บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในการเลื อ กใช้ธุ ร กิ จ โฆษณา ในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึง
ปั ญหาและข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม จานวน 400 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุ ปผล อภิป รายผล ข้อค้นพบ รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ได้ดงั นี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 31 – 40 ปี ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดปริ ญญาตรี รู ปแบบของธุรกิจบริ ษทั จากัด ธุรกิจภาคการบริ การ ระยะเวลาที่เปิ ด
ดาเนิ นธุรกิจ 6 – 10 ปี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท เคยใช้บริ การธุรกิจโฆษณา
สื่ อโฆษณาที่เห็นว่าที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของตน คือ สื่ อใบปลิว / โบชัวร์ ความถี่ในการใช้
สื่ อโฆษณาโดยเฉลี่ย มากกว่า 10 ครั้งต่อปี งบประมาณต่อปี ที่ใช้ในการจัดทาสื่ อโฆษณา คือ 40,001
– 60,000 บาท บุคคลที่มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา คือ ตัวเอง สาเหตุ
ในการเลือกใช้สื่อโฆษณาในธุ รกิจ คือ มีความใกล้ชิดสนิ ทสนมกับธุ รกิจโฆษณา ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาจากการมีบุคคลแนะนา
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริ ก ารที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ผูป้ ระกอบการวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม ในการ
เลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดับมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ
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ตามลาดับ ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ปั จจัยด้าน
สถานที่ และปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยโดยรวมอยูใ่ น
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.76) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและ
ดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณาสามารถออกแบบ
เนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่ อเสี ยงและความ
น่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ ราคา
ในการผลิ ต สื่ อ โฆษณาที่ ถูก กว่า ธุ รกิ จ โฆษณาอื่ น ๆ รองลงมาคื อ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณาและ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรก คือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุรกิจ
มองเห็ นได้ชัดเจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุ รกิ จที่สามารถเดิ นทางไปติดต่อได้โดยสะดวก
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยโดย
รวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3
ลาดับแรก คือการให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิต
สื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้นรองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลด
สาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้นและ การให้สมนาคุณ
พิเศษ เช่ น การแถมพื้ นที่ โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลาและ
ความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
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ปั จจัยด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
คือพนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรื อร้น
พร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัย
โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด
3 ลาดับแรก คือการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข
ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิจมีความยืดหยุ่น และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มี
ความสาคัญต่อปั จจัยโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.02) โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับที่มีความสาคัญสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือการมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี
ของสื่ อ ออนไลน์ ที่ มี ฐ านข้อ มู ล บนอิ น เตอร์ เ น็ ต รองลงมาคื อ การมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล
เป็ นต้นและ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลปั ญหาและข้ อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมพบใน
การเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ด้ านผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ธุรกิจโฆษณาไม่
สามารถผลิ ตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและไม่มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การเสนอสื่ อวิทยุและดิ จิตอลใน
ช่วงเวลาและความถี่ที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถออกแบบเนื้ อหา
และรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร และ ธุรกิจโฆษณาไม่มีชื่อเสี ยงและ
ความน่าเชื่อถือ ตามลาดับ
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ด้ านราคา ปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ราคาในการผลิตสื่ อ
โฆษณาที่แพงกว่าธุ รกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ราคากับคุณภาพของงานโฆษณาไม่เหมาะสม
และ ไม่สามารถต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ด้ านสถานที่ ปั ญหาที่ผูต้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ การติดต่อธุ รกิ จ
ผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร ไม่ได้รับความสะดวก รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่ไม่สะดวกใน
การเดินทางไปติดต่อ และ ที่ต้ งั ของธุรกิจไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน ตามลาดับ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ ไม่มี
บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภท
อื่ น ๆ เป็ นต้น รองลงมาคื อ ไม่ มีก ารจัด รายการโปรโมชั่น พิเ ศษในช่ ว งเทศกาล และ ไม่ มีข อง
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ด้ านบุ คลากร ปั ญหาที่ ผูต้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ พนักงานไม่มี
ความรอบรู ้เกี่ ยวกับงานโฆษณา ไม่สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
รองลงมาคือ พนักงานไม่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ และ จานวนพนักงานมีไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริ การลูกค้า ตามลาดับ
ด้ านกระบวนการให้ บริการ ปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ การ
ผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลา รองลงมาคือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความผิดพลาด
หรื อไม่ตรงกับรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า และ เงื่อนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการใช้บริ การของธุรกิจมีความยุง่ ยาก ตามลาดับ
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 3
ลาดับแรก คือ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูล
บนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ไม่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์
ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ค รบครันตามแบบสากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อ ธุ รกิจที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามเพศ
ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดาเนินธุรกิจ และยอดขายเฉลีย่ ต่ อเดือน
4.1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
จากการศึ ก ษา
พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ สาหรั บผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชายสามารถเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ ย
ระดับ ที่ มี ค วามส าคัญ อยู่ใ นระดับ มาก ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ที่ มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ
ส าหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นเพศหญิ ง สามารถเรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ที่ มี
ความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือ ปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยด้านราคา มี ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
ระดับ ที่ มี ค วามส าคัญ อยู่ใ นระดับ มาก ปั จ จัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค่ า เฉลี่ ย ระดับ ที่ มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ
ปั จจัย ด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เป็ นเพศ ชาย ให้ระดับ ที่ มีความสาคัญต่ อ
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) โดยปั จจัยย่อยที่ มีความสาคัญมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ล าดับ แรกได้แ ก่ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถผลิ ต สื่ อ ได้อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเสนอสื่ อ วิ ท ยุแ ละดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น
รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณาสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจ
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ต้องการจะสื่ อสาร และ ธุรกิจโฆษณาสามารถวัดผล และสารวจผลตอบรับ (Feedback) อย่างเป็ น
ระบบให้กบั ผูล้ งโฆษณาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถ
ออกแบบเนื้อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและ
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้าน
ราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิงให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ราคาใน
การผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ
งานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมา
คือ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อ
ได้โดยสะดวก ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นเพศ หญิ งให้ร ะดับ ที่ มี ความส าคัญต่ อ ปั จจัย ด้า นสถานที่ มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.41) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุ ร กิ จ มองเห็ น ได้ชัด เจนจากด้า นนอก และ ที่ ต้ ัง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ได้
โดยสะดวก ตามลาดับ
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ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นเพศ ชายให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้
ส่ วนลดในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สง่ั ผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ น
จานวนมาก เป็ นต้น และ การจัดรายการโปรโมชัน่ พิเศษในช่วงเทศกาล ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิงให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่ น การให้
ส่ วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมี
ความกระตื อรื อร้ นพร้ อมที่ จะให้บริ การทันที และ พนัก งานมี ความรอบรู ้ เกี่ ยวกับสื่ อโฆษณา
สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิ งให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.13) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ นเพศ ชายให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) โดย
ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิ จมีความ
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ยืดหยุ่น และ การปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่ สาธารณชน
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิงให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.69) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข
ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุรกิจมีความยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชาย
ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.05) โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การ
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต
รองลงมาคือ ป้ ายชื่อธุ รกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ หญิงให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นใน
กรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอิ นเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล
เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
4.2 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามประเภทของ
ธุรกิจ
จากการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประเภทของธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขายสามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัย
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ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมสามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ประเภทของธุ รกิจภาคการบริ การสามารถเรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา
มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุ รกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย
ให้ระดับที่ มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่
ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรม ให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยปั จจัยย่อยที่มี
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ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและ
มี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การเสนอสื่ อวิทยุและดิ จิตอลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่เหมาะสม เป็ นต้น
รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณาสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจ
ต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จต้องการจะสื่ อสาร และ
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขายให้ระดับที่
มี ความส าคัญต่ อ ปั จจัยด้านราคา มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ ย 3.77) โดยปั จ จัยย่อยที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับที่มีความสาคัญ
ต่อ ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุ รกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุ รกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขายให้
ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่าน
ทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั
ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้โดยสะดวก ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรมให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุ รกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุ รกิจที่
สามารถเดินทางไปติดต่อได้โดยสะดวก ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปัจจัย
ด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมา
คือ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อ
ได้โดยสะดวก ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการ
พาณิ ชย์/ค้าขายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ น
ต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สง่ั
