บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาได้ใช้ทฤษฎี แนวคิด
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งเนื้อหาในบทนี้ประกอบด้วย
- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
- แนวคิดธุรกิจโฆษณา
- แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1. แนวคิดและทฤษฎี
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ใช้
สาหรับธุรกิจบริ การเพื่อทาให้เกิดการบริ หารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้าง
คุณค่าให้กบั ลูกค้า โดยคานึ งถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นส่ วนสาคัญ ส่ วนประสมทางการตลาด
ดั้งเดิมถูกพัฒนาขึ้นมา สาหรับธุ รกิจการผลิตสิ นค้าที่จบั ต้องได้แต่สาหรับผลิตภัณฑ์บริ การนั้น มี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสิ นค้า คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การจึงเป็ นส่ วน
หนึ่งของการบริ การด้วย ปั ญหาการรักษาคุณภาพของการบริ การ คือการไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของการบริ การได้เหมือนกับสิ นค้าที่จบั ต้องได้ จึงจาเป็ นต้องนาเครื่ องมือทางการตลาดบริ การ 7P's
เข้ามาช่วยบริ หารจัดการกับธุรกิจ (ยุพาวรรณ วรรณวาณิ ชย์. 2549 : 29)
เครื่ องมือทางการตลาดที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุดได้แก่ 4P's ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ หรื อการบริ การ
ราคา สถานที่หรื อช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด ต่อมา มีการร่ วมกันปรับปรุ ง
และเพิ่มเติมส่ วนประสมการตลาดขึ้นใหม่ให้เหมาะสมสาหรับธุ รกิจบริ การ ส่ วนประกอบ ที่เพิ่ม
ขึ้นมาอีก 3P's คือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการการให้บริ การ และด้านการสร้างลักษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธุ รกิจบริ การ
จะต้องพิจารณาถึงขอบเขตของการบริ การ คุณภาพของการบริ การ ระดับชั้นของการบริ การ สายการ
บริ การ ไปจนถึงการรับประกันและการบริ การหลังการขาย เช่นเดียวกับการพิจารณาผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจทัว่ ไป เพื่อสนองความต้องการ และทาให้ลูกค้าพึงพอใจ ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริ การอาจ
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ไม่มีตวั ตนที่จบั ต้องได้เสมอไป แต่ผลิตภัณฑ์น้ นั ก็ตอ้ งมีอรรถประโยชน์ (Utility) กล่าวคือ มีมูลค่า
มีประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้ได้ จึงจะมีผลให้ผลิตภัณฑ์น้ นั ขายได้ ทั้งนี้ ความ
ครอบคลุมในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ ถือเป็ นสิ่ งสาคัญของธุรกิจบริ การ
2. ด้านราคา (Price) ราคาเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอันมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื้อของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในขั้นตอนของการประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจซื้ อ โดยปกติแล้ว
ผูบ้ ริ โภคนิ ยมผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีราคาไม่แพง ผูป้ ระกอบการจึงพยายามที่จะลดต้นทุนในการ
ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ และเสนอขายในราคาที่ไม่แพงหรื อใช้ปัจจัยอื่นๆ ทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อ
ในขณะเดียวกัน ราคาเปรี ยบเสมือนต้นทุนของลูกค้า ดังนั้น บริ การที่ลูกค้าได้รับจึงควรอยูใ่ นระดับ
ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งจะมีผลอย่างมากในการแข่งขันทางธุรกิจ
3. ด้า นสถานที่ หรื อช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Place) หมายถึ ง ที่ ต้ ัง ของผู ้
ให้บริ การและความยากง่ายในการเข้าถึง อันเป็ นอีกปั จจัยที่สาคัญของการตลาดบริ การ ทั้งนี้ ความ
