
 

 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  รวมถึง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม จ านวน 400 ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31 – 40 ปี ระดบั
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รูปแบบของธุรกิจบริษทัจ ากดั ธุรกิจภาคการบริการ ระยะเวลาท่ีเปิด
ด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท เคยใชบ้ริการธุรกิจโฆษณา 
ส่ือโฆษณาท่ีเห็นว่าท่ีเหมาะสมกบัประเภทธุรกิจของตน คือ ส่ือใบปลิว / โบชวัร์ ความถ่ีในการใช้
ส่ือโฆษณาโดยเฉล่ีย มากกวา่ 10 คร้ังต่อปี งบประมาณต่อปีท่ีใชใ้นการจดัท าส่ือโฆษณา คือ 40,001 
– 60,000 บาท บุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา คือ ตวัเอง สาเหตุ
ในการเลือกใชส่ื้อโฆษณาในธุรกิจ คือ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัธุรกิจโฆษณา ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบัธุรกิจโฆษณาจากการมีบุคคลแนะน า  
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการ
เลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
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ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละ
ดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบ
เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาได้ตรงกับส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร และ ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยูใ่นระดบั 

มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคา
ในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพของงานโฆษณาและ สามารถในการต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ใน

ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบั
แรก คือความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจ
มองเห็นไดช้ัดเจนจากด้านนอก และ ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก 
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัโดย

รวมอยู่ในระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 
ล าดบัแรก คือการให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิต
ส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลด
ส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้และ การให้สมนาคุณ
พิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหน้าส่ือส่ิงพิมพ์ฟรี หรือการแถมระยะเวลาและ
ความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือพนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนักงานมีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที และ พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยั

โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 
3 ล าดบัแรก คือการผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น และ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมี

ความส าคญัต่อปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียของ
ระดบัท่ีมีความส าคญัสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือการมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณี
ของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตรองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้และ ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบใน
การเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ด้านผลติภัณฑ์ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ธุรกิจโฆษณาไม่
สามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถออกแบบเน้ือหา
และรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร และ ธุรกิจโฆษณาไม่มีช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือ ตามล าดบั 
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ด้านราคา ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีแพงกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ราคากบัคุณภาพของงานโฆษณาไม่เหมาะสม 
และ ไม่สามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

 
ด้านสถานที่ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การติดต่อธุรกิจ

ผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร ไม่ไดรั้บความสะดวก รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีไม่สะดวกใน
การเดินทางไปติดต่อ และ ท่ีตั้งของธุรกิจไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ตามล าดบั 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่มี
บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นต้น รองลงมาคือ ไม่มีการจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาล และ ไม่มีของ
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ ตามล าดบั 

 
ด้านบุคลากร ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนักงานไม่มี

ความรอบรู้เก่ียวกบังานโฆษณา ไม่สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
รองลงมาคือ พนกังานไม่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ และ จ านวนพนกังานมีไม่เพียงพอ
ต่อการใหบ้ริการลูกคา้ ตามล าดบั 

 
ด้านกระบวนการให้บริการ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก คือ การ

ผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความล่าชา้ ไม่ตรงต่อเวลา รองลงมาคือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความผิดพลาด 
หรือไม่ตรงกบัรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ และ เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยุง่ยาก ตามล าดบั 

 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 

ล าดบัแรก คือ ขาดระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ ไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์
ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ และ ป้ายช่ือธุรกิจท่ีไม่สามารถ
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
ประเภทของธุรกจิ ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ และยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 
 
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ  

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ีย
ระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมี
ความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ีย
ระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
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ตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) อยา่งเป็น
ระบบใหก้บัผูล้งโฆษณาได ้ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิง ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้น

ราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของ
ราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาใน
การผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของ
งานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั

ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมา
คือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อ
ไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจัยด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก  และ  ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้
ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้  และ  การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใช้บริการ เช่น การให้
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั

ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกับส่ือโฆษณา 
สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายให้ระดับท่ีมี

ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความ
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ยืดหยุ่น  และ  การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชาย

ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การ
มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
รองลงมาคือ ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  และ  การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี
ท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ หญิงให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

 
4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทของ
ธุรกจิ 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคัญต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
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ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทของธุรกิจภาคการบริการสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 
ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ี
ธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
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ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายให้ระดบัท่ี
มีความส าคัญต่อ ปัจจัยด้านราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 
รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญั
ต่อ ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายให้

ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่าน
ทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้ง
ของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ี
สามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมา
คือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อ
ไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการ

พาณิชย/์คา้ขายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการ
เสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็น
ตน้ รองลงมาคือ การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่ง
ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ี
โฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็น
ตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้
ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ และ  การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น 
การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  
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การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายให้

ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ได้
อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย  และ  พนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทันที  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการ
ทนัที รองลงมาคือ พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ได้
อยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  และ  พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกับส่ือโฆษณา 
สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการ

พาณิชย/์คา้ขายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้
บริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและ
เน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความ
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ยดืหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตก
ลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบได้ตรงเวลา 
รองลงมาคือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตก
ลงกนัไวก้บัลูกคา้  และ  การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่
สาธารณชน  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของ

ธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ี
มีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั 
เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจ
ท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ระดับท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต 
รองลงมาคือ ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  และ  การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี
ท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครัน
ตามแบบสากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาที่
เปิดด าเนินธุรกจิ 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ1 – 5 ปีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ6 – 10 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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 ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ10 ปีข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาได้ตรงกับส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ธุรกิจ
โฆษณาสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ (Format) อนัหลากหลาย ครบวงจร ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
เช่น การผลิตส่ือไดอ้ย่างครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ รวมถึงการ
จดักิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาได้ตรงกับส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ธุรกิจ
โฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) อย่างเป็นระบบให้กบัผูล้งโฆษณาได ้ 
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให้ ปัจจยั

ดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให้ ปัจจัยด้านราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 
รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทาง
ไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก  และ  ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก  และ  ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้น
นอก  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่

เกิน 1 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือ
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้
ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณา
เป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้
ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การจดั
รายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้
ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้

ปัจจัยด้านบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ 
พนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย รองลงมาคือ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี  และ  พนักงานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูล
แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้
ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี  และ  พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและข้อเรียกร้องของลูกค้าได้ดี  
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่

เกิน 1 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบ
ไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น  
และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไว้
กบัลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น  และ  การปรับแต่งลกัษณะและ
คุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข 
ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ี
เปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให้ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย เช่น 
อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือ ธุรกิจท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 
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4.4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท
สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ีย
ระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน300,001 – 400,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทสามารถ
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน500,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดับมาก ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากับ 
300,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  
ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
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ออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร  และ  ช่ือเสียงและ
ความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านราคา  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท

ให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา  และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้ ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านสถานที่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 

บาทให้ ปัจจัยด้านสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  และ  ความ
สะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media)  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมา
คือ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อ
ไดโ้ดยสะดวก  ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก  และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร รองลงมาคือ ท่ีตั้งของ
ธุรกิจมองเห็นได้ชัดเจนจากด้านนอก  และ  ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า

เท่ากบั 300,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การ
ผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ 
การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงาน
โฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้าย
หรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  โดยปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น 
การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  
การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือ
มีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การ
ใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้
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สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือ
มีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ รองลงมาคือ การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การ
ใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้  และ  การให้
สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลา
และความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้  ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 

บาทให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญั
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ 
พนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถ
แนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 
ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถ
แนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี รองลงมาคือ พนกังานมีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะให้บริการทนัที  และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูล
แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย  ตามล าดบั 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่า
เท่ากบั 300,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมาคือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมี
ความยืดหยุน่  และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้
การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมา
คือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น และ  การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความถูกต้อง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีได้มีการตกลงกันไวก้ับลูกค้า  
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมา
คือ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น  และ  การปรับแต่ง
ลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน  ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา รองลงมา
คือ การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน  และ  การ
ผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้  
ตามล าดบั 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ีย

ต่อเดือน นอ้ยกวา่เท่ากบั 300,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั
แรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูล
บนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย เช่น 
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อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือ ธุรกิจท่ี
มองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง  โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต รองลงมาคือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ รองลงมา
คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต  และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  ตามล าดบั 

 
5.2 อภิปรายผล 

การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อภิปรายผลตาม
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2552) อนัประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) และ การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) และ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลการศึกษากบั
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอ าเภอ
ฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกส่ือ
โฆษณาผา่นอินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ์แจกฟรีเพื่อการท่องเท่ียวของลูกคา้ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การท่ีธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ การโฆษณาท่ีมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้บริการ และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
คือ การสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารให้มีความทันสมัยได้ตลอดเวลา และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดดี้ 

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใช้
บริการมากท่ีสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ ราคาในการซ้ือโฆษณาท่ีเหมาะสม และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภวิน อยู่สุข 
(2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การให้เครดิตและ
สามารถผอ่นช าระไดแ้ละไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ราคาท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีลงโฆษณา 
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ปัจจัยด้านสถานที่ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัทห์รือโทรสาร ซ่ึงไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การแจ้งช่วงเวลาออกอากาศได้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด 
คือ การท่ีผูบ้ริการส่ือโฆษณามีระบบท่ีสนบัสนุนการขายออนไลน์ เช่น ระบบการคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 
แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การติดต่อไดส้ะดวกทางโทรศพัท ์

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือ
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ 
การสมนาคุณแถมเวลาในการออกโฆษณา แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) 
ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การมีส่วนลดในการใชบ้ริการ 
และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อ
การเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การใหส่้วนลดเม่ือต่อสญัญาการลงโฆษณา 

