร จํานวน รอยละ 
คนรูจักแนะนาํ 40 80.0 
ส่ือโฆษณา/ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 20 40.0 
ตัวแทนจากผูประกอบธุรกจิออแกไนเซอรมาแนะนําท่ีองคกร 20 40.0 
อ่ืนๆ 1 2.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : การรูจักบริษัทออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ช่ือเสียงภายในพ้ืนที่ 

 
จากตารางท่ี 12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคน

รูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมาคือ ส่ือโฆษณา/ส่ือส่ิงพิมพตางๆ และตัวแทนจาก              
ผูประกอบธุรกิจออแกไนเซอรมาแนะนําท่ีองคกร คิดเปนรอยละ 40.0 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2.0   
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาเหตุหรือความตองการ
ในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร  
 

สาเหตุของการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
มีความคิดสรางสรรค และมีความเช่ียวชาญ 
ในการใหบริการ 

31 62.0 

ใหบริการครบวงจรในทุกดาน 28 56.0 
บริษัทออแกไนเซอรมีเครือขายในการใหบริการ 
ดานการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 

18 36.0 

ใหบริการเฉพาะสวนงานท่ีองคกรไมมีความถนัด  
เชน ดานการประชาสัมพันธ 

17 34.0 

เม่ือเปรียบเทียบแลวมีตนทุนในการดําเนินงานตํ่ากวาจัดเอง 15 30.0 
อ่ืนๆ 4 8.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : สาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ลดภาระและจํานวนเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงาน สะดวก รวดเร็ว มีการแนะนําจากผูอื่น 

 
จากตารางท่ี 13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ พิจารณาสาเหตุหรือความ

ตองการในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จากการมีความคิดสรางสรรค และมีความเช่ียวชาญใน
การใหบริการ คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมาคือ ใหบริการครบวงจรในทุกดาน คิดเปนรอยละ 56.0 
และบริษัทออแกไนเซอรมีเครือขายในการใหบริการดานการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง คิดเปน          
รอยละ 36.0   
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ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบริษัทท่ีมีความพึงพอใจ              
มากท่ีสุดตั้งแตเคยใชบริการ 
 

บริษัท 
บริษัทท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

บริษัท  อินด้ีด ครีเอช่ัน จํากัด 4 8.0 

บริษัท  หอหมั้นเมือง  จํากัด 3 6.0 

บริษัท  ดนตรีสีสัน  จํากัด 3 6.0 

หางหุนสวนสามัญ ทรีครีเอช่ัน 3 6.0 

บริษัท  เช็คแฮนดครีเอช่ัน  จํากัด 2 4.0 

บริษัท  ศรีสมเพชร(2533)  จํากัด 2 4.0 

บริษัท  MAC Media จํากัด 2 4.0 

บริษัท  Fourty-Five Organizer and Media  จํากัด 2 4.0 

หางหุนสวนจํากัด  รักดี ครีเอช่ัน 2 4.0 

บริษัท  โพลีกอน  เอ็ดดูเทนเมนท  คอรปอเรช่ัน  จํากัด 1 2.0 

บริษัท  วีซายน มีเดีย จํากัด 1 2.0 

บริษัท  Get it Creative 1 2.0 

บริษัท  To Do Design  จํากัด 1 2.0 

บริษัท  Event Maker  จํากัด 1 2.0 

บริษัท  เช็คแฮนดครีเอช่ัน  จํากัด 1 2.0 

บริษัท  Brain Park  จํากัด 1 2.0 

บริษัท  Yes Good Idea  จํากัด 1 2.0 

หางหุนสวนจํากัด  นัมเบอรวัน มีเดีย 1 2.0 
 (ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
 

จากตารางท่ี 14 พบวา บริษัทออแกไนเซอรท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ           
มากท่ีสุด  คือ บริษัท อินดี้ด ครีเอช่ัน จํากัด คิดเปนรอยละ 8.0  รองลงมาคือ บริษัท หอหม้ันเมือง  
จํากัด บริษัท  ดนตรีสีสัน จํากัด และ หางหุนสวนสามัญ ทรีครีเอช่ัน คิดเปนรอยละ 6.0 และบริษัท 
เช็คแฮนด ครีเอช่ัน จํากัด บริษัท ศรีสมเพชร(2533) จํากัด บริษัท MAC Media จํากัด บริษัท  
Fourty-Five Organizer and Media จํากัด และ หางหุนสวนจํากัด รักดี ครีเอช่ัน คิดเปนรอยละ 4.0   
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ตารางท่ี  15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรู จักและ                      
เคย ใชบริการ   
 

จํานวน 
ชื่อบริษัทออแกไนเซอร รูจัก 

 (รอยละ) 
เคยใชบริการ 

 (รอยละ) 
บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด 42 

(84.0) 
24 

(48.0) 
หางหุนสวนจํากัด นัมเบอรวัน มีเดีย 41 

(82.0) 
20 

(40.0) 
บริษัท วีซายน มีเดีย จํากัด 40 

(80.0) 
22 

(44.0) 
บริษัท ศรีสมเพชร (2533) จํากัด 32 

(64.0) 
4 

(8.0) 
บริษัท อินด้ีด ครีเอช่ัน จํากัด 22 

(44.0) 
13 

(26.0) 
บริษัท หอหมั้นเมือง จํากัด 21 

(42.0) 
4 

(8.0) 
หางหุนสวนสามัญ ทรีครีเอช่ัน 17 

(34.0) 
14 

(28.0) 
บริษัท Yes Good Idea  จํากัด 13 

(26.0) 
6 

(12.0) 
บริษัท  Fourty-Five Organizer and Media  จํากัด 11 

(22.0) 
7 

(14.0) 
หางหุนสวนจํากัด รักดี ครีเอช่ัน 10 

(20.0) 
8 

(16.0) 
บริษัท โพลีกอน เอ็ดดูเทนเมนท คอรปอเรช่ัน จํากัด 9 

(18.0) 
7 

(14.0) 
บริษัท เช็คแฮนดครีเอช่ัน จํากัด 9 

(18.0) 
5 

(10.0) 
บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด 8 

(16.0) 
2 

(4.0) 
บริษัท เอเจนดา ครีเอทีฟ กรุป จํากัด 8 

(16.0) 
1 

(2.0) 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูจักและ          
เคยใชบริการ   
 

จํานวน 
ชื่อบริษัทออแกไนเซอร รูจัก 

 (รอยละ) 
เคยใชบริการ 

 (รอยละ) 
บริษัท กาสะลอง ครีเอช่ัน จํากัด 6 

(12.0) 
1 

(2.0) 
บริษัท Brain Park จํากัด 6 

(12.0) 
5 

(10.0) 
บริษัท Good Job Event & Organizer จํากัด 6 

(12.0) 
2 

(4.0) 
บริษัท Event Maker จํากัด 6 

(12.0) 
2 

(4.0) 
บริษัท ทริปเปล ที มีเดีย จํากัด 5 

(10.0) 
0 

(0.0) 
บริษัท ไทรเฟล แอดเวอรไทซิ่ง เอเจนซี่ จํากัด 3 

(6.0) 
1 

(2.0) 
หางหุนสวนจํากัด ตนคิด ครีเอช่ัน 3 

(6.0) 
1 

(2.0) 
บริษัท คลิกทูโซลูช่ันส จํากัด 2 

(4.0) 
0 

(0.0) 
หางหุนสวนจํากัด การันตี ออแกไนเซอร 2 

(4.0) 
1 

(2.0) 
หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมคนชางคิด 2 

(4.0) 
0 

(0.0) 
หางหุนสวนสามัญ อะแมซิ่ง ออแกไนเซช่ัน กรุป 2 

(4.0) 
0 

(0.0) 
บริษัท Mac Media 2 

(4.0) 
2 

(4.0) 
บริษัท แม็คซิม พลัส จํากัด 1 

(2.0) 
0 

(0.0) 
หางหุนสวนสามัญ คิง ออฟ มีเดีย จํากัด 1 

(2.0) 
0 

(0.0) 
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ตารางท่ี 15 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูจักและ          
เคยใชบริการ   
 

จํานวน 
ชื่อบริษัทออแกไนเซอร รูจัก 

 (รอยละ) 
เคยใชบริการ 

 (รอยละ) 
บริษัท Get  it  Creative 1 

(2.0) 
1 

(2.0) 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
 

จากตารางท่ี  15 พบวา บริษัทออแกไนเซอรท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักมาก
ท่ีสุด คือบริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด คิดเปนรอยละ (84.0) รองลงมาคือ หางหุนสวนจํากัด                     
นัมเบอรวัน มีเดีย คิดเปนรอยละ (82.0) และบริษัท วีซายน มีเดีย จํากัด คิดเปนรอยละ (80.0)   