ยากง่ายในการเข้าถึงการบริ การนั้น มิได้หมายแต่เพียงการเข้าถึงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงั รวมไปถึง
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารด้ว ย ดัง นั้น ประเภทของช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยและความ
ครอบคลุมด้านการติดต่อสื่ อสารจึงถือเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการเข้าถึงการบริ การอีกด้วย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การสื่ อสารกับตลาดด้วย
วิธีการต่างๆ เพื่อการจูงใจให้มีการซื้อสิ นค้าและบริ การ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ
ต่างๆ ซึ่งแม้กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการขาย อาจไม่สามารถใช้ได้กบั การบริ การบางประเภทได้ ด้วย
ข้อจากัดในการนาเสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม แต่ในสนามแห่ งการแข่งขันทาง
ธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบการจานวนมากได้หันมาให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการขายและเริ่ มคิดค้น
กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจลูกค้า
5. ด้านบุคลากร (People) ในธุรกิจบริ การ ผูใ้ ห้บริ การนอกจากจะทาหน้าที่ผลิต
การบริ การแล้ว ยังต้องทาหน้าที่ในการขายการบริ การไปพร้อมๆ กันอีกด้วย การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในธุ รกิจบริ การ ผูป้ ระกอบการจึงต้องทาการคัดเลือก อบรม
และจูงใจพนักงานผูใ้ ห้บริ การให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้อยูเ่ หนื อคู่แข่งขัน พนักงานจะต้องมีทศั นคติที่ดีต่องานบริ การ มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความต้องการลูกค้าแต่ละราย และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ทั้งนี้ การบอก
กันปากต่อปากระหว่างลูกค้าเกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การ ล้วนมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อกิจการ
6. ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) ในธุรกิจบริ การ กระบวนการในการส่ ง
มอบบริ การมีความสาคัญเคียงคู่ไปกับบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ดังนั้นระบบการส่ งมอบบริ การจะต้อง
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นามาใช้ในการจัดการกับพนักงาน ระดับความรู ้ในการใช้
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เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการให้บริ การของพนักงาน อานาจตัดสิ นใจของพนักงาน รวมไปถึงการที่
มี ส่ ว นร่ ว มของลู ก ค้า ในกระบวนการให้ บ ริ ก าร ดัง นั้น นอกจากความถู ก ต้อ งแม่ น ย าในการ
ปฏิบตั ิงานแล้ว ธุรกิจบริ การยังต้องเน้นการส่ งมอบคุณภาพในการให้บริ การกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว
และประทับใจลูกค้า
7. ด้า นการสร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence)
ประกอบด้วย อาคาร เครื่ องมือ อุปกรณ์ อาคาร การจัดวางสิ่ งอานวยความสะดวก และองค์ประกอบ
ที่จบั ต้องได้ท้ งั หมดของการบริ การ ลูกค้าจะสามารถมองเห็ นสิ่ งเหล่านี้ ทนั ที เมื่อมาใช้บริ การที่
สถานที่ ให้บริ การ โดยนอกเหนื อจากวัตถุทางกายภาพที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานและการส่ งมอบ
บริ การแล้ว คุณภาพของสิ่ งที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น บรรยากาศและภาพลักษณ์ ก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มี
อิทธิ พลซึ่ งเกิดจากวัตถุทางกายภาพ เช่น บรรยากาศของบริ ษทั ที่ดูหรู หรา ทันสมัย สามารถเกิดจาก
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ การจัดแสงสว่างภายในบริ ษทั และการแต่งกายของพนักงาน เป็ นต้น
ธุ รกิ จบริ การจึ งต้องมีการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้ างคุณภาพรวม