ผลิ ต ชิ้ น งานโฆษณาเป็ นจ านวนมาก เป็ นต้น และ การให้สมนาคุ ณ พิเ ศษ เช่ น การแถมพื้น ที่
โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ เป็ น
ต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรมให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้
ส่ วนลดในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สง่ั ผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ น
จานวนมาก เป็ นต้น และ การจัดรายการโปรโมชัน่ พิเศษในช่วงเทศกาล ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
ฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น
การให้ส่วนลดสาหรั บลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ
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การให้สมนาคุณพิเศษ เช่ น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถม
ระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุ รกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขายให้
ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ ลูกค้าด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้
อย่ า งชัด เจน และเข้า ใจง่ า ย และ พนัก งานมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น พร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก ารทัน ที
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรมให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การ
ทันที รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ ลูกค้าได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย และ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมี
ความกระตื อรื อร้ นพร้ อมที่ จะให้บริ การทันที และ พนัก งานมี ความรอบรู ้ เกี่ ยวกับสื่ อโฆษณา
สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ปั จ จั ย ด้ า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ รกิ จ ภาคการ
พาณิ ชย์/ค้าขายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้
บริ การของธุรกิจมีความยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและ
เนื้อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรมให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) โดย
ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิ จมีความ
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ยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตก
ลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญ
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ล าดับ แรกได้แ ก่ การผลิ ต สื่ อ โฆษณาที่ มี ค วามรวดเร็ ว ส่ ง มอบได้ต รงเวลา
รองลงมาคือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตก
ลงกันไว้กบั ลูกค้า และ การปรั บแต่งลักษณะและคุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่
สาธารณชน ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของ
ธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขายให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่
มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจ
ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ป ระเภทของธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรมให้ ร ะดับ ที่ มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบ
รั ก ษาความปลอดภัย ของข้อ มู ล เช่ น ในกรณี ข องสื่ อ ออนไลน์ ที่ มี ฐ านข้อ มู ล บนอิ น เตอร์ เ น็ ต
รองลงมาคือ ป้ ายชื่อธุ รกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน และ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการบริ การให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.05) โดย
ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่ นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมื อ
อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครัน
ตามแบบสากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
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4.3 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามระยะเวลาที่
เปิ ดดาเนินธุรกิจ
จากการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจไม่เกิน 1 ปี สามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ1 – 5 ปี สามารถเรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่
ในระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้านการ
สร้ างและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ มี ค่าเฉลี่ ย ระดับที่ มีความสาคัญ อยู่ใ นระดับปานกลาง
ตามลาดับ
สาหรั บผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ6 – 10 ปี สามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
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สาหรั บ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ระยะเวลาที่ เ ปิ ดด าเนิ น ธุ รกิ จ 10 ปี ขึ้ น ไปสามารถเรี ย ง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปี ให้
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่ มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่ มีความสาคัญมี
ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 3 ล าดับ แรกได้แ ก่ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถผลิ ต สื่ อ ได้อ ย่ า งครอบคลุ ม และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเสนอสื่ อ วิ ท ยุแ ละดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น
รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณาสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจ
ต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถ
ออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จ ต้องการจะสื่ อสาร และ ธุ รกิ จ
โฆษณาสามารถผลิตสื่ อโฆษณาในรู ปแบบ (Format) อันหลากหลาย ครบวงจร ตามที่ลูกค้าต้องการ
เช่น การผลิตสื่ อได้อย่างครบครันทั้งสื่ อประเภทป้ าย สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุ สื่ อออนไลน์ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถ
ออกแบบเนื้อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและ
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่
มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถ
ออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จ ต้องการจะสื่ อสาร และ ธุ รกิ จ
โฆษณาสามารถวัดผล และสารวจผลตอบรับ (Feedback) อย่างเป็ นระบบให้กบั ผูล้ งโฆษณาได้
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจ ไม่เกิน 1 ปี ให้ ปั จจัย
ด้านราคา ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านราคา ที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ ไม่เกิ น 1 ปี ให้
ปั จจัยด้านสถานที่ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทาง
ไปติดต่อได้โดยสะดวก ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านสถานที่ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุ ร กิ จ มองเห็ น ได้ชัด เจนจากด้า นนอก และ ที่ ต้ ัง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ได้
โดยสะดวก ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านสถานที่ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุ ร กิ จ มองเห็ น ได้ชัด เจนจากด้า นนอก และ ที่ ต้ ัง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ได้
โดยสะดวก ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านสถานที่ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุ รกิจที่สามารถเดิ นทางไปติดต่อได้โดยสะดวก และ ที่ต้ งั ของธุ รกิจมองเห็ นได้ชดั เจนจากด้าน
นอก ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจ ไม่
เกิน 1 ปี ให้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้
ส่ วนลดในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่ส่ังผลิตชิ้นงานโฆษณา
เป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้า
สื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่ น การให้
ส่ วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การจัด
รายการโปรโมชัน่ พิเศษในช่วงเทศกาล ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่ น การให้
ส่ วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่ น การให้
ส่ วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จ ไม่เกิ น 1 ปี ให้
ปั จจัย ด้านบุ คลากร ที่ มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก โดยปั จ จัย ย่อยที่ มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อ
โฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านบุคลากร ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และ
เข้าใจง่าย รองลงมาคือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี และ พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านบุคลากร ที่มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรื อร้น
พร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูล
แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปัจจัยด้านบุคลากร ที่มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้ว ยอัธ ยาศัย ไมตรี ที่ ดี และ พนัก งานสามารถแก้ไ ขปั ญ หาและข้อ เรี ย กร้ อ งของลู ก ค้า ได้ดี
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริการ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ ไม่
เกิน 1 ปี ให้ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบ
ได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิจมีความยืดหยุ่น
และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้
กับลูกค้า ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่อนไข
ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิ จมีความยืดหยุ่น และ การปรับแต่งลักษณะและ
คุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่สาธารณชน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข
ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุรกิจมีความยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่ อนไข
ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุรกิจมีความยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความ
ถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
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ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่
เปิ ดด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ เ กิ น 1 ปี ให้ ปั จ จัย ด้า นการสร้ า งและน าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ ที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูล
บนอิ น เตอร์ เ น็ ต รองลงมาคื อ การมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ เทคโนโลยีที่ มี ค วามทัน สมัย เช่ น
อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่ อ ธุ รกิจที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ ปั จจัยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นใน
กรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอิ นเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล
เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ให้ ปั จจัยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นใน
กรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอิ นเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล
เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ 10 ปี ขึ้นไปให้ ปัจจัยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นใน
กรณี ของสื่ อออนไลน์ที่ มีฐานข้อมูลบนอิ นเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล
เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
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4.4 ข้ อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ต่ อเดือน
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดื อนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท
สามารถเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
ระดับที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มี ค่าเฉลี่ ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง และ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน300,001 – 400,000 บาทสามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก
ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
สาหรับผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทสามารถ
เรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้ คือปัจจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง
และ ปั จจัยด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
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สาหรั บผูต้ อบแบบสอบถามที่มี ยอดขายเฉลี่ยต่อเดื อน500,000 บาทขึ้นไปสามารถเรี ยง
ตามลาดับค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญ ได้ดงั ต่อไปนี้ คือปั จจัยด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับที่มี
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ มี ค่าเฉลี่ ยระดับที่ มีความสาคัญ อยู่ในระดับมาก ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยระดับ
ที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ปั จจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยระดับที่มีความสาคัญอยู่
ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ปั จ จัย ด้ า นผลิต ภั ณ ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ย อดขายเฉลี่ ย ต่ อ เดื อน น้อยกว่าเท่ า กับ
300,000 บาทให้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและ
มี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การเสนอสื่ อวิทยุและดิ จิตอลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่เหมาะสม เป็ นต้น
รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณาสามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจ
ต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ ธุ รกิ จโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิ จิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จต้องการจะสื่ อสาร และ
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ ธุ รกิ จโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิ จิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคือ ธุ รกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเนื้ อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ ธุรกิ จต้องการจะสื่ อสาร และ
ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ธุ รกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิ จิ ต อลในช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม เป็ นต้น รองลงมาคื อ ธุ ร กิ จ โฆษณาสามารถ
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ออกแบบเนื้อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรงกับสิ่ งที่ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร และ ชื่อเสี ยงและ
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจโฆษณา ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท
ให้ ปั จจัยด้านราคา ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิจโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจัยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจัยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่
ราคาในการผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณา และ สามารถในการต่อรองราคาได้ ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านสถานที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากับ 300,000
บาทให้ ปั จ จัย ด้า นสถานที่ ที่ มี ค วามส าคัญ มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยปั จ จัย ย่อ ยที่ มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของธุ รกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้โดยสะดวก และ ความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางอีเมล์ หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
สถานที่ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมา
คือ ที่ต้ งั ของธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อ
ได้โดยสะดวก ตามลาดับ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้านสถานที่
ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิ จผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุรกิจมองเห็นได้ชดั เจนจากด้านนอก และ ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้โดยสะดวก
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านสถานที่ ที่
มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อธุ รกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร รองลงมาคือ ที่ต้ งั ของ
ธุ ร กิ จ มองเห็ น ได้ชัด เจนจากด้า นนอก และ ที่ ต้ ัง ของธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปติ ด ต่ อ ได้
โดยสะดวก ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า
เท่ากับ 300,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การ
ผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ
การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่ น การให้ส่วนลดสาหรั บลูกค้าประจา ลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้ นงาน
โฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ าย
หรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่ มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับมาก โดยปั จ จัย ย่อยที่ มีความสาคัญ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
ฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น
การให้ส่วนลดสาหรั บลูกค้าประจา ลูกค้าที่ส่ังผลิตชิ้ นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ
การให้สมนาคุณพิเศษ เช่ น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถม
ระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อ
มีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น การ
ให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สง่ั ผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้
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สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีย อดขายเฉลี่ ย ต่ อเดื อน 500,000 บาทขึ้ น ไปให้ ปั จ จัย ด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อ
มีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น การ
ให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่สง่ั ผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น และ การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นที่โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลา
และความถี่ในการออกอากาศ เป็ นต้น ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านบุคลากร ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากับ 300,000
บาทให้ ปัจจัยด้านบุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญ
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อ
โฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
บุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทัน ที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถ
แนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
บุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3
ลาดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถ
แนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านบุคลากร
ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรื อร้น
พร้อมที่จะให้บริ การทันที และ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูล
แก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ตามลาดับ
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ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า
เท่ากับ 300,000 บาทให้ ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
โดยปั จจัย ย่อยที่ มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แ ก่ การผลิ ตสื่ อโฆษณาที่ มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมาคือ เงื่อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุรกิจมี
ความยืดหยุน่ และ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มี
การตกลงกันไว้กบั ลูกค้า ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมา
คือ เงื่ อนไข ระเบี ยบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิ จมี ความยืดหยุ่น และ การผลิ ตสื่ อ
โฆษณาที่ มี ค วามถู ก ต้อ ง แม่ น ย าของรู ป แบบและเนื้ อ หาตามที่ ไ ด้มี ก ารตกลงกัน ไว้กับ ลู ก ค้า
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้าน
กระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมา
คือ เงื่ อนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริ การของธุ รกิ จมีความยืดหยุ่น และ การปรับแต่ง
ลักษณะและคุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่สาธารณชน ตามลาดับ
ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี ย อดขายเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น 500,000 บาทขึ้ นไปให้ ปั จ จัย ด้า น
กระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา รองลงมา
คือ การปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของสื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่ สาธารณชน และ การ
ผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความถูกต้อง แม่นยาของรู ปแบบและเนื้ อหาตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า
ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับ
แรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูล
บนอิ น เตอร์ เ น็ ต รองลงมาคื อ การมี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ หรื อ เทคโนโลยีที่ มี ค วามทัน สมั ย เช่ น
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อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่ อ ธุ รกิจที่
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์
หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบ
สากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปั จจัยด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยปั จจัย
ย่อยที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต รองลงมาคือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์
หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบ
สากล เป็ นต้น และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไปให้ ปั จจัยด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญมี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรกได้แก่ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย เช่น อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น รองลงมา
คือ การมี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อมูล เช่ น ในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต และ ป้ ายชื่อธุรกิจที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตามลาดับ
5.2 อภิปรายผล
การศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ อภิปรายผลตาม
แนวคิดส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ,
2552) อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) และ การส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ด้านบุคลากร (People) ด้านกระบวนการให้บริ การ (Process) และ ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การ ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านบุคลากร ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้สื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงของผูป้ ระกอบการธุรกิจในพื้นที่อาเภอ
ฝาง อาเภอแม่อาย และอาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกสื่ อ
โฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ปั จจัยด้านกระบวนการ
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตลาดที่
มี ความสาคัญต่ อการเลื อกโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์แ จกฟรี เ พื่อการท่องเที่ ย วของลูกค้าในจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมาก
ที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญต่อ
การเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การที่ธุรกิ จโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การ
มากที่ สุ ด คื อ การโฆษณาที่ มี ห ลากหลายรู ป แบบให้เ ลื อ กใช้บ ริ ก าร และไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด
คื อ การสามารถปรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารให้มี ค วามทัน สมัย ได้ต ลอดเวลา และไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมาก
ที่สุด คือ การเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดี
ปัจจัยด้ านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้านราคา ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้
บริ การมากที่สุด คือ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมาก
ที่สุด คือ ราคาในการซื้ อโฆษณาที่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภวิน อยู่สุข
(2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การให้เครดิตและ
สามารถผ่อนชาระได้และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อย
ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่ลงโฆษณา
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ปั จจัยด้ านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้านสถานที่ ที่มีความสาคัญต่อการ
เลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์หรื อโทรสาร ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการ
เลื อ กใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด คื อ การแจ้ง ช่ ว งเวลาออกอากาศได้ชัด เจน และไม่ ส อดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด
คือ การที่ผบู ้ ริ การสื่ อโฆษณามีระบบที่สนับสนุนการขายออนไลน์ เช่น ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์
แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการ
เลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การติดต่อได้สะดวกทางโทรศัพท์
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม การตลาด จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ย่อ ยด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ
การสมนาคุณแถมเวลาในการออกโฆษณา แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551)
ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การมีส่วนลดในการใช้บริ การ
และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อ
การเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การให้ส่วนลดเมื่อต่อสัญญาการลงโฆษณา
ปัจจัยด้ านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีความสาคัญต่อการ
เลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การที่พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การ
มากที่สุด คือ ผูจ้ ดั รายการที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะที่ออกอากาศ และไม่สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมาก
ที่สุด คือ พนักงานที่มีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การที่
พนักงานติดต่อลูกค้าโดยตรง
ปั จจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว
ส่ งมอบได้ตรงเวลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่งพบว่า ปั จจัยย่อยที่
มี ความสาคัญต่ อ การเลื อกใช้บริ การมากที่ สุด คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพการส่ งกระจายเสี ย งกว้า งไกล
ครอบคลุมพื้นที่และเข้าถึงผูฟ้ ั ง แต่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข (2551) ซึ่ งพบว่า
ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การส่ งมอบงานการผลิตสื่ อโฆษณาได้
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ตรงเวลา และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี (2548) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ การสื่ อสารที่ชดั เจน เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
ปั จจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยย่อย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ
คือ การมี ระบบรั ก ษาความปลอดภัย ของข้อมูล เช่ น ในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์ เน็ต ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กิตติ สิ นโพธิ์ (2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มี
ความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อมบริ เวณรอบๆ สถานี ที่ร่มรื่ น เงียบ
และอาคารสถานที่ที่เหมาะสมแก่การจัดรายการ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภวิน อยูส่ ุ ข
(2551) ซึ่ งพบว่า ปั จจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ สถานที่ติดต่อที่
หรู หรา ดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและทันสมัย และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พิศ พุทธมี
(2548) ซึ่งพบว่า ปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้บริ การมากที่สุด คือ ทาเลที่หาเจอได้ง่าย
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ผู ้
ศึกษามีขอ้ ค้นพบดังนี้
5.3.1 ข้ อค้ นพบต่ อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสาคัญต่ อผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ในการเลือกใช้ ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
จากการศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มี
ความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านบุคลากรมากที่สุด และให้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านการ
สร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพน้อยที่สุด โดยสามารถสรุ ป 10 ลาดับที่มีความสาคัญต่อการ
เลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา และปั ญหาของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสาคัญต่อ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ได้ดงั ตารางที่ 5.1 -5.7
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุ ป 10 ลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุ ดและระดับที่มีความสาคัญต่อปัจจัยย่อยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ลาดับที่ รายละเอียดของปัจจัยย่ อย
1
2
3
4

