
 
บทท่ี5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี 
ออแกไนเซอร จํากัด  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการ ของ
บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมลูกคาธุรกิจท่ีใชบริการ
จัดกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด  จํานวน 30 ราย การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา  ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ 31-40  ป 

มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี สวนใหญตําแหนงในองคกร เปนผูจัดการฝายการตลาด  
ประเภทของลูกคาธุรกิจมากท่ีสุดคือ บริษัทผูผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค  โดยมีเหตุผลท่ีเลือกใช
บริการ บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี ออแกไนเซอร จํากัดมากท่ีสุดคือ ผลงานท่ีผานมา   และทราบ
แหลงขอมูลของ บริษัท คิดดี ทําดี แรงดี   ออแกไนเซอร จํากัดมากท่ีสุดคือ การบอกตอจากผูเคยใช
บริการ  
 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออ
แกไนเซอร จํากัด 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ ปจจัยดานบุคลากร  ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ปจจัยดาน
ราคา  ปจจัยดานกระบวนการ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับ
มาก คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงาน และการ
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จัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  เทากัน  รองลงมา การจัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ ใหผูรวมงาน
ไดรวมสนุก และ การจัดหาการแสดงโชวตาง ๆ การจัดหาและจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดงาน 
เทากัน  

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดบั
มาก ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ราคาท่ี
ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  รองลงมา มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบง
ตามงวดราคาแตละงาน และงบประมาณการจัดงาน  

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก   ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรกซ่ึงอยูในระดับ
มากท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail  รองลงมา มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการ
ท่ีมีให   และมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับมาก  ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ มีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคา หรือบริการของบริษัท
ท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ  รองลงมา มีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง  และมี
รายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ  และชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน  

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรกซ่ึงอยูในระดับมาก คือ 
พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได  รองลงมา พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ี
สุภาพ และเขาใจงาย  และพนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี  พนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ เทากัน  

ปจจัยดานกระบวนการ ใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ  และมีบริการหลาย
รูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ เทากัน  รองลงมา มีการประเมินผลการ
จัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน และในกระบวนการ
ทํางาน ไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
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แรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  รองลงมา มาตรฐาน
และ คุณภาพการจัดงาน  และรูปแบบเทคนิค การวางแผนในการจัดงาน  

 
สวนท่ี 3  ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออ

แกไนเซอร จํากัดจําแนกตาม เพศ  งบประมาณในการสงเสริมการตลาด และประเภทบริการท่ีใช  
3.1 ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออแกไน

เซอร จํากัดจําแนกตามเพศ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ   ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย

สูงสุด3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ รองลงมา การจัดแตกแตง
บูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจดังาน และการจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน เทากนั  และการ
จัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก และ จัดทํา Presentation ในการเปดตัว  

สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก  คือ 
การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  และการจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน 
เทากัน รองลงมา การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  และการจัดหาการแสดงโชวตางๆ เทากัน  และการ
สรุป/ตามเก็บขาวสารเม่ือเสร็จงาน และการจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก 
เทากัน  

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  
รองลงมา มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแตละงาน  และงบประมาณการจัดงาน  

สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ
ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตาม
งวดราคาแตละงาน เทากัน   และงบประมาณการจัดงาน  

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail  และ มีเว็ปไซด
ใหบริการแนะนํากิจการและบริการท่ีมีให  เทากัน  รองลงมา ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท   และมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย   

สวนเพศหญิงมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด 
คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail  รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ  ความสะดวกในการ
ติดตอทางโทรศัพท  และมีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให  
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ  และมีการ
ส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและ
นาเช่ือถือ  เทากัน รองลงมา มีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และชวยลูกคาใน
การประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน    

สวนเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มี
การเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และมีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็น
คุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ  เทากัน รองลงมา ชวยลูกคา
ในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน    และมี
สวนลด   

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และ
เขาใจงาย  รองลงมาพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได และมีความพึงพอใจในระดับมาก
คือ พนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม   

สวนเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3  ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ
พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได  รองลงมาพนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัย
ท่ีดี  พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย และพนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ เทากัน  และพนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก 3 ลําดับแรก คือ มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ 
ทีมงาน ฯลฯ  รองลงมา มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือ
ดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน  และในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ให
สําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว    

สวนเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มี
บริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ    รองลงมามีการประเมินผล
การจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน และมีความพรอม
ในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน และในกระบวนการทํางานไดดําเนินงาน
ตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามเพศชายมี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดบัมาก คือมาตรฐานและคุณภาพการจดังาน  
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รองลงมาความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  และรูปแบบเทคนิคการวางแผนในการจัด
งาน    

สวนเพศหญิง มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก  คือ 
ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  รองลงมา มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน และ
การจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความ
นาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ เทากัน   และรูปแบบเทคนิคการวางแผนในการจัดงาน  

 
3.2 ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออแกไน

เซอร จํากัดจําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริม

การตลาด ตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ
การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  รองลงมา การจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัด
งาน และการจดัหาพิธีกรดําเนินรายการ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  
รองลงมา การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก  การจัดหาการแสดงโชวตางๆ และ
การวางแผนส่ือประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ โปสเตอร คัทเอาท 
ฯลฯ เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายมารวมงาน  การจัดหาและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน และ
จัดทํา Presentation ในการเปดตัว เทากัน  

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริมการตลาด ตํ่ากวา 
200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือราคาท่ียืดหยุน
และปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  รองลงมา มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวด
ราคาแตละงาน และงบประมาณการจดังาน  

ผูตอบแบบสอบถามที่งบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบง
ตามงวดราคาแตละงาน รองลงมา ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  
และงบประมาณการจัดงาน  

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริม
การตลาด ตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3  ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดบัมาก
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ท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail  รองลงมา มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มี
ให  และ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   

ผูตอบแบบสอบถามที่งบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือสามารถติดตอไดทาง E-mail 
รองลงมามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ  ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  และมีเว็ปไซด
ใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให   และมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริม
การตลาด ตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก  คือ  
มีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐาน
และนาเช่ือถือ   รองลงมามีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และมีรายการ
สงเสริมการขายท่ีนาสนใจ   

ผูตอบแบบสอบถามที่งบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธ
ในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน   รองลงมามีการเผยแพรขาวสารการ
จัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และ มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เทากัน   และมีการส่ือสารผาน
ส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ   

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริมการตลาด ตํ่า
กวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ
พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย และพนักงานมีความซ่ือสัตย 
นาเช่ือถือวางใจได   รองลงมา  พนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี และพนักงานมี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ  และพนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดบัมาก คือพนักงานมีความซ่ือสัตย 
นาเช่ือถือวางใจได  รองลงมา พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย  
และพนกังานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม  และพนกังานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี 
และพนกังานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ เทากนั  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณในการสงเสริม
การตลาด ตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ
มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน 
และมีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน  รองลงมา มีบริการหลาย
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รูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ  และในกระบวนการทํางานไดดําเนินงาน
ตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว  