ในสวนของบริษัทออแกไนเซอรท่ีผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการมากท่ีสุด คือ
บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด คิดเปนรอยละ (48.0) รองลงมาคือ บริษัท วีซายน มีเดีย จํากัด คิดเปน          
รอยละ (44.0) และหางหุนสวนจํากัด นัมเบอรวัน มีเดีย คิดเปนรอยละ (40.0)   
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลในการเลือก                
ใชบริการจากออแกไนเซอร  
 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
ราคามีความเหมาะสม 35 70.0 
มีความพอใจดานบริการ 29 58.0 
มีความพอใจในผลงาน 26 52.0 
มีความสะดวกในการติดตอ 22 44.0 
พนักงานท่ีมาติดตอมีความรูความสามารถ 18 36.0 
ชอบในความแปลกใหม สรางสรรค 16 32.0 
เปนบริษัทท่ีมีช่ือเสียง 13 26.0 
พอใจในการสรุปงานเม่ือเสร็จส้ิน 12 24.0 
ชอบในรายการสงเสริมการขาย 2 4.0 
อ่ืนๆ 2 4.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : เหตุผลในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก สื่อครบวงจร ลดภาระในการจัดงาน 

 
จากตารางท่ี 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชบริการ

จากออแกไนเซอร คือ ราคามีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 70.0 รองลงมาคือ มีความพอใจดาน
บริการ คิดเปนรอยละ 58.0 และมีความพอใจในผลงาน คิดเปนรอยละ 52.0   
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ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร 
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
ผูบริหาร/ผูอํานวยการ 28 56.0 
ผูจัดการฝายการตลาด 16 32.0 
เจาของกิจการ 14 28.0 
ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 12 24.0 
ผูจัดการท่ัวไป 11 22.0 
กรรมการผูจัดการ 8 16.0 
อ่ืนๆ 3 6.0 
ผูจัดการฝายจดัซ้ือ 1 2.0 
(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก หัวหนาฝายบริหาร 
เจาหนาที่ทุกทาน คณะกรรมการ 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีเปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ

เลือกใชบริการจากออแกไนเซอร คือ ผูบริหาร/ผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือ 
ผูจัดการฝายการตลาด คิดเปนรอยละ 32.0 และเจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 28.0   
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ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาในการติดตอ    
ออแกไนเซอร  
 

ระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอร จํานวน รอยละ 
1 – 7 วัน 1 2.0 
7 – 15 วัน 2 4.0 
16 – 30  วัน 15 30.0 
1 – 3  เดือน 28 56.0 
3 – 6  เดือน 3 6.0 
อ่ืนๆ 1 2.0 

รวม 50 100.0 
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรอื่น ๆ ไดแก แลวแตกิจกรรมของแตละงาน 

 
จากตารางท่ี 18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชระยะเวลาในการติดตอ                          

ออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3 เดือน คิดเปนรอยละ 56.0 รองลงมาคือ 16 – 30 วัน   
คิดเปนรอยละ 30.0 และ 3 – 6 เดือน คิดเปนรอยละ 6.0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
32 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 50,000  บาท 7 14.0 
50,001 – 200,000  บาท 26 52.0 
200,001 – 400,000  บาท 10 20.0 
400,001 – 600,000  บาท 4 8.0 
มากกวา  1,000,001  บาท 1 2.0 
อ่ืนๆ 2 4.0 

รวม 50 100.0 
หมายเหตุ : งบประมาณในการจัดงานอื่น ๆ ไดแก แลวแตรายละเอียดของงาน แลวแต Project ที่ทํา 

 
จากตารางท่ี 19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีงบประมาณในการจัดงานในแต

ละคร้ัง คือ 50,001 – 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ 200,001 – 400,000 บาท                 
คิดเปนรอยละ 20.0 และตํ่ากวา 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.0   
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความตองการในการใช
บริการในคร้ังตอไป 
 

ความตองการในการใชบริการในคร้ังตอไป จํานวน รอยละ 
ยังไมตัดสินใจ แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงาน
คร้ังตอไปอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหม
ควบคูกันไป 

38 76.0 

ใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมท่ีเคยใหบริการ 11 22.0 
เปล่ียนไปใชบริการออแกไนเซอรรายใหม 1 2.0 

รวม 50 100.0 
 

จากตารางท่ี 20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการในการใชบริการ
ออแกไนเซอรในคร้ังตอไป คือ ยังไมตัดสินใจ แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงาน                 
คร้ังตอไป ซ่ึงอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป คิดเปนรอยละ 76.0 
รองลงมาคือ ใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมท่ีเคยใหบริการ คิดเปนรอยละ 22.0 และเปล่ียนไปใช
บริการออแกไนเซอรรายใหม คิดเปนรอยละ 2.0   
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สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีตอออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพล 
รวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานผลิตภัณฑ ในการ
เลือกใชออแกไนเซอร  
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือเสียงของบริษัท 
ออแกไนเซอร 

9 
(18.0) 

22 
(44.0) 

19 
(38.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.80 มาก 6 

รูปแบบ เทคนิค การ
วางแผนจัดงาน วิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ 

26 
(52.0) 

21 
(42.0) 

3 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.46 มาก 1 

 ผลงานที่ผานมาของบริษัท 
ออแกไนเซอร 

18 
(36.0) 

28 
(56.0) 

3 
(6.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.26 มาก 4 

ความแตกตาง แปลกใหม 
ในการสรางสรรค 
งานออแกไนเซอร 

19 
(38.0) 

28 
(56.0) 

3 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.32 มาก 3 

การสรางมาตรฐานและ
คุณภาพการจัดงาน 
ออแกไนเซอร 

22 
(44.0) 

23 
(46.0) 

5 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.34 มาก 2 

การมีเครือขายและสาย
สัมพันธอันดีกับลูกคา
เปาหมาย 

17 
(34.0) 

27 
(54.0) 

6 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.22 มาก 5 

คาเฉล่ียรวม 4.23 มาก  
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จากตารางท่ี 21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.23) 

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  ท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 4.46) การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแกไนเซอร 
(คาเฉล่ีย 4.34) ความแตกตาง แปลกใหมในการสรางสรรคงานออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.32) 
ผลงานท่ีผานมาของบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.26) การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาเปาหมาย (คาเฉล่ีย 4.22) และช่ือเสียงของบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 3.80) 
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ตารางท่ี 22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานราคาในการเลือกใช                 
ออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดดานราคา 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

งบประมาณการจัดงานของ
องคกรมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริษัท 
ออแกไนเซอร 

20 
(40.0) 

25 
(50.0) 

5 
(10.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มาก 1 

ราคาที่ยืดหยุนและ
ปรับเปล่ียนไดตามความ
ตองการขององคกรมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ 
ใชบริการบริษัท 
ออแกไนเซอร 

23 
(46.0) 

19 
(38.0) 

7 
(14.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.28 มาก 2 

มีเง่ือนไขการชําระเงินแบง
ตามงวดที่เหมาะสม 

9 
(18.0) 

21 
(42.0) 

13 
(26.0) 

2 
(4.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

3.52 มาก 3 

คาเฉล่ียรวม 4.03 มาก  

 
จากตารางท่ี 22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคา โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.03) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานราคา   ท่ี ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ งบประมาณการจัดงานขององคกรมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย  4.30) ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความ
ตองการขององคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.28) และมี
เง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.52) 
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ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการจัดจําหนายในการ
เลือกใชออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดาน  
การจัดจําหนาย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

บริษัทออแกไนเซอรม ี
ทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน  
เขาถึงงาย มีที่จอดรถ
กวางขวาง ติดตอสะดวก 

2 
(4.0) 

14 
(28.0) 

12 
(24.0) 

8 
(16.0) 

7 
(14.0) 

7 
(14.0) 

2.50 
ปาน
กลาง 

4 

ความสะดวกในการติดตอ 
ทางโทรศัพท 

22 
(44.0) 

22 
(44.0) 

5 
(10.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.30 มาก 1 

สามารถติดตอไดทาง  
E-mail 

14 
(28.0) 

28 
(56.0) 

6 
(12.0) 

2 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.08 มาก 2 

มีเว็บไซตใหบริการแนะนํา
กิจการและบริการที่มีให 

8 
(16.0) 

17 
(34.0) 

14 
(28.0) 

6 
(12.0) 

2 
(4.0) 

3 
(6.0) 

3.28 
ปาน
กลาง 

3 

คาเฉล่ียรวม 3.54 มาก  

 
จากตารางท่ี 23 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการจัดจําหนาย โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.54) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย ท่ีผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท 
(คาเฉล่ีย 4.30)  และสามารถติดตอไดทาง E-mail (คาเฉล่ีย 4.08) 

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย ท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีเว็บไซตใหบริการแนะนํากิจการและ
บริการที่มีให (คาเฉล่ีย 3.28)  และบริษัทออแกไนเซอรมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน เขาถึงงาย มีท่ี
จอดรถกวางขวาง ติดตอสะดวก (คาเฉล่ีย 2.50) 
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ตารางท่ี 24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริมการตลาดใน
การเลือกใชออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดาน 

การสงเสริมการตลาด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

บริษัทออแกไนเซอรมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงาน 
ใหลูกคาอยางทั่วถึง 

19 
(38.0) 

22 
(44.0) 

6 
(12.0) 

3 
(6.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.14 มาก 1 

บริษัทออแกไนเซอรมี
รายการสงเสริมการขาย 
ที่นาสนใจ 

9 
(18.0) 

24 
(48.0) 

9 
(18.0) 

7 
(14.0) 

0 
(0) 

1 
(2.0) 

3.64 มาก 6 

บริษัทออแกไนเซอร              
ชวยลูกคาในการ
ประชาสัมพันธงาน                
ของลูกคาผานชองทางที่
หลากหลาย เชน สื่อวิทยุ 
สื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท 
เปนตน 