ปัจจัยด้านบุคลากร จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การท่ีพนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการ
มากท่ีสุด คือ ผูจ้ดัรายการท่ีสามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในขณะท่ีออกอากาศ และไม่สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมาก
ท่ีสุด คือ พนกังานท่ีมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สุพิศ พทุธมี (2548) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การท่ี
พนกังานติดต่อลูกคา้โดยตรง 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว 
ส่งมอบไดต้รงเวลา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ี
มีความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงกวา้งไกล
ครอบคลุมพื้นท่ีและเขา้ถึงผูฟั้ง แต่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข (2551) ซ่ึงพบว่า 
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ การส่งมอบงานการผลิตส่ือโฆษณาได้
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ตรงเวลา และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี (2548) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ การส่ือสารท่ีชดัเจน เขา้ใจง่ายทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อย
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ 
คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ กิตติ สินโพธ์ิ (2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มบริเวณรอบๆ สถานีท่ีร่มร่ืน เงียบ 
และอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การจดัรายการ และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ภวิน อยูสุ่ข 
(2551) ซ่ึงพบว่า ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใช้บริการมากท่ีสุด คือ สถานท่ีติดต่อท่ี
หรูหรา ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและทนัสมยั และไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุพิศ พุทธมี 
(2548) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใชบ้ริการมากท่ีสุด คือ ท าเลท่ีหาเจอไดง่้าย 
 
5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ผู ้
ศึกษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 

 
5.3.1 ข้อค้นพบต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี

ความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรมากท่ีสุด และใหปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถสรุป 10 ล าดบัท่ีมีความส าคญัต่อการ
เลือกใช้ธุรกิจโฆษณา และปัญหาของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ไดด้งัตารางท่ี 5.1 -5.7 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี 

ดา้นบุคลากร 4.60 มากท่ีสุด 

2 ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่
ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

ดา้นราคา 4.60 มากท่ีสุด 

3 พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการทนัที 

ดา้นบุคลากร 4.57 มากท่ีสุด 

4 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.53 มากท่ีสุด 

5 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา 

ดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 

4.51 มากท่ีสุด 

6 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.49 มาก 

7 พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้
ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

ดา้นบุคลากร 4.48 มาก 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

8 การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การ
ใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ี
สัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก 
เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

4.28 มาก 

9 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของ
งานโฆษณา 

ดา้นราคา 4.25 มาก 

10 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้
เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ 

ดา้นบุคลากร 4.25 มาก 

 
 จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัย่อยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ราคา
ในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ และพนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการทนัที 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม  ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพยีงพอกบั
ลูกคา้ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.19 นอ้ย 

2 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

ดา้นสถานท่ี 2.30 นอ้ย 

3 ความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีใน
ธุรกิจ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.31 นอ้ย 

4 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับ
บริการ เช่น การจดัท่ีนัง่ท่ีมีความ
สะดวกสบายและเพยีงพอ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.80 ปานกลาง 

5 ลกัษณะการตกแต่งและความ
ทนัสมยัของอาคารและพื้นท่ีภายใน
ธุรกิจ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.80 ปานกลาง 

6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงัธุรกิจ 

ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

2.87 ปานกลาง 

7 ช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิด
ใหบ้ริการของธุรกิจท่ีมีความ
เหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.) 

ดา้นสถานท่ี 2.97 ปานกลาง 

8 ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิตได ้ ดา้นราคา 3.05 ปานกลาง 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมี ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
(ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัจจัยย่อย 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการ 
ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 การประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น 
การสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.10 ปานกลาง 

10 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ 
ขอ้มูลเก่ียวส่ือโฆษณา 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.10 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 5.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัย่อยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด 3 ล าดบัแรก คือ มีหอ้งน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกบัลูกคา้ สถานท่ีจอด
รถกวา้งขวางสะดวกสบาย และความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีในธุรกิจ 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดับร้อยละของปัญหาสูงสุด ท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 
1 ไม่มีบริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต

ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมี
การผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ เป็น
ตน้ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 19.75 

2 พนกังานไม่มีความรอบรู้เก่ียวกบังาน
โฆษณา ไม่สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

ดา้นบุคลากร 18.75 

3 พนกังานไม่มีความกระตือรือร้นใน
การใหบ้ริการ 

ดา้นบุคลากร 18.00 

4 การติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือ
โทรสาร ไม่ไดรั้บความสะดวก 

ดา้นสถานท่ี 17.00 

5 ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ 
เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีไม่เหมาะสม 
เป็นตน้ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 16.75 

6 ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถออกแบบ
เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รง
กบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 16.25 

7 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความล่าชา้ ไม่
ตรงต่อเวลา 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  15.50 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหามาก ท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด
บริการของผูต้อบแบบสอบถาม  ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ต่อ) 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของปัญหา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ร้อยละ 
8 จ านวนพนกังานมีไม่เพยีงพอต่อการ

ใหบ้ริการลูกคา้ 
ดา้นบุคลากร 14.50 

9 ขาดระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 

14.25 

10 ธุรกิจโฆษณาไม่มีช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 13.75 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัญหาของปัจจยัย่อยส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบ
แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีพบสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ไม่
มีบริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภท
อ่ืน ๆ เป็นตน้ พนกังานไม่มีความรอบรู้เก่ียวกบังานโฆษณา ไม่สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ได้
อยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย และพนกังานไม่มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีความส าคญัต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ 
 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
(4.60: มากท่ีสุด) (4.45: มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่
ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่
ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

(4.63: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทาง

โทรศพัท ์หรือโทรสาร 
ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทาง

โทรศพัท ์หรือโทรสาร 
(4.26: มาก) (4.23: มาก) 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการ
ผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(4.41: มาก) (4.57: มากท่ีสุด) 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดี 
พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยั

ไมตรีท่ีดี 
(4.64: มากท่ีสุด) (4.59: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา 

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา 

(4.57: มากท่ีสุด) (4.49: มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับท่ีมีความส าคญัต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 
ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 
ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี

ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี

ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
(3.94: มาก) (3.86: มาก) 

 

จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมี
ความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
ราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้น
สถานท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
การส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
บุคลากร ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ ชายและเพศหญิง ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีระบบรักษา
ความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสมทางการตลาด
บริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาคการพาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิภาคการบริการ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถ่ีท่ี

เหมาะสม เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถ่ีท่ี

เหมาะสม เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมี

ประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถ่ีท่ี

เหมาะสม เป็นตน้ 
(4.56: มากท่ีสุด) (4.33: มาก) (4.52: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจ

โฆษณาอ่ืนๆ 

ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจ

โฆษณาอ่ืนๆ 

ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจ

โฆษณาอ่ืนๆ 
(4.59: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) (4.62: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผา่นทาง

โทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผา่นทาง

โทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผา่นทาง

โทรศพัท ์หรือโทรสาร 
(4.19: มาก) (4.34: มาก) (4.21: มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

การใหบ้ริการเสริมพิเศษ 
เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือ
มีการผลิตส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการเสริมพิเศษ 
เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือ
มีการผลิตส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการเสริมพิเศษ 
เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือ
มีการผลิตส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(4.49: มาก) (4.46: มาก) (4.58: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาคการพาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิภาคการบริการ 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังานใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ

ใหบ้ริการทนัที 

พนกังานใหบ้ริการแก่
ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 
(4.64: มากท่ีสุด) (4.65: มากท่ีสุด) (4.60: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความรวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความรวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความรวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 
(4.60: มากท่ีสุด) (4.58: มากท่ีสุด) (4.43: มาก) 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่น
ในกรณีของส่ือออนไลน์

ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่น
ในกรณีของส่ือออนไลน์

ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่น
ในกรณีของส่ือออนไลน์

ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

(3.78: มาก) (4.04: มาก) (3.87: มาก) 
 

จากตารางท่ี 5.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจัยย่อยด้านราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

 



 

 

171 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจัยย่อยด้านสถานท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่น
อินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย และธุรกิจภาคการ
บริการ ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยด้านบุคลากร ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของ
ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ให้ระดับท่ีมีความส าคัญต่อ ปัจจัยย่อยด้านบุคลากร ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง
เวลา 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ธุรกิจภาคการผลิต/
อุตสาหกรรม และธุรกิจภาคการบริการ ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 10 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือ
ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือ
ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือ
ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือ
ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

(4.62: มากท่ีสุด) (4.50: มากท่ีสุด) (4.46: มาก) (4.38: มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 
(4.67: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) (4.85: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

(4.27: มาก) (4.26: มาก) (4.22: มาก) (4.24: มาก) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี 10 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

(4.57: มากท่ีสุด) (4.62: มากท่ีสุด) (4.45: มาก) (4.88: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังานมีความ
รอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถ
แนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และเขา้ใจ
ง่าย 

พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

(4.6: มากท่ีสุด) (4.47: มาก) (4.62: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบ
ไดต้รงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบ
ไดต้รงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบ
ไดต้รงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบ
ไดต้รงเวลา 

(4.48: มาก) (4.68: มากท่ีสุด) (4.50: มากท่ีสุด) (4.50: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

ไม่เกนิ 1 ปี 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี  10 ปีขึน้ไป 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

(3.89: มาก) (3.68: มาก) (3.91: มาก) (3.85: มาก) 

 

จากตารางท่ี 5.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี 
ระยะเวลา 1 – 5 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี 
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี 
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 1 – 5 ปี 
ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ 
ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปี ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นบุคลากร ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี และ 
ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 

และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปี ระยะเวลา 6 – 10 ปี 
และ ระยะเวลา 10 ปีข้ึนไป ให้ระดับท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจัยย่อยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท 

300,001 – 
400,000 บาท 

400,001 – 
500,000 บาท 

500,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

ธุรกิจโฆษณา
สามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุม

และมี
ประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุ
และดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและ

ความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ 

(4.32: มาก) (4.62: มากท่ีสุด) (4.53: มากท่ีสุด) (4.49: มาก) 

ปัจจยัดา้นราคา  ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 

ราคาในการผลิต
ส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณา

อ่ืนๆ 
(4.67: มากท่ีสุด) (4.61: มากท่ีสุด) (4.5: มาก) (4.57: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

ความสะดวกใน
การติดต่อธุรกิจ
ผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

(4.21: มาก) (4.24: มาก) (4.29: มาก) (4.14: มาก) 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท 

300,001 – 
400,000 บาท 

400,001 – 
500,000 บาท 

500,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการ
เสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือ
โฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ 

(4.49: มาก) (4.49: มาก) (4.58: มากท่ีสุด) (4.61: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 

พนกังาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ดว้ยอธัยาศยัไมตรี

ท่ีดี 
(4.62: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) (4.56: มากท่ีสุด) (4.73: มากท่ีสุด) 

