
บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม                       

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและศึกษาปญหาท่ีพบของลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร  
ในจังหวัดเชียงใหม  จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษาไดเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและองคกร สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจ              
ออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม  สวนท่ี 3  ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอธุรกิจออแกไน
เซอร สวนท่ี 4  ปญหาของลูกคาธุรกิจ ในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม  
และสวนที่ 5  ขอมูลพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม  จําแนก
ตามงบประมาณในการจัดงาน  โดยแสดงขอมูลสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและองคกร 

ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 50 ราย พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย  รอยละ 56.0 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40  ป รอยละ 52.0 สวนใหญ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 60.0  มีตําแหนงเจาของกิจการมากท่ีสุด รอยละ 16.0  
เปนหนวยงานภาครัฐมากท่ีสุด รอยละ 16.0  สวนใหญมีจํานวนพนักงาน 1 – 100  คน รอยละ 72.0     
 
สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมของลูกคาธุรกิจ ในการใชบริการออแกไนเซอร ในจังหวัดเชยีงใหม 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการออแกไนเซอรในรอบปท่ีผานมา
จํานวน 1 คร้ังมากท่ีสุด รอยละ 30.0 โดยโอกาสท่ีใชบริการมากท่ีสุด คือ การจัดงานประชุม/สัมมนา 
รอยละ 28.0 ดานรูปแบบท่ีใชบริการออแกไนเซอรนั้น ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการ
วางแผนส่ือประชาสัมพันธ ผานส่ือตางๆ และการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธมากท่ีสุด 
รอยละ 50.0 ทางดานการเลือกใชสถานท่ีสําหรับการจัดงานนั้น นิยมจัดงานท่ีโรงแรมมากท่ีสุด    
รอยละ 50.0   

สําหรับการเลือกใชบริษัทออแกไนเซอรนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนิยม
เลือกใชบริการออแกไนเซอร ในเชียงใหม รอยละ 70.0 โดยสวนใหญรูจักบริษัทออแกไนเซอรจาก
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การที่คนรูจักแนะนํา รอยละ 80.0 ทางดานสาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอรนั้นสวน
ใหญเลือกใชบริการออแกไนเซอรท่ีมีความคิดสรางสรรค และมีความเช่ียวชาญในการใหบริการ 
รอยละ 62.0   

สําหรับบริษัทออแกไนเซอรท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต้ังแตเคย
ใชบริการ คือ บริษัท  อินดี้ด ครีเอช่ัน จํากัด รอยละ 4.0 สวนบริษัทออแกไนเซอรท่ีรูจักและเคยใช
บริการมากท่ีสุด คือ บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด รอยละ 84.0 และรอยละ 48.0 ตามลําดับ สําหรับ
เหตุผลในการเลือกใชบริการจากออแกไนเซอรนั้นสวนใหญพิจารณาจากราคามีความเหมาะสม 
รอยละ 70.0   

ทางดานผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอรสวนใหญ คือ  
ผูบริหาร/ผูอํานวยการ รอยละ 56.0 และสวนใหญใชระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรกอนการ
จัดงานเปนเวลา 1 – 3 เดือน รอยละ 56.0 ในสวนของงบประมาณในการจัดงานในแตละคร้ัง พบวา
สวนใหญใชงบประมาณในการจัดงานระหวาง 50,001- 200,000 บาท รอยละ 52.0 ซ่ึงทางดานความ
ตองการในการใชบริการในคร้ังตอไปนั้น พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังไมตัดสินใจ
ลวงหนา ซ่ึงข้ึนอยูกับโอกาสและความเหมาะสมของงานคร้ังตอไป โดยอาจใชบริการบริษัทออแก
ไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป รอยละ 76.0 
 
สวนท่ี 3 ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการที่มีตอการเลือกใชออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ

โดยรวมในระดับมาก (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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ปจจัยดานราคา 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา 

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) 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัด

จําหนาย 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 (คาเฉลี่ย 2.50) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาด 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
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นาเช่ือถือจึงทําใหลูกคาเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.66)  และบริษัทออแกไนเซอรมีรายการสงเสริม
การขายท่ีนาสนใจ (คาเฉล่ีย 3.64) 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือ

พนักงาน โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 4.33) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ บุคลากรของออแกไนเซอรมีความคิดริเร่ิม
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) 

ปจจัยดานกระบวนการ    
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน

กระบวนการใหบริการ 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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ปจจัยดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสราง

และแนะนําลักษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.58) 
ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  

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

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง คือ การแตงกายของพนักงานเปน
เอกลักษณและมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.40) 
 
สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะของลูกคาธุรกิจ ในการใชบริการออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม 
 

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาในการเลือกใชบริการจาก                           
ออแกไนเซอร คือ ออแกไนเซอรควรมีการบริหารจัดการเวลาใหเหมาะสม ควรรักษามาตรฐานใน
การสงมอบงานใหตรงตอเวลา  รอยละ 54.0 รองลงมาคือ ควรปรับปรุงดานการดําเนินงานและจัด
กิจกรรมใหหลากหลายมากข้ึนและ การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆใหลูกคายังไมคลอบคลุมและ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  เปนจํานวนเทากันคือ รอยละ 38.0 ราคาแพงหรือไมสามารถ
ยืดหยุนตามความตองการได รอยละ 36.0 บางคร้ังการทํางานของออแกไนเซอรไมตรงตามความ
ตองการของลูกคา  รอยละ 34.0 ผลงานท่ีออกมาไมตรงกับท่ีไดเสนอไว เชน ลาชา รูปแบบของงาน
เปล่ียนไป เนื่องจากความไมพรอมของทีมงานและอุปกรณตางๆ รอยละ 32.0 ขาดความเปนมือ
อาชีพในการบริหารจัดการงาน  รอยละ 16.0 และขาดความตอเนื่องในการติดตามงานจากลูกคา
ธุรกิจ  การแกไขปญหาเฉพาะหนายังทําไดไมดี  การดําเนินการไมสามารถเสร็จตามกําหนดเวลาที่
ไดตกลงกันไว  การเตรียมอุปกรณท่ีใชในกระบวนการทํางาน  บางคร้ังไมครบถวน และการติดตอ
บริษัทออแกไนเซอรทําไดคอนขางยาก  

จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีขอเสนอแนะในเรื่องบริษัท                
ออแกไนเซอรควรนําเสนอรูปแบบการทํางาน ทางเลือก หรือโปรโมช่ันใหมๆท่ีหลากหลายแกลูกคา
อยางตอเนื่อง  และบริษัทออแกไนเซอรควรดําเนินการอยางมืออาชีพ เพื่อใหลูกคาม่ันใจและใช
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บริการในคร้ังตอไป คิดเปนรอยละ 76.0 รองลงมาคือ บริษัทออแกไนเซอรควรมีการประชาสัมพันธ
บริษัทใหมากข้ึน คิดเปนรอยละ 32.0 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 8.0 

โดยธุรกิจออแกไนเซอรปจจุบันสวนมากแขงขันกันดานราคา ซ่ึงออแกไนเซอรไมควร
ตัดราคากันเอง  ควรนําเสนอทางเลือกท่ีหลากหลายยืดหยุนกับลูกคา ควรมีการบริหารจัดการระบบ
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในดานเวลา  ควรมีรูปแบบการนําเสนอท่ีกระชับชัดเจนเพื่อใหเห็นถึงแนวคิด
ของการนําเสนอ  ควรมีการติดตอส่ือสารระหวางลูกคาธุรกิจกับออแกไนเซอรใหมากข้ึน และควรมี
เคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร พรอมท้ังควรมีสไตลการจัดตกแตงรานให
มีความเปนเอกลักษณ  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของบริษัทใหโดดเดนมากข้ึน 
 
สวนท่ี 5 พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม 
งบประมาณในการจัดงาน 
 

5.1)  ขอมูลปจจัยพฤติกรรมลูกคาธุรกิจท่ีมีอิทธิพลในการจางออแกไนเซอรในจังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน     

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท มีจํานวนคร้ัง
ท่ีใชบริการออแกไนเซอรตอปมากท่ีสุดจํานวน 1  คร้ัง รอยละ 42.4 ทางดานโอกาสที่ใชบริการออ
แกไนเซอรนั้น พบวาใชในโอกาสงานประกวด/แขงขัน งานประชุม/สัมมนา และงานผลิตส่ือ
โฆษณา/ประชาสัมพันธมากท่ีสุด เปนจํานวนเทากัน รอยละ 27.3 รูปแบบท่ีใชบริการออแกไนเซอร
คือการวางแผนส่ือประชาสัมพันธ  และการจัดตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงานมากท่ีสุด  
รอยละ 48.5 เทากัน สวนใหญใชบริการจัดงานกับบริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอรในเชียงใหม 
รอยละ 78.8 และ รูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคนรูจักแนะนํา รอยละ 81.8  มีสาเหตุของการ
เลือกใชบริการออแกไนเซอรทางดานการมีความคิดสรางสรรค และมีความเชี่ยวชาญในการ
ใหบริการ  รอยละ 72.7  มีเหตุผลในการเลือกใชบริการออแกไนเซอร จากราคามีความเหมาะสม  
รอยละ 66.7  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเล ือกใชบริการออแกไนเซอร คือ ผูบริหาร/ผูอํานวยการ  
รอยละ 51.5  ใชระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3  เดือน รอยละ 
51.5 และยังไมตัดสินใจในการใชบริการในคร้ังตอไป  แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงาน 
โดยอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป  รอยละ 69.7   

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป มีการ
ใชบริการออแกไนเซอร เปนจํานวน 2  คร้ัง  และ 4  คร้ังตอปมากท่ีสุด เปนจํานวนเทากัน รอยละ  
29.4 ใชบริการออแกไนเซอรในโอกาสงานจัดเล้ียงขององคกร งานประชุม/สัมมนา การจัดแสดง
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สินคา  และดําเนินการโฆษณา/ประชาสัมพันธมากท่ีสุด  รอยละ  29.4 เทากัน สวนใหญมีรูปแบบ
ในการใชบริการออแกไนเซอร  ทางดานการออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพันธ การจัดหาพิธีกร
ดําเนินรายการ  และใชบริการเคร่ืองเสียง/ไมโครโฟน รอยละ 64.7  เทากัน ใชบริการจัดงานกับ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจออแกไนเซอรในเชียงใหม  รอยละ 52.9  รูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคน
รูจักแนะนํา  รอยละ 76.5 มีสาเหตุของการเลือกใชบริการออแกไนเซอรในเร่ืองของการใหบริการ
ครบวงจรในทุกดานและบริษัทออแกไนเซอรมีเครือขายในการใหบริการดานการประชาสัมพันธ
อยางท่ัวถึง รอยละ 58.8 เทากัน มีเหตุผลในการเลือกใชบริการออแกไนเซอรจากราคามีความ
เหมาะสม รอยละ 76.5  ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจล ือกใชบริการ คือ ผูบริหาร/ผูอํานวยการ           
รอยละ 70.6 ใชระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3  เดือน รอยละ 
64.7 และยังไมตัดสินใจในการใชบริการในคร้ังตอไป  แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงาน 
โดยอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป  รอยละ 88.2     
 