14 
(28.0) 

28 
(56.0) 

7 
(14.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.10 มาก 2 

บริษัทออแกไนเซอรมีการ
สื่อสารผานสื่อตางๆเพ่ือให
ลูกคาเห็นคุณภาพของ
สินคาหรือบริการของ
บริษัทที่ไดมาตรฐานและ
นาเช่ือถือ 

13 
(26.0) 

24 
(48.0) 

11 
(22.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

3.94 มาก 3 

โฆษณาของบริษัท 
ออแกไนเซอร มีความ
นาสนใจและนาเช่ือถือจึง 
ทําใหลูกคาเลือกใชบริการ 

12 
(24.0) 

18 
(36.0) 

14 
(28.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

3.66 มาก 5 
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ตารางท่ี 24 (ตอ) แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพล
รวมท้ังคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการสงเสริม
การตลาดในการเลือกใชออแกไนเซอร 

 
ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดาน 

การสงเสริมการตลาด 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

การประชาสัมพันธผลงาน 
ที่ผานมาของออแกไนเซอร  
ทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจ 
และมีผลตอการเลือกใช
บริการ 

12 
(24.0) 

22 
(44.0) 

14 
(28.0) 

1 
(2.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

3.86 มาก 4 

คาเฉล่ียรวม 3.89 มาก  

 
จากตารางท่ี 24 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.89) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  ท่ี ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บริษัทออแกไนเซอรมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง (คาเฉล่ีย  4.14)  บริษัทออแกไนเซอร ชวยลูกคาใน
การประชาสัมพันธงานของลูกคาผานชองทาง ท่ีหลากหลาย เชน ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน (คาเฉล่ีย 4.10)  บริษัทออแกไนเซอรมีการส่ือสารผานส่ือตางๆ
เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ  (คาเฉล่ีย 
3.94)  การประชาสัมพันธผลงานที่ผานมาของ ออแกไนเซอร ทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจและมีผล
ตอการเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.86) โฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มีความนาสนใจและ
นาเช่ือถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.66)  และบริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริม
การขายท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.64) 
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ตารางท่ี 25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานบุคคลหรือพนักงานในการ
เลือกใชออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคคลหรือ

พนักงาน 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

บุคลากรของออแกไนเซอร  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีความรู ความสามารถ  
และมีทักษะในการแกไข
เหตุการณเฉพาะหนาไดดี 

29 
(58.0) 

19 
(38.0) 

2 
(4.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.54 
มาก
ที่สุด 

1 

บุคลากรฝายการตลาด  
มีความสามารถในการเสนอ
ขาย เพ่ือใหองคกรตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจ 
ออแกไนเซอร 

13 
(26.0) 

26 
(52.0) 

10 
(20.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
(2.0) 

3.98 มาก 3 

บุคลากรในแตละแผนกของ
ธุรกิจออแกไนเซอร มี
ทักษะ ความชํานาญ ในดาน
งานบริการลูกคา มีการ
ตอบสนองตอลูกคาทันที 
เมื่อลูกคามีปญหาเกิดขึ้น 

27 
(54.0) 

19 
(38.0) 

4 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.46 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 4.33 มาก  

 
จากตารางท่ี 25 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.33) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ บุคลากรของออแกไนเซอรมีความคิดริเร่ิม
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สรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี (คาเฉล่ีย 
4.54)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากเรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บุคลากรในแตละแผนกของ
ธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ ความชํานาญ ในดานงานบริการลูกคา มีการตอบสนองตอลูกคาทันที
เม่ือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน (คาเฉล่ีย 4.46) และบุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอขาย 
เพื่อใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 3.98) 
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ตารางท่ี 26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานกระบวนการในการเลือกใช
ออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานกระบวนการ

ใหบริการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

มีขั้นตอนการนําเสนอ
ผลงานใหองคกรอยางเปน
ระบบมีมาตรฐาน 

17 
(34.0) 

32 
(64.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.32 มาก 4 

ในกระบวนการทํางาน  
ไดดําเนินงานตางๆให
เปนไปตามแผนใหสําเร็จ
ลุลวง ตรงตามที่เสนอ
แผนงานกับองคกรไว 

22 
(44.0) 

25 
(50.0) 

2 
(4.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.36 มาก 3 

มีการประเมินผลการจัด
งานและสรุปขาวสาร
ทั้งหมดใหแกองคกร เมื่อ
ดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น 

17 
(34.0) 

28 
(56.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.22 มาก 6 

มีความพรอมในดานตางๆ 
เมื่อจัดงาน ทั้งอุปกรณ 
ทีมงานฯลฯ 

32 
(64.0) 

14 
(28.0) 

4 
(8.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.56 
มาก
ที่สุด 

1 

มีบริการหลายรูปแบบ 
ใหลูกคาไดเลือกตามความ
พอใจและงบประมาณ 

19 
(38.0) 

26 
(52.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.26 มาก 5 

มีกระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการของทีมงาน 
ที่ใหบริการในวันจัดงาน 

27 
(54.0) 

17 
(34.0) 

6 
(12.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.42 มาก 2 

คาเฉล่ียรวม 4.36 มาก  
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จากตารางท่ี 26 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.36) 

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ มีความพรอมในดานตางๆเม่ือจัดงาน ท้ัง
อุปกรณ ทีมงานฯลฯ  (คาเฉล่ีย 4.56)    

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีกระบวนการในการควบคุม
คุณภาพการใหบริการของทีมงานท่ีใหบริการในวันจัดงาน (คาเฉล่ีย 4.42) ในกระบวนการทํางาน 
ไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว 
(คาเฉล่ีย 4.36) มีข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปนระบบมีมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 4.32) มี
บริการหลายรูปแบบ ใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจและงบประมาณ (คาเฉล่ีย 4.26) และมีการ
ประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน 
(คาเฉล่ีย 4.22) 
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ตารางท่ี 27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการมีอิทธิพลรวมท้ัง
คาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการสรางและแนะนํา
ลักษณะทางกายภาพในการเลือกใชออแกไนเซอร 
 

ระดับการมีอิทธิพล 
ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสรางและ
แนะนําลักษณะทาง

กายภาพ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

ไมมี
อิทธิ 
พลตอ
การใช
บริการ 

คา 
เฉล่ีย 

แปล
ผล 

ลําดับ
ท่ี 

การจัดตกแตงสถานที่
ภายในของออแกไนเซอร  
มีความสวยงาม                      
มีเอกลักษณ เพ่ิมความ
นาเช่ือถือในการติดตอ           
ใชบริการ 

6 
(12.0) 

24 
(48.0) 

13 
(26.0) 

5 
(10.0) 

0 
(0) 

2 
(4.0) 

3.50 มาก 2 

มีเครื่องมือ อุปกรณในการ
ใหบริการท่ีทันสมัย  
ครบวงจร อาทิ  
หองบันทึกเสียง  
สตูดิโอสําหรับถายทํา 
และผลิตรายการ เปนตน 

13 
(26.0) 

25 
(50.0) 

5 
(10.0) 

6 
(12.0) 

0 
(0) 

1 
(2.0) 

3.84 มาก 1 

การแตงกายของพนักงาน 
เปนเอกลักษณและมีความ
นาเช่ือถือ 

5 
(10.0) 

22 
(44.0) 

16 
(32.0) 

4 
(8.0) 

1 
(2.0) 

2 
(4.0) 

3.40 
ปาน
กลาง 

3 

คาเฉล่ียรวม 3.58 มาก  

 
จากตารางท่ี 27 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.58) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  

ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ
ในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ 
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เปนตน (คาเฉล่ีย 3.84)  และการจัดตกแตงสถานท่ีภายในของออแกไนเซอร มีความสวยงาม มี
เอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.50) 

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การแตงกายของพนักงานเปน
เอกลักษณและมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.40) 
 
ตารางท่ี 28 สรุประดับการมีอิทธิพลโดยรวมตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในการเลือกใช
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลําดับท่ี ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
คาเฉลี่ยรวม 

(แปลผล) 

1 ดานกระบวนการใหบริการ 
4.36 

(มาก) 

2 ดานบุคคลหรือพนักงาน 
4.33 

(มาก) 

3 ดานผลิตภัณฑ 
4.23 

(มาก) 

4 ดานราคา 
4.03 

(มาก) 

5 ดานการสงเสริมการตลาด 
3.89 

(มาก) 

6 ดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ 
3.58 

(มาก) 

7 ดานการจัดจําหนาย 
3.54 

(มาก) 

 
จากตารางท่ี 28 พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม

การตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานกระบวนการใหบริการ 
(คาเฉล่ียรวม 4.36) ดานบุคคลหรือพนักงาน (คาเฉล่ียรวม 4.33) และดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ียรวม 
4.23) ดานราคา (คาเฉล่ียรวม 4.03) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ียรวม 3.89) ดานการสรางและ
แนะนําลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ียรวม 3.58) และ ดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ียรวม 3.54) 
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ตารางท่ี 29 สรุประดับการมีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในการเลือกใช                    
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียปจจัยยอย 28 
อันดับ ท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดและมาก 
 
ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอย 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

1 
มีความพรอมในดานตางๆเมื่อจัดงาน ทั้งอุปกรณ ทีมงาน
ฯลฯ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.56 
มาก
ที่สุด 

