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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
บทน้ีจะน ำเสนอผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ซ่ีงมีประเด็นในกำรน ำเสนออกเป็น 5 ส่วน 
ตำมล ำดบัดงัต่อไปน้ี  

1) สภำพธุรกิจใหบ้ริกำรเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2) ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ประกอบดว้ย กำรศึกษำตวัแปรเพศ อำยุ ระดบั

กำรศึกษำ สถำนภำพสมรส รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำร 
และควำมเป็นเจำ้ของ/กรรมสิทธ์ิของป้ำย 

3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ ประกอบไปด้วย 
ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 

4) ลักษณะของกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ ประกอบไปด้วย กำรศึกษำตัวแปรขนำดของป้ำย
โฆษณำท่ีเช่ำ รูปแบบของป้ำยโฆษณำ ระยะเวลำกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ และอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำต่อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน 

5) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำย
โฆษณำขนำดใหญ่ 

 
4.1 ลกัษณะธุรกจิให้เช่าป้ายโฆษณาในจังหวดัเชียงใหม่ 
 
 ธุรกิจให้บริกำรเช่ำท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยส่วนใหญ่ประกอบกิจกำร
ในลกัษณะนิติบุคคล โดยลกัษณะกำรเช่ำ มี 2 รูปแบบ 1) กิจกำรด ำเนินกำรเช่ำพื้นท่ีว่ำงเปล่ำเพื่อ
ติดตั้งโครงป้ำยขนำดใหญ่ให้ผูป้ระกอบกำรเช่ำเพื่อติดป้ำยโฆษณำ โดยเลือกท ำเลท่ีติดถนน มีกำร
สัญจรคบัคัง่ และสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน กิจกำรเป็นผูล้งทุนในส่วนโครงสร้ำงโครงป้ำยเหล็ก
ทั้งหมด โดยจะท ำกำรเช่ำท่ีดินอยำ่งนอ้ย 5 ปี  2) กิจกำรเช่ำท่ีดินพร้อมโครงป้ำยเหล็ก ซ่ึงส่วนใหญ่
จะเป็นกำรลงทุนเดิมของเจำ้ของท่ีดิน ติดตั้งโครงป้ำยโฆษณำและใหเ้ช่ำเอง ซ่ึงมีเพียง 1 หรือ 2 ป้ำย
เท่ำนั้น ท ำให้ยำกแก่กำรหำลูกคำ้  กิจกำรจะเลือกเช่ำป้ำยโฆษณำ โดยเลือกจำกท ำเลท่ีตั้งท่ีติดถนน
ใหญ่ มีกำรสัญจรคบัคัง่ และสำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยจะท ำสัญญำเช่ำอยำ่งนอ้ย 3 ปี  
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 กำรด ำเนินกำรในรูปของนิติบุคล ท ำให้เป็นท่ีน่ำเช่ือถือส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ 
และง่ำยต่อกำรด ำเนินงำน ในดำ้นกำรตลำด กำรบริกำรลูกคำ้ โดยลูกคำ้ท่ีเช่ำส่วนใหญ่เป็นบริษทั
ขนำดใหญ่ เช่ำเพื่อติดป้ำยโฆษณำสินคำ้หรือบริกำรคิดค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ระยะเวลำเช่ำโดยเฉล่ีย  
1 ปี ค่ำเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ รำคำเร่ิมตน้ท่ี 20,000 บำทต่อเดือน ถึง 180,000บำทต่อเดือน ทั้งน้ี
ข้ึนกับขนำดและท ำเลท่ีตั้ งของป้ำยโฆษณำ ท ำเลท่ีมีค่ำเช่ำติดตั้ งป้ำยโฆษณำสูง คือบริเวณ
ทำงเขำ้ออกท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ซ่ึงรำคำดงักล่ำวไม่รวมภำษีป้ำยท่ีตอ้งช ำระปีละคร้ัง ไม่รวมค่ำ
ไฟส่องสวำ่ง ซ่ึงคิดเป็นรำยเดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  ำนวนดวงไฟส่องสว่ำง แต่ถำ้หำกพิจำรณำค่ำเช่ำ
เม่ือคิดเป็นตำรำงเมตร จะพบวำ่ ค่ำเช่ำป้ำยท่ีรำคำสูงท่ีสุดคือบริเวณถนนนิมำนเหมินทร์ ค่ำเช่ำป้ำย
ตำรำงเมตรละ 1,287.88 บำทต่อเดือน ซ่ึงเป็นยำ่นดงักล่ำวเป็นยำ่นธุรกิจท่ีก ำลงัมีกำรขยำยตวั และมี
กำรจรำจรคับคั่ง รองลงมำค่ำเช่ำป้ำยตำรำงเมตรละ 947.37 บำทต่อเดือน คือในท่ำอำกำศยำน
เชียงใหม่ ซ่ึงเป็นท ำเลท่ีตั้งป้ำยเด่นชดั ง่ำยแก่กำรมองเห็น และค่ำเช่ำป้ำยท่ีรำคำต ่ำท่ีสุด ตำรำงเมตร
ละ 277.78 บำทต่อเดือน คือบริเวณหนำ้โรงเรียนพระหฤทยั ซ่ึงในบริเวณดงักล่ำวอำจเห็นไม่เด่นชดั 
ถึงแมจ้ะมีกำรจรำจรคบัคัง่ในช่วงเวลำเลิกเรียน แต่ยำกแก่กำรมองเห็น ดงัตำรำงท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ตวัอยำ่งขอ้มูลแสดงรำคำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ 