ผูตอบแบบสอบถามที่งบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคา
ไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ รองลงมา ในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ให
เปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว  และมีความพรอมในดาน
ตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามท่ี
งบประมาณในการสงเสริมการตลาด ตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
แรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ  มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน  รองลงมา ความแตกตางแปลกใหม
ในการสรางสรรคงาน   และการจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มี
เอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ  

ผูตอบแบบสอบถามที่งบประมาณในการสงเสริมการตลาด  200,000 บาทข้ึนไป มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการ
สรางสรรคงาน รองลงมา มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน  และรูปแบบเทคนิคการวางแผนในการ
จัดงาน  
 

 3.3 ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี ออแกไน
เซอร จํากัด  จําแนกตามบริการท่ีใช 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Events Marketing)และ การจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)  มีความพึงพอใจ
มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ และการจัดแตก
แตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงาน เทากัน  รองลงมาคือ  การจัดหาการแสดงโชวตางๆ และการ
จัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การ
จัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  รองลงมาคือ จัดทําการนําเสนอ (Presentation) ในการเปดตัว  และการ
จัดแตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
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ระดับมาก คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  รองลงมาคือ การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ให
ผูรวมงานไดรวมสนุก การออกแบบจัดทําโครงสรางติดต้ังบูท การจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานท่ี
บริเวณการจัดงาน จัดทําการนําเสนอ (Presentation) ในการเปดตัว การจัดดําเนินรายการกิจกรรม
ตลอดงาน เทากัน  และการสรุป/ตามเก็บขาวสารเม่ือเสร็จงาน ใชบริการดานการจัดเอฟเฟคตางๆ 
เชน พลุ เลเซอร ลูกโปง บอลลูน ถายบันทึกเทป/วีดีโอ/บันทึกเสียง   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก  คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ รองลงมาคือ การจัดเตรียม
กิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก การ
จัดแตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงาน การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน เทากัน  
และการจัดหาการแสดงโชวตางๆ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและ วีดีโอ (Multimedia)  
และ ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ รองลงมา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก คือ การจัดหาและจัดเตรียมสถานท่ีในการจัดงาน การจัดหาและจัดเตรียมสถานท่ีในการ
จัดงาน เทากัน  และการจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานท่ีบริเวณการจัดงาน ถายบันทึกเทป/วีดีโอ/
บันทึกเสียง  

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิงกิจกรรม (Events 
Marketing)  และการจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)  มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก  คือ มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแต
ละงาน  รองลงมาคือ ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร  และ
งบประมาณการจัดงาน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ราคาท่ี
ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตาม
ความตองการขององคกร เทากัน  รองลงมาคือ งบประมาณการจัดงาน  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร รองลงมา มีเง่ือนไข
ในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแตละงาน และงบประมาณการจัดงาน  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร 
รองลงมา มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแตละงาน และงบประมาณการจัดงาน   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและวีดีโอ (Multimedia)  
และ ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ ราคาท่ียืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร รองลงมาคือ มี
เง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแตละงาน และงบประมาณการจัดงาน  

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิงกิจกรรม 
(Events Marketing)  และการจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)  มีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail 
รองลงมาคือ มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการท่ีมีให และมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุดในระดับมาก คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ 
สามารถติดตอไดทาง E-mail มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให เทากัน รองลงมา
คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท และมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมากลําดับ
แรก คือ มีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยู
ในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail รองลงมา มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดใน
ระดับมาก คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท  และมีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและ
บริการที่มีให  
 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการการโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)Planning มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ีย
สูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail รองลงมามีความพึง
พอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก คือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท มีเว็ปไซดใหบริการ
แนะนํากิจการและบริการที่มีให เทากัน และมีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและ วีดีโอ (Multimedia)  
และ ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
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ระดับมากที่สุด คือ สามารถติดตอไดทาง E-mail รองลงมาคือ ความสะดวกในการติดตอทาง
โทรศัพท มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให เทากัน  และมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก คือ มีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิง
กิจกรรม (Events Marketing)  และ การจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)  มี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีการเผยแพรขาวสารการจัดงาน
ใหลูกคาอยางท่ัวถึง  รองลงมาคือมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ และมีการส่ือสารผานส่ือ
ตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ  และ
ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมาก คือมีการ
เผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง   รองลงมาคือ มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ 
และ มีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีได
มาตรฐานและนาเช่ือถือ และชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือมีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และชวยลูกคาในการ
ประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน เทากัน รองลงมา คือมี
รายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ   และมีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของ
สินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน รองลงมาคือ ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือ
ส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน  และมีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ และมีการ
ส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและ
นาเช่ือถือ เทากัน และมีสวนลด   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและ วีดีโอ (Multimedia)  
และ ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
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ระดับมาก คือชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท 
เปนตน  รองลงมามีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง และมีรายการสงเสริมการ
ขายท่ีนาสนใจ  และมีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือบริการของ
บริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ   

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิงกิจกรรม (Events 
Marketing)  และ การจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)   มีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได 
รองลงมาคือ พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย พนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ พนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม เทากัน และพนักงานมี
กิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ พนักงานมี
กิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจ
งาย พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ เทากัน รองลงมาคือ พนักงานใหบริการลูกคา
อยางเทาเทียม จํานวนพนักงานมีเพียงพอกับการใหบริการ เทากัน  และจํานวนพนักงานมีเพียงพอ
กับการใหบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก  ซ่ึงอยูใน
ระดับมากท่ีสุด คือ พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย   รองลงมามี
ความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก คือ พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได  และ
พนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยท่ีดี พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
พนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม เทากัน   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย  
รองลงมาคือ พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได  และพนักงานใหบริการลูกคาอยางเทา
เทียม   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและ วีดีโอ (Multimedia) 
ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด  3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับ
มากท่ีสุด คือ พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย พนักงานมีความ
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ซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได เทากัน รองลงมามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดในระดับมาก คือ 
พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได และพนักงานมีความรูความสามารถ มีความชํานาญใน
วิชาชีพ และมีความสามารถในการใหบริการ พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ จํานวน
พนักงานมีเพียงพอกับการใหบริการ เทากัน   