TQM (Total Quality Management) เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นด้านความสะอาด
ความรวดเร็ ว ความพร้อมของอุปกรณ์ และบุคลากร
แนวคิดธุรกิจโฆษณา
การโฆษณา (Advertising) เป็ นการเสนอข่าวสารการขาย หรื อแจ้งข่าวสารให้
บุคคลที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายทราบเกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ หรื อแนวความคิด โดยเจ้าของหรื อผูอ้ ุปถัมภ์
เปิ ดเผยตนเอง มีการจ่ายเงินเพื่อการใช้สื่อ และเป็ นการเสนอข้อมูลที่มิใช่เป็ นการส่ งบุคคลเข้าไป
ติ ด ต่ อ โดยตรง (มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ,
2551 : ออนไลน์ ) ได้แ ก่ สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อ
วิทยุกระจายเสี ยง สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อนิ ตยสาร สื่ อใบปลิว / โบชั วร์ สื่ อทางอินเตอร์ เน็ต และสื่ อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) โฆษณานอกสถานที่ และป้ ายโฆษณา ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
รวมถึงการออกบูธ และจัดงานอีเว้นท์ (Event) ด้วย
ความสาคัญของการโฆษณา
ความส าคัญ ของโฆษณาต่ อ ระบบการตลาด ในปั จ จุ บ ัน นับ ว่ า มี บ ทบาทและ
อิทธิ พลอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จทางด้านการตลาดด้วยเหตุว่า การโฆษณาจัดเป็ นตัวจักรสาคัญที่ช่วย
ผลัก ดัน ให้สิน ค้า หรื อบริ ก ารทั้ง หลายทั้งปวงถึ งมื อผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเป้ าหมายตามที่ คาดหวัง การ
โฆษณาจึ งเปรี ยบเสมือนตัวกระตุน้ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขณะนี้ที่ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วได้ส่งผลให้สื่อ
โฆษณายิ่งเพิ่มความสาคัญมากขึ้น ในปั จจุบนั เราสามารถพบเห็ นโฆษณาได้ทุกหนทุกแห่ งและ
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โฆษณาที่ เ ราพบเห็ น มักปรากฏอยู่ในหลายรู ปแบบหลายลักษณะขึ้ น อยู่กับลักษณะของสิ นค้า
กลุ่มเป้ าหมาย (ทัศไนย สุ นทรวิภาต, 2549 : 1)
นอกจากนี้ ความสาคัญของการโฆษณายังขึ้ นอยู่กับสถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ดังต่อไปนี้
1. ความเจริ ญเติบโตของตลาดและการใช้จ่ายเงินในการโฆษณาสู ง เพื่อให้ได้
ส่ วนแบ่งตลาดและยอดขาย
2. จานวนสิ นค้าและจานวนคู่แข่งในตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันมีเพิ่มมากขึ้น
ทาให้แนวโน้มของการใช้เงินในการโฆษณาสูงขึ้น
3. ความถี่ในการซื้ อสิ นค้าบางประเภทลดลง แต่สัดส่ วนในการใช้เงินทาโฆษณา
สูงขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยตราสิ นค้าและยืดวงจรการซื้อขายให้ยาวนานออกไป
4. การใช้การโฆษณาในสัดส่ วนที่สูงขึ้น เพื่อช่วยสร้างความรู ้จกั และสร้างคุณค่า
ตราสิ นค้าในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตสิ นค้า
5. การรับรู ้คุณภาพของตราสิ นค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน ทาให้ตอ้ งมีการใช้
จ่ายเงิน การส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องในการโฆษณาสูง เพื่อรักษายอดขาย และคุณค่าตราสิ นค้า
6. จานวนคู่แข่งในธุ รกิ จเดี ยวกันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และใช้เงิ นในการทา
โฆษณาสู ง ทาให้ตอ้ งมีการใช้จ่ายเงิ นในการโฆษณาสู งขึ้น เพื่อรักษาฐานของลูกค้าเก่าและเพิ่ม
ลูกค้าใหม่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์, 2551 : ออนไลน์)
ประเภทของสื่ อโฆษณา
สามารถจาแนกตามออกตามประเภทของสื่ อที่เป็ นเครื่ องมือในการนาข้อความ
โฆษณาไปสู่กลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
1. การโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์ (Print advertising) ได้แก่ สื่ อหนังสื อพิมพ์ สื่ อ
นิตยสาร สื่ อใบปลิว /โบชัวร์ โฆษณาโดยตรง
2. การโฆษณาทางสื่ ออิเลคทรอนิ คส์ (Electronic