5.2)  ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลในการจางออแกไนเซอร             
ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน     

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย 
คือ ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉล่ียรวม 4.31) ดานบุคคลหรือพนักงาน (คาเฉล่ียรวม 4.29) 
ดานผลิตภัณฑ (คาเฉล่ียรวม 4.23) ดานราคา (คาเฉล่ียรวม 4.11) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย
รวม 3.87) ดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ (คาเฉล่ียรวม 3.62) และดานการจัด
จําหนาย (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)   
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก (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)     

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) 

ปจจัยดานราคา   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

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

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีเง่ือนไขการชําระเงินแบงตามงวดท่ีเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.18)   

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงบประมาณในการจัดงาน นอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก 
(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)    

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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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 3.87)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บริษัทออแกไนเซอรมีการ
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)   

ปจจัยดานบุคคล หรือพนักงาน   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานโดยรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียรวม 4.29)   
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ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ บุคลากรของออแกไนเซอร มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี  
(คาเฉล่ีย 4.48)  บุคลากรในแตละแผนกของธุรกิจออแกไนเซอร มีทักษะ ความชํานาญ ในดานงาน
บริการลูกคา มีการตอบสนองตอลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน (คาเฉล่ีย 4.42) และบุคลากร
ฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอขาย เพื่อใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไน
เซอร (คาเฉล่ีย 3.97) 

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 มีการตอบสนองตอลูกคาทันทีเม่ือลูกคามีปญหาเกิดขึ้น (คาเฉล่ีย 
4.53)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน  ท่ี ผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก คือ บุคลากรฝายการตลาด มีความสามารถในการเสนอ
ขาย เพื่อใหองคกรตัดสินใจเลือกใชบริการธุรกิจออแกไนเซอร (คาเฉล่ีย 4.00) 

ปจจัยดานกระบวนการ   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก 
(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
แผนใหสําเร็จลุลวง ตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว (คาเฉล่ีย 4.27) มีบริการหลายรูปแบบให
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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 มีขั้นตอนการนําเสนอผลงาน
ใหองคกรอยางเปนระบบมีมาตรฐานและ มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมด
ใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน (คาเฉล่ีย 4.29 เทากัน) และมีบริการหลายรูปแบบให
ลูกคาไดเลือกตามความพอใจและงบประมาณ   (คาเฉล่ีย 4.24)   

ปจจัยดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ   
ผูตอบแบบสอบถามที่มีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาท ให

ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพโดย
รวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียรวม 3.62)   

ปจจัยยอยของสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  
ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ
ในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ 
เปนตน (คาเฉล่ีย 3.88) และการจัดตกแตงสถานที่ภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม         
มีเอกลักษณ 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) 
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ผลการศึกษาเม่ือจําแนกตามงบประมาณในการจัดงานขององคกรท่ีมีงบประมาณนอย
กวา 200,000 บาท และมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่
มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร มีความเหมือนและแตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 51 แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีตอการ
เลือกใชบริการออแกไนเซอร จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน  
 

งบประมาณในการจัดงาน 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 

ดานผลิตภัณฑ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัด
งาน วิธีการนําเสนอที่นาสนใจ  
(4.45) มาก   

รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัด
งาน วิธีการนําเสนอที่นาสนใจ  
(4.47) มาก   

ดานราคา งบประมาณการจัดงานของ
องคกรมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริษัทออแกไนเซอร   
(4.36) มาก   

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียน
ไดตามความตองการของ
องคกรมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจใชบริการบริษัท 
ออแกไนเซอร  (4.29) มาก   

ดานการจัดจําหนาย ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท (4.24) มาก   

ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท  (4.41) มาก   

ดานการสงเสริมการตลาด บริษัทออแกไนเซอรมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงาน 
ใหลูกคาอยางทั่วถึง (4.09) มาก  
บริษัทออแกไนเซอร ชวยลูกคา
ในการประชาสัมพันธงานของ
ลูกคาผานชองทางที่หลากหลาย 
เชน สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน  
สื่อสิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต 
ปายคัทเอาท เปนตน(4.09) มาก   

บริษัทออแกไนเซอรมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงาน 
ใหลูกคาอยางทั่วถึง (4.24) มาก   

ดานบุคลากรหรือพนักงาน บุคลากรของออแกไนเซอร  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีความรู ความสามารถ และ 
มีทักษะในการแกไขเหตุการณ
เฉพาะหนาไดดี (4.48) มาก   

บุคลากรของออแกไนเซอร  
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
มีความรู ความสามารถ  
และมีทักษะในการแกไข 
เหตุการณเฉพาะหนาไดดี   
(4.65) มากที่สุด   
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ตารางท่ี 51 (ตอ) แสดงคาเฉล่ียระดับการมีอิทธิพล  ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ             
ท่ีมีตอการเลือกใชบริการออแกไนเซอร  จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

นอยกวา  200,000 บาท มากกวา  200,001 บาทขึ้นไป 

ดานกระบวนการ 
มีความพรอมในดานตางๆเมื่อ
จัดงาน ทั้งอุปกรณ ทีมงานฯลฯ  
(4.48) มาก   

มีความพรอมในดานตางๆเมื่อ
จัดงาน ทั้งอุปกรณ ทีมงานฯลฯ  
(4.71) มากที่สุด   

ดานการสรางและแนะนําลักษณะ 
ทางกายภาพ 

มีเครื่องมือ อุปกรณในการ
ใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร 
อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอ
สําหรับถายทําและผลิตรายการ 
เปนตน  (3.88) มาก   