5
6

7

พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ที่ดี
ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่า
ธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
พนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะ
ให้บริ การทันที
การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา
ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อ
โฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย

ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ด้านบุคลากร

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

4.60

มากที่สุด

ด้านราคา

4.60

มากที่สุด

ด้านบุคลากร

4.57

มากที่สุด

ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

4.53

มากที่สุด

ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ

4.51

มากที่สุด

ด้านผลิตภัณฑ์

4.49

มาก

ด้านบุคลากร

4.48

มาก
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุ ป 10 ลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุ ดและระดับที่มีความสาคัญต่อปัจจัยย่อยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่

ลาดับที่ รายละเอียดของปัจจัยย่ อย
8

9
10

การให้ส่วนลดในการใช้บริ การ เช่น การ
ให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา ลูกค้าที่
สัง่ ผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก
เป็ นต้น
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของ
งานโฆษณา
พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและข้อ
เรี ยกร้องของลูกค้าได้ดี

ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

4.28

มาก

ด้านราคา

4.25

มาก

ด้านบุคลากร

4.25

มาก

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยย่อยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี ราคา
ในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุ รกิ จโฆษณาอื่นๆ และพนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะ
ให้บริ การทันที
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุ ป 10 ลาดับค่าเฉลี่ยต่าสุ ดและระดับที่มีความสาคัญต่อปัจจัยย่อยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ลาดับที่

รายละเอียดของปัจจัยย่ อย

1

มีหอ้ งน้ าที่สะอาดและเพียงพอกับ
ลูกค้า
สถานที่จอดรถกว้างขวาง
สะดวกสบาย
ความสะอาดและเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยของอาคารและพื้นที่ใน
ธุรกิจ
การจัดพื้นที่ให้แก่ลูกค้าที่มาเข้ารับ
บริ การ เช่น การจัดที่นง่ั ที่มีความ
สะดวกสบายและเพียงพอ
ลักษณะการตกแต่งและความ
ทันสมัยของอาคารและพื้นที่ภายใน
ธุรกิจ
การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
ให้บริ การลูกค้าที่มาติดต่อยังธุรกิจ
ช่วงวันและเวลาการเปิ ด-ปิ ด
ให้บริ การของธุรกิจที่มีความ
เหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.)
ชาระค่าบริ การด้วยบัตรเครดิตได้

2
3

4

5

6
7

8

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
บริการ
ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ด้านสถานที่

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

2.19

น้อย

2.30

น้อย

ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

2.31

น้อย

ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

2.80

ปานกลาง

ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ

2.80

ปานกลาง

ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ด้านสถานที่

2.87

ปานกลาง

2.97

ปานกลาง

ด้านราคา

3.05

ปานกลาง
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุ ป 10 ลาดับค่าเฉลี่ยต่าสุ ดและระดับที่มี ความสาคัญต่อปัจจัยย่อยส่ วนประสม
ทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
(ต่อ)
ลาดับที่

รายละเอียดของปัจจัยย่ อย

9

การประชาสัมพันธ์ของธุรกิจ เช่น
การสนับสนุนกิจกรรมขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล เป็ นต้น
การมีเอกสาร แผ่นพับ ที่ให้ความรู ้
ข้อมูลเกี่ยวสื่ อโฆษณา

10

ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
บริการ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

3.10

ปานกลาง

3.10

ปานกลาง

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับที่มีความสาคัญต่อปั จจัยย่อยส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด 3 ลาดับแรก คือ มีหอ้ งน้ าที่สะอาดและเพียงพอกับลูกค้า สถานที่จอด
รถกว้างขวางสะดวกสบาย และความสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของอาคารและพื้นที่ในธุรกิจ
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ป 10 ล าดับ ร้ อ ยละของปั ญ หาสู ง สุ ด ที่ มี ต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ลาดับที่ รายละเอียดของปัญหา
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
1
ไม่มีบริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมี
การผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่น ๆ เป็ น
ต้น
2
พนักงานไม่มีความรอบรู ้เกี่ยวกับงาน
ด้านบุคลากร
โฆษณา ไม่สามารถแนะนาข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
3
พนักงานไม่มีความกระตือรื อร้นใน
ด้านบุคลากร
การให้บริ การ
4
การติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อ
ด้านสถานที่
โทรสาร ไม่ได้รับความสะดวก
5
ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถผลิตสื่ อได้
ด้านผลิตภัณฑ์
อย่างครอบคลุมและไม่มีประสิ ทธิภาพ
เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถี่ที่ไม่เหมาะสม
เป็ นต้น
6
ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถออกแบบ
ด้านผลิตภัณฑ์
เนื้อหาและรู ปแบบของโฆษณาได้ตรง
กับสิ่ งที่ธุรกิจต้องการจะสื่ อสาร
7
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความล่าช้า ไม่
ด้านกระบวนการให้บริ การ
ตรงต่อเวลา

ร้ อยละ
19.75

18.75

18.00
17.00
16.75

16.25

15.50

166
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุ ป 10 ลาดับร้อยละของปั ญหามาก ที่มีต่อปั จจัยย่อยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ)
ลาดับที่ รายละเอียดของปัญหา
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดบริการ
8
จานวนพนักงานมีไม่เพียงพอต่อการ
ด้านบุคลากร
ให้บริ การลูกค้า
9
ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของ
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะ
ข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มี
ทางกายภาพ
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
10
ธุรกิจโฆษณาไม่มีชื่อเสี ยงและความ
ด้านผลิตภัณฑ์
น่าเชื่อถือ

ร้ อยละ
14.50
14.25

13.75

จากตารางที่ 5.3 พบว่า ปั ญหาของปั จจัยย่อยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ที่พบสู งสุ ด 3 ลาดับแรก คือ ไม่
มีบริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์ เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภท
อื่น ๆ เป็ นต้น พนักงานไม่มีความรอบรู ้เกี่ยวกับงานโฆษณา ไม่สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้าได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย และพนักงานไม่มีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับที่ มีค วามสาคัญ ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามเพศ
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านราคา

ปัจจัยด้านสถานที่

ปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด

ปัจจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ
ให้บริ การ

เพศ
ชาย
ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
(4.60: มากที่สุด)
ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่า
ธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
(4.63: มากที่สุด)
ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทาง
โทรศัพท์ หรื อโทรสาร
(4.26: มาก)
การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
(4.41: มาก)
พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ที่ดี
(4.64: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา
(4.57: มากที่สุด)

หญิง
ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
(4.45: มาก)
ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่า
ธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
(4.58: มากที่สุด)
ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทาง
โทรศัพท์ หรื อโทรสาร
(4.23: มาก)
การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการ
ผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
(4.57: มากที่สุด)
พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัย
ไมตรี ที่ดี
(4.59: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา
(4.49: มาก)

168
ตารางที่ 5.4 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับที่ มีค วามสาคัญ ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามเพศ (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

เพศ
ชาย
การมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มี
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
(3.94: มาก)

หญิง
การมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มี
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
(3.86: มาก)

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มี
ความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้าน
ราคา ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้าน
สถานที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้าน
บุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้าน
กระบวนการให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ ง
มอบได้ตรงเวลา
และผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อย
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุ ปค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและระดับความสาคัญต่อปั จจัยย่อยส่ วนประสมทางการตลาด
บริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตาม
ประเภทของธุรกิจ
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ

ธุรกิจภาคการพาณิชย์ /
ค้ าขาย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถี่ที่
เหมาะสม เป็ นต้น
(4.56: มากที่สุด)
ปัจจัยด้านราคา
ราคาในการผลิตสื่ อ
โฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจ
โฆษณาอื่นๆ
(4.59: มากที่สุด)
ปัจจัยด้านสถานที่
ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผ่านทาง
โทรศัพท์ หรื อโทรสาร
(4.19: มาก)
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ ม การให้บริ การเสริ มพิเศษ
การตลาด
เช่น การผลิตสื่ อโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อ
มีการผลิตสื่ อโฆษณา
ประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
(4.49: มาก)

ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม
ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถี่ที่
เหมาะสม เป็ นต้น
(4.33: มาก)
ราคาในการผลิตสื่ อ
โฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจ
โฆษณาอื่นๆ
(4.54: มากที่สุด)
ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผ่านทาง
โทรศัพท์ หรื อโทรสาร
(4.34: มาก)
การให้บริ การเสริ มพิเศษ
เช่น การผลิตสื่ อโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อ
มีการผลิตสื่ อโฆษณา
ประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
(4.46: มาก)

ธุรกิจภาคการบริการ
ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น การ
เสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถี่ที่
เหมาะสม เป็ นต้น
(4.52: มากที่สุด)
ราคาในการผลิตสื่ อ
โฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจ
โฆษณาอื่นๆ
(4.62: มากที่สุด)
ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผ่านทาง
โทรศัพท์ หรื อโทรสาร
(4.21: มาก)
การให้บริ การเสริ มพิเศษ
เช่น การผลิตสื่ อโฆษณา
ผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อ
มีการผลิตสื่ อโฆษณา
ประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
(4.58: มากที่สุด)
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามประเภทของธุรกิจ (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ
ให้บริ การ
ปัจจัยด้านการสร้าง
และนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ

ธุรกิจภาคการพาณิชย์ /
ค้ าขาย
พนักงานให้บริ การแก่
ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
(4.64: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มี
ความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
(4.60: มากที่สุด)
การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เช่น
ในกรณี ของสื่ อออนไลน์
ที่มีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต
(3.78: มาก)

ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม
พนักงานมีความ
กระตือรื อร้นพร้อมที่จะ
ให้บริ การทันที
(4.65: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มี
ความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
(4.58: มากที่สุด)
การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เช่น
ในกรณี ของสื่ อออนไลน์
ที่มีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต
(4.04: มาก)

ธุรกิจภาคการบริการ
พนักงานให้บริ การแก่
ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
(4.60: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อโฆษณาที่มี
ความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
(4.43: มาก)
การมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เช่น
ในกรณี ของสื่ อออนไลน์
ที่มีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต
(3.87: มาก)

จากตารางที่ 5.5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม และธุ รกิจภาคการบริ การ ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อย
ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประเภทของธุ รกิ จภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย ธุ รกิ จภาคการผลิ ต/
อุ ต สาหกรรม และธุ ร กิ จ ภาคการบริ ก าร ให้ร ะดับ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้า นราคา ที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ

171
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประเภทของธุ รกิ จภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย ธุ รกิ จภาคการผลิ ต/
อุ ต สาหกรรม และธุ ร กิ จ ภาคการบริ ก าร ให้ระดับ ที่ มี ความส าคัญต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้านสถานที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประเภทของธุ รกิ จภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย ธุ รกิ จภาคการผลิ ต/
อุตสาหกรรม และธุ รกิ จภาคการบริ การ ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี ประเภทของธุ รกิ จ ภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย และธุ ร กิ จ ภาคการ
บริ การ ให้ระดับที่ มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ
พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี ในขณะที่ผตู ้ อบแบบสอบถามที่ มีประเภทของ
ธุ ร กิ จ ภาคการผลิ ต /อุ ต สาหกรรม ให้ ร ะดับ ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ย่ อ ยด้า นบุ ค ลากร ที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานมีความกระตือรื อร้นพร้อมที่จะให้บริ การทันที
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีประเภทของธุ รกิ จภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย ธุ รกิ จภาคการผลิ ต/
อุตสาหกรรม และธุ รกิ จภาคการบริ การ ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการ
ให้บริ การ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรง
เวลา
และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิ ชย์/ค้าขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุ รกิจภาคการบริ การ ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านราคา

ปัจจัยด้านสถานที่

ไม่ เกิน 1 ปี
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อ
ได้อย่างครอบคลุม
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
(4.62: มากที่สุด)
ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
(4.67: มากที่สุด)
ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
(4.27: มาก)

ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดาเนินธุรกิจ
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
ธุรกิจโฆษณา
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อ สามารถผลิตสื่ อ
ได้อย่างครอบคลุม ได้อย่างครอบคลุม
และมี
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
เป็ นต้น
(4.50: มากที่สุด)
(4.46: มาก)
ราคาในการผลิต ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
อื่นๆ
(4.56: มากที่สุด) (4.54: มากที่สุด)
ความสะดวกใน ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
หรื อโทรสาร
(4.26: มาก)
(4.22: มาก)

10 ปี ขึน้ ไป
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อ
ได้อย่างครอบคลุม
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
(4.38: มาก)
ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
(4.85: มากที่สุด)
ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
(4.24: มาก)
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด

ปัจจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ
ให้บริ การ

ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดาเนินธุรกิจ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
การให้บริ การ
การให้บริ การ
การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น
เสริ มพิเศษ เช่น
เสริ มพิเศษ เช่น
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่าน
โฆษณาผ่าน
โฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี
อินเตอร์เน็ตฟรี
อินเตอร์เน็ตฟรี
เมื่อมีการผลิตสื่ อ เมื่อมีการผลิตสื่ อ เมื่อมีการผลิตสื่ อ
โฆษณาประเภท โฆษณาประเภท โฆษณาประเภท
อื่นๆ เป็ นต้น
อื่นๆ เป็ นต้น
อื่นๆ เป็ นต้น
(4.57: มากที่สุด) (4.62: มากที่สุด)
(4.45: มาก)
พนักงาน
พนักงานมีความ
พนักงาน
ให้บริ การแก่ลูกค้า รอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อ ให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี โฆษณา สามารถ ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
แนะนาข้อมูลแก่
ที่ดี
ลูกค้าได้อย่าง
ชัดเจน และเข้าใจ
ง่าย
(4.6: มากที่สุด)
(4.47: มาก)
(4.62: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความ โฆษณาที่มีความ โฆษณาที่มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบ รวดเร็ ว ส่ งมอบ รวดเร็ ว ส่ งมอบ
ได้ตรงเวลา
ได้ตรงเวลา
ได้ตรงเวลา
(4.48: มาก)
(4.68: มากที่สุด) (4.50: มากที่สุด)

10 ปี ขึน้ ไป
การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น
การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี
เมื่อมีการผลิตสื่ อ
โฆษณาประเภท
อื่นๆ เป็ นต้น
(4.88: มากที่สุด)
พนักงาน
ให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี

(4.68: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบ
ได้ตรงเวลา
(4.50: มากที่สุด)
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจ (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านการสร้าง
และนาเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ

ระยะเวลาทีเ่ ปิ ดดาเนินธุรกิจ
ไม่ เกิน 1 ปี
1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
10 ปี ขึน้ ไป
การมีระบบรักษา การมีระบบรักษา การมีระบบรักษา การมีระบบรักษา
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ของข้อมูล เช่นใน ของข้อมูล เช่นใน ของข้อมูล เช่นใน ของข้อมูล เช่นใน
กรณี ของสื่ อ
กรณี ของสื่ อ
กรณี ของสื่ อ
กรณี ของสื่ อ
ออนไลน์ที่มี
ออนไลน์ที่มี
ออนไลน์ที่มี
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานข้อมูลบน
ฐานข้อมูลบน
ฐานข้อมูลบน
ฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
(3.89: มาก)
(3.68: มาก)
(3.91: มาก)
(3.85: มาก)

จากตารางที่ 5.6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจไม่เกิน 1 ปี
ระยะเวลา 1 – 5 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านราคา ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านสถานที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ
ระยะเวลา 10 ปี ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือ พนักงานให้บริ การแก่ ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี
ระยะเวลาที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิจ 1 – 5 ปี ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่
ลูกค้าได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ
ระยะเวลา 10 ปี ขึ้ น ไป ให้ระดับที่ มีค วามส าคัญต่ อ ปั จ จัย ย่อ ยด้า นกระบวนการให้บริ ก าร ที่ มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา
และผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่เปิ ดดาเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี
และ ระยะเวลา 10 ปี ขึ้ น ไป ให้ระดับที่ มีความสาคัญต่ อ ปั จ จัย ย่อยด้านการสร้ างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์

ปัจจัยด้านราคา

ปัจจัยด้านสถานที่

น้ อยกว่ าเท่ ากับ
300,000 บาท
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อได้
อย่างครอบคลุม
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
(4.32: มาก)
ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
(4.67: มากที่สุด)
ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
(4.21: มาก)

ยอดขายเฉลีย่ ต่ อเดือน
300,001 –
400,001 –
400,000 บาท
500,000 บาท
ธุรกิจโฆษณา
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อได้ สามารถผลิตสื่ อได้
อย่างครอบคลุม อย่างครอบคลุม
และมี
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
เป็ นต้น
(4.62: มากที่สุด) (4.53: มากที่สุด)
ราคาในการผลิต ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
อื่นๆ
(4.61: มากที่สุด)
(4.5: มาก)
ความสะดวกใน ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
หรื อโทรสาร
(4.24: มาก)
(4.29: มาก)

500,000 บาทขึน้
ไป
ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตสื่ อได้
อย่างครอบคลุม
และมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น
การเสนอสื่ อวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ
ความถี่ที่เหมาะสม
เป็ นต้น
(4.49: มาก)
ราคาในการผลิต
สื่ อโฆษณาที่ถูก
กว่าธุรกิจโฆษณา
อื่นๆ
(4.57: มากที่สุด)
ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์
หรื อโทรสาร
(4.14: มาก)
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด

ปัจจัยด้านบุคลากร

ปัจจัยด้าน
กระบวนการ
ให้บริ การ

น้ อยกว่ าเท่ ากับ
300,000 บาท
การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น
การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี
เมื่อมีการผลิตสื่ อ
โฆษณาประเภท
อื่นๆ เป็ นต้น
(4.49: มาก)
พนักงาน
ให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
(4.62: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
(4.5: มากที่สุด)

ยอดขายเฉลีย่ ต่ อเดือน
300,001 –
400,001 –
400,000 บาท
500,000 บาท
การให้บริ การ
การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น
เสริ มพิเศษ เช่น
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่าน
โฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี
อินเตอร์เน็ตฟรี
เมื่อมีการผลิตสื่ อ เมื่อมีการผลิตสื่ อ
โฆษณาประเภท โฆษณาประเภท
อื่นๆ เป็ นต้น
อื่นๆ เป็ นต้น
(4.49: มาก)
(4.58: มากที่สุด)
พนักงาน
พนักงาน
ให้บริ การแก่ลูกค้า ให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
ที่ดี
(4.56: มากที่สุด) (4.56: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อ
การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความ โฆษณาที่มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบได้ รวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
ตรงเวลา
(4.54: มากที่สุด)
(4.48: มาก)

500,000 บาทขึน้
ไป
การให้บริ การ
เสริ มพิเศษ เช่น
การผลิตสื่ อ
โฆษณาผ่าน
อินเตอร์เน็ตฟรี
เมื่อมีการผลิตสื่ อ
โฆษณาประเภท
อื่นๆ เป็ นต้น
(4.61: มากที่สุด)
พนักงาน
ให้บริ การแก่ลูกค้า
ด้วยอัธยาศัยไมตรี
ที่ดี
(4.73: มากที่สุด)
การผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความ
รวดเร็ ว ส่ งมอบได้
ตรงเวลา
(4.53: มากที่สุด)
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุ ปค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด และระดับ ความสาคัญ ที่ มี ต่ อปั จ จัย ย่อ ยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การของผูต้ อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิ จโฆษณา ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จาแนกตามยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ)
ปัจจัยส่ วนประสม
การตลาดบริการ
ปัจจัยด้านการสร้าง
และนาเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ

ยอดขายเฉลีย่ ต่ อเดือน
น้ อยกว่ าเท่ ากับ
300,001 –
400,001 –
500,000 บาทขึน้
300,000 บาท
400,000 บาท
500,000 บาท
ไป
การมีระบบรักษา การมีระบบรักษา การมีระบบรักษา การมีเครื่ องมือ
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย
อุปกรณ์ หรื อ
ของข้อมูล เช่นใน ของข้อมูล เช่นใน ของข้อมูล เช่นใน เทคโนโลยีที่มี
กรณี ของสื่ อ
กรณี ของสื่ อ
กรณี ของสื่ อ
ความทันสมัย เช่น
ออนไลน์ที่มี
ออนไลน์ที่มี
ออนไลน์ที่มี
อุปกรณ์ในการ
ฐานข้อมูลบน
ฐานข้อมูลบน
ฐานข้อมูลบน
ผลิตสื่ อและ
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
กระจายเสี ยงที่
ครบครันตามแบบ
สากล เป็ นต้น
(3.93: มาก)
(3.83: มาก)
(3.93: มาก)
(3.86: มาก)