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การตลาดเชิง
กิจกรรม (Events Marketing)  และการจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)มี
ความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือ
จัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ รองลงมาคือ มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมด
ใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน และมีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความ
พอใจ และงบประมาณ   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling)  มีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ มีบริการ
หลายรูปแบบใหลูกคาได  รองลงมาคือ มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน 
ฯลฯ  และในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ี
เสนอแผนงานกับองคกรไว  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ มีข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปนระบบมีมาตรฐาน มีการประเมินผล
การจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน มีความพรอมใน
ดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน รองลงมาคือ ในกระบวนการทํางานได
ดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว มีบริการ
หลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ เทากัน และมีกระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงานท่ีใหบริการในวันจัดงาน   
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3  
ลําดับแรก  ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน 
ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ีเสนอแผนงานกับองคกรไว รองลงมาคือ มีความพรอมในดานตางๆ มี
บริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ เทากัน  และมีการ
ประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน  
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 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ ส่ือรวมของเสียง กราฟฟคและ วีดีโอ (Multimedia) 
ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับ
มาก คือ ในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามท่ี
เสนอแผนงานกับองคกรไว มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน 
รองลงมาคือ มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ มี
กระบวนการในการควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงานท่ีใหบริการในวันจัดงาน เทากัน  และ
มีข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปนระบบมีมาตรฐาน มีการประเมินผลการจัดงานและ
สรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัดงานเสร็จส้ิน เทากัน  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางภายภาพ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีใช
บริการ การตลาดเชิงกิจกรรม (Events Marketing)  และการจัดกิจกรรมการตลาดตอเนื่องในพื้นท่ี
ขาย (Road Show)Show มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความ
แตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน รองลงมาคือ มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน  และการ
แตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณและมีความนาเช่ือถือ รูปแบบเทคนิคการวางแผนในการจัดงาน 
เทากัน 
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอ
สินคา (Modeling) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความ
แตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  รองลงมาคือ การจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออ
แกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ การแตงกายของ
พนักงานเปนเอกลักษณและมีความนาเช่ือถือ มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน เทากัน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การออกแบบกราฟฟค (Graphic Design) และ 
ความคิดสรางสรรคผลงาน (Creativity)  มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูใน
ระดับมาก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  รองลงมาคือ รูปแบบเทคนิคการ
วางแผนในการจัดงาน มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน เทากัน  และการจัดตกแตงสถานท่ีภายใน
ของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ การโฆษณา (Advertising) และการประชาสัมพันธ 
(Public relation)  และ การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 
ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน รองลงมาคือ 
มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน และรูปแบบเทคนิคการวางแผนในการจัดงาน  
 ผูตอบแบบสอบถามท่ีใชบริการ  (Multimedia) ระบบแสง สี เสียง (Light & Sound)  
มีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับแรก ซ่ึงอยูในระดับมาก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการ
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สรางสรรคงาน มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน เทากัน  รองลงมาคือ รูปแบบเทคนิคการวางแผน
ในการจัดงาน  และการจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มี
เอกลักษณ เพิ่มความนาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ  
 
อภิปรายผล 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี 
ออแกไนเซอร จํากัด  สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมการตลาดบริการ (ศิริวรรณ      
เสรีรัตน และคณะ, 2546)  ซ่ึงประกอบดวยดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานราคา  ดานสถานท่ีจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังนี ้
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษา
ของวริณญา  ศรีวาลัย  (2551) ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัด
เชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัย
ดานกระบวนการ  และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศรวัลย  สมสวัสดิ์ (2551) ไดทําการศึกษา
เร่ืองการเลือกใชธุรกิจบริการจัดงานของผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหม   ท่ีผลการศึกษาพบวา
ลูกคาใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ปจจัยดานราคา    

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุด ซ่ึงอยูในระดับมากลําดับแรก
คือ การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ การจัดตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน และการจัด
ดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  
ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ รูปแบบ เทคนิค  การวางแผนจัดงาน 
วิธีการนําเสนอท่ีนาสนใจ    

ปจจัยดานราคา  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับมากลําดับแรกคือ ราคาท่ี
ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการขององคกร มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวด
ราคาแตละงาน ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรม
ลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาปจจัยดานราคาพบวาผูตอบ
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แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคืองบประมาณการจัดงานขององคกรมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริษัทออแกไนเซอร     

ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก 
สามารถติดตอไดทาง E-mail  ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ได
ศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท       

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับมาก 
ลําดับแรก คือ มีการส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคา หรือบริการของบริษัท
ท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ได
ศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ บริษัทออแกไนเซอรมีการเผยแพรขาวสาร
การจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง    

ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับมาก ลําดับแรกคือ 
พนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจได   ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ วริณญา            
ศรีวาลัย  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัดเชียงใหม  ผล
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ บุคลากรของแอแก
ไนเซอรมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมีความรูความสามารถและมีทักษะในการแกไขเหตุการณเฉพาะ
หนาไดดี       

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยูในระดับมาก
ลําดับแรก คือ มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ  และมีบริการหลาย
รูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และงบประมาณ ได   ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรในจังหวัด
เชียงใหม  ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ  มี
ความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัดงานท้ังอุปกรณ ทีมงาน      

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ในปจจัยยอยพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียสูงสุดซ่ึงอยู
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ในระดับมากลําดับแรก คือ ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน  ซ่ึงไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วริณญา  ศรีวาลัย  (2551)  ไดศึกษาพฤติกรรมลูกคาธุรกิจในการจางออแกไนเซอรใน
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากลําดับแรกคือ  
เคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัย ครบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทํา
และผลิตรายการเปนตน  
 ท้ังนี้จากผลการศึกษาท่ีสวนใหญจะไมสอดคลองกันเนื่องจากยังไมมีผูใดท่ีศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยตรง  และจะเห็นไดวาในส่ิงท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากซ่ึงบริษัท คิดดี ทําดี แรง
ดี ออแกไนเซอร จํากัด ทําไดดีในสวนนี้  
 
ขอคนพบ 
 จากการศึกษาพบวาเหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ บริษัท  คิดดี ทําดี 
แรงดี ออแกไนเซอร จํากัด นอยกวาดานอ่ืนคือช่ือเสียง และความหลากหลายของประเภทบริการ  
และแหลงขอมูลท่ีทําใหทราบขอมูลบริษัทนอยกวาดานคือพนักงานของบริษัท และนิตยสาร   
 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมาก  โดยปจจัยท่ีมีความพึงพอใจลําดับสุดทายคือ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ   จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับมากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจ 3 ลําดับสุดทายคือ การออกแบบ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ อาทิ สปอตวิทยุ ส่ือประชาสัมพันธทางโทรทัศน  การประสานงานและเชิญ
ดารา/นักรอง/นักแสดง/ผูมีช่ือเสียงมารวมเปดงาน การจัดหาและจัดเตรียมของท่ีระลึกสําหรับ
ผูรวมงาน 