ปัจจยัดา้น
กระบวนการ
ใหบ้ริการ  

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 

การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบได้

ตรงเวลา 
(4.5: มากท่ีสุด) (4.54: มากท่ีสุด) (4.48: มาก) (4.53: มากท่ีสุด) 
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ตารางที่ 5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดับความส าคญัท่ีมีต่อปัจจัยย่อยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท 

300,001 – 
400,000 บาท 

400,001 – 
500,000 บาท 

500,000 บาทขึน้
ไป 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอ
ลกัษณะทาง
กายภาพ  

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีระบบรักษา
ความปลอดภยั

ของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมี

ความทนัสมยั เช่น 
อุปกรณ์ในการ
ผลิตส่ือและ
กระจายเสียงท่ี

ครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้ 

(3.93: มาก) (3.83: มาก) (3.93: มาก) (3.86: มาก) 

 

จากตารางท่ี 5.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 
500,000 บาท และยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้  

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากร ท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท และยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไป ใหร้ะดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 
 และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่าเท่ากบั 300,000 บาท ยอดขาย
เฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท และ ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาท ให้
ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ี ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาท
ข้ึนไป ให้ระดบัท่ีมีความส าคญัต่อ ปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น 
อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอ
เสนอแนวทางในการปรับปรุงพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจ และปรับปรุงกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจโฆษณา ดงัต่อไปน้ี 

 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาจึงควรให้ส าคญัเร่ืองการท่ีธุรกิจโฆษณา

สามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  อาทิ  การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  ศาสนา  และความเช่ือ เป็นตน้ 
ผูอ้อกแบบโฆษณาตอ้งทราบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการส่ือสารไปถึงเป็นใคร มีพฤติกรรมอยา่งไร  
เพื่อใช้ในการเลือกสรรขอ้มูล  วิธีการส่ือสาร  ช่วงเวลา  และผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควร
สามารถให้บริการส่ือโฆษณาอย่างน้อย 3 ส่ือโฆษณาหลกั ได้แก่ ส่ือใบปลิว / โบชัวร์ ส่ือ
วิทยกุระจายเสียง และส่ือหนงัสือพิมพ ์เน่ืองจากเป็นส่ือโฆษณาหลกัท่ีผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ  

ยิ่งไปกว่านั้ นผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้ความส าคญักับออกแบบเน้ือหาและ
รูปแบบของโฆษณาให้ตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการจะส่ือสาร โดยจะตอ้งตอบสนองจุดประสงคใ์น
การส่ือความหมายไดอ้ย่างเตม็ท่ี ตวัโฆษณาจะตอ้งมีความชดัเจนของเน้ือหา และขอ้ความท่ีใชใ้น
การส่ือความหมายจะตอ้งมีความกระจ่าง และมีขนาดท่ีพอเหมาะกนั รูปภาพและขอ้ความท่ีน าเสนอ
ควรให้มีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์และส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั จะตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจของ
ลูกคา้ไดม้ากท่ีสุด และผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรมีการประชุมและน าเสนอเน้ือหาของงานส่ือ
โฆษณาใหลู้กคา้ไดรั้บทราบอยา่งสม ่าเสมอ และตอ้งไดรั้บการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้
ก่อนการน าเสนอออกสู่สาธารณชนเสมอ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจากการส่ือสารดว้ย 

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรมีการก าหนดเกณฑท่ี์ในการใชว้ดัความส าเร็จ 
และตวัช้ีวดัความส าเร็จ (KPI : Key Performance Indicator) ของส่ือโฆษณาท่ีผลิตออกไปอยา่ง
ชดัเจนดว้ย เช่น การท าแบบสอบถามกบัลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อท าให้ทราบถึงการรับรู้ของส่ือโฆษณาท่ีทาง
ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาไดน้ าเสนอออกไป เป็นตน้ 
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ปัจจัยด้านราคา ในการก าหนดระดบัราคาในการผลิตส่ือโฆษณา ทางผูป้ระกอบการธุรกิจ
โฆษณา ควรท าการส ารวจระดบัราคาค่าบริการผลิตส่ือโฆษณาในทอ้งถ่ินอย่างสม ่าเสมอ โดยเนน้
ใหเ้กิดความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา และก าหนดระยะเวลาในการลงโฆษณา
ใหมี้ความเหมาะสมกบัราคาค่าบริการ โดยมีการจดัแบ่งราคาค่าโฆษณาตาม ระยะเวลาท่ีลงโฆษณา 
เช่น ราคาค่าโฆษณาส่ือวิทยกุระจายเสียงต่อ 1 เดือนเท่ากบั 5,000 บาท แต่หากลงโฆษณาติดต่อกนั 
3 เดือนจะลดราคาเหลือ 4,000 บาท ต่อเดือน เป็นตน้ อีกทั้งควรให้ผูล้งโฆษณาสามารถต่อรอง
ค่าใชจ่้ายไดบ้า้งตามความเหมาะสม เช่น หากเป็นลูกคา้ใหม่อาจต่อรองไดไ้ม่เกิน 3 - 5% แต่หาก
เป็นลูกคา้ประจ าสามารถต่อรองได ้5 – 10% หรือหากลูกคา้ตอ้งการผลิตส่ือส่ิงพิมพสี์ แต่มีเน้ือสีไม่
เต็มหน้ากระดาษ/ป้ายโฆษณา หรือมีแต่น้อย อาจมีการปรับลดราคาให้ลูกคา้ได้บา้งตามความ
เหมาะสม เป็นตน้ และมีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ในใบเสนอ
ราคา บนเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ ธุรกิจโฆษณาควรเนน้ช่องทางในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัทห์รือ
โทรสาร เช่น การแสดงเบอร์โทรศพัทห์รือโทรสารขนาดใหญ่ท่ีมองเห็นไดช้ดับนป้ายและนามบตัร
ของธุรกิจโฆษณา ใหลู้กคา้มองเห็นและจดจ าไดง่้าย ควรมีเบอร์โทรศพัทส์ ารองไวด้ว้ย เผือ่ใหลู้กคา้
ติดต่อเขา้มาไดส้ะดวก มีการจดัพนกังานผูรั้บผดิชอบรับเร่ืองทางโทรศพัท ์ไม่ปล่อยใหผู้ติ้ดต่อตอ้ง
พบกบัระบบรับสายอตัโนมติัท่ีมีความซับซ้อนหรือนานจนเกินไปกว่าจะไดคุ้ยกบั Operator ใน
ส่วนของโทรสารควรจดัใหมี้ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน เน่ืองจากลูกคา้บางส่วนจะใชโ้ทรสารในการ
รับ-ส่งรายละเอียดขอ้มูลของตวัโฆษณา และควรดูแลไปจนถึงช่องทางการส่ือสารผา่นอีเมลดว้ย ไม่
ควรปล่อยละเลยการตอบกลบันานเกินไป ควรมีการแจง้กลบัลูกคา้ทนัทีท่ีไดรั้บอีเมล์จากลูกคา้ว่า
ทางธุรกิจโฆษณาไดรั้บอีเมลจ์ากลูกคา้แลว้ และจะติดต่อกลบัไปภายใน 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 

นอกจากนั้นท่ีตั้ งของธุรกิจก็ถือเป็นปัจจยัส าคญั ธุรกิจโฆษณาควรมีท่ีตั้ งท่ีมองเห็นได้
ชดัเจนจากดา้นนอก หากธุรกิจเป็นตึกแถว ควรจดัท าป้ายร้านท่ีมีขนาดใหญ่มองเห็นไดช้ดัเจนโดด
เด่นออกจากป้ายร้านในตึกแถวอ่ืนๆ หากธุรกิจไม่ไดอ้ยู่บนถนนใหญ่หรืออยู่อาคาร ก็ควรมีการ
จดัท าป้ายแสดงช่ือธุรกิจโฆษณาท่ีมีความชดัเจนเช่นกนั ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อ
ไดโ้ดยสะดวก หาไดไ้ม่ยาก อยูใ่นพื้นท่ีเศรษฐกิจ รวมถึงการจดัท าเวบ็ไซดข์องธุรกิจใหร้ายละเอียด
ของบริการ ขอ้มูล อัตราค่าบริการอย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูล และเพื่อ
ประหยดัเวลาของลูกคา้ในการติดต่อสอบถามเก่ียวกบัการบริการของธุรกิจ 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรพิจารณาเพิ่มบริการเสริม
พิเศษต่างๆ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ี
เน่ืองจากการผลิตส่ือโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตนั้นจดัไดว้่ามีตน้ทุนค่อนขา้งต ่า และสามารถผลิตซ ้ า 
(Duplicate) ไดง่้าย เม่ือเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืนๆ เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือกระจายเสียง หากทาง
ธุรกิจโฆษณาสามารถสรรหาบุคลากรผูอ้อกแบบและผลิตส่ือบนเวบ็ไซตแ์ละ Social Media ท่ีมี
ฝีมือเขา้มาร่วมงานกับธุรกิจได้จะสามารถสร้างจุดขายอนัโดดเด่นให้กับธุรกิจได้ในระยะยาว 
นอกจากนั้น ควรมีการใหส่้วนลดกบัลูกคา้ในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า 
และลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ โดยมีการใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาราคา
และส่วนลดท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม เช่น ลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพ ์6 เดือนข้ึนไป ใหส่้วนลด 10% ลง
โฆษณา 1 ปี ให้ส่วนลด 20% เป็นตน้ รวมถึงการให้สมนาคุณพิเศษแก่ลูกคา้ เช่น การแถมพื้นท่ี
โฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ การ
จดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล เป็นตน้ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา ควรอบรมพนกังานให้พร้อมน าเสนอ
บริการท่ีดีอยู่เสมอ เพราะธุรกิจดา้นการบริการนั้นพนักงานถือเป็นหัวใจส าคญั และถือเป็นด่าน
หนา้ท่ีจะตอ้งพบปะลูกคา้โดยตรง ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา จึงควรอบรมพนกังานให้มี
หัวใจของการให้บริการ (Service Mind) พร้อมทั้งดูแลเร่ืองบุคลิก การแต่งกาย การพูดจา การ
ตอ้นรับและให้รายละเอียดของบริการโฆษณาดว้ยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ
ให้บริการทนัที โดยพนกังานตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้
ไดอ้ย่างชัดเจน เขา้ใจง่าย และสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ และจดัให้มี
จ  านวนพนักงานอย่างเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกคา้ทุกรายอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้ความส าคญัตั้งแต่ขั้นตอนของการคดัเลือกบุคลากร ไปจนถึง
การดูแลรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวก้บัองคก์ร 