จากตารางที่ 5.7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มียอดขายเฉลี่ยต่อเดื อนน้อยกว่าเท่ากับ
300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 –
500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อย
ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตสื่ อได้อย่างครอบคลุม
และมีประสิ ทธิภาพ เช่น การเสนอสื่ อวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถี่ที่เหมาะสม เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดื อน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านราคา ที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ราคาในการผลิตสื่ อโฆษณาที่ถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอื่นๆ
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ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดื อน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านสถานที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ หรื อโทรสาร
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การให้บริ การเสริ มพิเศษ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ต
ฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ เป็ นต้น
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านบุคลากร ที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ พนักงานให้บริ การแก่ลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 500,000 บาทขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริ การ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การผลิตสื่ อโฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา
และผูต้ อบแบบสอบถามที่ มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาท ยอดขาย
เฉลี่ยต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท และ ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท ให้
ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีความสาคัญมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณี ของสื่ อออนไลน์ที่มี
ฐานข้อมูลบนอินเตอร์ เน็ต ในขณะที่ ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มียอดขายเฉลี่ยต่อเดือน 500,000 บาท
ขึ้นไป ให้ระดับที่มีความสาคัญต่อ ปั จจัยย่อยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มี
ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เช่น
อุปกรณ์ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยงที่ครบครันตามแบบสากล เป็ นต้น
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีความสาคัญต่อผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศ้ ึกษาขอ
เสนอแนวทางในการปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินธุรกิจ และปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโฆษณา ดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาจึงควรให้สาคัญเรื่ องการที่ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิ ต สื่ อ ได้อ ย่า งครอบคลุ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเสนอสื่ อ วิ ท ยุแ ละดิ จิ ต อลใน
ช่ ว งเวลาและความถี่ ที่ เ หมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิ การเมื อง สังคม เศรษฐกิ จ ศาสนา และความเชื่ อ เป็ นต้น
ผูอ้ อกแบบโฆษณาต้องทราบว่ากลุ่มเป้ าหมายที่ตอ้ งการสื่ อสารไปถึงเป็ นใคร มีพฤติกรรมอย่างไร
เพื่อใช้ในการเลื อกสรรข้อมูล วิธี การสื่ อสาร ช่ วงเวลา และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโฆษณาควร
สามารถให้บริ การสื่ อโฆษณาอย่างน้อย 3 สื่ อโฆษณาหลัก ได้แก่ สื่ อใบปลิ ว / โบชัวร์ สื่ อ
วิทยุกระจายเสี ยง และสื่ อหนังสื อพิมพ์ เนื่องจากเป็ นสื่ อโฆษณาหลักที่ผปู ้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆ
ยิ่ง ไปกว่า นั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ โฆษณาควรให้ความสาคัญกับ ออกแบบเนื้ อ หาและ
รู ปแบบของโฆษณาให้ตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าต้องการจะสื่ อสาร โดยจะต้องตอบสนองจุดประสงค์ใน
การสื่ อความหมายได้อย่างเต็มที่ ตัวโฆษณาจะต้องมีความชัดเจนของเนื้ อหา และข้อความที่ใช้ใน
การสื่ อความหมายจะต้องมีความกระจ่าง และมีขนาดที่พอเหมาะกัน รู ปภาพและข้อความที่นาเสนอ
ควรให้มีความสอดคล้องสัมพันธ์และส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน จะต้องสามารถดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้าได้มากที่สุด และผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรมีการประชุมและนาเสนอเนื้อหาของงานสื่ อ
โฆษณาให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ และต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้า
ก่อนการนาเสนอออกสู่สาธารณชนเสมอ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการสื่ อสารด้วย
นอกจากนั้น ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรมีการกาหนดเกณฑ์ที่ในการใช้วดั ความสาเร็ จ
และตัวชี้วดั ความสาเร็ จ (KPI : Key Performance Indicator) ของสื่ อโฆษณาที่ผลิตออกไปอย่าง
ชัดเจนด้วย เช่น การทาแบบสอบถามกับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ มในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ เพื่ อ ท าให้ ท ราบถึ ง การรั บ รู ้ ข องสื่ อ โฆษณาที่ ท าง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาได้นาเสนอออกไป เป็ นต้น
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ปัจจัยด้ านราคา ในการกาหนดระดับราคาในการผลิตสื่ อโฆษณา ทางผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โฆษณา ควรทาการสารวจระดับราคาค่าบริ การผลิตสื่ อโฆษณาในท้องถิ่นอย่างสม่าเสมอ โดยเน้น
ให้เกิดความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา และกาหนดระยะเวลาในการลงโฆษณา
ให้มีความเหมาะสมกับราคาค่าบริ การ โดยมีการจัดแบ่งราคาค่าโฆษณาตาม ระยะเวลาที่ลงโฆษณา
เช่น ราคาค่าโฆษณาสื่ อวิทยุกระจายเสี ยงต่อ 1 เดือนเท่ากับ 5,000 บาท แต่หากลงโฆษณาติดต่อกัน
3 เดื อนจะลดราคาเหลือ 4,000 บาท ต่อเดื อน เป็ นต้น อีกทั้งควรให้ผูล้ งโฆษณาสามารถต่อรอง
ค่าใช้จ่ายได้บา้ งตามความเหมาะสม เช่น หากเป็ นลูกค้าใหม่อาจต่อรองได้ไม่เกิน 3 - 5% แต่หาก
เป็ นลูกค้าประจาสามารถต่อรองได้ 5 – 10% หรื อหากลูกค้าต้องการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์สี แต่มีเนื้ อสี ไม่
เต็มหน้ากระดาษ/ป้ ายโฆษณา หรื อมี แ ต่น้อย อาจมี การปรั บลดราคาให้ลูก ค้าได้บา้ งตามความ
เหมาะสม เป็ นต้น และมีการแสดงราคาค่าบริ การสื่ อแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน เช่น ในใบเสนอ
ราคา บนเว็บไซต์ เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านสถานที่ ธุรกิจโฆษณาควรเน้นช่องทางในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์หรื อ
โทรสาร เช่น การแสดงเบอร์โทรศัพท์หรื อโทรสารขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชดั บนป้ ายและนามบัตร
ของธุรกิจโฆษณา ให้ลูกค้ามองเห็นและจดจาได้ง่าย ควรมีเบอร์โทรศัพท์สารองไว้ดว้ ย เผือ่ ให้ลูกค้า
ติดต่อเข้ามาได้สะดวก มีการจัดพนักงานผูร้ ับผิดชอบรับเรื่ องทางโทรศัพท์ ไม่ปล่อยให้ผตู ้ ิดต่อต้อง
พบกับระบบรั บสายอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนหรื อนานจนเกิ นไปกว่าจะได้คุยกับ Operator ใน
ส่ วนของโทรสารควรจัดให้มีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน เนื่องจากลูกค้าบางส่ วนจะใช้โทรสารในการ
รับ-ส่ งรายละเอียดข้อมูลของตัวโฆษณา และควรดูแลไปจนถึงช่องทางการสื่ อสารผ่านอีเมลด้วย ไม่
ควรปล่อยละเลยการตอบกลับนานเกินไป ควรมีการแจ้งกลับลูกค้าทันทีที่ได้รับอีเมล์จากลูกค้าว่า
ทางธุรกิจโฆษณาได้รับอีเมล์จากลูกค้าแล้ว และจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น
นอกจากนั้นที่ ต้ งั ของธุ รกิ จก็ถือเป็ นปั จจัยสาคัญ ธุ รกิ จโฆษณาควรมี ที่ต้ งั ที่ มองเห็ นได้
ชัดเจนจากด้านนอก หากธุรกิจเป็ นตึกแถว ควรจัดทาป้ ายร้านที่มีขนาดใหญ่มองเห็นได้ชดั เจนโดด
เด่นออกจากป้ ายร้านในตึกแถวอื่นๆ หากธุ รกิ จไม่ได้อยู่บนถนนใหญ่หรื ออยู่อาคาร ก็ควรมีการ
จัดทาป้ ายแสดงชื่อธุ รกิจโฆษณาที่มีความชัดเจนเช่นกัน ที่ต้ งั ของธุรกิจที่สามารถเดินทางไปติดต่อ
ได้โดยสะดวก หาได้ไม่ยาก อยูใ่ นพื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงการจัดทาเว็บไซด์ของธุรกิจให้รายละเอียด
ของบริ ก าร ข้อ มู ล อัต ราค่ า บริ ก ารอย่า งชัด เจน เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเข้า ถึ ง ข้อ มู ล และเพื่ อ
ประหยัดเวลาของลูกค้าในการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบริ การของธุรกิจ
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ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรพิจารณาเพิ่มบริ การเสริ ม
พิเศษต่างๆ เช่น การผลิตสื่ อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี เมื่อมีการผลิตสื่ อโฆษณาประเภทอื่นๆ ทั้งนี้
เนื่ องจากการผลิตสื่ อโฆษณาบนอินเตอร์ เน็ตนั้นจัดได้ว่ามีตน้ ทุนค่อนข้างต่า และสามารถผลิตซ้ า
(Duplicate) ได้ง่าย เมื่อเทียบกับสื่ อประเภทอื่นๆ เช่นสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อกระจายเสี ยง หากทาง
ธุ รกิจโฆษณาสามารถสรรหาบุคลากรผูอ้ อกแบบและผลิตสื่ อบนเว็บไซต์และ Social Media ที่มี
ฝี มื อ เข้า มาร่ วมงานกับธุ รกิ จ ได้จ ะสามารถสร้ างจุ ด ขายอันโดดเด่ นให้กับ ธุ รกิ จ ได้ใ นระยะยาว
นอกจากนั้น ควรมีการให้ส่วนลดกับลูกค้าในการใช้บริ การ เช่น การให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าประจา
และลูกค้าที่สั่งผลิตชิ้นงานโฆษณาเป็ นจานวนมาก เป็ นต้น โดยมีการใช้เกณฑ์ในการพิจารณาราคา
และส่ วนลดที่ชดั เจน เป็ นรู ปธรรม เช่น ลงโฆษณาในสื่ อสิ่ งพิมพ์ 6 เดือนขึ้นไป ให้ส่วนลด 10% ลง
โฆษณา 1 ปี ให้ส่วนลด 20% เป็ นต้น รวมถึงการให้สมนาคุณพิเศษแก่ลูกค้า เช่น การแถมพื้นที่
โฆษณาตามป้ ายหรื อหน้าสื่ อสิ่ งพิมพ์ฟรี หรื อการแถมระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศ การ
จัดรายการโปรโมชัน่ พิเศษในช่วงเทศกาล เป็ นต้น
ปัจจัยด้ านบุคลากร ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณา ควรอบรมพนักงานให้พร้ อมนาเสนอ