มีเครื่องมือ อุปกรณในการ
ใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร 
อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอ
สําหรับถายทําและผลิตรายการ 
เปนตน  (3.76) มาก   

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม                            
มีประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลตามแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

 
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
การศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร ในจังหวัดเชียงใหม อภิปราย

ผลตามแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะฯ (2541) ท่ีกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ (The Service Marketing Mix) ซ่ึงประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ/บริการ (Product/Service)  
ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย/สถานท่ี (Place) ดานการสงเสริมการตลาด  
(Promotion) ดานบุคคลหรือพนักงาน (People/Employee) ดานกระบวนการใหบริการ (Process)  
และดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence & Presentation)  ดังนี้ 

ผลการศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม พบวา  
พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการออกแกไนเซอรมากท่ีสุด คือ ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรวัสย สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง
การเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคา
ใหความสําคัญลําดับแรก คือ ปจจัยดานราคา   
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการออก
แกไนเซอรมากท่ีสุด คือ รูปแบบ เทคนิค การวางแผนจัดงาน วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการจัด
งาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก คือ 
รูปแบบ เทคนิค วิธีการนําเสนอ การวางแผนการสรางจุดขาย การวางแผนจัดกิจกรรม 

ปจจัยดานราคา  พบวา  ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ                            
ออกแกไนเซอรมากท่ีสุด คือ งบประมาณการจัดงานขององคกรมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริษัท
ออแกไนเซอร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใช
ธุรกิจบริการจัดงาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาให
ความสําคัญลําดับแรก คือ ราคาในการจัดกิจกรรมมีผลตอการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน  

ปจจัยดานการจัดจําหนาย  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ             
ออกแกไนเซอรมากที่สุด คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ี ศึกษาเ ร่ืองการเลือกใช ธุรกิจบริการจัดงานของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก คือ การสง
ขอมูลตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ต 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการออกแกไนเซอรมากท่ีสุด  คือ  บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคา
อยางท่ัวถึง  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศรวัสย สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเรื่องการเลือกใช
ธุรกิจบริการจัดงาน  ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาให
ความสําคัญลําดับแรก คือ การประชาสัมพันธ  

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการออกแกไนเซอรมากท่ีสุด คือ บุคลากรของออแกไนเซอร มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู 
ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี  ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน ของผูประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก คือ บุคลากรมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีความรูความสามารถและมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนา 

ปจจัยดานกระบวนการ  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ             
ออกแกไนเซอรมากท่ีสุด  คือ  มีความพรอมในดานตางๆเม่ือจัดงาน ท้ังอุปกรณ ทีมงานฯลฯ ซ่ึง            
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการ               
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จัดงาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก 
คือ มีการสรางความแตกตางในการนําเสนอ 

ปจจัยดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ  พบวา ปจจัยยอยท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการออกแกไนเซอรมากท่ีสุด  คือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการท่ี
ทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ เปนตน ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษาเร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการจัด
งาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก คือ 
ความรวดเร็วในการทํางาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหความรูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ
เพื่อสรางความเช่ือม่ันของลูกคา 

สําหรับปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบ คือ ออแกไนเซอรควรมีการการบริหารจัดการ
เวลาใหเหมาะสม และควรรักษามาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงตอเวลา ซ่ึงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ี ศึกษาเร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน ของ
ผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา ลูกคาใหความสําคัญลําดับแรก คือ การ
บริหารเวลาของธุรกิจบริการจัดงาน ควรรักษามาตรฐานในการสงมอบงานใหตรงเวลานัดหมาย 
รวมถึงการนัดหมายเพื่อรับขอมูลหรือการนําเสนองานควรตรงตอเวลา 

 
2.    แนวคิดโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของตลาดองคกร และการวิเคราะหพฤติกรรมองคกร

โดยคําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมขององคกร คือ 6Ws และ 1H  อางถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน
และคณะ (2541)  สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

(1)  ใครอยูในตลาดเปาหมาย  (Who is in the target market?) 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 – 40  

ป การศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนหนวยงานภาครัฐ  มีจํานวนพนักงาน 1 – 100 คน                        
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรินทร  เลิศวุฒิอนันต (2546) ท่ีทําการศึกษา ธุรกิจบริการจัดงาน 
กรณีศึกษา “บริษัท โอเพน-มายด จํากัด”  พบวา  ลักษณะการดําเนินธุรกิจบริการจัดงานของบริษัท
โอเพน-มายด จํากัด ดําเนินธุรกิจใหกับหนวยงานภาครัฐ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  
ศรวัสย  สมสวัสดิ์(2551) ท่ีศึกษา การเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน ของผูประกอบการในจังหวัด
เชียงใหม  ผลการศึกษา  พบวา  เพศชาย มีอายุระหวาง 46–55 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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(2)  องคกรซ้ืออะไร (What does the market buy?) 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการออแกไนเซอร

เนื่องจากออแกไนเซอรสามารถชวยในบริหารจัดการงานตางๆ  การวางแผนส่ือประชาสัมพันธ และ
การออกแบบผลิตส่ือประชาสัมพันธ   

 (3)  ทําไมจึงซ้ือ (Why does the market buy?) 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เลือกใชบริการออแกไนเซอรจาก

การมีความคิดสรางสรรค  และมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีศึกษา การเลือกใชธุรกิจบริการจัดงานของผูประกอบการใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา สาเหตุท่ีเลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน คือ การใหบริการแบบ              
ครบวงจร (one stop service)  

