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ช่ือเร่ืองการค้นคว้าแบบอสิระ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม จ านวน 400 ราย ท าการเลือกตวัอย่างโดยการสุ่มแบบเป็นชั้นภูมิ ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รูปแบบของธุรกิจบริษทัจ ากดั ธุรกิจภาคการบริการ ระยะเวลาท่ีเปิด
ด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท เคยใชบ้ริการธุรกิจโฆษณา 
ส่ือโฆษณาท่ีเห็นว่าท่ีเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจของตน คือ ส่ือใบปลิว / โบชวัร์ ความถ่ีในการใช้
ส่ือโฆษณาโดยเฉล่ีย มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี งบประมาณต่อปีท่ีใชใ้นการจดัท าส่ือโฆษณา คือ 40,001 
– 60,000 บาท บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา คือ ตวัเอง สาเหตุ
ในการเลือกใชส่ื้อโฆษณาในธุรกิจ คือ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัธุรกิจโฆษณา ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัธุรกิจโฆษณาจากการมีบุคคลแนะน า 
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ผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัในระดับมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานท่ี และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดแต่ละปัจจยัไดแ้ก่  

ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร คือ พนกังานท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี  
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ คือ การท่ีธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ  
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ  
ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ  
ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการ คือการผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา  
ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ี คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร  
ปัจจยัย่อยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ คือ การมีระบบรักษาความ
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring important service marketing mix factors 
affecting entrepreneurs of small and medium sized enterprises towards selecting advertising 
agencies in Mueang Chiang Mai District. Data collection was compiled from the distribution of 
questionnaires to 400 entrepreneurs in Mueang Chiang Mai District by using stratified random 
sampling method. The given data were then analyzed by descriptive statistics composing of 
frequency, percentage, and mean. 

Based upon the findings, most respondents were female with 31 – 40 years of age. Their 
educational level was Bachelor’s Degree. Their businesses were in the form of limited companies 
in service industry. Their businesses had operated for 6 -10 years. Their business earned 300,001 
– 400,000 baht a month. They used to employ services of advertising agencies. The media that 
they considered to be the most applicable for their businesses was brochures/flyers. They 
employed services of advertising agencies more than 10 times per year. Their advertising expense 
was 40,001 – 60,000 per year. The person who influenced their advertising agency selection  was 
themselves. The main point they considered when choosing advertising agencies was the good 
and close relationship with the advertising agencies. They knew about advertising agencies from 
recommendations. 
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According to the study, the service marketing mix factors which affected their 

advertising agency selection decision at high level were People, Product, Price, Promotion and 
Process, respectively. The service marketing mix factors which affected their advertising agency 
selection decision at medium level were Place and Physical Evidence, respectively.  

In terms of People, the topmost sub-factor affecting their decision was the hospitality of 
the staffs. 

In terms of Product, the topmost sub-factor affecting their decision was the 
comprehensiveness and effectiveness of the advertisement media. 

In terms of Price, the topmost sub-factor affecting their decision was the reasonable price 
comparing to other advertising agencies. 

In terms of Promotion, the topmost sub-factor affecting their decision was other 
supplementary services. 

In terms of Process, the topmost sub-factor affecting their decision was timeliness of 
work submission. 

In terms of Place, the topmost sub-factor affecting their decision was convenience of 
communication via phone and fax. 

In terms of Physical Evidence, the topmost sub-factor affecting their decision was 
security system on customer database. 
 