ท ำเลท่ีตั้งป้ำย ขนำด (ตำรำงเมตร) ค่ำเช่ำ/เดือน รำคำ/ตรม. 

ในท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 190 180,000 947.37 

 หนำ้โรงหนงัดวงตะวนัเก่ำ  200 123,000 615.00 

 ขำ้งลำนจอดรถกำดสวนแกว้  125 95,000 760.00 

 เชิงสะพำนนครพิงค ์ 123 85,000 691.06 

 ถนนนิมมำนต ์(หนำ้ตึกน่ิมซ่ีเส็ง)  66 85,000 1,287.88 

 หนำ้มหำวทิยำลยัเชียงใหม่  110 70,000 636.36 

 ส่ีแยกหนอยหอย (บนตึกอบัเลส)  98 70,000 714.29 

 แยกตลำดตน้พยอม  74 65,000 878.38 

 แยกอำเขต (หนำ้โรงเรียนดำรำ)  125 65,000 520.00 

แยกฟ้ำธำนี 60 50,000 833.33 

 แยกวดัเกต  58 45,000 775.86 

 ส่ีแยกสันป่ำข่อย  60 45,000 750.00 

 ริมปิงซูเปอร์สโตร์ (สหอะไหล่เดิม)  98 35,000 357.14 

หนำ้โรงเรียนพระหฤทยั 72 20,000 277.78 
ท่ีมำ: จำกกำรส ำรวจ 
 
 ธุรกิจให้เช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำท่ีด ำเนินมำแล้วนำนกว่ำ 10 ปีในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
เพียงไม่ก่ีรำยท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง คือ รวมป้ำยแอนด์ดีไซน์ ด ำเนินกิจกำรภำยใตบ้ริษทั รวมป้ำย
แอนด์ดีไซน์ จ ำกัด วีซำยน์มีเดีย ด ำเนินกิจกำรภำยใต้บริษทั วีซำยน์มีเดีย จ  ำกัด สุชำติโฆษณำ 
ด ำเนินกิจกำรภำยใต ้หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัสุชำติโฆษณำ ศรีสมเพชรโฆษณำ ด ำเนินกิจกำรภำยใต ้ห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด ศรีสมเพชร ธุรกิจ คชสำรโฆษณำ ด ำเนินกิจกำรภำยใต้ บริษทั เชียงใหม่คชสำร
โฆษณำ จ ำกัด รำยได้จำกกำรให้เช่ำป้ำยโฆษณำเป็นเพียงส่วนหน่ึงของกิจกำรเท่ำนั้น โดยกำร
ด ำเนินกำรของกิจกำรมีหลำกหลำยบริกำร เช่น บริกำรออกแบบ ผลิต ติดตั้งงำนป้ำยทุกชนิด บริกำร
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพทุ์กประเภท ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือวิทยุ  บรรจุโฆษณำทำงโทรทศัน์และ  รถแห่
โฆษณำ บริกำรและให้ค  ำปรึกษำในดำ้นกำรวำงแผน  กำรจดักิจกรรมพิเศษ ทุกชนิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดำ้น กำรตลำด และงำนเปิดตวัสินคำ้ รวมถึงให้เช่ำอุปกรณ์ ส ำหรับงำนแสดงสินคำ้ และกิจกรรม