- การคดัเลอืก  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณา ควรจดัท า Job Description และ Job Specification 

โดยละเอียดส าหรับระบุลกัษณะบุคลากรแต่ละแผนกงานและลกัษณะการท างาน อาทิ พนกังานขาย
ควรมีประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ย 2 ปี เป็นตน้ 
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- การฝึกอบรม 
 ภายหลงัไดรั้บคดัเลือก พนกังานแต่ละแผนกจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมอยา่ง

น้อย 2 อาทิตยก่์อนการเร่ิมงานจริง และจะตอ้งผ่านระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน จึงจะสามารถ
ปฏิบติังานไดเ้อง โดยไม่มีพนักงานรุ่นพี่คอยดูแล นอกจากน้ีพนักงานทุกคนจะไดรั้บการอบรม
เก่ียวกบัส่ือโฆษณาแต่ละประเภทมีขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยอย่างไร เพื่อให้พนักงานสามารถอธิบายขอ้มูล
ต่างๆ ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างละเอียดถูกตอ้ง นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรจดัการ
อบรมประจ าปี หรืออาจเรียกอีกนัยหน่ึงคือการพกัผ่อนประจ าปี เพื่อให้พนักงานไดท้ ากิจกรรม
ร่วมกนัเพื่อเพื่มพูนความรักความสามคัคีทั้งกบัเจา้ของกิจการและพนกังานดว้ยกนั ทั้งน้ีอาจเชิญ
วิทยากรมาฝึกอบรมโดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของหวัใจของการบริการ (Service Mind) ใหก้บัพนกังานทุก
คนไดต้ระหนกัถึงอยู่เสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ความดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ การใชว้าจาท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม 
การยิม้แยม้แจ่มใส เป็นกนัเองกบัลูกคา้ ถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อธุรกิจโฆษณา 

- การประเมินผลการท างาน 
 บุคลากรทุกคนในองคก์รจะตอ้งประเมินผลการท างานซ่ึงกนัและกนั โดยจะมี

การการประเมินการท างานของพนกังานเพื่อใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการลูกคา้ 
โดยประเมินจากความรู้ความสามารถ ความพึงพอใจของหัวหนา้แผนกและลูกคา้ผูรั้บบริการ การ
ให้กบัลูกคา้ทุกรายอย่างเสมอภาค การมีอธัยาศยัไมตรีอนัดีต่อลูกคา้ การมีบุคลิกท่ีน่าเช่ือถือและ
ความเป็นมืออาชีพ เป็นตน้ โดยอาจจดัใหมี้การมอบต าแหน่งพนกังานดีเด่นประจ าเดือน (Employee 
of the Month) ในแต่ละเดือน เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหก้บัพนกังานรายอ่ืนๆ อีก
ทั้งยงักระตุน้ให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงตนเองในการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย ทั้งน้ีพนกังานท่ีไดรั้บต าแหน่งกจ็ะไดรั้บรางวลัเพื่อเสริมสร้างก าลงัใจ 

- การรักษาบุคลากร 
 เ น่ืองจากบุคลากรท่ีดีและมีคุณภาพในปัจจุบันถือว่าหาได้ยาก ดังนั้ น 

ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรเอาใจใส่และดูแลพนักงานให้ดีเช่นกัน โดยการให้เงินเดือนท่ี
เหมาะสม มีการให้ Incentives ต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และจดัการประชุมในทุกเดือนเพื่อให้
พนกังานสามารถถ่ายทอดปัญหาและความไม่สบายใจต่างๆ ในการท างาน รวมถึงใหค้วามส าคญักบั
พนกังานให้เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั เน่ืองจากหากพนกังานสบายใจ ท างานอย่างมีความสุข 
ลูกคา้ก็จะประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีก กิจการก็จะมีรายได ้คือเป็นการเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนั
และกนั 
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ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรค านึงถึงการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา และมีเกณฑก์ารก าหนดวนัส่งมอบงาน (Deadline) ท่ีมี
ความชดัเจน มีการรับประกนัให้แก่ลูกคา้ เช่น หากส่งมอบงานชา้กว่าก าหนดจะคืนค่าใชจ่้ายให้
บางส่วนหรือทั้ งหมด และมีการก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดกับพนักงานผูรั้บผิดชอบ มีการ
ก าหนดการ วางแผน ประชุมแผนกเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือเป็นประจ าทุกเดือน และตรวจสอบ
งานก่อนส่งมอบอย่างชดัเจน การผลิตตอ้งมีความถูกตอ้ง ละเอียด และแม่นย  า โดยรูปแบบและ
เน้ือหาตอ้งถูกตอ้งตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ และมีการปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของ
ส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้
ค  าปรึกษาดา้นการโฆษณาเป็นพิเศษส าหรับผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตอ้งการค าแนะน า อีกดว้ย และ
ควรมีการก าหนดให้บริการอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย โดยอาจแบ่งกระบวนการในการ
ใหบ้ริการออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

- กระบวนการก่อนการให้บริการ 
 เร่ิมตน้ตั้งแต่ลูกคา้ติดต่อเขา้มายงักิจการ พนกังานขายจะตอ้งกล่าวตอ้นรับลูกคา้