 เม่ือจําแนกตามประเภทของบริการท่ีใช พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการ 
กิจกรรมคัดเลือกจัดหา พิธีกร นักแสดง ผูนําเสนอสินคา (Modeling)  มีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุดในเร่ือง การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ  การจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน 
จัดทํา Presentation ในการเปดตัว และ การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน  ในขณะท่ีกลุม
ผูใชบริการอื่นมีความพึงพอใจในระดับมาก   นอกจากนั้นยังพบวายังมีผูตอบแบบสอบถามท่ีให
ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในเกือบทุกปจจัยยอยโดยเฉพาะในดานการออกแบบผลิต
ส่ือประชาสัมพันธ อาทิ สปอตวิทยุ ส่ือประชาสัมพันธทางโทรทัศน 

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกปจจัยยอย  โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียเปนลําดับสุดทาย คือ งบประมาณการ
จัดงาน   
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 ปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับระดับปานกลางในเร่ือง ท่ีจอดรถกวางขวางสะดวก     เม่ือจําแนกตามเพศ  และ
งบประมาณท่ีใชในการสงเสริมการตลาด  และกิจกรรมท่ีใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในเร่ืองท่ีจอดรถกวางขวางสะดวกเหมือนกัน   

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจในระดับปานกลางเร่ือง มีของแถม  เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาเพศหญิงมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางในเร่ือง มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ    และเม่ือจําแนกตามตามกิจกรรมท่ีใช
บริการพบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับปานกลางในเร่ือง มีรายการสงเสริมการขายที่
นาสนใจ และการมีของแถม เชนกัน นอกจากนั้นยังระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางและ
ระดับนอยเกือบทุกปจจัยยอย 
 ปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจลําดับสุดทายคือ จํานวนพนักงานมีเพียงพอ
กับการใหบริการ    เม่ือจําแนกตามเพศ พบวาเพศชายมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง 
พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย และพนักงานมีความซ่ือสัตย 
นาเช่ือถือวางใจได ในขณะท่ีเพศหญิงมีความพึงพอใจทุกปจจัยยอยในระดับมาก  และเม่ือจําแนก
ตามงบประมาณท่ีใชในการสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีงบประมาณท่ีใชในการ
สงเสริมการตลาดตํ่ากวา 200,000 บาท มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง พนักงานให
คําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาท่ีสุภาพ และเขาใจงาย และพนักงานมีความซ่ือสัตย นาเช่ือถือวางใจ
ได ในขณะท่ีผูท่ีใชงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 200,000 บาทข้ึนไปมีความพึงพอใจทุก
ปจจัยยอยในระดับมาก 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียเปนลําดับสุดทาย
ในเร่ือง  มีข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน และเม่ือจําแนกตาม
เพศ  ตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาดและกิจกรรมท่ีใชบริการพบวามีความพึงพอใจใน
ระดับมากเชนกัน  นอกจากนั้นยังระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางและระดับนอยเกือบทุก
ปจจัยยอย 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจเกือบทุกปจจัยยอยในระดับมาก แตมีปจจัยยอยท่ีมีความพึงพอใจมี
คาเฉล่ียในระดับปานกลางคือ  มีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัยควบวงจร อาทิ หอง
บันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ เปนตน    และเม่ือจําแนกตามงบประมาณใน
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การสงเสริมการตลาด  และกิจกรรมท่ีใชบริการ  พบวามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง
ในเร่ืองนี้เชนกัน 

นอกจากนั้นยังพบวายังมีผูตอบแบบสอบถามท่ีใหระดับความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ในเกือบทุกปจจัยยอยโดยเฉพาะในดานการมีเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัย
ควบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ เปนตน     

สําหรับความพึงพอใจเม่ือจาํแนกตามเพศ  งบประมาณท่ีใชในการสงเสริมการตลาด 
และบริการที่ใช  ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงสุดลําดับแรกในแตละดานดังแสดงใน
ตารางท่ี 39 – 41  

 

ตารางท่ี 39 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุดลําดับแรก  
จําแนกตามเพศ 
 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ เพศ 

ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ 
การจัดหาพิธีกรดํา เ นินรายการ 
(4.38:มาก) 

การจัดดํา เ นินรายการกิจกรรม
ตลอดงาน  และ การจัดแตกแตง
บูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน 
เทากัน (4.07:มาก) 

ปจจัยดานราคา 

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนได
ตามความตองการขององคกร 
                              (4.31:มาก) 

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนได
ตามความตองการขององคกร  มี
เง่ือนไขในการชําระเงินแบงตาม
งวดราคาแตละงาน เทากัน 
                               (4.07:มาก) 

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย 

สามารถติดตอไดทาง E-mail  และ 
มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการ
และบริการท่ีมีให  เทากัน 
                               (4.81:มากที่สุด) 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 
                         (4.50:มากที่สุด) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

มีรายการสงเสริมการขายท่ีนาสนใจ  
และมีการสื่ อสารผ านสื่ อต างๆ 
เพ่ือใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคา
ห รื อ บ ริ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ ไ ด
มาตรฐานและนาเช่ือถือ  เทากัน 
                                  (4.06:มาก) 

มีการสื่อสารผานสื่อตางๆ เพ่ือให
ลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือ
บริการของบริษัทที่ไดมาตรฐาน
และน า เ ช่ื อ ถือ   มีก าร เผยแพร
ขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยาง
ทั่วถึง                         (3.64:มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 
พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตอง
ใชภาษาที่สุภาพ และเขาใจงาย  
                         (4.56:มากที่สุด) 

คื อ พ นั ก ง า น มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย 
นาเช่ือถือวางใจได      (4.43:มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
มีความพรอมในดานตางๆ เมื่อจัด
งานทั้งอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ  
                                  (4.31:มาก) 

มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาได
เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม พ อ ใ จ  แ ล ะ
งบประมาณ                  (4.14:มาก) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน 
                                  (4.19:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมในการ
สรางสรรคงาน               (4.21:มาก) 
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 จากตารางท่ี 39 พบวาระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สูงสุดลําดับแรกจําแนกตามเพศสวนใหญแตกตางกันในทุกดาน    
 
 
ตารางท่ี 40 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุดลําดับแรก  
จําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาด 
 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ งบประมาณในการสงเสริมการตลาด 

ตํ่ากวา 200,000 บาท 200,000 บาทขึ้นไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ 
การจัดดํา เ นินรายการกิจกรรม
ตลอดงาน                    (4.39:มาก) 

การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ 
                                (4.33:มาก) 

ปจจัยดานราคา 
ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนได
ตามความตองการขององคกร  
                                   (4.39:มาก) 

มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตาม
งวดราคาแตละงาน        (4.00:มาก) 

ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนาย 
สามารถติดตอไดทาง E-mail 

                           (4.78:มากที่สุด) 
สามารถติดตอไดทาง E-mail 
                          (4.50:มากที่สุด) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

มีการสื่อสารผานสื่อตางๆ เพ่ือให
ลูกคาเห็นคุณภาพของสินคาหรือ
บริการของบริษัทที่ไดมาตรฐาน
และนาเช่ือถือ                 (4.00:มาก) 

ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธใน
สื่ อ โ ท ร ทั ศ น  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน   

(4.00:มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 

พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตอง
ใชภาษาที่สุภาพ และเขาใจงาย และ
พนักงานมีความซื่อสัตย นาเช่ือถือ
วางใจได              (4.50:มากที่สุด) 

พนักงานมีความซื่อสัตย นาเช่ือถือ
วางใจได                     (4.42:มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

มีการประเมินผลการจัดงานและ
สรุปขาวสารท้ังหมดใหแกองคกร 
เมื่อดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น และ
มีความพรอมในดานตางๆ เมื่อจัด
งานทั้งอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน 
                                 (4.17:มาก) 

มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาได
เ ลื อ ก ต า ม ค ว า ม พ อ ใ จ  แ ล ะ
งบประมาณ                 
 
 

(4.25:มาก) 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน 
                                       (4.06:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมในการ
สรางสรรคงาน               (4.42:มาก) 
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จากตารางท่ี 40  พบวาระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สูงสุดลําดับแรกจําแนกตามงบประมาณในการสงเสริมการตลาดสวนใหญแตกตางกันเกือบทุกดาน  
ยกเวนดานปจจัยดานสถานท่ีจัดจําหนาย  
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ตารางที่ 41 แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุดลําดับแรก  จําแนกตามบริการที่ใช 
 บริการที่ใช 

events marketing 
& Road show 

modeling 
graphic design & 

Creativity 

advertising &PR 
&Strategic Planning 

 

Multimedia& 
Light & sound 

ปจจัยดานผลิตภณัฑ/บริการ 

ก า ร จั ดห าพิ ธี ก ร ดํ า เ นิ น
รายการ และการจัดแตกแตง
บูท/เวที/สถานที่บริเวณการ

จัดงาน เทากัน     (4.38:มาก) 

ก า ร จั ดห าพิ ธี ก ร ดํ า เ นิ น
รายการ          
 

(4.75:มากที่สุด) 

ก า ร จั ดห าพิ ธี ก ร ดํ า เ นิ น
รายการ                  
 

(4.36:มาก) 

ก า ร จั ดห าพิ ธี ก ร ดํ า เ นิ น
รายการ                  
 

(4.27:มาก) 

ก า ร จั ด ห าพิ ธี ก ร ดํ า เ นิ น
รายการ         
 

 (4.63:มากที่สุด) 

ปจจัยดานราคา 

มีเ งื่อนไขในการชําระเงิน
แบงตามงวดราคาแตละงาน 
                              
 
 

(4.29:มาก) 

ราคาที่ยืดหยุนและรับเปลี่ยน
ไดตามความตองการของ
องคกร ราคาที่ยืดหยุนและ
ปรับเป ลี่ยนไดตามความ
ตองการขององคกร เทากัน 

                            (4.25:มาก) 

ร า ค า ที่ ยื ด ห ยุ น แ ล ะ
ปรับเป ลี่ยนไดตามความ
ตองการขององคกร 
                        
 

      (4.09:มาก) 

ร า ค า ที่ ยื ด ห ยุ น แ ล ะ
ปรับเปลี่ ยนไดตามความ
ตองการขององคกร 
                  
 

            (4.00:มาก) 

ร า ค า ที่ ยื ด ห ยุ น แ ล ะ
ปรับเปลี่ ยนไดตามความ
ตองการขององคกร 
               
 

               (4.25:มาก) 

ปจจัยดานสถานทีจ่ัด
จําหนาย 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 
 
 
 

                    (4.71:มากที่สุด) 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 
มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํา
กิจการและบริการที่ มี ให 
เทากัน            

(4.88:มากที่สุด) 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 
                  
 
 

    (4.64:มากที่สุด) 

สามารถติดตอไดทาง E-mail 
                   
 

   

(4.64:มากที่สุด) 

สามารถติดตอไดทาง E-mail  
                    
 

  

 (4.67:มากที่สุด) 
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ตารางที่ 41 (ตอ) แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุดลําดับแรก  จําแนกตามบริการที่ใช 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

บริการที่ใช 

events marketing 
& Road show 

modeling 
graphic design & 

Creativity 

advertising &PR 
&Strategic Planning 

 

Multimedia& 
Light & sound 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

มีการเผยแพรขาวสารการจัด
งานใหลูกคาอยางทั่วถึง  

   
 
 
 

(3.95:มาก) 

มีการเผยแพรขาวสารการจัด
งานใหลูกคาอยางทั่วถึง 
 
 
 
 

                            (4.00:มาก) 

มีการเผยแพรขาวสารการจัด
งานใหลูกคาอยางทั่วถึง และ
ช ว ย ลู ก ค า ใ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น สื่ อ
โ ท ร ทั ศ น  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ 
อินเตอร เน็ต  ปายคัทเอาท 

เปนตน เทากัน    (3.82:มาก) 

ช ว ย ลู ก ค า ใ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น สื่ อ
โ ท ร ทั ศ น  สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ 
อินเตอร เน็ต  ปายคัทเอาท 
เปนตน                  
 

(3.93:มาก) 

ช ว ย ลู ก ค า ใ น ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ น สื่ อ
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ 
อินเตอร เน็ต  ปายคัทเอาท 
เปนตน              
 

  (4.00:มาก) 

ปจจัยดานบุคลากร 

พนักงานมีความ ซื่อ สัตย 
นาเชื่อถือวางใจได 
                             

(4.48:มาก) 

พนักงานมีกิ ริ ยามารยาท 
สุ ภ า พ  แล ะ อั ธ ย า ศั ย ที่ ดี 
พนักงานใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตองใชภาษาที่สุภาพ และ
เขาใจงาย พนักงานมีความ
ก ร ะ ตื อ รื อ ร น ใ น ก า ร
ใหบริการ เทากัน   

(4.38:มาก) 

พนักงานใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตองใชภาษาที่สุภาพ และ
เขาใจงาย       
 
 
 
 

(4.55:มากที่สุด) 

พนักงานใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตองใชภาษาที่สุภาพ และ
เขาใจงาย             
 
 
 
 

 (4.47:มาก) 

พนักงานใหคําปรึกษาอยาง
ถูกตองใชภาษาที่สุภาพ และ
เขาใจงาย พนักงานมีความ
ซื่อสัตย นาเชื่อถือวางใจได 
เทากัน            
 
 

(4.50:มากที่สุด) 
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ตารางที่ 41 (ตอ) แสดงสรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสูงสุดลําดับแรก  จําแนกตามบริการที่ใช 
 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

บริการที่ใช 

events marketing 
& Road show 

modeling 
graphic design & 

Creativity 

advertising &PR 
&Strategic Planning 

 

Multimedia& 
Light & sound 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ 

มีความพรอมในดานตางๆ 
เมื่อจัดงานทั้งอปุกรณ 
ทีมงาน ฯลฯ                       

(4.10:มาก) 