advertising)

ได้แก่ สื่ อ

โทรทัศน์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อระบบบนอินเตอร์เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media)
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3. การโฆษณาทางสื่ อนอกสถานที่ (Out-of-home advertising) ได้แก่โปสเตอร์
ป้ ายบิลบอร์ด สื่ อโฆษณาบนยานพาหนะ ป้ ายโฆษณาทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และโฆษณานอก
สถานที่ เช่น การออกบูธ และจัด Events เป็ นต้น
4. การโฆษณาทางจดหมายตรง (Direct mail advertising campaign) ได้แก่
จดหมาย โปสการ์ด การโฆษณาทางสื่ ออื่นๆ
แนวคิดเกีย่ วกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
SMEs ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า small and medium enterprises แปลเป็ นภาษาไทย
ว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" ซึ่งในความหมายของวิสาหกิจ (enterprises) นั้นครอบคลุม
ถึงกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจการค้า และกลุ่มธุรกิจการบริ การ สาหรับ
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งความหมายของกลุ่มกิจการดังกล่าว มี
ดังนี้
พระราชบัญญัติ ส่ งเสริ มวิสาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้ให้
ความหมาย “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ไว้ว่า หมายถึง กิจการผลิตสิ นค้ากิจการให้บริ การ
และกิจการค้าส่ งและค้าปลีก หรื อกิจการอื่นตามที่รัฐมนตรี ประกาศกิจการผลิตสิ นค้าหมายความ
ครอบคลุมถึงการผลิตที่เป็ นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมาย
ที่เป็ นสากล ของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรู ปวัตถุให้เป็ นผลิตภัณฑ์ชนิ ดใหม่ดว้ ยเครื่ องจักรกล หรื อ
เคมีภณ
ั ฑ์ โดยไม่คานึ งว่างานนั้นทาโดยเครื่ องจักรหรื อด้วยมือทั้งนี้ กิจการผลิตสิ นค้าในที่น้ ี รวมถึง
การแปรรู ปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลกั ษณะเป็ นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลกั ษณะเป็ น
วิสาหกิจชุ มชน และการผลิตที่เป็ นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรื อนด้วย (สถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550: ออนไลน์)
กิ จการการบริ การ หมายความครอบคลุมถึง สถานศึกษา สถานที่ให้บริ การทาง
สุ ขภาพ สถานบันเทิ ง การขนส่ ง การก่ อสร้ างและอสังหาริ มทรั พย์ การโรงแรมและหอพัก การ
ภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่ องดื่ มของภัตตาคาร และร้านอาหาร การให้บ ้ ริ การเช่ าสิ่ ง
บันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริ การส่ วนบุคคล บริ การในครั วเรื อน บริ การที่ ให้กบั
ธุ รกิ จการซ่ อมแซมทุ กชนิ ด และการท่องเที่ ยวและธุ รกิ จที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการท่องเที่ ยว (สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2550: ออนไลน์)
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กิจการค้าส่ งและค้าปลีก หมายถึง การให้บริ การเกี่ ยวกับการค้าโดยที่ การค้าส่ ง
หมายถึง การขายสิ นค้าใหม่และสิ นค้าใช้แล้วให้แก่ผคู ้ า้ ปลีก ผูใ้ ช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิ ชย์
กรรมสถาบัน ผูใ้ ช้ในงานวิชาชี พ และรวมทั้งการขายให้แก่ ผูค้ า้ ส่ งด้วยกันเอง ส่ วนการค้าปลี ก
หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรู ปสิ นค้าทั้งสิ นค้าใหม่และสิ้ นค้าใช้แล้วให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
เพื่อการบริ โภคหรื อการใช้ประโยชน์เฉพาะส่ วนบุคคลในครัวเรื อน (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม, 2550: ออนไลน์)
รูปแบบขององค์ กรธุรกิจ
รู ปแบบขององค์กรธุ รกิ จในปั จจุบนั ได้แก่ กิ จการเจ้าของคนเดี ยว ห้างหุ ้นส่ วน