บริ การที่ดีอยู่เสมอ เพราะธุ รกิ จด้านการบริ การนั้นพนักงานถือเป็ นหัวใจสาคัญ และถือเป็ นด่าน
หน้าที่จะต้องพบปะลูกค้าโดยตรง ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณา จึงควรอบรมพนักงานให้มี
หัวใจของการให้บริ การ (Service Mind) พร้อมทั้งดูแลเรื่ องบุคลิก การแต่งกาย การพูดจา การ
ต้อนรั บและให้รายละเอียดของบริ การโฆษณาด้วยความเต็มใจ มีความกระตือรื อร้ นพร้ อมที่จะ
ให้บริ การทันที โดยพนักงานต้องมีความรอบรู ้เกี่ยวกับสื่ อโฆษณา สามารถแนะนาข้อมูลแก่ลูกค้า
ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถแก้ไขปั ญหาและข้อเรี ยกร้ องของลูกค้าได้ดี และจัดให้มี
จ านวนพนัก งานอย่า งเพี ย งพอต่ อ การให้บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ทุ ก รายอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ต าม
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณาควรให้ความสาคัญตั้งแต่ข้ นั ตอนของการคัดเลือกบุคลากร ไปจนถึง
การดูแลรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กบั องค์กร
- การคัดเลือก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณา ควรจัดทา Job Description และ Job Specification
โดยละเอียดสาหรับระบุลกั ษณะบุคลากรแต่ละแผนกงานและลักษณะการทางาน อาทิ พนักงานขาย
ควรมีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 2 ปี เป็ นต้น
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- การฝึ กอบรม
ภายหลังได้รับคัดเลือก พนักงานแต่ละแผนกจะต้องเข้ารับการฝึ กอบรมอย่าง
น้อย 2 อาทิตย์ก่อนการเริ่ มงานจริ ง และจะต้องผ่านระยะเวลาทดลองงาน 3 เดื อน จึงจะสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้เอง โดยไม่มีพนักงานรุ่ นพี่คอยดูแล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรม
เกี่ยวกับสื่ อโฆษณาแต่ละประเภทมีขอ้ เด่น ข้อด้อยอย่างไร เพื่อให้พนักงานสามารถอธิ บายข้อมูล
ต่างๆ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างละเอียดถูกต้อง นอกจากนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณาควรจัดการ
อบรมประจาปี หรื ออาจเรี ยกอี กนัยหนึ่ งคือการพักผ่อนประจาปี เพื่อให้พนักงานได้ทากิ จกรรม
ร่ วมกันเพื่อเพื่มพูนความรักความสามัคคีท้ งั กับเจ้าของกิจการและพนักงานด้วยกัน ทั้งนี้ อาจเชิญ
วิทยากรมาฝึ กอบรมโดยมุ่งเน้นในเรื่ องของหัวใจของการบริ การ (Service Mind) ให้กบั พนักงานทุก
คนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอ ทั้งนี้ เนื่ องจาก ความดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า การใช้วาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม
การยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นกันเองกับลูกค้า ถือเป็ นปัจจัยสาคัญต่อธุรกิจโฆษณา
- การประเมินผลการทางาน
บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องประเมินผลการทางานซึ่งกันและกัน โดยจะมี
การการประเมินการทางานของพนักงานเพื่อให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การลูกค้า
โดยประเมินจากความรู ้ความสามารถ ความพึงพอใจของหัวหน้าแผนกและลูกค้าผูร้ ับบริ การ การ
ให้กบั ลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาค การมีอธั ยาศัยไมตรี อนั ดีต่อลูกค้า การมีบุคลิกที่น่าเชื่ อถือและ
ความเป็ นมืออาชีพ เป็ นต้น โดยอาจจัดให้มีการมอบตาแหน่งพนักงานดีเด่นประจาเดือน (Employee
of the Month) ในแต่ละเดือน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั พนักงานรายอื่นๆ อีก
ทั้งยังกระตุน้ ให้พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการปรับปรุ งตนเองในการให้บริ การให้ดียิ่งขึ้น
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย ทั้งนี้พนักงานที่ได้รับตาแหน่งก็จะได้รับรางวัลเพื่อเสริ มสร้างกาลังใจ
- การรักษาบุคลากร
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรที่ ดี แ ละมี คุ ณ ภาพในปั จ จุ บ ัน ถื อ ว่ า หาได้ย าก ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโฆษณาควรเอาใจใส่ และดูแลพนักงานให้ดีเช่ นกัน โดยการให้เงิ นเดื อนที่
เหมาะสม มีการให้ Incentives ต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และจัดการประชุมในทุกเดือนเพื่อให้
พนักงานสามารถถ่ายทอดปั ญหาและความไม่สบายใจต่างๆ ในการทางาน รวมถึงให้ความสาคัญกับ
พนักงานให้เสมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน เนื่ องจากหากพนักงานสบายใจ ทางานอย่างมีความสุ ข
ลูกค้าก็จะประทับใจ และกลับมาใช้บริ การอีก กิจการก็จะมีรายได้ คือเป็ นการเอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกัน
และกัน
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ปัจจัยด้ านกระบวนการให้ บริ การ ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณาควรคานึ งถึงการผลิตสื่ อ
โฆษณาที่มีความรวดเร็ ว ส่ งมอบได้ตรงเวลา และมีเกณฑ์การกาหนดวันส่ งมอบงาน (Deadline) ที่มี
ความชัดเจน มีการรั บประกันให้แก่ลูกค้า เช่น หากส่ งมอบงานช้ากว่ากาหนดจะคืนค่าใช้จ่ายให้
บางส่ ว นหรื อ ทั้ง หมด และมี ก ารก าหนดกฎเกณฑ์ที่ เ ข้ม งวดกับ พนัก งานผูร้ ั บ ผิ ด ชอบ มี ก าร
กาหนดการ วางแผน ประชุมแผนกเป็ นประจาทุกสัปดาห์ หรื อเป็ นประจาทุกเดือน และตรวจสอบ
งานก่อนส่ งมอบอย่างชัดเจน การผลิตต้องมีความถูกต้อง ละเอียด และแม่นยา โดยรู ปแบบและ
เนื้ อหาต้องถูกต้องตามที่ได้มีการตกลงกันไว้กบั ลูกค้า และมีการปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของ
สื่ อโฆษณาอีกครั้งก่อน นาออกสู่ สาธารณชน อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการธุ รกิจโฆษณาควรให้
คาปรึ กษาด้านการโฆษณาเป็ นพิเศษสาหรับผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ตอ้ งการคาแนะนา อีกด้วย และ
ควรมี ก ารก าหนดให้บ ริ ก ารอย่า งเป็ นขั้น ตอน เข้า ใจได้ง่ า ย โดยอาจแบ่ ง กระบวนการในการ
ให้บริ การออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
- กระบวนการก่อนการให้ บริการ
เริ่ มต้นตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามายังกิจการ พนักงานขายจะต้องกล่าวต้อนรับลูกค้า
ด้วยความสุ ภาพและเป็ นมิตร ในการเข้ารับบริ การแต่ละครั้งของลูกค้า หากลูกค้าเป็ นลูกค้ารายใหม่
พนักงานควรมีการชี้ แจงรายละเอียดของการเข้ารับบริ การแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด แต่มีความ
เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีการกาหนดลาดับการให้บริ การก่อน-หลัง ชัดเจน มีการชี้ แจงเหตุผลให้
ลูกค้าได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงควรใช้สื่อโฆษณาประเภทนี้ ควรให้ขอ้ มูลและคาแนะนาที่ให้ตรง
กับความต้องการ หรื อเงื่อนไขของลูกค้า และพร้อมแสดงการประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นด้วย
เช่น ลูกค้าอาจมีงบประมาณจากัดควรแนะนาสื่ อโฆษณาที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนัก เป็ นต้น
- กระบวนการระหว่ างการให้ บริการ
ภายหลังจากที่ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อบริ การสื่ อโฆษณาแล้ว ฝ่ ายขายมีหน้าที่จดั เตรี ยม
รายละเอียดของงานเพื่อส่ งต่อให้ฝ่ายผลิตสื่ อโฆษณานาไปดาเนิ นการต่อ โดยจะต้องให้หัวหน้า
แผนกตรวจเช็คความเรี ยบร้อยของสื่ อโฆษณาทุกครั้งก่อนส่ งมอบงานให้แก่ลูกค้า และต้องได้รับ
การอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากลูกค้าก่อนการนาเสนอออกสู่ สาธารณชนเสมอ
ทั้งนี้ เมื่ อส่ งมอบงานแล้ว จะต้องสรุ ปค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน รวดเร็ วและถูกต้อง
ออกบิลตามที่ลูกค้าร้องขอ รวมถึ งการขอประวัติลูกค้าเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลลูกค้า โดยในส่ วนนี้
หากสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละราย จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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- กระบวนการหลังการขาย
การติดตามผลหลังการให้บริ การ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรจัดตั้ง Call Center
เพื่อติดตามลูกค้า โดยภายหลังลูกค้าเข้าใช้บริ การได้ 1 อาทิตย์ พนักงานจะต้องโทรสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าภายหลังการรับบริ การ และภายใน 6 เดือนหลังจากการเข้ารับบริ การครั้งแรก
นอกจากนั้น พนักงานควรจัดส่ งเอกสาร อาทิ การ์ ดอวยพรสาหรับวันเกิด และข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ทางจดหมายและอีเมล์แก่ลูกค้า เพื่อเป็ นการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้
ความสาคัญ กับเรื่ องระบบรั กษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็ นพิเศษ เนื่ องจากปั จจุ บนั การเจาะ
ฐานข้อมูลกระทาได้ง่ายขึ้นและมีผลเสี ยหายได้อย่างคาดไม่ถึง จึงควรเน้นบริ การในส่ วนนี้ หากมี
การผลิตสื่ อออนไลน์ มีการป้ องกันการ Copy ข้อมูล เช่น การ Save ภาพสิ นค้าบนเว็บไซต์ของลูกค้า
โดยเฉพาะสิ นค้าประเภทงานศิลปะ หรื อมีการจดลิขสิ ทธิ์ ควรมีการทาลายน้ า (Watermark) หรื อ
เอกสารบางฉบับ อาจต้องการใส่ ขอ้ ความที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น “Confidential” (ลับเฉพาะ)
หรื อ “Do Not Copy” (ห้ามสาเนา) ให้ปรากฏข้างหลังข้อความในเอกสาร หรื อการตั้งล็อคเอกสาร
ประเภท PDF ไม่ให้เกิดการนาไปพิมพ์หรื อผลิตซ้ าได้ เป็ นต้น
นอกจากนั้น ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโฆษณาควรให้ระดับที่มีความสาคัญ กับการออกแบบ
อาคารและพื้นที่ภายในธุ รกิจให้ดูมีความทันสมัย น่ าเชื่อถือ เนื่ องจากเป็ นการนาเสนอภาพลักษณ์
ของธุ รกิจโฆษณาเองแล้ว ยังสะท้อนถึงงานโฆษณาที่จะผลิตให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย ในอาคารควรมี
อินเตอร์ เน็ตไร้สายไว้ให้บริ การลูกค้าที่มาติดต่อยังธุรกิจ และจัดพื้นที่ให้แก่ลูกค้าที่มาเข้ารับบริ การ
อย่างสะดวกสบายและเพียงพอ นอกจากนั้น การมีเครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัย เช่ น อุปกรณ์ ในการผลิตสื่ อและกระจายเสี ยง ห้องอัด ห้องตัดต่อ สตูดิโอ พื้นที่ รวมไป
จนถึงยานพาหนะของ Production จึงมีระดับที่มีความสาคัญในการสร้างความประทับใจแรกเริ่ ม
ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อยังธุรกิจ ว่าธุรกิจจะสามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ของลูกค้าให้ออกมาได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพเพียงใด

