บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
การส่ งเสริ มการตลาด ถือเป็ นปั จจัยส่ วนประสมตลาดสาคัญที่ขบั เคลื่อนให้ธุรกิจสามารถ
ดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่ น เนื่ องจากการประกอบธุ รกิจทุกประเภทล้วนมุ่งหวังที่จะขายสิ นค้าหรื อ
บริ การของธุรกิจให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรู ปของกาไรสู งสุ ด และการที่จะดึงดูดให้
ผูบ้ ริ โภคเข้ามาซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้น้ นั ผูป้ ระกอบการจาเป็ นจะต้องให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั สิ นค้าและ
บริ การของธุรกิจ เกิดความสนใจ เชื่อถือ และต้องการที่จะซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้น ๆ ด้วยเหตุน้ ี เอง
การโฆษณาจึ ง เข้า มามี บ ทบาทในการส่ ง เสริ มการตลาดของธุ ร กิ จ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากการ
โฆษณาถือเป็ นเครื่ องมือชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคได้มาสนใจและซื้ อสิ นค้าและบริ การนั้น ประกอบกับใน
ปัจจุบนั ที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น อีกทั้งยังมี
โอกาสรับสื่ อต่างๆ ได้อย่างทัว่ ถึง ผูป้ ระกอบธุรกิจจานวนมากจึงหันมาใช้ธุรกิจโฆษณากันมากขึ้น
เพื่อให้สินค้าและบริ การของตนเป็ นที่รู้จกั และยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของผูบ้ ริ โภคอย่าง
ต่อเนื่อง (อิงค์ควิต้ ี คู่มือผูป้ ระกอบการ, 2553: ออนไลน์)
ในอดีต การโฆษณามักถูกมองว่าเป็ นการลงทุนที่สิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรื อคุม้ ค่าแก่
การลงทุนในเม็ดเงินที่จ่ายลงทุนไป อีกทั้งทัศนคติในทางแง่ลบของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อสื่ อโฆษณาว่า
หลอกลวง และทาการโฆษณาในลักษณะที่ชวนเชื่อเกินไปจากความเป็ นจริ งที่ทางสิ นค้าหรื อบริ การ
มีอยูม่ าก จึงทาให้เจ้าของธุรกิจหลายรายโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจกับ
การทาโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ตอ้ งใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล อีกทั้งยังวัดผลสาเร็ จที่เกิด
จากการโฆษณาได้น้อยมาก ในขณะที่ธุรกิ จของตนเองเพิ่งจะเกิ ดใหม่และยังทากาไรได้น้อย จึง
หาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้วิธีการส่ งเสริ มการตลาดอื่นๆ เช่น การใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสี ย
มากกว่า แต่ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าทางด้านงานศึกษาวิจยั ที่เพิ่มขึ้น ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป
ทาให้แง่มุมที่มีต่อการโฆษณาดีข้ ึนตามลาดับ บรรดาผูป้ ระกอบธุรกิจต่างหันมาใช้การโฆษณาเป็ น
สื่ อในการเพิ่มยอดขายที่ สร้ างความสาเร็ จได้อย่างงดงาม ทาให้สื่อโฆษณากลายมาเป็ นรากฐาน
สาคัญที่ผูป้ ระกอบธุ รกิ จทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องเริ่ มพิจารณาและจัดทางบประมาณเพื่อการ
ลงทุน (อิงค์ควิต้ ี คู่มือผูป้ ระกอบการ, 2553 :ออนไลน์) โดยบริ ษทั นีลเส็น คอมปะนี จากัด รายงาน
การใช้งบโฆษณาผ่านสื่ อรวม 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2554) เปรี ยบเทียบช่วงเดียวกันปี 2553
มีอตั ราการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 12.93 หรื อมีมูลค่า 5.5 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็ นการใช้งบผ่านสื่ อ
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โทรทัศน์ มีมูลค่า 34.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 16.74 หนังสื อพิมพ์มีมูลค่า 8.09 ล้าน
บาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 7.76 นิ ตยสารมีมูลค่า 3.02 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ
30.80 สื่ อเคลื่อนที่ (Transit) มีมูลค่า 1.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 18.64 อินเทอร์เน็ตมี
มูลค่า 156 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 34.48 ในขณะที่สื่อวิทยุ มีมูลค่า 3,297 ล้านบาท
หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.40 และป้ ายโฆษณา มีมูลค่า 2,196 ล้านบาท หรื อลดลงคิดเป็ นร้อยละ
6.67 นอกจากนั้น บริ ษทั ที่ใช้งบโฆษณาสู งสุ ดในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2554 มีการใช้งบประมาณ
เพิ่มขึ้นทุกบริ ษทั เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน (สมาคมโฆษณาแห่ งประเทศไทย, 2554 :
ออนไลน์)
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่า SMEs (Small and Medium
Enterprises) เป็ นกาลังสาคัญในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็ นธุรกิจที่ครอบคลุม
กิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กิจการการผลิต กิจการการค้า และกิจการบริ การ ซึ่งขนาดของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมนี้ สามารถกาหนดจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ถาวร และสามารถกาหนดได้จาก
จานวนการจ้างงาน ซึ่ งแตกต่างกันในแต่ละประเภทของกิ จการ ในปั จจุบนั ธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีการเติบโตและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่ องจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและแปรปรวน รวมทั้งการที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีขนาดเล็ก
จึงต้องพยายามปรับตัวและวางแผนบริ หารให้สามารถอยูร่ อดได้ในสภาพธุรกิจในปั จจุบนั โดยการ
โฆษณาในปั จจุบนั นี้ มีบทบาทสาคัญในการเผลแพร่ ขอ้ มูลของสิ นค้าและบริ การนั้นๆ สู่ ผบู ้ ริ โภค
เพื่อทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจต่อสิ นค้าและบริ การของทางกิจการมากยิง่ ขึ้น
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เ ป็ นจัง หวัด ที่ มี ค วามเจริ ญทางเศรษฐกิ จ เป็ นอัน ดั บ สองรองจาก
กรุ งเทพมหานคร มีสาธารณูปโภค สิ่ งอานวยความสะดวก ศูนย์ราชการ แหล่งท่องเที่ยว และสถาน
ประกอบธุ รกิจจานวนมาก อีกทั้งยังมีการเจริ ญเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ในปี 2554 มีจานวนมากถึง
11,624 ราย ซึ่ งมีบทบาทเป็ นตัวช่ วยในการขับเคลื่อนกลไกทางเศรษฐกิจของจังหวัดและของ
ประเทศ โดยส่ วนมากเป็ นธุ รกิจเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจค้าส่ งค้าปลีก
ธุ รกิจการบริ การ และธุ รกิจเพื่อการท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่ (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554: ออนไลน์) ซึ่งการพิจารณาลงทุนเพื่อการส่ งเสริ มการตลาดผ่าน
การโฆษณา โดยหันมาใช้บริ การของธุรกิจโฆษณาในท้องถิ่น จึงเป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ SMEs ใน
จังหวัดเชียงใหม่ไม่อาจมองข้ามไปได้ในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจผลิตสื่ อโฆษณารายหนึ่ งในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ พบว่าปั ญหาสาคัญที่ประสบอยู่ในปั จจุบนั
ด้านการตลาดคือ การหาลูกค้าของธุ รกิ จเพื่อมาลงโฆษณาที่ทาได้ยากมากยิ่งขึ้นอันเนื่ องมาด้วย
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จานวนคู่แข่งขันที่มีจานวนมากในปั จจุบนั โดยจากปี 2552 – 2554 มีบริ ษทั ที่ให้บริ การด้านสื่ อ
โฆษณาเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่า 30-40 บริ ษทั หรื อคิดเป็ นร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ซึ่งบางบริ ษทั ได้เน้น
ผลิตสื่ อโฆษณาเพียงชนิ ดเดี ยว แต่บางบริ ษทั ก็ผลิตสื่ อโฆษณาครบวงจร จึงทาให้เกิดภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านราคา อีกทั้งลูกค้าส่ วนใหญ่ของ
ธุรกิจจะลงโฆษณาไม่เกิน 6 เดือนทาให้จาเป็ นต้องหาลูกค้าอยูเ่ ป็ นประจา เพื่อที่จะรักษารายได้ของ
ธุรกิจให้คงที่ และทาให้ธุรกิจสามารถดารงอยูต่ ่อไปได้ (ธัญชนก จิรภิญญามณี , 2554: สัมภาษณ์)
เนื่ องจากมีผปู ้ ระกอบธุ รกิจโฆษณารายใหม่เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก จากเดิมที่เคยมีบริ ษทั
รายใหญ่ประจาท้องถิ่นไม่กี่บริ ษทั เช่ น บริ ษทั ศรี สมเพชร กรุ๊ ป ซึ่ งมีประสบการณ์ เกี่ ยวกับงาน
โฆษณาในจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 50 ปี (ศรี สมเพชร กรุ๊ ป, 2554 :ออนไลน์) หรื อ บริ ษทั วีซายน์
มีเดีย จากัด ที่เข้ามาบุกเบิกวงการธุรกิจโฆษณาระบบดิจิตอลในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2545(วีซายน์
มีเดีย คอร์ ปปอเรชัน่ , 2554 :ออนไลน์) แต่ปัจจุบนั ถือเป็ นยุคที่สื่อโฆษณาไม่ได้จากัดการผลิตสื่ ออยู่
แค่เพียงแบบดั้งเดิม อย่างสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อป้ ายโฆษณาบนอาคาร/ข้างยานพาหนะ หรื อแม้กระทัง่ สื่ อ
วิทยุอีกต่อไป เนื่ องจากปั จจุบนั เป็ นยุคของสื่ อดิจิตอล ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าถึง หรื อแม้แต่เข้ามา
เป็ นผูผ้ ลิตเองได้โดยง่าย เนื่ องจากสื่ อดังกล่าวมีงบประมาณในการลงทุนค่อนข้างต่า และเน้นใน
เรื่ องของเทคนิ คและไอเดี ยในการผลิตสื่ อมากกว่า เช่ น การสร้างเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ แบน
เนอร์ โฆษณา และ สื่ อเพื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter เป็ นต้น
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นสื่ อยุคใหม่ที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน และกาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง
เพื่อให้สามารถเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2550
:ออนไลน์)
ด้วยเหตุน้ ี เอง ผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
ความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ใน
อาเภอเมื องเชี ยงใหม่ เพื่อที่ เป็ นแนวทางในการวางแผนด้านการตลาดของธุ รกิ จโฆษณาให้
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ด
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
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1.3 ประโยชน์ ที่ได้ รับจำกกำรศึกษำ
1.3.1 ท าให้ ท ราบถึ ง ปั จจั ย ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่
1.3.2 ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ส ามารถน ามาเป็ นแนวทางในการวางแผนด้า นการตลาดของธุ ร กิ จ
โฆษณา ให้ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุ ดต่อไป
1.4 นิยำมศัพท์
ปั จ จั ย ด้ ำ นส่ วนประสมกำรตลำดบริ ก ำร หมายถึ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร
(Service Marketing Mix) ซึ่ง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์. 2548 : 29)
ด้ ำนผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความมีชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุ รกิจ
โฆษณา ความสามารถผลิตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบ ความสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณา ความสามารถสร้างสื่ อที่มี
อิ ท ธิ พ ล หรื อสร้ า งเรื่ องราวที่ มี ค วามน่ า สนใจ ความสามารถวัด ผล และส ารวจผลตอบรั บ
(Feedback) อย่างเป็ นระบบ ความสามารถปรับข้อมูลข่าวสารในสื่ อโฆษณาให้มีความทันสมัยได้
ตลอดเวลา ความสามารถให้คาปรึ กษา และวางแผนการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได้
ด้ ำนรำคำ (Price) หมายถึง ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณา ความเหมาะสมของราคา
กับคุณภาพของงานโฆษณา การแสดงราคาค่าบริ การสื่ อแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน การให้เครดิต
และสามารถผ่อนชาระค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การต่อรองราคา และ การชาระค่าบริ การด้วยบัตร
เครดิตได้
ด้ ำ นสถำนที่ (Place) หมายถึ ง ที่ ต้ ัง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ได้
โดยสะดวก ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร ความสะดวกในการ
ติดต่อธุ รกิจผ่านทางอีเมล์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ของธุรกิจโฆษณา ช่วงวันและเวลาการ
เปิ ด-ปิ ดให้บริ การของธุรกิจ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจน และสถานที่จอดรถ
ด้ ำนกำรส่ งเสริ มกำรตลำด (Promotion) หมายถึง การโฆษณาผ่านทางสิ่ งพิมพ์
หรื อป้ ายต่างๆ ในท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ การให้บริ การเสริ มพิเศษ การให้สมนาคุณ
พิเศษ การจัดรายการโปรโมชัน่ พิเศษในช่วงเทศกาล การมีเอกสาร แผ่นพับ ที่ให้ความรู ้ ข้อมูลเกี่ยว
สื่ อโฆษณา และการให้ส่วนลดในการใช้บริ การ
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ด้ ำนบุคลำกร (People) หมายถึง พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้า พนักงานมีความรอบ
รู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที พนักงานสามารถแก้ไขปั ญหาและข้อเรี ยกร้องของลูกค้าได้
การมีจานวนพนักงานอย่างเพียงพอต่อการให้บริ การลูกค้า พนักงานให้บริ การลูกค้าทุกรายอย่าง
เสมอภาค และบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายอย่างสุ ภาพ เหมาะสม ของพนักงาน
ด้ ำนกระบวนกำรให้ บริกำร (Process) หมายถึง เงื่อนไข ระเบียบ และขั้นตอนใน
การใช้บริ การของธุ รกิจมีความยืดหยุ่น การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั
ลูกค้า การปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่ สาธารณชน และการ
จัดทาฐานข้อมูลของลูกค้า
ด้ ำนกำรสร้ ำงและนำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence) หมายถึง
ป้ ายชื่ อธุ รกิ จ ความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของอาคารและพื้นที่ในธุ รกิ จ ลักษณะการ
ตกแต่งและความทันสมัยของอาคารและพื้นที่ภายในธุรกิจ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัย การจัดพื้นที่ให้แก่ลูกค้าที่มาเข้ารับบริ การ การมีอินเตอร์ เน็ตไร้สายไว้ให้บริ การ
ลูกค้าที่มาติดต่อยังธุ รกิ จ ระบบรั กษาความปลอดภัยของข้อมูล ห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอกับ
ลูกค้า
ธุรกิจโฆษณำ หมายถึง กิจการที่ดาเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรค์โฆษณา และจัดการเผยแพร่
โฆษณาทางสื่ อต่างๆ เพื่ อให้งานสร้ างสรรค์น้ ันเกิ ดประสิ ทธิ ผลในกลุ่ มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ผ่าน
ช่องทางของสื่ อ ได้แก่ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อใบปลิว /
โบชัวร์ สื่ อทางอินเตอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) โฆษณานอกสถานที่ และป้ าย
โฆษณา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงการออกบูธ และจัดงานอีเว้นท์ (Event) ด้วย
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่ อม หมายถึง กิจการการผลิต หรื อการค้า หรื อการบริ การ
ในรู ปแบบบริ ษทั จากัด ห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อห้างหุ ้นส่ วนสามัญจากัด และเจ้าของคนเดียว ใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยวิสาหกิจขนาดย่อมมีจานวนพนักงานไม่เกิน 50 คน และมีเงินทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท และวิสาหกิจขนาดกลางมีจานวนพนักงานไม่เกิน 200 คนและมี
เงินทุนจดทะเบียนเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท (สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.), 2554 : ออนไลน์)