มีบริการหลายรูปแบบให
ลูกคาได                 

 

(4.25:มาก) 

มีขั้นตอนการนําเสนอ
ผลงานใหองคกรอยางเปน
ระบบมีมาตรฐาน มีการ
ประเมินผลการจัดงานและ
สรุปขาวสารทั้งหมดใหแก
องคกร เมื่อดําเนนิการจัด
งานเสร็จสิ้น มีความพรอม
ในดานตางๆ เมื่อจัดงานทั้ง
อุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน   

(4.09:มาก) 

ในกระบวนการทาํงานได
ดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป
ตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรง
ตามที่เสนอแผนงานกับ
องคกรไว             

(4.33:มาก) 

ในกระบวนการทํางานได
ดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป
ตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรง
ตามที่ เ สนอแผนงานกั บ
องคกรไว มีความพรอมใน
ด านต างๆ  เ มื่อ จัดงานทั้ ง
อุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ เทากัน 

   

(4.13:มาก) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงาน 

   

(4.19:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงาน 

   

(4.38:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงาน 

   

(4.09:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงาน 

   

(4.33:มาก) 

ความแตกตางแปลกใหมใน
ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค ง า น 
มาตรฐานและคุณภาพการจัด
งาน เทากัน                    

(4.13:มาก) 
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จากตารางท่ี 41  พบวาระดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สูงสุดลําดับแรกจําแนกตามบริการที่ใช สวนใหญแตกตางกันเกือบทุกดานยกเวนดานปจจยัดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 
ตารางท่ี  42  สรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จากนอยไปหามาก 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มีที่จอดรถกวางขวาง สะดวก สถานที่จัดจําหนาย 3.00 ปานกลาง 

มีของแถม การสงเสริมการตลาด 3.30 ปานกลาง 

มีเครื่องมือ อุปกรณในการใหบริการท่ีทันสมัยควบ
วงจร อาทิ หองบันทึกเสียง สตูดิโอสําหรับถายทํา
และผลิตรายการ เปนตน 

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 3.40 

ปานกลาง 

มีสวนลด การสงเสริมการตลาด 3.60 มาก 

การออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ อาทิ สปอตวิทยุ 
สื่อประชาสัมพันธทางโทรทัศน ผลิตภัณฑ 3.63 

มาก 

การประสานงานและเชิญดารา/นักรอง/นักแสดง/ผูมี
ช่ือเสียงมารวมเปดงาน ผลิตภัณฑ 3.70 

มาก 

การจัดหาและจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับผูรวมงาน ผลิตภัณฑ 3.73 มาก 

การประสานงานและเชิญแขก/ลูกคาขององคกรเขา
รวมงาน ผลิตภัณฑ 3.77 

มาก 

มีรายการสงเสริมการขายที่นาสนใจ การสงเสริมการตลาด 3.77 มาก 

ชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในสื่อโทรทัศน สื่อ
สิ่งพิมพ อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท เปนตน การสงเสริมการตลาด 3.77 

มาก 

มีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางทั่วถึง การสงเสริมการตลาด 3.80 มาก 

การแตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณและมีความ
นาเช่ือถือ 

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 3.80 

มาก 

การประสานงานและเชิญสื่อมวลชนเขารวมทําขาว ผลิตภัณฑ 3.83 มาก 

ใชบริการดานการจัดเอฟเฟคตางๆ เชน พลุ เลเซอร 
ลูกโปง บอลลูน ผลิตภัณฑ 3.87 

มาก 

มีการสื่อสารผานสื่อตางๆ เพ่ือใหลูกคาเห็นคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของบริษัทที่ไดมาตรฐษนและ
นาเช่ือถือ การสงเสริมการตลาด 3.87 

มาก 
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ตารางท่ี  42  สรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จากนอยไปหามาก 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดตกแตงสถานที่ภายในของธุรกิจออแกไนเซอร 
มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพ่ิมความนาเช่ือถือใน
การติดตอใชบริการ 

การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.87 มาก 

การวางแผนสื่อประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อาทิ 
วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ โปสเตอร คัทเอาท ฯลฯ 
เพ่ือใหกลุมลูกคาเปาหมายมารวมงาน 

ผลิตภัณฑ 3.90 มาก 

มีขั้นตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปน
ระบบมีมาตรฐาน 

กระบวนการใหบริการ 3.90 มาก 

รูปแบบเทคนิคการวางแผนในการจัดงาน 
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

3.90 มาก 

มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการใหบริการ
ของทีมงานที่ใหบริการในวันจัดงาน 

กระบวนการใหบริการ 3.93 มาก 

การออกแบบจัดทําโครงสรางติดต้ังบูท ผลิตภัณฑ 3.97 มาก 

ถายบันทึกเทป/วีดีโอ/บันทึกเสียง ผลิตภัณฑ 4.00 มาก 

งบประมาณการจัดงาน ราคา 4.00 มาก 

มีทําเลที่ต้ังอยูในแหลงชุมชนเขาถึงงาย สถานที่จัดจําหนาย 4.00 มาก 

การสรุป/ตามเก็บขาวสารเมื่อเสร็จงาน ผลิตภัณฑ 4.03 มาก 

จัดทํา Presentation ในการเปดตัว ผลิตภัณฑ 4.03 มาก 

จํานวนพนักงานมีเพียงพอกับการใหบริการ บุคลากร 4.03 มาก 

ในกระบวนการทํางานไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไป
ตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรงตามที่เสนอแผนงานกับ
องคกรไว 

กระบวนการใหบริการ 4.03 มาก 

การจัดหาและจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ผลิตภัณฑ 4.07 มาก 

การจัดหาการแสดงโชวตางๆ ผลิตภัณฑ 4.07 มาก 

การจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ ใหผูรวมงานไดรวมสนุก ผลิตภัณฑ 4.10 มาก 

พนักงานมีความรูความสามารถ มีความชํานาญใน
วิชาชีพ และมีความสามารถในการใหบริการ 

บุคลากร 4.10 มาก 
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ตารางท่ี  42  สรุประดับความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ  จากนอยไปหามาก 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ปจจัยหลัก คาเฉล่ีย 
ระดับความ
พึงพอใจ 

มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารท้ังหมด
ใหแกองคกร เมื่อดําเนินการจัดงานเสร็จสิ้น 

กระบวนการใหบริการ 4.10 มาก 

มาตรฐานและคุณภาพการจัดงาน 
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

4.10 มาก 

มีเง่ือนไขในการชําระเงินแบงตามงวดราคาแตละ
งาน 

ราคา 4.13 มาก 

มีความพรอมในดานตางๆ เมื่อจัดงานทั้งอุปกรณ 
ทีมงาน ฯลฯ 

กระบวนการใหบริการ 4.13 มาก 

มีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความ
พอใจ และงบประมาณ 

กระบวนการใหบริการ 4.13 มาก 

ความแตกตางแปลกใหมในการสรางสรรคงาน 
การสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ 