 (4)  ใครมีสวนรวมในการซ้ือ (Who participate in the buying?) 
จากการศึกษา  พบวา  ผูท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากออแกไนเซอร  

คือ  ผูบริหาร/ผูอํานวยการ  รองลงมาคือ  ผูจัดการฝายการตลาด  
(5)  องคกรซ้ือเม่ือใด (When does the market buy?) 
จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการออแกไนเซอรในโอกาส

การจัดงานประชุม/สัมมนา  และงานผลิตส่ือโฆษณา/ประชาสัมพันธ  และจํานวนคร้ังท่ีใชบริการ
ในการจัดงานตอปคือ  1-3 คร้ัง   

(6)  องคกรซ้ือท่ีไหน (Where does the market buy?)  
จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรูจักบริษัทออแกไนเซอรจากคน

รูจักแนะนํา  ซ่ึงทางดานความตองการในการใชบริการในคร้ังตอไปน้ัน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ยังไมตัดสินใจลวงหนา  ซ่ึงข้ึนอยูกับโอกาสและความเหมาะสมของงานคร้ังตอไป  โดยอาจใช
บริการบริษัทออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคูกันไป   

 (7)  องคกรซ้ืออยางไร (How does the market buy?) 
จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริการเพราะราคามีความ

เหมาะสม  มีระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอร  1 – 3 เดือน มีงบประมาณในการจัดงานในแตละ
คร้ัง  คือ  50,000 – 200,000  บาท  มีความตองการในการใชบริการในคร้ังตอไป  คือ ยังไมตัดสินใจ 
แลวแตโอกาสและความเหมาะสมของงานคร้ังตอไปอาจใชบริการบริษัทออแกไนเซอรรายเดิมหรือ
รายใหมควบคูกันไป  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศรวัสย  สมสวัสดิ์ (2551) ท่ีศึกษา การ
เลือกใชธุรกิจบริการจัดงาน ของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวางบประมาณ
ในการจัดงานอีเวนท 50,001–250,000 บาท  
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จากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือของตลาดองคกร และการวิเคราะหพฤติกรรม
องคกรโดยคําถามท่ีใชคนหาลักษณะพฤติกรรมขององคกร คือ 6Ws และ 1H ผลการศึกษาเม่ือ
จําแนกตามงบประมาณในการจัดงานขององคกรท่ีมีงบประมาณนอยกวา 200,000 บาท และ
มากกวา 200,001 บาทข้ึนไป พบวาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัด
เชียงใหม มีความเหมือนและความแตกตาง ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางท่ี 52 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจาง
ออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม นอยกวา  200,000 บาท นอยกวา  200,001 บาท 

1.  องคกรซื้ออะไร (What does the market buy?) 
รูปแบบที่ใชบริการ 
 

 
การวางแผนสื่อประชา 
สัมพันธผานสื่อตางๆ  
อาทิ วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ โปสเตอร 
ปายคัทเอาท ฯลฯ เพ่ือให
กลุมลูกคาเปาหมาย
มารวมงาน  และการจัด
ตกแตงบูท/เวที/สถานที่
บริเวณการจัดงาน   

 
การออกแบบและผลิต 
สื่อประชาสัมพันธ 
 อาทิ สปอตวิทยุ สื่อ
ประชาสัมพันธทาง
โทรทัศน และโปสเตอร 
เปนตน  การจัดหาพิธีกร
ดําเนินรายการ  และใช
บริการเคร่ืองเสียง/
ไมโครโฟน   
 

2.  ทําไมจึงซื้อ (Why does the market buy?)  
สาเหตุของการเลือกใชบริการ 
 
 
 
 
 
เหตุผลในการเลือกใชบริการ 

 
มีความคิดสรางสรรค 
และมีความเช่ียวชาญ 
ในการใหบริการ      
 
 
 
ราคามีความเหมาะสม      

 
ใหบริการครบวงจรในทุก
ดาน และออแกไนเซอรมี
เครือขายในการใหบริการ
ดานการประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึง   
 
ราคามีความเหมาะสม      
 

 



  
99 

ตารางท่ี 52 (ตอ) แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมลูกคาธุรกิจใน
การจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม นอยกวา  200,000 บาท นอยกวา  200,001 บาท 

3.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ  
     (Who participates in the buying?)  
 
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 
 
 
ผูบริหาร/ผูอํานวยการ   
 

 
 
 
ผูบริหาร/ผูอํานวยการ    

4.  องคกรซื้อเมื่อใด (When does the market buy?) 
 
โอกาสท่ีใชบริการ 
 
 
 
 
 

 
 
งานประกวด/แขงขัน  
งานประชุม/สัมมนา   
และงานผลิตสื่อโฆษณา/
ประชาสัมพันธ   
 

 
 
งานจัดเล้ียงขององคกร  
งานประชุม/สัมมนา   
การจัดแสดงสินคา   
และดําเนินการโฆษณา/
ประชาสัมพันธ       

5.  องคกรซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) 
 
บริษัทออแกไนเซอรที่ใชในการจัดงาน 

 
 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
ออแกไนเซอร  
ในเชียงใหม   
 

 
 
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ 
ออแกไนเซอร  
ในเชียงใหม   
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ตารางท่ี 52 (ตอ) แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมลูกคาธุรกิจใน
การจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม นอยกวา  200,000 บาท นอยกวา  200,001 บาท 

6.  องคกรซื้ออยางไร (How does the market buy?)  
 