2 
บุคลากรของออแกไนเซอร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณ
เฉพาะหนาไดดี 

ดานบุคคลหรือ
พนักงาน 

4.54 
มาก
ที่สุด 

3 
รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน  
วิธีการนําเสนอที่นาสนใจ 

ดานผลิตภัณฑ 4.46 มาก 

4 
บุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ 
ความชํานาญ ในดานงานบริการลูกคา มีการตอบสนอง 
ตอลูกคาทันทีเมื่อลูกคามีปญหาเกิดขึ้น 

ดานบุคคลหรือ
พนักงาน 

4.46 มาก 

5 
มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการใหบริการ 
ของทีมงาน ที่ใหบริการในวันจัดงาน 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.42 มาก 

6 
ในกระบวนการทํางาน ไดดําเนินงานตางๆใหเปนไปตาม
แผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามที่เสนอแผนงานกับองคกรไว 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.36 มาก 

7 การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแกไนเซอร ดานผลิตภัณฑ 4.34 มาก 

8 
ความแตกตาง แปลกใหมในการสรางสรรค 
งานออแกไนเซอร 

ดานผลิตภัณฑ 4.32 มาก 

9 
มีขั้นตอนการนําเสนอผลงานใหองคกร 
อยางเปนระบบมีมาตรฐาน 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.32 มาก 

10 
งบประมาณการจัดงานขององคกร 
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร 

ดานราคา 4.30 มาก 

11 ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท 
ดานการจัด
จําหนาย 

4.30 มาก 

12 

 

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการ 
ขององคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ 
บริษัทออแกไนเซอร 
 

ดานราคา 4.28 มาก 
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ตารางท่ี 29 (ตอ) สรุประดับการมีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในการเลือกใช                    
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียปจจัยยอย 28 
อันดับ ท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดและมาก 
 

ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอย 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

13 
 

ผลงานที่ผานมาของบริษัทออแกไนเซอร 
 

ดานผลิตภัณฑ 4.26 มาก 

14 
มีบริการหลายรูปแบบ ใหลูกคาไดเลือก 
ตามความพอใจและงบประมาณ 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.26 มาก 

15 
 

การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับลูกคาเปาหมาย 
 

ดานผลิตภัณฑ 4.22 มาก 

16 
มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมด
ใหแกองคกร เมื่อดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น 

ดานกระบวนการ
ใหบริการ 

4.22 มาก 

17 
บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสาร 
การจัดงานใหลูกคาอยางทั่วถึง 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

4.14 มาก 

18 
บริษัทออแกไนเซอรชวยลูกคาในการประชาสัมพันธงาน
ของลูกคาผานชองทางที่หลากหลาย เชน สื่อวิทยุ สื่อ
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

4.10 มาก 

19 สามารถติดตอไดทาง E-mail 
ดานการจัด
จําหนาย 

4.08 มาก 

20 
บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอขาย 
เพ่ือใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร 

ดานบุคคลหรือ
พนักงาน 

3.98 มาก 

21 
บริษัทออแกไนเซอรมีการสื่อสารผานสื่อตางๆเพ่ือให
ลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทที่ได
มาตรฐานและนาเช่ือถือ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.94 มาก 

22 
การประชาสัมพันธผลงานที่ผานมาของออแกไนเซอร  
ทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจและมีผลตอการเลือกใชบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.86 มาก 

23 
มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร 
อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทํา และผลิต
รายการ เปนตน 

ดานการสรางและ
แนะนําลักษณะ
ทางกายภาพ 

3.84 มาก 

24 
 

ช่ือเสียงของบริษัทออแกไนเซอร 
 

ดานผลิตภัณฑ 3.80 มาก 
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ตารางท่ี 29 (ตอ) สรุประดับการมีอิทธิพลตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ในการเลือกใช                    
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม ของผูตอบแบบสอบถาม เรียงตามลําดับคาเฉล่ียปจจัยยอย 28 
อันดับ ท่ีมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดและมาก 
 
ลําดับ
ท่ี 

ปจจัยยอย 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

คาเฉลี่ย
รวม 

แปล
ผล 

25 
โฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มีความนาสนใจ 
และนาเช่ือถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.66 มาก 

26 บริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจ 
ดานการสงเสริม

การตลาด 
3.64 มาก 

27 มีเง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวดที่เหมาะสม ดานราคา 3.52 มาก 

28 
การจัดตกแตงสถานที่ภายในของออแกไนเซอร มีความ
สวยงาม มีเอกลักษณ เพ่ิมความนาเช่ือถือในการติดตอ 
ใชบริการ 

ดานการสรางและ
แนะนําลักษณะ
ทางกายภาพ 

3.50 มาก 

 
 
จากตารางท่ี 29 พบวา ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีความพรอมในดาน
ตางๆเม่ือจัดงาน ท้ังอุปกรณ ทีมงานฯลฯ (คาเฉล่ีย 4.56) และบุคลากรของออแกไนเซอร มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี (คาเฉล่ีย 

4.54)  
ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

ระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ 
และบุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ ความชํานาญ ในดานงานบริการลูกคา 
มีการตอบสนองตอลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน (คาเฉล่ีย 4.46 เทากัน) มีกระบวนการใน
การควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงานท่ีใหบริการในวันจัดงาน (คาเฉล่ีย  4.42) ใน
กระบวนการทํางาน ไดดําเนินงานตางๆใหเปนไปตามแผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามท่ีเสนอแผนงาน
กับองคกรไว (คาเฉลี่ย 4.36)  การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 
4.34 ) ความแตกตาง แปลกใหมในการสรางสรรคงานออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.32) งบประมาณ
การจัดงานขององคกรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอรและความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท (คาเฉล่ีย 4.30 เทากัน) ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการของ
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องคกรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.28) ผลงานท่ีผานมาของ
บริษัทออแกไนเซอร และมีบริการหลายรูปแบบ ใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจและงบประมาณ  
(คาเฉล่ีย 4.26 เทากัน) การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับลูกคาเปาหมาย และมีการประเมินผล
การจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน (คาเฉล่ีย 4.22 
เทากัน) บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง (คาเฉล่ีย 4.14) 
บริษัทออแกไนเซอรชวยลูกคาในการประชาสัมพันธงานของลูกคาผานชองทางท่ีหลากหลาย เชน 
ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน(คาเฉล่ีย 4.10) สามารถติดตอได
ทาง E-mail (คาเฉล่ีย 4.08) บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอขาย เพื่อใหองคกร
ตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 3.98) บริษัทออแกไนเซอรมีการส่ือสารผาน
ส่ือตางๆเพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ 
(คาเฉล่ีย 3.94) การประชาสัมพันธผลงานท่ีผานมาของออแกไนเซอร ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ
และมีผลตอการเลือกใชบริการ(คาเฉล่ีย 3.86) มีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย ครบ
วงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทํา และผลิตรายการ เปนตน (คาเฉล่ีย 3.84) ช่ือเสียง
ของบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 3.80) โฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มีความนาสนใจและ
นาเชื่อถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.66) บริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริมการ
ขายท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.64) มีเง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.52) และ
การจัดตกแตงสถานท่ีภายในของออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือใน
การติดตอใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.50) 
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สวนท่ี 4 สอบถามเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามปญหาของลูกคาธุรกิจ ใน
การเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 

ปญหาของลูกคาธุรกิจ 
ในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร 

จํานวน รอยละ 

ออแกไนเซอรควรมีการบริหารจัดการเวลาใหเหมาะสม  และควร
รักษามาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงตอเวลา 

27 54.0 

ควรปรับปรุงดานการดําเนินงานและจัดกิจกรรม 
ใหหลากหลายมากขึ้น 

19 38.0 

การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆใหลูกคา  
ยังไมคลอบคลุมและไมเปนไปตามเปาที่วางไว 

19 38.0 

ราคาแพง หรือไมสามารถยืดหยุนตามความตองการได 18 36.0 

บางครั้งการทํางาน ไมตรงตามความตองการของลูกคา   17 34.0 

ผลงานที่ออกมาไมตรงกับที่ไดเสนอไว เชน ลาชา รูปแบบของงาน
เปล่ียนไป เน่ืองจากความไมพรอมของทีมงานและอุปกรณตางๆ   

16 32.0 

ขาดความเปนมืออาชีพ ในการบริหารจัดการงาน   8 16.0 

อื่นๆ 6 12.0 

(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : ปญหาของลูกคาธุรกิจในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ขาดความตอเน่ืองในการ
ติดตามงานจากลูกคาธุรกิจ การแกไขปญหาเฉพาะหนายังทําไดไมดี การดําเนินการไมสามารถเสร็จตาม
กําหนดเวลาที่ไดตกลงกันไว การเตรียมอุปกรณที่ใชในกระบวนการทํางานบางครั้งไมครบถวน และการติดตอ
บริษัทออแกไนเซอรทําไดคอนขางยาก  

 
จากตารางท่ี 30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาในการเลือกใชบริการจาก

ออแกไนเซอร คือ ออแกไนเซอรควรมีการการบริหารจัดการเวลาใหเหมาะสม และควรรักษา
มาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงตอเวลาคิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาคือ ควรปรับปรุงดานการ
ดําเนินงานและจัดกิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึนและการประชาสัมพันธผานส่ือตางๆใหลูกคายงัไม
คลอบคลุมและไมเปนไปตามเปาท่ีวางไว คิดเปนรอยละ 38.0 และราคาแพง หรือไมสามารถ
ยืดหยุนตามความตองการได คิดเปนรอยละ 36.0   
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ตารางท่ี  31 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอเสนอแนะของลูกคา
ธุรกิจในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 

ขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจ 
ในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร 

จํานวน รอยละ 

บริษัทออแกไนเซอรควรนําเสนอรูปแบบการทํางาน ทางเลือก  
หรือโปรโมช่ันใหมๆที่หลากหลาย แกลูกคาอยางตอเน่ือง 

38 76.0 

บริษัทออแกไนเซอรควรดําเนินการอยางมืออาชีพ  
เพ่ือใหลูกคามั่นใจและใชบริการในครั้งตอไป 

38 76.0 

บริษัทออแกไนเซอรควรมีการประชาสัมพันธบริษัท 
ใหมากขึ้น 

16 32.0 

อื่นๆ 4 8.0 

(ตอบมากกวา 1 ขอ n = 50) 
หมายเหตุ : ขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก  ธุรกิจปจจุบันแขงขัน
กันดานราคา แตงานของออแกไนเซอรไมควรตัดราคากันเอง ควรนําเสนอทางเลือกที่หลากหลายยืดหยุนกับลูกคา 
ควรมีการบริหารจัดการระบบเพ่ือใหมีประสิทธิภาพในดานเวลา  มีรูปแบบการนําเสนอที่กระชับชัดเจนเพ่ือให
เห็นถึงแนวคิดของการนําเสนอ  ควรมีการติดตอสื่อสารระหวางลูกคาธุรกิจกับออแกไนเซอรใหมากขึ้น  และควร
มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย ครบวงจร พรอมทั้งควรมีสไตลการจัดตกแตงรานใหมีความเปน
เอกลักษณ  เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณของบริษัทใหโดดเดนมากขึ้น 

 
จากตารางท่ี 31 พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีขอเสนอแนะในเร่ืองบริษัท                

ออแกไนเซอรควรนําเสนอรูปแบบการทํางาน ทางเลือก หรือโปรโมช่ันใหมๆท่ีหลากหลายแกลูกคา
อยางตอเนื่อง  และบริษัทออแกไนเซอรควรดําเนินการอยางมืออาชีพ เพื่อใหลูกคาม่ันใจและใช
บริการในคร้ังตอไป  คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมาคือบริษัทออแกไนเซอรควรมีการประชาสัมพันธ
บริษัทใหมากข้ึน  คิดเปนรอยละ  32.0  และอ่ืนๆ  คิดเปนรอยละ  8.0 
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สวนท่ี 5 พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามงบประมาณในการจัดงาน 
 
ตารางท่ี 32 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามประเภทขององคกร จําแนกตาม
งบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป ประเภทขององคกร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

หนวยงานภาครัฐ 6 18.2 2 11.8 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 5 15.1 1 5.9 

สมาคม/ชมรม 3 9.1 1 5.9 

สถาบันการศึกษา 2 6.1 1 5.9 

ธุรกิจการใหบริการ 7 21.2 3 17.6 

ธุรกิจจําหนายสินคา 10 30.3 9 52.9 

 33 100.0 17 100.0 

 
จากตารางท่ี 32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 

บาท  คือ องคกรธุรกิจประเภทจําหนายสินคา มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมา คือ ธุรกิจการ
ใหบริการ  คิดเปนรอยละ  21.2  และหนวยงานภาครัฐ  คิดเปนรอยละ  18.2   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป สวนใหญ
เปนองคกรธุรกิจประเภทจําหนายสินคา คิดเปนรอยละ 52.9 รองลงมา คือ ธุรกิจการใหบริการ               
คิดเปนรอยละ 17.6 และหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 11.8   
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ตารางท่ี 33 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ จําแนก
ตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป จํานวนคร้ังท่ีใชบริการตอป 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1  ครั้ง 14 42.4 1 5.9 

2  ครั้ง 5 15.2 5 29.4 

3  ครั้ง 6 18.2 4 23.5 

4  ครั้ง 1 3.0 5 29.4 

5  ครั้ง 5 15.2 0 0.0 

มากกวา  6  ครั้งขึ้นไป 2 6.0 2 11.8 

 33 100.0 17 100.0 

 
จากตารางท่ี  33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน นอยกวา  

200,000 บาท ใชบริการออแกไนเซอรตอป เปนจํานวน 1 คร้ังมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.4  
รองลงมา คือ จํานวน 3  คร้ัง  คิดเปนรอยละ 18.2  และจํานวน 2 คร้ังและ 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.2 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทขึ้นไป มีการ
ใชบริการออแกไนเซอรตอป  เปนจํานวน 2  คร้ัง  และ 4  คร้ังมากท่ีสุดเปนจํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 29.4 รองลงมาคือ จํานวน 3  คร้ัง  คิดเปนรอยละ 23.5 และมากกวา 6  คร้ังข้ึนไป  คิดเปน
รอยละ  11.8   

 
 
 
 
 
 
 
 



  
54 

ตารางท่ี 34 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามโอกาสท่ีใชบริการ จําแนกตาม
งบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

โอกาสท่ีใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

งานเปดกิจการใหม 6 18.2 4 23.5 

งานประกวด/แขงขัน 9 27.3 1 5.9 

งานจัดเล้ียงขององคกร 4 12.1 5 29.4 

งานประชุม/สัมมนา 9 27.3 5 29.4 

การจัดแสดงสินคา 4 12.1 5 29.4 

งานนิทรรศการ 8 24.2 3 17.6 

งานคอนเสิรต 1 3.0 3 17.6 

งานเฉลิมฉลอง 2 6.1 1 5.9 

งานเล้ียงครบรอบ 2 6.1 2 11.8 

งานกิจกรรม  Roadshow 5 15.2 4 23.5 

งานเปดตัวสินคา/ผลิตภัณฑ 5 15.2 3 17.6 

งานเทศกาลตางๆเชน สงกรานต 4 12.1 1 5.9 

งานออกแบบ/วางแผนสื่อ
ประชาสัมพันธ 

6 18.2 4 23.5 

งานผลิตสื่อโฆษณา/
ประชาสัมพันธ 

9 27.3 4 23.5 

ดําเนินการโฆษณา/ประชาสัมพันธ 5 15.2 5 29.4 

อื่นๆ 1 3.0 2 11.8 

หมายเหตุ : โอกาสท่ีใชบริการออแกไนเซอรอื่น ๆ ไดแก ของที่ระลึก/งานจัดทําเอกสาร สงเสริมการขาย 
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จากตารางท่ี 34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 
200,000 บาท ใชบริการออแกไนเซอรในโอกาสงานประกวด/แขงขัน งานประชุม/สัมมนา และงาน
ผลิตส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมา คือ งานนิทรรศการ คิดเปน
รอยละ 24.2 และงานเปดกิจการใหม และงานออกแบบ/วางแผนส่ือประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 
18.2   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป ใช
บริการออแกไนเซอรในโอกาสงานจัดเล้ียงขององคกร งานประชุม/สัมมนา การจัดแสดงสินคา  
และดําเนินการโฆษณา/ประชาสัมพันธมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  29.4  รองลงมา คือ งานเปดกิจการ
ใหม  งานกิจกรรม  Roadshow   งานออกแบบ/วางแผนส่ือประชาสัมพันธ และงานผลิตส่ือโฆษณา/
ประชาสัมพันธ  คิดเปนรอยละ 23.5 และงานนิทรรศการ งานคอนเสิรต และงานเปดตัวสินคา/
ผลิตภัณฑ  คิดเปนรอยละ  17.6   
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ตารางท่ี 35 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบท่ีใชบริการ จําแนกตาม
งบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

รูปแบบท่ีใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การออกแบบ/วางแผนรูปแบบงาน
(Theme) 

14 42.4 9 52.9 

การวางแผนสื่อประชาสัมพันธ ผาน
สื่อตางๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ โปสเตอร ปายคัท
เอาท ฯลฯ เพ่ือใหกลุมลูกคา
เปาหมายมารวมงาน 

16 48.5 9 52.9 

การออกแบบและผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ อาทิ สปอตวิทยุ    
สื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน 
และโปสเตอร เปนตน 

14 42.4 11 64.7 

การประสานงานและเชิญดารา /
นักแสดง/นักรอง/ผูมีช่ือเสียงมารวม
เปดงาน 

6 18.2 1 5.9 

การประสานงานและเชิญแขก/
ลูกคาขององคกรเขารวมงาน 

6 18.2 5 29.4 

การประสานงานและเชิญ
สื่อมวลชนเขารวมทําขาว 

8 24.2 7 41.2 

การสรุปงาน/ตามเก็บขาวสาร             
เมื่องานเสร็จสิ้นแลว 

6 18.2 7 41.2 

การจัดหา และจัดเตรียมสถานที่ใน
การจัดงาน 

12 36.4 6 35.3 

การจัดหา และจัดเตรียมของที่ระลึก
สําหรับผูรวมงาน 

7 21.2 5 29.4 

การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆให
ผูรวมงานไดรวมสนุก 

8 24.2 9 52.9 
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ตารางท่ี 35 (ตอ) แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามรูปแบบท่ีใชบริการ จําแนก
ตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