4.17 มาก 

การจัดหาพิธีกรดําเนินรายการ ผลิตภัณฑ 4.20 มาก 

การจัดแตกแตงบูท/เวที/สถานที่บริเวณการจัดงาน  ผลิตภัณฑ  4.20 มาก 

การจัดดําเนินรายการกิจกรรมตลอดงาน ผลิตภัณฑ 4.20 มาก 

ราคาที่ยืดหยุนและปรับเปล่ียนไดตามความตองการ
ขององคกร 

ราคา 4.20 มาก 

พนักงานมีกิริยามารยาท สุภาพ และอัธยาศัยที่ดี บุคลากร 4.33 มาก 

พนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ บุคลากร 4.33 มาก 

พนักงานใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม บุคลากร 4.33 มาก 

ความสะดวกในการติดตอทางโทรศัพท สถานที่จัดจําหนาย 4.43 มาก 

พนักงานใหคําปรึกษาอยางถูกตองใชภาษาที่สุภาพ 
และเขาใจงาย 

บุคลากร 4.43 มาก 

พนักงานมีความซื่อสัตย นาเช่ือถือวางใจได บุคลากร 4.47 มาก 

มีเว็ปไซดใหบริการแนะนํากิจการและบริการที่มีให สถานที่จัดจําหนาย 4.50 มาก 

สามารถติดตอไดทาง E-mail สถานที่จัดจําหนาย 4.67 มาก 
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ตารางท่ี 43 แสดงปญหาท่ีพบตามกิจกรรมบริการท่ีใช 
ปญหา กิจกรรมที่ใชบริการ 

-สถานที่จัดงานคอนขางแคบทําใหผูคนเขารวมงานไมสะดวกในการ
เยี่ยมชมบูทมีลูกคามาชมและชิมเครื่องด่ืมมากทําใหบางครั้งมีการบริการ
ลูกคาอยางไมทั่วถึง 

Event Marketing, Modeling, Graphic 
Design, Advertising &PR, Roadshow, 
Creativity 

- การเดินไปสรางโรงเรียนไมคอยสะดวก การดําเนินการสรางสภาพ
อากาศแปรปรวน ทําใหงานดําเนินไปชา แตชาวบานใหความชวยเหลือ
รวมมือเปนอยางดี 

Graphic Design, Advertising& PR, 
Roadshow 

-อาจจะมีการผิดพลาดทางการสื่อสารของทีมงานบางแตโดยรวมก็นาพึง
พอใจ   

Event Marketing 

อุปกรณการสื่อสารของพนักงานในวันงานมีไมเพียงพอ Event Marketing 
- ระบบเครื่องรูดการด บัตรเครดิต มีปญหาหลายราน Advertising & PR 
พนักงานแคชเชียรขาดความสามารถในการใหบริการ Advertising &PR 
เวลาเปด – ปด ไมตรงเวลา Advertising & PR 
รานบางรานอยูไกลจากตัวเมือง ทําใหเดินทางไมสะดวก Advertising & PR 
ความลาชาที่เกิดจากการประเมินผิดพลาดจากเทศบาล Advertising & PR 
การสงมอบ CD หลังจากเสร็จงานแลวจัดสงใหชามาก Advertising & PR, Modeling 
ทีมงานขาดประสบการณในการทํางานเก่ียวกับ กิจกรรม Road show ทํา
ใหการทํางานในชวงแรกไมราบล่ืน 

Road show 

ไมมีการแบงแยกหนาที่กันอยางชัดเจน ทําใหมีการกาวกายหนาที่และลืม
หนาที่ 

Road show  

การออกแบบทางกราฟฟค และการดําเนินการจริงมีความแตกตางจาก
แบบที่ไดตกลงไว 

Graphic Design, Event Marketing 

การดําเนินงานมีความลาชา Graphic Design, Event Marketing 
การดําเนินงานในชวงแรกคอนขางไมราบล่ืนมากนัก Graphic Design, Event Marketing 
เน่ืองจากวันจัดกิจกรรมมีผูเขารวมงานจํานวนมาก พรอมทั้งมีตารางโชว
ตัว ทําใหงานมีความวุนวาย ในเฉพาะชวงทํากิจกรรมรวมกับดารา 

Event Marketing 

การประสานงานกับเด็กที่ลงพ้ืนที่งานเพ่ือเช็คเวลาเขางานน้ันติดตอยาก
และเมื่อเวลามีเด็กลาหรือขาดในวันทํางานยังไมมีเด็กสํารองทํางานแทน
ทําใหงานตองขยายเวลาและลาชา 

Advertising &PR 

ขาดการติดตอกับซัพพลายเออร ฝายผลิตอุปกรณอยางสม่ําเสมอทําให
งานลาชา และติดต้ังอุปกรณลาชาเกินเวลาที่กําหนดทําใหลูกคาเกิดความ
ไมพอใจ 

Event Marketing, Modeling, Graphic 
Design, Creativity 

ซับพลายเออรขาดประสบการณ และเครื่องมืออุปกรณทําใหช้ินงานไม
เรียบรอย ไมตรงตามแบบและลาชา 

Road show 
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ขอเสนอแนะ   
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจท่ีมีตอบริการของบริษัทคิดดี ทําดี แรงดี 

ออแกไนเซอร จํากัดผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี ้
 ดานผลิตภัณฑ/บริการ  จากผลเฉล่ียท่ีไดมีคาเฉล่ียในระดับมากทุกปจจัย  ดังนั้น
บริษัทฯ จึงตองรักษามาตรฐานดานผลิตภัณฑ/บริการของบริษัทใหคงท่ีและดียิ่งข้ึน สําหรับปจจัย
ยอยท่ีอยูในระดับปานกลางควรปรับปรุงใหอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เชน ในดานการออกแบบ
ผลิตส่ือประชาสัมพันธ ควรใหมีความแตกตางและเดนกวาเปนท่ีถูกใจลูกคา  อาทิเชน  สปอตวิทยุ 
ส่ือประชาสัมพันธทางโทรทัศน การประสานงานและเชิญดารา/นักรอง/นักแสดง/ผูมีช่ือเสียง
มารวมเปดงาน  การประสานงานในการจัดกิจกรรมแตละคร้ังควรพิจารณาถึงความสอดคลองของ
งานท่ีจัดแสดง  รวมท้ังการเชิญแขกหรือลูกคาขององคกรเขารวมงาน  ควรจัดเตรียมสถานท่ีในการ
จัดงานใหพรอมและมีความเหมาะสมกับกับระดับของการจัดงาน 
 ดานราคา  สวนใหญทุกปจจยัยอยอยูในระดับมาก จึงตองรักษามาตรฐานดานราคาไว  