การรูจักบริษัทออแกไนเซอร 

 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาในการติดตอออแกไนเซอร 
 
 

 
จํานวนคร้ังที่ใชบริการ 
 

 
 
คนรูจักแนะนํา      

 
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ อยูใน
ระดับมากทั้งหมด โดย
เรียงตามลําดับคาเฉล่ีย คือ 
ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคคลหรือ
พนักงาน ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดาน
การสรางและแนะนํา 

ลักษณะทางกายภาพ และ
ดานการจัดจําหนาย  
 
 

 
มีระยะเวลาในการติดตอ
ออแกไนเซอรกอนการจัด
งานเปนเวลา 1 – 3 เดือน     

 
ใชบริการ 1 ครั้ง   
คิดเปนรอยละ  42.4   
 

 
 
คนรูจักแนะนํา     

 
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อ สวนมาก
อยูในระดับมาก โดยเรียง
ตามลําดับคาเฉล่ีย คือ 
ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคคลหรือ
พนักงาน ดานผลิตภัณฑ 
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานราคา แลพดานการ
สรางและแนะนํา 

ลักษณะทางกายภาพ 
ยกเวนดานการจัดจําหนาย
มีความสําคัญในระดับ
ปานกลาง 

 
มีระยะเวลาในการติดตอ
ออแกไนเซอรกอนการจัด
งานเปนเวลา 1 – 3 เดือน     

 
ใชบริการ 2 และ 4 ครั้ง 
คิดเปนรอยละ  29.4   
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ตารางท่ี 52 (ตอ) แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถามตามพฤติกรรมลูกคาธุรกิจใน
การจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามงบประมาณในการจัดงาน 
 

งบประมาณในการจัดงาน พฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร 
ในจังหวัดเชียงใหม นอยกวา  200,000 บาท นอยกวา  200,001 บาท 

6.  องคกรซื้ออยางไร (How does the market buy?) (ตอ) 

 
ความตองการในการใชบริการในครั้งตอไป 
 

 

 
ยังไมตัดสินใจ แลวแต
โอกาสและความ
เหมาะสมของงานครั้ง
ตอไปอาจใชบริการออ
แกไนเซอรรายเดิมหรือ
รายใหมควบคูกันไป   
 

 

 
ยังไมตัดสินใจ แลวแต
โอกาสและความ
เหมาะสมของงานครั้ง
ตอไปอาจใชบริการออแก
ไนเซอรรายเดิมหรือราย
ใหมควบคูกันไป   

 
ขอคนพบ 
 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร  ในจังหวัดเชียงใหม              
มีขอคนพบดังนี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกใชบริษัทออแกไนเซอรท่ีประกอบธุรกิจออแก
ไนเซอรในเชียงใหม  โดยหากพิจารณาโดยภาพรวมพบวามีผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกใชบริษัทออ
แกไนเซอรในเชียงใหม  ท้ังส้ิน 48 ราย รอยละ 96.0 และเลือกใชบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใน
กรุงเทพฯ  จํานวน 15 ราย  รอยละ  30.0  แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการเขามาประกอบธุรกิจของ
ผูประกอบการออแกไนเซอรรายใหม 

2. สาเหตุหลักท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในการเลือกใชบริการ
ออแกไนเซอร  คือ การมีความคิดสรางสรรค และมีความเช่ียวชาญในการใหบริการ และตัดสินใจ
เลือกใชบริการออแกไนเซอรท่ีมีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัย ครบวงจร อาทิ หอง
บันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ  อีกท้ังใหความสําคัญในดานบุคลากรของออแก
ไนเซอร  โดยบุคลากรควรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการ
แกไขเหตุการณเฉพาะหนา ไดดีมากท่ีสุด   
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3. บริษัท ดนตรีสีสัน จํากัด เปนบริษัทออแกไนเซอรท่ีผูตอบแบบสอบถามรูจักและ
เคยใชบริการมากท่ีสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากบริษัทเปดดําเนินการมานาน และเร่ิมตนจากดําเนินกิจการ
จากส่ือวิทยุ ส่ือประชาสัมพันธ และขยายขอบเขตการใหบริการแบบครบวงจร จึงทําใหลูกคารูจัก
และใชบริการมากท่ีสุดตามขอคนพบจากผลการศึกษา 

4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนอยกวารอยละ 50 ท่ีรูจักบริษัทออแกไนเซอร 
ไดแก  บริษัท อินดี้ด ครีเอช่ัน จํากัด  บริษัท หอหม้ันเมือง จํากัด และหางหุนสวนสามัญ ทรีครีเอช่ัน 
แตหากพิจารณาจากผูท่ีเคยใชบริการและมีความพึงพอใจในผลงานนั้น พบวาบริษัท อินดี้ด ครีเอช่ัน 
จํากัด  มีผูเคยใชบริการ 13 ราย พึงพอใจมากท่ีสุด 4 ราย รอยละ 31  บริษัท หอหม้ันเมือง จํากัด มีผู
เคยใชบริการ 4 ราย พึงพอใจมากท่ีสุด 3 ราย รอยละ 75  และหางหุนสวนสามัญ ทรีครีเอช่ัน  มีผูเคย
ใชบริการ 14 ราย พึงพอใจมากท่ีสุด 3 ราย รอยละ 21 

สรุปไดวาบริษัทดังกลาวควรเพิ่มในสวนของการประชาสัมพันธองคกรเพื่อใหเปนท่ี
รูจักมากข้ึน  แตในสวนของผลงานและการทํางานท่ีผานมาถือวาอยูในเกณฑดีเนื่องจากสามารถ
สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดมากท่ีสุดจากผลงานท่ีผานมา 