และ บริ ษ ัท จ ากัด โดยมี ร ายละเอี ย ดดัง นี้ (ส านัก บริ ก ารข้อ มู ล และสารสนเทศ มหาวิ ท ยาลัย
รามคาแหง, 2555)
กิจการเจ้ าของคนเดียว
กิจการเจ้าของคนเดียว คือ กิจการที่มีบุคคลคนเดียวเป็ นเจ้าของหรื อลงทุนคนเดียว
ควบคุมการดาเนินเองทั้งหมด เมื่อกิจการประสบผลสาเร็ จมีผลกาไรก็จะได้รับผลประโยชน์เพียงคน
เดียว ในขณะเดียวกันก็ยอมรับการเสี่ ยงภัยจากการ ขาดทุนเพียงคนเดียวเช่นกัน กิจการประเภทนี้ มี
อยู่ทวั่ ประเทศจานวนมาก การดาเนิ นงานไม่สลับซับซ้อน มี ความคล่องตัว สู งในการตัด สิ นใจ
ดาเนิ นงาน กิจการมีขนาดเล็กกว่าธุรกิจประเภทอื่น ตัวอย่างกิจการ ประเภทนี้ เช่น หาบเร่ แผงลอย
ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ ง ร้านเสริ มสวย ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า การทาไร่ การทานา เป็ นต้น
ห้ างหุ้นส่ วน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1012 บัญญัติว่า ห้างหุ ้นส่ วน คือ
สญญาซึ่ งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากัน เพื่อกระทากิจการร่ วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปั น
กาไรอันจะพึงได้แก่กิจการที่ทานั้น จากบทบัญญัติดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่า กิจการห้างหุ ้นส่ วน
คือ กิจการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่ วมกันลงทุนและดาเนิ นกิจการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่ง
ผลกาไรที่ได้จากการดาเนิ นงานซึ่ งธุ รกิจประเภทนี้ สืบต่อมาจากธุ รกิจเจ้าของคนเดียว เมื่อกิจการ
ดาเนิ นงานก้าวหน้าขึ้น ต้องการเงินทุนและการจัดการเพิ่มขึ้น จึงต้องหาบุคคลที่ไว้วางใจได้เข้ามา
เป็ นหุ ้นส่ วนร่ วมดาเนิ นงาน ทาให้กิจการมีขนาดใหญ่ข้ ึน การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพมราสู ง
กว่าเดิม
บริษัทจากัด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 1096 บัญญัติว่า บริ ษทั จากัด คือ
บริ ษทั ประเภทซึ่ งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็ นหุ ้นมีมูลค่าหุ ้นเท่าๆ กัน โดยผูถ้ ือหุ ้นต่างรับผิดจากัดเพียง
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ไม่เกินจานวนเงินที่ตนยังส่ งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ ้นที่ตนถือ จะเห็นได้ว่าปั จจุบนั นี้ การประกอบ
กิจการในรู ปแบบบริ ษทั จากัดนี้เป็ นที่นิยมมาก เพราะการประกอบธุรกิจส่ วนใหญ่มกั ต้องใช้เงินทุน
จานวนมาก การระดมเงินทุนกิจการในรู ปแบบนี้ จดั ทาได้ง่ายและได้จานวนมาก นอกจากเงินทุนที่
ได้จะได้จากเจ้าของกิจการผูเ้ ริ่ มก่อตั้งแล้ว ยังมีการระดมเงินทุนจากบุคคลทัว่ ไปด้วย รวมทั้งการ
บริ หารงานที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพโดยผูบ้ ริ หารที่ มีความสามารถร่ วมกันดาเนิ นกิ จการ ส่ งผลให้เป็ น
กิจการที่มีความมัน่ คงและน่าเชื่อถือมากประเภทหนึ่ง
2.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงของผูป้ ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อาเภอฝาง อาเภอ
แม่อาย และอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจานวน
153 ชุ ด วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้เ ฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มีประเภทของธุรกิจที่กาลังทาในขณะนี้ คือ ธุรกิจบริ การ ส่ วนใหญ่
เลือกใช้สื่อโฆษณาวิทยุกระจายเสี ยง มีความถี่ ของการโฆษณาสิ นค้าทุกเดือน มีงบประมาณที่ใช้ใน
การโฆษณา/เดือน ต่ากว่า 5,000 บาท และเหตุผลที่จะเลือกใช้สื่อโฆษณาในปั จจุบนั คือ เข้าถึงคน
จ านวนมาก โดยภาพรวมผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ ให้ค วามส าคัญ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงของผูป้ ระกอบการธุ รกิจ
ในพื้นที่ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย และอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และต่าสุ ด คือ ปัจจัยด้านราคา