ดานสถานท่ีจัดจําหนาย  จากผลการศึกษาท่ีลูกคามีความพึงพอใจมีคาเฉล่ียตํ่าในเร่ือง
ของสถานท่ีจอดรถ  ดังนั้นในการจัดกิจกรรมแตละคร้ัง  บริษัทฯ ควรจัดหาสถานที่สําหรับไวให
ลูกคาจอดรถโดยเฉพาะและตองพิจารณาดานความสะดวกในการเดินทางของลูกคา   หากสถานท่ีท่ี
จัดงานมีท่ีจอดรถไมเพียงพอ  อาจพิจารณาในการเชาสถานท่ีใกลเคียงกับบริเวณท่ีจัดกิจกรรมไว
สําหรับใหลูกคาไดจอดรถ   

ดานการสงเสริมการตลาด   บริษัทฯควรสรางความพึงพอใจใหเพิ่มข้ึนโดยอาจมีการ
นําเสนอโปรโมช่ันพิเศษในชวงเทศกาลท่ีลูกคาชอบจัดงาน โดยมีสวนลด 10-20%   และมีรายการ
สงเสริมการขายท่ีนาสนใจ เชน ในกรณีท่ีลูกคาตองการจัดงาน ทางบริษัทฯจะออกแบบใหโดยลด
ราคาคาออกแบบให 50% และชวยลูกคาในการประชาสัมพันธในส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ 
อินเตอรเน็ต ปายคัทเอาท หรือมีการเผยแพรขาวสารการจัดงานใหลูกคาอยางท่ัวถึง ควรมีการ
โฆษณาเพิ่มมากข้ึน โดยผานทางโทรทัศน  หนังสือพิมพ  จดหมาย  แผนผับ  วิทยุ เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมของทางบริษัท  การส่ือสารผานส่ือตางๆ เพื่อใหลูกคาเห็นคุณภาพของสินคา หรือบริการ
ของบริษัทท่ีไดมาตรฐานและนาเช่ือถือ 
 ดานบุคลากร  อบรมพนักงาน โดยจัดสงพนักงานไปอบรมตามสถาบันฝกอบรม 
เกี่ยวกับงานท่ีแตละฝายเกี่ยวของ เพื่อความเช่ียวชาญในแตละดานรวมไปถึงการบริการท่ีตองมีใจ
ดานบริการ (Sever mime) ตองคัดจากผูมีความเช่ียวชาญกิจกรรมเฉพาะดาน   

ดานกระบวนการใหบริการ    บริษัทฯควรสรางความพึงพอใจใหเพิ่มข้ึน     โดยมี
ข้ันตอนการนําเสนอผลงานใหองคกรอยางเปนระบบ มีมาตรฐาน มีความพรอมในดานตางๆ เม่ือจัด
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งานท้ังอุปกรณ ทีมงาน ฯลฯ  และมีบริการหลายรูปแบบใหลูกคาไดเลือกตามความพอใจ และ
งบประมาณ   มีการประเมินผลการจัดงานและสรุปขาวสารทั้งหมดใหแกองคกร เม่ือดําเนินการจัด
งานเสร็จส้ิน ในกระบวนการทํางาน ไดดําเนินงานตางๆ ใหเปนไปตามแผน ใหสําเร็จลุลวงตรง
ตามที่เสนอแผนงานกับองคกรไว   มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพการใหบริการของทีมงาน
ท่ีใหบริการในวันจัดงาน  
 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  บริษัทฯควรสรางความพึงพอใจให
เพิ่มข้ึน    โดยจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณในการใหบริการที่ทันสมัยควบวงจร อาทิ หองบันทึกเสียง 
สตูดิโอสําหรับถายทําและผลิตรายการ  เปนตน  นอกจากนั้นควรสรางความแตกตางแปลกใหมใน
การสรางสรรคงาน  ท้ังมาตรฐานและ คุณภาพการจัดงาน   รูปแบบเทคนิค การวางแผนในการจัด
งาน   การจัดตกแตงสถานท่ีภายในของธุรกิจออแกไนเซอร มีความสวยงาม มีเอกลักษณ เพิ่มความ
นาเช่ือถือในการติดตอใชบริการ รวมท้ังการแตงกายของพนักงานเปนเอกลักษณและมีความ
นาเช่ือถือ  
 นอกจากนั้นควรใหความสําคัญในการแกไขปญหาท่ีลูกคาแตละกลุมพบ  เชน กลุม
ลูกคาท่ีใชบริการ  ดานการตลาดเชิงกิจกรรม (Events Marketing)ท่ีจะพบปญหาในเร่ืองของสถานท่ี
จัดงานท่ีคอนขางแคบทําใหผูคนเขารวมงานไมสะดวกในการเยี่ยมชมบูทซ่ึงมีลูกคามาชมและชิม
เคร่ืองดื่มมากทําใหบางคร้ังมีการบริการลูกคาอยางไมท่ัวถึง ควรตองส่ังอาหารและเคร่ืองดื่มทุก
อยางสํารองไวอีกประมาณ 10% ของผูรวมงาน  รวมถึงสถานท่ีจัดงานตองเหมาะสมกับงานและ
ผูรวมงาน  และควรจัดเตรียมอุปกรณส่ือสารใหตรงกับจํานวนผูรับผิดชอบในแตละสวน  สําหรับ 
กลุมลูกคาท่ีใชบริการ ดานการตลาดเชิงกิจกรรม (Events Marketing) และการจัดกิจกรรมการตลาด
ตอเนื่องในพื้นท่ีขาย (Road Show)ท่ีเปนสวนของกิจกรรมท่ีทําเพื่อสังคมพบวาการเดินไปสถานท่ี
จัดงานไมสะดวก ดังนั้นทางบริษัทตองสํารวจเสนทางไปยังสถานท่ีจัดงานลวงหนารวมท้ังพาหนะ
ท่ีจะใชเพื่อใหงานดําเนินไปตรงเวลาสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะในการเลือกทีมงานตองมีความรู
และประสบการณในกิจกรรมท่ีทํา  รวมถึงมีการแบงหนาท่ีของแตละฝายยังชัดเจนมีอุปกรณท่ี
จะตองใชครบและทันสมัยมีการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณกอนวันงานตลอดจนถึงการ
คิดเงินในวันงานตองรวดเร็วและถูกตองตามแผนงานท่ีเสนอใหลูกคา  หากมีปญหาตองดําเนินการ
แกไขใหลูกคาอยางรวดเร็ว  ควรมีการตรวจสอบ คัดเลือกและฝกอบรมพนักงานท่ีใหบริการ รวมถึง
มนุษยสัมพันธของพนักงานท่ีใหบริการ  โดยตองเนนถึงการฝกอบรมในการใหบริการที่ดี 
นอกจากนี้ตองสรางความพึงพอใจใหลูกคาโดยเนนการใชการรับฟง คําแนะนําและขอเสนอแนะ
ของลูกคา โดยการสํารวจขอมูลของลูกคาและเปรียบเทียบขอมูลเพื่อใหไดรับขอมูลเพื่อใชในการ
แกไขปรับปรุงบริการใหดีข้ึน  