5. เหตุผลสําคัญดานสวนประสมทางการตลาดบริการที่ลูกคาเลือกใชบริการจาก              
ออแกไนเซอร  คือ ราคามีความเหมาะสม  รอยละ 70.0  รองลงมาคือ  มีความพอใจดานบริการ             
รอยละ 58.0 และมีความพอใจในผลงาน รอยละ 52.0 ดังนั้นในการต้ังราคา บริษัทออแกไนเซอร
ควรคํานึงถึงราคาท่ีเหมาะสมควบคูกับคุณภาพของบริการที่ลูกคาไดรับ  

6. ระยะเวลาที่ใชในการติดตอออแกไนเซอรกอนการจัดงานเปนเวลา 1 – 3 เดือน 
รอยละ 56.0 แสดงใหเห็นวาผูวาจางสวนมากมีการวางแผนลวงหนากอนการจัดงาน ดังนั้นจึงถือ
เปนโอกาสท่ีบริษัทออแกไนเซอรจะเขาไปนําเสนอผลงานกอนการจัดงานในชวงกอนงานเทศกาล 
เชน งานจัดเล้ียงปใหม งานแสดงสินคา เปนตน 

7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการใชบริการออแกไนเซอรในคร้ัง
ตอไป  และยังไมไดตัดสินใจวาจะใชออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหม  โดยจะพิจาณาจากโอกาส
และความเหมาะสมของงานครั้งตอไป  ซ่ึงอาจใชบริการออแกไนเซอรรายเดิมหรือรายใหมควบคู
กันไป  รอยละ 76.0 แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการเขามาประกอบธุรกิจของออแกไนเซอรรายใหมๆ 
แตสําหรับออแกไนเซอรรายเดิมท่ีใหบริการ หากสามารถใหบริการเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา ก็มี
แนวโนมท่ีจะใชบริการซํ้า ดังนั้นคุณภาพในการใหบริการจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีบริษัทออแกไนเซอร
ควรคํานึงถึง 

8. ลูกคาท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาทและมากกวา 200,001 
บาทข้ึนไปนั้น  สวนมากเปนองคกรธุรกิจ ประเภทธุรกิจจําหนายสินคา รองลงมาคือ ธุรกิจการ
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ใหบริการ ซ่ึงบริษัทออแกไนเซอรสามารถวางแผนในการติดตองานและประชาสัมพันธกับองคกร
เหลานี้เปนอันดับแรก เนื่องจากมีแนวโนมในการใชบริการมากกวาธุรกิจประเภทอ่ืนๆ   

9. เม่ือมีการหาความสัมพันธแยกตามงบประมาณในการจัดงาน พบวาผูตอบ
แบบสอบถามที่ใชงบประมาณในการจัดงานนอยกวา 200,000 บาทและมากกวา 200,001 บาทข้ึน
ไปนั้น  ยังคงใชบริการออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  คิดเปนรอยละ 78.8 และ 52.9 ตามลําดับ 
แตหากพิจารณาผูท่ีใชงบประมาณในการจัดงานมากกวา 200,001 บาทข้ึนไป พบวามีแนวโนมท่ีจะ
ใชบริการออแกไนเซอรท้ัง 2 แหง คือในกรุงเทพฯและในเชียงใหม เปนจํานวนมากถึง รอยละ 41.2
ซ่ึงใกลเคียงกับการใชบริการออแกไนเซอรในเชียงใหม  ดังนั้นบริษัทออแกไนเซอรจึงควรพัฒนา
ศักยภาพและควบคุมการบริหารงานออแกไนเซอรใหเปนมาตรฐาน เพื่อไดรับความไววางใจจาก
ลูกคาท่ีใชงบประมาณสูงๆ ในการจัดงาน  และสามารถแขงขันกับบริษัทออแกไนเซอรในกรุงเทพฯ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. ลูกคาท่ีมีงบประมาณในการจัดงานนอย คือ นอยกวา 200,000 บาท สวนมากใช
บริการออแกไนเซอรเพียง 1 คร้ังตอป ทางดานลูกคารายใหญท่ีมีงบประมาณในการจัดงานมากกวา 
200,001 บาท นิยมจัดงานประมาณ 2-4 คร้ังตอป  ซ่ึงบริษัทออแกไนเซอรควรวางแผนและนําเสนอ
โปรโมช่ันท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุนใหผูประกอบการรายเล็กใชบริการออแกไนเซอรบอยมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอร  ในจังหวัดเชียงใหม               
ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับบริษัทออแกไนเซอร หรือผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปน
ขอพิจารณาปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาธุรกิจ ดังนี้ 

 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ในดานผลิตภัณฑ บริษัทออแกไนเซอรควรใหความสําคัญกับรูปแบบ เทคนิค การ

วางแผนจัดงาน วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ  ควรนําเสนอรูปแบบการทํางาน ทางเลือกท่ีหลากหลาย 
แกลูกคาอยางตอเนื่อง  ควรดําเนินการอยางมืออาชีพ  อีกท้ังควรมีการบริหารจัดการระบบเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพ  พรอมท้ังสรางมาตรฐานและคุณภาพการจัดงานเพ่ือใหเกิดการใชซํ้า  

นอกจากนี้ในดานการใหบริการตองนําเสนอความแตกตางแปลกใหมในการ
สรางสรรคผลงาน ซ่ึงบริษัทออแกไนเซอรควรสรางและพัฒนาภาพลักษณของธุรกิจ (Image)                 
ท่ีลูกคาสามารถรับรูไดอยางชัดเจนวามีเอกลักษณและแตกตางจากผูแขงขันไดอยางไร เพื่อสรางการ
จดจําตอลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยดานราคา   
จากการศึกษาพบวาลูกคาใหความสําคัญกับงบประมาณการจัดงานมากท่ีสุด ดังนั้น