รูปแบบท่ีใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ 12 36.4 11 64.7 

การจัดหา Pretty /  
ผูประชาสัมพันธสินคา 

6 18.2 7 41.2 

การจัดหาการแสดงโชวตางๆ 12 36.4 7 41.2 

ใชบริการดานการจัดเอฟเฟคตางๆ 
เชน พลุ เลเซอร ลูกโปง บอลลูน 

9 27.3 3 17.6 

การออกแบบ จัดทําโครงสราง  
และติดต้ังบูท 

13 39.4 8 47.1 

การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานที่
บริเวณการจัดงาน 

16 48.5 8 47.1 

ใชบริการเครื่องเสียง/ไมโครโฟน 12 36.4 11 64.7 

ใชบริการดานการจัดไฟ แสง สี 14 42.4 10 58.8 

ถายบันทึกเทป/วีดิโอ/บันทึกเสียง 7 21.2 4 23.5 

จัดทํา Presentation ในการเปดตัว 12 36.4 6 35.3 

การจัดดําเนินรายการกิจกรรม
ตลอดงาน 

7 21.2 8 47.1 

ใชบริการเชาอุปกรณจัดงานตางๆ 
เชน ไฟ แสง สี Special Effect   
เชาเตนทและบูท 

7 21.2 5 29.4 

อื่นๆ 1 3.0 1 5.9 

หมายเหตุ : รูปแบบที่ใชบริการออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ประกวดทีมแดนซ การแสดงรําพ้ืนเมือง 
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จากตารางท่ี 35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 
200,000 บาท มีรูปแบบในการใชบริการออแกไนเซอร ทางดานการวางแผนส่ือประชาสัมพันธ และ
การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.5 รองลงมา คือการ
ออกแบบ/วางแผนรูปแบบงาน (Theme) การออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ และใชบริการ
ดานการจัดไฟ แสง สี คิดเปนรอยละ 42.4 และ การออกแบบจัดทําโครงสราง และติดต้ังบูท คิดเปน
รอยละ 39.4   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป สวน
ใหญมีรูปแบบในการใชบริการออแกไนเซอร ทางดานการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ และใชบริการเคร่ืองเสียง/ไมโครโฟน คิดเปนรอยละ 64.7 รองลงมา 
คือ ใชบริการดานการจัดไฟ แสง สี คิดเปนรอยละ 58.8 และการออกแบบ/วางแผนรูปแบบงาน 
(Theme) การวางแผนส่ือประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ และการจัดเตรียมกิจกรรมตางๆใหผูรวมงาน
ไดรวมสนุก คิดเปนรอยละ 52.9   
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ตารางท่ี 36 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ตามบริษัทออแกไนเซอรท่ีใชในการ
จัดงาน จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
บริษัทออแกไนเซอร 
ท่ีใชในการจัดงาน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ                       
ออแกไนเซอร ในกรุงเทพฯ 

1 3.0 1 5.9 

บริษัทที่ประกอบธุรกิจ                       
ออแกไนเซอร ในเชียงใหม 

26 78.8 9 52.9 

ใชบริการออแกไนเซอร ทั้ง 2 แหง 
ในกรุงเทพฯและเชียงใหม 

6 18.2 7 41.2 

 33 100.0 17 100.0 

 
จากตารางท่ี 36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท สวนใหญใชบริการจัดงานกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในเชียงใหม            
คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมา คือ ใชบริการออแกไนเซอร ท้ัง 2 แหง ในกรุงเทพฯและเชียงใหม      
คิดเปนรอยละ 18.2 และใชบริการบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอรในกรุงเทพฯ คิดเปน           
รอยละ 3.0  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป สวน
ใหญใชบริการจัดงานกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในเชียงใหม  คิดเปนรอยละ 52.9  
รองลงมา คือ ใชบริการออแกไนเซอร ท้ัง 2 แหง ในกรุงเทพฯและเชียงใหม  คิดเปนรอยละ 41.2  
และใชบริการบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอร ในกรุงเทพฯ  คิดเปนรอยละ  5.9   
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ตารางท่ี 37 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามการรูจักบริษัทออแกไนเซอร 
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

การรูจักบริษัทออแกไนเซอร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

คนรูจักแนะนํา 27 81.8 13 76.5 

สื่อโฆษณา/สื่อสิง่พิมพตางๆ 13 39.4 7 41.2 

ตัวแทนจากผูประกอบธุรกิจ 
ออแกไนเซอรมาแนะนําที่องคกร 

11 33.3 9 52.9 

อื่นๆ 0 0 1 5.9 

หมายเหตุ : การรูจักบริษัทออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก ช่ือเสียงภายในพ้ืนที่ 

 
จากตารางท่ี 37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท สวนใหญ รูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 81.8 รองลงมา 
คือ รูจักออแกไนเซอรจากส่ือโฆษณา/ส่ือส่ิงพิมพตางๆ คิดเปนรอยละ 39.4 และรูจักจากตัวแทนจาก
ผูประกอบธุรกิจออแกไนเซอรมาแนะนําท่ีองคกร คิดเปนรอยละ 33.3   

ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงาน มากกวา 200,001 บาทข้ึนไป            
สวนใหญ รูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคนรูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 76.5 รองลงมา คือ ตัวแทน
จากผูประกอบธุรกิจออแกไนเซอรมาแนะนําท่ีองคกร คิดเปนรอยละ 52.9 และรูจักออแกไนเซอร
จากส่ือโฆษณา/ส่ือส่ิงพิมพตางๆ คิดเปนรอยละ 41.2   
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ตารางท่ี 38 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามสาเหตุของการเลือกใชบริการ
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

สาเหตุของการเลือกใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ใหบริการครบวงจรในทุกดาน 18 54.5 10 58.8 

ใหบริการเฉพาะสวนงานที่องคกร
ไมมีความถนัด เชน ดานการ
ประชาสัมพันธ 

14 42.4 3 17.6 

มีความคิดสรางสรรค และมีความ
เช่ียวชาญในการใหบริการ 

24 72.7 7 41.2 

เมื่อเปรียบเทียบแลวมีตนทุนในการ
ดําเนินงานตํ่ากวาจัดเอง 

9 27.3 6 35.3 

บริษัทออแกไนเซอรมีเครือขายใน
การใหบริการดานการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง 

8 24.2 10 58.8 

อื่นๆ 1 3.0 3 17.6 

หมายเหตุ : สาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอร อื่นๆ ไดแก ลดภาระและจํานวนเจาหนาที่ในการ
ดําเนินงาน สะดวก รวดเร็ว มีการแนะนําจากผูอื่น 

 
จากตารางท่ี 38 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท สวนใหญมีสาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอรทางดานการมีความ                
คิดสรางสรรค และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 72.7 รองลงมา คือ ใหบริการ
ครบวงจรในทุกดาน คิดเปนรอยละ 54.5 และใหบริการเฉพาะสวนงานท่ีองคกรไมมีความถนัด เชน 
ดานการประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 42.4   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป             
สวนใหญมีสาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอรในเร่ืองของการใหบริการครบวงจรใน          
ทุกดาน และบริษัทออแกไนเซอรมีเครือขายในการใหบริการดานการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง              
คิดเปนรอยละ 58.8 รองลงมา คือ มีความคิดสรางสรรค และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ                 
คิดเปนรอยละ 41.2 และมีตนทุนในการดําเนินงานตํ่ากวาจัดเอง คิดเปนรอยละ 35.3   



  
62 

ตารางท่ี 39 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามเหตุผลในการเลือกใชบริการ
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

เหตุผลในการเลือกใชบริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปนบริษัทที่มีช่ือเสียง 8 24.2 5 29.4 

ราคามีความเหมาะสม 22 66.7 13 76.5 

มีความพอใจในผลงาน 16 48.5 10 58.8 

มีความพอใจดานบริการ 20 60.6 9 52.9 

พนักงานที่มาติดตอมีความรู
ความสามารถ 

13 39.4 5 29.4 

ชอบในความแปลกใหม สรางสรรค 11 33.3 5 29.4 

ชอบในรายการสงเสริมการขาย 2 6.1 0 0 

พอใจในการสรุปงานเม่ือเสร็จสิน้ 7 21.2 5 29.4 

มีความสะดวกในการติดตอ 14 42.4 8 47.1 

อื่นๆ 0 0 2 11.8 

หมายเหตุ : เหตุผลในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก สื่อครบวงจร ลดภาระในการจัดงาน 

 
จากตารางท่ี 39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา  

200,000  บาท สวนใหญมีเหตุผลในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จากราคามีความเหมาะสม     
คิดเปนรอยละ  66.7  รองลงมา คือ  มีความพอใจดานบริการ  คิดเปนรอยละ 60.6  และมีความพอใจ
ในผลงาน  คิดเปนรอยละ  48.5   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน  มากกวา  200,001 บาทข้ึนไป สวน
ใหญมีเหตุผลในการเลือกใชบริการออแกไนเซอรจากราคามีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 76.5 
รองลงมา คือ มีความพอใจในผลงาน คิดเปนรอยละ 58.8 และมีความพอใจดานบริการ คิดเปน                
รอยละ 52.9 
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ตารางท่ี 40 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการจําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใช
บริการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เจาของกิจการ 10 30.3 4 23.5 