ดว้ยความสุภาพและเป็นมิตร ในการเขา้รับบริการแต่ละคร้ังของลูกคา้ หากลูกคา้เป็นลูกคา้รายใหม่ 
พนักงานควรมีการช้ีแจงรายละเอียดของการเขา้รับบริการแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด แต่มีความ
เขา้ใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีการก าหนดล าดบัการให้บริการก่อน-หลงั ชัดเจน มีการช้ีแจงเหตุผลให้
ลูกคา้ไดท้ราบว่าเพราะเหตุใดจึงควรใชส่ื้อโฆษณาประเภทน้ี ควรให้ขอ้มูลและค าแนะน าท่ีให้ตรง
กบัความตอ้งการ หรือเง่ือนไขของลูกคา้ และพร้อมแสดงการประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนดว้ย 
เช่น ลูกคา้อาจมีงบประมาณจ ากดัควรแนะน าส่ือโฆษณาท่ีมีค่าใชจ่้ายไม่แพงมากนกั เป็นตน้ 

- กระบวนการระหว่างการให้บริการ 
 ภายหลงัจากท่ีลูกคา้ตดัสินใจซ้ือบริการส่ือโฆษณาแลว้ ฝ่ายขายมีหนา้ท่ีจดัเตรียม

รายละเอียดของงานเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายผลิตส่ือโฆษณาน าไปด าเนินการต่อ โดยจะตอ้งให้หัวหน้า
แผนกตรวจเช็คความเรียบร้อยของส่ือโฆษณาทุกคร้ังก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกคา้ และตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากลูกคา้ก่อนการน าเสนอออกสู่สาธารณชนเสมอ 

 ทั้งน้ีเม่ือส่งมอบงานแลว้ จะตอ้งสรุปค่าใช้จ่ายอย่างชดัเจน รวดเร็วและถูกตอ้ง 
ออกบิลตามท่ีลูกคา้ร้องขอ รวมถึงการขอประวติัลูกคา้เพื่อเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลลูกคา้ โดยในส่วนน้ี
หากสามารถจดัหาระบบคอมพิวเตอร์มาใช ้เพื่อจดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้แต่ละราย จะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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- กระบวนการหลงัการขาย 
การติดตามผลหลงัการให้บริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรจดัตั้ง Call Center 

เพื่อติดตามลูกคา้ โดยภายหลงัลูกคา้เขา้ใชบ้ริการได ้1 อาทิตย ์พนกังานจะตอ้งโทรสอบถามความ
พึงพอใจของลูกคา้ภายหลงัการรับบริการ และภายใน 6 เดือนหลงัจากการเขา้รับบริการคร้ังแรก  
นอกจากนั้น พนกังานควรจดัส่งเอกสาร อาทิ การ์ดอวยพรส าหรับวนัเกิด และข่าวสารต่างๆ ผ่าน
ทางจดหมายและอีเมลแ์ก่ลูกคา้ เพื่อเป็นการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ในระยะยาวอีกดว้ย 

 
ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้

ความส าคญักับเร่ืองระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเป็นพิเศษ เน่ืองจากปัจจุบนัการเจาะ
ฐานขอ้มูลกระท าไดง่้ายข้ึนและมีผลเสียหายไดอ้ย่างคาดไม่ถึง จึงควรเน้นบริการในส่วนน้ีหากมี
การผลิตส่ือออนไลน์ มีการป้องกนัการ Copy ขอ้มูล เช่น การ Save ภาพสินคา้บนเวบ็ไซตข์องลูกคา้ 
โดยเฉพาะสินคา้ประเภทงานศิลปะ หรือมีการจดลิขสิทธ์ิ ควรมีการท าลายน ้ า (Watermark) หรือ
เอกสารบางฉบบั อาจตอ้งการใส่ขอ้ความท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสาร เช่น “Confidential” (ลบัเฉพาะ) 
หรือ “Do Not Copy” (หา้มส าเนา) ใหป้รากฏขา้งหลงัขอ้ความในเอกสาร หรือการตั้งลอ็คเอกสาร
ประเภท PDF ไม่ใหเ้กิดการน าไปพิมพห์รือผลิตซ ้าได ้เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจโฆษณาควรให้ระดบัท่ีมีความส าคญักบัการออกแบบ
อาคารและพื้นท่ีภายในธุรกิจให้ดูมีความทนัสมยั น่าเช่ือถือ เน่ืองจากเป็นการน าเสนอภาพลกัษณ์
ของธุรกิจโฆษณาเองแลว้ ยงัสะทอ้นถึงงานโฆษณาท่ีจะผลิตใหแ้ก่ลูกคา้ไดอี้กดว้ย ในอาคารควรมี
อินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้ห้บริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงัธุรกิจ และจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ
อย่างสะดวกสบายและเพียงพอ นอกจากนั้น การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียง ห้องอดั ห้องตดัต่อ สตูดิโอ พื้นท่ี รวมไป
จนถึงยานพาหนะของ Production จึงมีระดบัท่ีมีความส าคญัในการสร้างความประทบัใจแรกเร่ิม
ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีเขา้มาติดต่อยงัธุรกิจ วา่ธุรกิจจะสามารถถ่ายทอดวิสยัทศัน์ของลูกคา้ใหอ้อกมาไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพเพียงใด 

 
 