ภวิน อยู่สุข (2551) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่ อโฆษณาผ่าน
อินเทอร์ เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกสื่ อโฆษณาผ่าน อินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีอยู่ 98 ราย โดยใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และสถิติที่ ใช้คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความคิดเห็นต่อส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
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ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ทุกปั จจัยอยูใ่ นระดับมีความสาคัญมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
ของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์คือสามารถปรับข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา ด้านราคา
คือการให้เครดิ ตและสามารถผ่อนชาระได้ ด้านการจัดจาหน่ ายคือผูบ้ ริ การสื่ อโฆษณามีระบบที่
สนับสนุนการขายออนไลน์ เช่นระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดคือ มีส่วนลด
ในการใช้บริ การ ด้านบุคคล คือพนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที ในขณะที่
ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพและปั จจัยด้านกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมีความสาคัญปานกลาง โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือผูใ้ ห้บริ การมีสถานที่ติดต่อที่หรู หรา
ดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและทันสมัย และส่ งมอบงานการผลิตสื่ อโฆษณาได้ตรงเวลา
สุ พศิ พุทธมี (2548) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโฆษณาในสื่ อ
สิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา ปั จจัยการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการท่องเที่ยวของลูกค้า
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทาการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถามผูม้ ีอานาจใน
การตัดสิ นใจลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการท่องเที่ยวด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก
จานวน 226 ราย ซึ่ งเคยลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการท่องเที่ยว จาก 4 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่ม
ธุรกิจอาหาร เครื่ องดื่ม สถานบันเทิง กลุ่มธุรกิจที่พกั อาศัย โรงแรม รี สอร์ ท กลุ่มธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
สปา การนวดแผนไทย เสริ มสวย และกลุ่มธุรกิจขายของที่ระลึกประเภทหัตถกรรม จากการศึกษา
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุอยู่ในช่ วง 31-40 ปี มี การศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี และดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การทัว่ ไป กิจการส่ วนใหญ่ดาเนิ นงานมาแล้ว 1-3 ปี มีจานวน
พนักงานทั้งหมดน้อยกว่า 10 คน มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของธุรกิจคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ
นักท่องเที่ ยวชาวไทย สื่ อโฆษณาที่ได้ผลดี สาหรับการลงโฆษณาคือ สื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการ
ท่องเที่ยว ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อการท่องเที่ยวคือ หุ ้นส่ วน หรื อ
เจ้าของกิจการ หรื อ กรรมการผูจ้ ดั การปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อ
การท่องเที่ยวของลูกค้าในจังหวัด เชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับมากเรี ยงตามลาดับได้ดงั นี้
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จจัยสิ่ งแวดล้อมภายนอก และปั จจัยความสัมพันธ์ระหว่างผูล้ งโฆษณาและพนักงานบริ ษทั
ผลิตสื่ อ