ผูบริหาร/ผูอํานวยการ 17 51.5 12 70.6 

กรรมการผูจัดการ 4 12.1 4 23.5 

ผูจัดการทั่วไป 5 15.2 6 35.3 

ผูจัดการฝายการตลาด 8 24.2 8 47.1 

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธ 9 27.3 3 17.6 

ผูจัดการฝายจัดซื้อ 0 0 1 5.9 

อื่นๆ 2 6.1 1 5.9 

หมายเหตุ : ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร อื่น ๆ ไดแก หัวหนาฝายบริหาร 
เจาหนาที่ทุกทาน คณะกรรมการ 

 
จากตารางท่ี 40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการออแกไนเซอรสวนใหญ คือ ผูบริหาร/
ผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมา คือ เจาของกิจการ คิดเปนรอยละ 30.3 และผูจัดการฝาย
ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 27.3   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป ผูมี
สวนรวมในการตัดสินใจล ือกใชบริการสวนใหญ คือ ผูบริหาร/ผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 70.6 
รองลงมา คือ ผูจัดการฝายการตลาด คิดเปนรอยละ 47.1 และผูจัดการท่ัวไป คิดเปนรอยละ 35.3   
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ตารางท่ี 41 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามระยะเวลาในการติดตอออแกไน
เซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
ระยะเวลาในการติดตอ             

ออแกไนเซอร 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1 – 7 วัน 1 3.0 0 0 

7 – 15 วัน 2 6.1 0 0 

16 – 30  วัน 10 30.3 5 29.4 

1 – 3  เดือน 17 51.5 11 64.7 

3 – 6  เดือน 2 6.1 1 5.9 

อื่นๆ 1 3.0 0 0 

 33 100.0 17 100.0 

 
หมายเหตุ : ระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรอื่น ๆ ไดแก แลวแตกิจกรรมของแตละงาน 

 
จากตารางท่ี 41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา  

200,000  บาท  สวนใหญใชระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3  
เดือน คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมา คือ 16 – 30 วัน คิดเปนรอยละ 30.3  และ 7 – 15 วัน และ              
3 – 6  เดือน คิดเปนรอยละ 6.1   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป      
สวนใหญใชระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3  เดือน คิดเปนรอย
ละ 64.7  รองลงมา คือ 16 – 30  วัน  คิดเปนรอยละ  29.4  และ 3 – 6  เดือน  คิดเปนรอยละ  5.9 
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ตารางท่ี 42 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามความตองการในการใชบริการใน
คร้ังตอไป จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
  

งบประมาณในการจัดงาน 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
ความตองการในการใชบริการ 

ในคร้ังตอไป 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ใชบริการออแกไนเซอรรายเดิม 
ที่เคยใหบริการ 

9 27.3 2 11.8 

เปล่ียนไปใชบริการ 
ออแกไนเซอรรายใหม 

1 3.0 0 0 

ยังไมตัดสินใจ แลวแตโอกาสและ
ความเหมาะสมของงานคร้ังตอไป
อาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิม
หรือรายใหมควบคูกันไป 

23 69.7 15 88.2 

 33 100.0 17 100.0 

 
จากตารางท่ี 42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน นอยกวา 

200,000 บาท สวนใหญยังไมตัดสินใจในการใชบริการในคร้ังตอไป แลวแตโอกาสและความ
เหมาะสมของงาน โดยอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป คิดเปนรอยละ 
69.7 รองลงมา คือใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมท่ีเคยใหบริการ คิดเปนรอยละ 27.3 และ
เปล่ียนไปใชบริการออแกไนเซอรรายใหม คิดเปนรอยละ 3.0   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน มากกวา 200,001 บาทข้ึนไป สวน
ใหญยังไมตัดสินใจในการใชบริการในคร้ังตอไป แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงาน โดย
อาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป คิดเปนรอยละ 88.2 รองลงมา คือ ใช
บริการออแกไนเซอรรายเดิมท่ีเคยใหบริการ คิดเปนรอยละ 11.8 
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ตารางท่ี 43 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน
ผลิตภัณฑ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

ช่ือเสียงของบริษัทออแกไนเซอร 3.82 มาก 3.76 มาก 

รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ 

4.45 มาก 4.47 มาก 

ผลงานที่ผานมาของบริษัทออแกไนเซอร 4.21 มาก 4.35 มาก 

ความแตกตาง แปลกใหมในการสรางสรรค
งานออแกไนเซอร 

4.33 มาก 4.29 มาก 

การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน
ออแกไนเซอร 

4.30 มาก 4.41 มาก 

การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับ
ลูกคาเปาหมาย 

4.24 มาก 4.18 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.23 มาก 4.24 มาก 

 
จากตารางท่ี 43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ียรวม 4.23)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ  (คาเฉล่ีย  4.45)  ความแตกตาง แปลกใหมในการสรางสรรคงานออแกไนเซอร  
(คาเฉล่ีย  4.33) และการสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแกไนเซอร  (คาเฉล่ีย  4.30)  การ
มีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับลูกคาเปาหมาย  (คาเฉล่ีย  4.24)  ผลงานท่ีผานมาของบริษัทออ
แกไนเซอร  (คาเฉล่ีย  4.21)  และช่ือเสียงของบริษัทออแกไนเซอร  (คาเฉล่ีย  3.82)   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป                
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย
รวม 4.24)     



  
67 

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการ
นําเสนอท่ีนาสนใจ (คาเฉลี่ย  4.47)  การสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานออแกไนเซอร 
(คาเฉล่ีย 4.41) ผลงานท่ีผานมาของบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.35) ความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงานออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.29) การมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับลูกคา
เปาหมาย (คาเฉล่ีย 4.18) และช่ือเสียงของบริษัทออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 3.76) 
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ตารางท่ี 44 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานราคา               
ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานราคา คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

งบประมาณการจัดงานขององคกรมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร 

4.36 มาก 4.18 มาก 

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตาม 
ความตองการขององคกรมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการบริษัทออแกไนเซอร 

4.27 มาก 4.29 มาก 

มีเง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวด 
ที่เหมาะสม 

3.70 มาก 3.18 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 4.11 มาก 3.88 มาก 

 
จากตารางท่ี 44 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 4.11)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ งบประมาณการจัดงานขององคกร (คาเฉล่ีย  
4.36)  ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร (คาเฉล่ีย 4.27) และมีเง่ือนไข
การชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.70) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา  200,001 บาทข้ึนไป                 
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 
3.88)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก  เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความ
ตองการขององคกร (คาเฉล่ีย 4.29) และงบประมาณการจัดงานขององคกร (คาเฉล่ีย 4.18)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีเง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.18)   
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ตารางท่ี 45 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการจัด
จําหนาย ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการจัดจําหนาย คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

บริษัทออแกไนเซอรมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลง
ชุมชน เขาถึงงาย มีที่จอดรถกวางขวาง 
ติดตอสะดวก 

2.64 ปานกลาง 2.24 นอย 

ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท 4.24 มาก 4.41 มาก 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 4.03 มาก 4.18 มาก 

มีเว็บไซตใหบริการแนะนํากิจการและ
บริการท่ีมีให 

3.39 ปานกลาง 3.06 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.58 มาก 3.47 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  45 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน นอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.58)    

 ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  ท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  
(คาเฉล่ีย  4.24) และสามารถติดตอไดทาง E-mail   (คาเฉล่ีย 4.03)  

 ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  ท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีเว็บไซตใหบริการแนะนํากิจการและ
บริการที่มีให (คาเฉล่ีย  3.58) และบริษัทออแกไนเซอรมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน เขาถึงงาย มีท่ี
จอดรถกวางขวาง ติดตอสะดวก (คาเฉล่ีย 2.64)  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน มากกวา 200,001 บาทข้ึนไป ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉล่ียรวม 3.47)    
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ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  ท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท 
(คาเฉล่ีย 4.41)  และสามารถติดตอไดทาง E-mail   (คาเฉล่ีย 4.18)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  ท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีเว็บไซตใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให  (คาเฉล่ีย 
3.06)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนาย  ท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับนอย คือ บริษัทออแกไนเซอรมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชน เขาถึงงาย มีท่ีจอด
รถกวางขวาง ติดตอสะดวก (คาเฉล่ีย 2.24)   
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ตารางท่ี 46 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการ
สงเสริมการตลาด ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสาร
การจัดงานใหลูกคาอยางทั่วถึง 

4.09 มาก 4.24 มาก 

บริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริม 
การขายที่นาสนใจ 

3.70 มาก 3.53 มาก 

บริษัทออแกไนเซอร ชวยลูกคาในการ
ประชาสัมพันธงานของลูกคาผานชองทาง 
ที่หลากหลาย เชน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน  
สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท  
เปนตน 

4.09 มาก 4.12 มาก 

บริษัทออแกไนเซอรมีการสื่อสารผานสื่อ
ตางๆเพ่ือใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคา
หรือบริการของบริษัทที่ไดมาตรฐานและ
นาเช่ือถือ 

3.94 มาก 3.94 มาก 

โฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มีความ
นาสนใจและนาเช่ือถือจึงทําใหลูกคา
เลือกใชบริการ 

