
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

ในยุคที่เศรษฐกิจเฟองฟู ไมวาธุรกิจอะไรก็ขายไดดีโดยไมตองออกแรงมากนัก นักการ
ตลาดจึงมุงเนนที่การสรางสรรคมูลคา (Value Creation) ใหกับผลิตภัณฑ (Product) ของตนเองในระยะ
ยาว โดยใชกลยุทธการตลาดแบบ Above-the-line หรือการโฆษณาผานส่ือตางๆจึงถูกนํามาใชอยาง
กวางขวาง จนทําใหธุรกิจส่ือและโฆษณาพลอยเติบโตไปดวย   ในทางตรงกันขามในยุคท่ีเศรษฐกิจมี
ความผันผวนสูง กลยุทธทางการตลาดท่ีใหผลทางดานยอดขายอยางเปนรูปธรรมอยาง Below-the-line 
Strategy หรือ กลยุทธคลื่นใตน้ํา น้ีก็ถูกนํามาใชมากขึ้น (กลยุทธคลื่นใตน้ํา, 2550 : ออนไลน) 

การตลาดยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก สงผลใหนักการตลาดตองมีการปรับ 
เปลี่ยนกลยุทธอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ           
ออแกไนเซอร ( Organizer Business ) ถือเปนกลยุทธหนึ่งที่ผูใชจะนํามาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บรรลุเปาหมาย โดยนําเสนอส่ิงที่หลากหลายและ แตกตางเพื่อตอบโจทยและเขาถึงความตองการของ
ลูกคาใหไดมากท่ีสุดโดยหากพิจารณาขอมูลทางสถิติของธุรกิจออแกไนเซอรท้ังในประเทศและ 
ตางประเทศในปจจุบัน พบวา มูลคาตลาดท้ังระบบของธุรกิจออแกไนเซอรในประเทศไทยในป 2550 มี
มูลคาประมาณ 12,000 ลานบาท  (เอกชนสาดอีเวนตดึงเงิน+รถยนต/ทองเที่ยว/กีฬา แหจัดกระห่ึมหลัง
ภาครัฐเดี้ยงเม็ดเงินหาย 30% ,  2551 :ออนไลน) 

สมัยกอนหลายคนมองวา Below the line คือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event 
Marketing) เพียงอยางเดียว แตในความเปนจริงขอบเขตของ Below the line นั้นครอบคลุมไปถึงการทํา 
การขายตรง (Direct Marketing), การตลาดแบบตรง (Direct Mail), วิจัยตลาด (Marketing Research), 
ประชาสัมพันธ (Public Relation), กิจกรรมสงเสริมการตลาด (Promotion Event), การตลาดระหวาง
ประเทศ (International Marketing) ฯลฯ เพ่ือสรางกระแสการบอกตอ (Word of Mouth) ลักษณะปากตอ
ปาก หรือที่นิยมเรียกวา "Buzz Marketing"(1)  (กลยุทธคลื่นใตน้ํา, 2550 : ออนไลน)  

สถานการณของธุรกิจจัดงานแสดงสินคาในชวงครึ่งปแรกของป 2551 ที่ผานมา ยังคงมี
แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจในอัตราท่ีชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง
เชนเดียวกัน เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะความไมสงบในภาคใต ราคานํ้ามัน และการปรับข้ึน
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ของสินคาอุปโภคบริโภค สงผลใหภาคประชาชนลดการใชจายที่ฟุมเฟอยลง และมีการไตรตรองกอน
ตัดสินใจซ้ือสินคามากข้ึน     โดยในชวงครึ่งปหลังน้ี ภาวะตลาดจัดงานแสดงสินคาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบกันมากข้ึน ขณะเดียวกันก็มีบริษัทออแกไนเซอรรายใหมเขาสูธุรกิจนี้ 
และมีการเพ่ิมความถ่ีในการจัดแสดงสินคามากขึ้น สงผลใหภาวะตลาดมีการแขงขันคอนขางรุนแรง 
(หมดยุคทุมทุนส่ือ อีเวนตไดเวลาปรับโฉมออรแกไนซ, 2551 : ออนไลน) 

บริษัทออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม มีการแขงขันคอนขางสูง จะเห็นไดจากจํานวน
บริษัทที่จดทะเบียน ในปพ.ศ. 2547 มีจํานวนเพียง 14 บริษัท แตถึงปปจจุบันกลับมีจํานวนมากถึง 155 
บริษัท ซ่ึงทําใหมีการแขงขันในธุรกิจคอนขางสูง (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม,     
2552) 

บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด เปนบริษัทประกอบธุรกิจออแกไนเซอร เปด
ทําการเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2547   ต้ังอยูเลขที่ 167/4  ถนนกองทราย   ตําบลวัดเกต   อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  ดําเนินธุรกิจดานการใหบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยดําเนินงานต้ังแตการ
วางแผน  การสงเสริมการตลาด  การจัดงานแสดงสินคาเพื่อใหผูประกอบการและผูบริโภคมาพบกัน  
สงเสริมใหเกิดการทําธุรกิจรวมกัน  และการติดตามผลการจัดงานแสดงสินคาและนํามาประเมินเพ่ือให
ทราบถึงความสําเร็จของงาน  ปญหาที่เกิดขึ้น รวมท้ังเปนแนวทางการจัดงานในอนาคต ทําใหผูศึกษามี
ความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของลกูคาธุรกิจท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด เพื่อนําขอมูลที่ไดมานําไปใช
ปรับปรุงแกไข เกี่ยวกับกลยุทธการตลาดท่ีบริษัทควรตองแกไขเพ่ือหาวิธีที่จะตอบสนองความตองการ
ของลูกคาที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการสรางจุดขายและ
กลุมประโยชน (Set of benefit) ใหตรงกับความตองการของลูกคารายใหมไดอีกทางหนึ่งดวย  และเพ่ือ
รักษาฐานลูกคาเดิม เพิ่มลูกคาใหม และนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขการบริการใหดีข้ึนและนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดกลยุทธการตลาดตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจที่มีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออแกไน
เซอร จํากดั 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
1.ทําใหทราบความพึงพอใจของลูกคาธุรกจิ ท่ีมีตอการใชบริการ ของบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี 

ออแกไนเซอร จํากัด 
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของบริษัท คิดด ีทําดี แรงดี 

ออแกไนเซอร จํากัด   เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจใหดีย่ิงข้ึนเพื่อรกัษาลกูคาเกาและ
เพิ่มลกูคาใหมใหบริษัท คิดด ีทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จาํกัดตลอดจนเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจ 

 
นิยามศัพท 

ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกของลูกคาธุรกิจที่มีตอบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร 
จํากัด  หลังจากการใชบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 
ดาน ประกอบดวย ผลิตภัณฑ/บริการ  ราคา  สถานท่ีจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด  บุคคลากร   
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  กระบวนการใหบริการ 

ลูกคาธุรกิจ หมายถึง  ลูกคาที่เคยใชบริการ กิจกรรมทางการตลาดท่ีใชบริการจากบริษัท คิดดี 
ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด  

บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด  หมายถึง  บริษัท ดําเนินการใหบริการกิจกรรม
ทางการตลาด  ดานการตลาดเชิงกิจกรรม (Events Marketing)  กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง 
ผูนําเสนอสินคา (Modeling) การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) การโฆษณา (Advertising)   การ
ประชาสัมพันธ (Public relation)  ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity) การจัดกิจกรรมการตลาด
ตอเนื่องในพื้นที่ขาย (Road Show)  การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ส่ือรวมของเสียง กราฟฟค
และ วีดีโอ (Multimedia) ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 167/4 ถนน        
กองทราย  ตําบลวัดเกต  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

 