บริษัทออแกไนเซอรควรมีการตั้งราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม เชน อาจมี
การเสนอราคาแบบ Optional Pricing ใหลูกคาไดเลือกรูปแบบและการดําเนินงานตางๆ ตาม
งบประมาณท่ีมีอยู และอาจมีการแบงเง่ือนไขการชําระเปนงวดที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับ
ลูกคา 

ปจจัยดานการจัดจําหนาย   
จากการศึกษาพบวาลูกคาคํานึงถึงความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพทเปนอันดับ

แรก ดังนั้นบริษัทออแกไนเซอรจึงควรบริหารจัดการใหสามารถใชโทรศัพทไดตลอดการทํางาน 
สัญญาณไมติดขัด โดยอาจมีโทรศัพทสวนกลางใหพนกังานสามารถติดตอประสานงานกับลูกคาได
อยางสะดวก  นอกจากนี้ลูกคายังใหความสําคัญในการติดตอทาง E-mail ซ่ึงบริษัทออแกไนเซอร
ควรจัดทํา E-mail สวนกลางโดยใชช่ือท่ีจดจํางาย และมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจเช็ค                 
E-mail อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการติดตอประสานงานกับลูกคาเปนไปอยางราบร่ืน สามารถรับสง
ขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวน และบริษัทออแกไนเซอรควรต้ังในท่ีท่ีเขาถึงงาย มีท่ีจอดรถ
กวางขวาง เพื่อใหลูกคาท่ีมาติดตองานสามารถ ติดตอบริษัทฯไดอยางสะดวก 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด   
จากการศึกษาพบวาลูกคาใหความสําคัญกับการมีเครือขายและสายสัมพันธอันดีกับ

ลูกคาเปาหมาย อีกท้ังลูกคาสวนมากรูจักออแกไนเซอรจากการมีคนรูจักแนะนํา ดังนั้นบริษัทออแก
ไนเซอรควรสรางเครือขายใหมาก เพื่อเกิดการบอกตอ และสรางความเช่ือใจของลูกคาในการ
เลือกใชบริการจากการที่มีคนแนะนํา  

นอกจากนี้บริษัทออแกไนเซอรควรมีการประชาสัมพันธบริษัทใหมากข้ึน โดยนําเสนอ
ผลงานท่ีผานมาของบริษัทในรูปแบบท่ีนาสนใจ เชน นําเสนอผลงานบริษัทในรูปแบบมัลติมีเดีย 
หรืออาจจัดทําเว็บไซตเพื่อแนะนําบริการตางๆ ของบริษัท รวมทั้งสามารถแสดงผลงาน นําเสนอ
รูปภาพ กิจกรรมงานตางๆ ท่ีบริษัทฯเคยจัดงานใหลูกคาไดพิจารณา นอกจากนี้ควรจัดรายการ
สงเสริมการขายใหมๆท่ีมีความหลากหลายและนาสนใจ เพื่อดึงดูดใหลูกคามาใชบริการเพิ่มมากข้ึน 
โดยอาจนําเสนอโปรโมช่ัน พิเศษในชวงเทศกาลท่ีลูกคาชอบจัดงาน 

ปจจัยดานบุคคลหรือพนักงาน   
จากการศึกษาพบวาลูกคาใหความสําคัญในดานบุคลากรของออแกไนเซอร  ควรมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรู ความสามารถ และมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี 
เปนอันดับแรก   ดังนั้นบริษัทออแกไนเซอรควรมีการจัดฝกอบรมพนักงานใหมีความรู  
ความสามารถในการแกไขเหตุการณเฉพาะหนาไดเปนอยางดี เพื่อเสริมสรางทักษะ ความชํานาญ 
ในดานงานบริการลูกคา และชวยเหลือลูกคามีปญหาเกิดข้ึน  ซ่ึงหากบริษัทออแกไนเซอรสามารถ
บริหารจัดการบุคลากรใหมีคุณสมบัติดังกลาว จะสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคาเลือกใช
บริการมากข้ึน ดังนั้นจะเห็นไดวาบริษัทออแกไนเซอรควรใหความสําคัญกับการใชความคิด
สรางสรรคในการดําเนินงาน มีการใหบริการที่ทันสมัย ครบวงจร และควรใหความสําคัญกับ
บุคลากรซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีสวนสําคัญในการใหบริการและใกลชิดกับลูกคามากท่ีสุด 

ปจจัยดานกระบวนการ   
ทางดานกระบวนการใหบริการพบวาลูกคาเลือกออแกไนเซอรท่ีมีความพรอมในดาน

ตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เปนอันดับแรก และใหความสําคัญกับกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงาน ดังนั้นบริษัทออแกไนเซอรควรมีการควบคุมคุณภาพใน
การใหบริการของพนักงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีทางบริษัทไดกําหนดไวเพื่อใหลูกคาเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดและสรางความพรอมในทุกดานเพื่อใหลูกคาท่ีมาใชบริการเกิดความไววางใจและ
ตองการใชบริการซํ้า 
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ปจจัยดานการสรางและแนะนําลักษณะทางกายภาพ   
บริษัทออแกไนเซอรควรมีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย ครบวงจร อาทิ 

หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ  เปนตน พรอมท้ังควรมีสไตลการจัด
ตกแตงสถานท่ีภายในของบริษัทใหมีความเปนเอกลักษณ  สวยงาม เพื่อเสริมสรางภาพลักษณของ
บริษัทใหโดดเดนมากข้ึน และเพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ 