3.55 มาก 3.88 มาก 

การประชาสัมพันธผลงานที่ผานมาของ 
ออแกไนเซอร ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ
และมีผลตอการเลือกใชบริการ 

3.82 มาก 3.94 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.87 มาก 3.94 มาก 

 
จากตารางท่ี 46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวม
อยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.87)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บริษัทออแกไนเซอรมีการ
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เผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง  และบริษัทออแกไนเซอร ชวยลูกคาในการ
ประชาสัมพันธงานของลูกคาผานชองทางท่ีหลากหลาย (คาเฉล่ีย 4.09 เทากัน) บริษัทออแกไนเซอร
มีการส่ือสารผานส่ือตางๆเพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐาน
และนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.94) การประชาสัมพันธผลงานท่ีผานมาของออแกไนเซอร ทําใหลูกคาเกิด
ความม่ันใจและมีผลตอการเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.82) บริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริม
การขายท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.70) และโฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มีความนาสนใจและ
นาเช่ือถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.55)   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป                
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ียรวม 3.94)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บริษัทออแกไนเซอรมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง (คาเฉล่ีย 4.24) บริษัทออแกไนเซอร ชวยลูกคาใน
การประชาสัมพันธงานของลูกคาผานชองทางท่ีหลากหลาย (คาเฉล่ีย 4.12) บริษัทออแกไนเซอรมี
การส่ือสารผานส่ือตางๆเพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐาน
และนาเช่ือถือ และการประชาสัมพันธผลงานท่ีผานมาของออแกไนเซอร ทําใหลูกคาเกิดความ
ม่ันใจและมีผลตอการเลือกใชบริการ  (คาเฉล่ีย 3.94 เทากัน) โฆษณาของบริษัทออแกไนเซอร มี
ความนาสนใจและนาเช่ือถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ  (คาเฉล่ีย 3.88) และบริษัทออแกไนเซอร
มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ  (คาเฉล่ีย  3.53)   
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ตารางท่ี 47 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานบุคคล 
หรือพนักงาน ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 

 
นอยกวา  200,000 บาท 

: 33 คน 
มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 

: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานบุคคล หรือพนักงาน คา 

เฉล่ีย 
แปลผล 

คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

บุคลากรของออแกไนเซอร มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความรู ความสามารถ  
และมีทักษะในการแกไขเหตุการณ 
เฉพาะหนาไดดี 

 
4.48 

 
มาก 4.65 มากที่สุด 

บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถใน
การเสนอขาย เพ่ือใหองคกรตัดสินใจ
เลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร 

3.97 มาก 4.00 มาก 

บุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจ 
ออแกไนเซอร มีทักษะ ความชํานาญ  
ในดานงานบริการลูกคา มีการตอบสนอง 
ตอลูกคาทันทีเมื่อลูกคามีปญหาเกิดขึ้น 

4.42 มาก 4.53 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.29 มาก 4.39 มาก 

 
จากตารางท่ี  47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานโดย
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.29)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บุคลากรของออแกไนเซอร มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี  
(คาเฉล่ีย 4.48)  บุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ ความชํานาญ ในดานงาน
บริการลูกคา มีการตอบสนองตอลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน (คาเฉลี่ย 4.42) และบุคลากร
ฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอขาย เพื่อใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไน
เซอร (คาเฉล่ีย 3.97) 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป                  
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 4.39)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บุคลากรของออแกไน
เซอร  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะ
หนาไดดี  (คาเฉล่ีย 4.65) และบุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ ความ
ชํานาญ ในดานงานบริการลูกคา มีการตอบสนองตอลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน (คาเฉล่ีย 
4.53)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอ
ขาย เพื่อใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.00) 
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ตารางท่ี 48 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดาน
กระบวนการ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
  

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานกระบวนการใหบริการ คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

มีขั้นตอนการนําเสนอผลงานใหองคกร 
อยางเปนระบบมีมาตรฐาน 

4.33 มาก 4.29 มาก 

ในกระบวนการทํางาน ไดดําเนินงานตางๆ
ใหเปนไปตามแผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตาม 
ที่เสนอแผนงานกับองคกรไว 

4.27 มาก 4.53 มากที่สุด 

มีการประเมินผลการจัดงานและสรุป
ขาวสารท้ังหมดใหแกองคกร  
เมื่อดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น 

4.18 มาก 4.29 มาก 

มีความพรอมในดานตางๆเมื่อจัดงาน  
ทั้งอุปกรณ ทีมงานฯลฯ 

4.48 มาก 4.71 มากที่สุด 

มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือก 
ตามความพอใจและงบประมาณ 

4.27 มาก 4.24 มาก 

มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการของทีมงานที่ใหบริการ 
ในวันจัดงาน 

4.30 มาก 4.65 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.31 มาก 4.45 มาก 

 
จากตารางท่ี  48 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.31)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ  ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีความพรอมในดานตางๆเม่ือ
จัดงาน ท้ังอุปกรณ ทีมงานฯลฯ (คาเฉล่ีย 4.48)  มีข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปน
ระบบมีมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 4.33) มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงานท่ี
ใหบริการในวันจัดงาน (คาเฉล่ีย 4.30) ในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆใหเปนไปตาม
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แผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว (คาเฉล่ีย 4.27) มีบริการหลายรูปแบบให
ลูกคาไดเลือกตามความพอใจและงบประมาณ (คาเฉล่ีย 4.27) และ มีการประเมินผลการจัดงานและ
สรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงาน เสร็จส้ิน (คาเฉล่ีย 4.18) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา  200,001 บาทข้ึนไป               
ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ียรวม 4.45)      

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ  ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีความพรอมในดาน
ตางๆเม่ือจัดงาน ท้ังอุปกรณ ทีมงานฯลฯ  (คาเฉล่ีย 4.71) มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการ
ใหบริการของทีมงาน   ท่ีใหบริการในวันจัดงาน (คาเฉล่ีย 4.65) และในกระบวนการทํางาน ได
ดําเนินงานตางๆใหเปนไปตามแผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว (คาเฉล่ีย 
4.53)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ  ท่ีผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีข้ันตอนการนําเสนอผลงาน
ใหองคกรอยางเปนระบบมีมาตรฐานและ มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมด
ใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน (คาเฉล่ีย 4.29 เทากัน) และมีบริการหลายรูปแบบให
ลูกคาไดเลือกตามความพอใจและงบประมาณ   (คาเฉล่ีย 4.24)   
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ตารางท่ี 49 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทางดานการ
สรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตาม
งบประมาณในการจัดงาน  
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

การจัดตกแตงสถานที่ภายในของธุรกิจ 
ออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ 
เพ่ิมความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ 

3.55 มาก 3.41 ปานกลาง 

มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการท่ี
ทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง 
สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ  
เปนตน 

3.88 มาก 3.76 มาก 

การแตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณ 
และมีความนาเช่ือถือ 

3.42 ปานกลาง 3.35 ปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.62 มาก 3.51 มาก 

 
จากตารางท่ี 49 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะ
ทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.62)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ
ในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ 
เปนตน (คาเฉล่ีย 3.88) และการจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มี
เอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.55)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การแตงกายของพนักงานเปน
เอกลักษณและมีความนาเช่ือถือ  (คาเฉล่ีย 3.42)   
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพโดย
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.51)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการที่
ทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ เปนตน (คาเฉล่ีย  
3.76)  

 ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทาง
กายภาพ  ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ การจัด
ตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือใน
การติดตอใชบริการ(คาเฉล่ีย  3.41) และ การแตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณและมีความ
นาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
79 

ตารางท่ี 50 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลโดยรวมตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมี
ตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

นอยกวา  200,000 บาท 
: 33 คน 

มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 
: 17 คน 

ลําดับท่ี ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 
คา 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1 ดานผลิตภัณฑ 4.23 มาก 4.24 มาก 

2 ดานราคา 4.11 มาก 3.88 มาก 

3 ดานการจัดจําหนาย 3.58 มาก 3.47 ปานกลาง 

4 ดานการสงเสริมการตลาด 3.87 มาก 3.94 มาก 

5 ดานบุคคลหรือพนักงาน 4.29 มาก 4.39 มาก 

6 ดานกระบวนการใหบริการ 4.31 มาก 4.45 มาก 

7 ดานการสรางและแนะนํา 
ลักษณะทางกายภาพ 

3.62 มาก 3.51 มาก 

 
จากตารางท่ี  50 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา  

200,000 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก เรียง
ตามลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ียรวม 4.31)  ดานบุคคลหรือพนักงาน 
(คาเฉล่ียรวม 4.29)  ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ียรวม 4.23)  ดานราคา (คาเฉล่ียรวม 4.11)  ดานการ
สงเสริมการตลาด (คาเฉล่ียรวม 3.87)  ดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ียรวม 
3.62)  และดานการจัดจําหนาย (คาเฉล่ียรวม 3.58)   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาท ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 
คือ ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ียรวม 4.45) ดานบุคคลดานบุคคล หรือพนักงาน (คาเฉล่ีย
รวม 4.39) ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ียรวม 4.24) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ียรวม 3.94) ดาน
ราคา (คาเฉล่ียรวม 3.88) และดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ียรวม 3.51) 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาท ให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับปานกลาง คือ ดานการจัด
จําหนาย (คาเฉล่ียรวม 3.47)   