ทำงกำรตลำดทุกชนิด  
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 ธุรกิจให้เช่ำป้ำยโฆษณำในจงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  ำนวนเพิ่มมำกข้ึน รวมถึงจ ำนวนป้ำย
โฆษณำมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึนด้วย  ธุรกิจให้เช่ำป้ำยโฆษณำในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดบลูมี เดีย บริษัท นอร์ทเทิ ร์นอำร์ต จ ำกัด เชียงใหม่ บ๊ิกอำร์ต รวมถึงบริษัทใหญ่จำก
กรุงเทพมหำนคร ท่ีเขำ้มำลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ อยำ่งเช่น บริษทั โค-แมส จ ำกดั 
 
 ลกัษณะการบริการของธุรกจิให้เช่าป้ายโฆษณาจะแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

1) บริกำรให้เช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ ประกอบกิจกำรในรูปแบบนิติบุคคลและบุคคล
ธรรมดำ ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบกำรจะด ำเนินกำรเช่ำพื้นท่ีว่ำงเปล่ำเพื่อติดตั้งโครงป้ำย น้อยรำยท่ี
เจำ้ของป้ำยจะเป็นเจำ้ของพื้นท่ี และให้บริกำรเช่ำท่ีติดตั้งป้ำย ซ่ึงมีจุดตั้งป้ำยไม่ก่ีจุด ผูป้ระกอบกำร
บำงรำยมีอำคำรพำณิชยติ์ดถนน ลงทุนเพิ่มโดยกำรติดตั้งโครงเหล็กเพื่อขำยพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ 
บำงรำยอำคำรสูงใชผ้นงัดำ้นขำ้งอำคำรเป็นพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ  

2) บริกำรให้เช่ำท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ พร้อมทั้ งออกแบบ และจดัท ำป้ำยโฆษณำ ด ำเนิน
กิจกำรในรูปแบบนิติบุคคล มีกำรด ำเนินกำรโดยเช่ำท่ีดินเปล่ำในท ำเลท่ีเหมำะสม ติดตั้งโครงเหล็ก
เอง หรือเช่ำท่ีดินพร้อมโครงเหล็ก ผูป้ระกอบกำรมีป้ำยให้เช่ำหลำยจุด ทั้งน้ีแลว้แต่ควำมพึงพอใจ
ของลูกคำ้ ในบริกำรดำ้นค ำปรึกษำในกำรตั้งป้ำยโฆษณำ รวมถึงกำรจดัท ำป้ำยพร้อมติดตั้ง 
 3) ป้ำยโฆษณำบนทำงเท้ำ ปัจจุบัน บริษัททรีซิกต้ีไฟว์ 365 จ ำกัด (มหำชน) (TSF) ซ้ือ
สัมปทำนเดิมจำกผูไ้ด้รับสัมปทำน จ ำนวน 209 จุด เป็นป้ำยขนำด  1.2 x 1.8 เมตร และได้รับ
สัมปทำนจำกเทศบำลนครเชียงใหม่เพิ่มจ ำนวน 204 จุด เป็นป้ำยขนำด 2 x 3 เมตร เป็นระยะเวลำ 7 
ปี 1 เดือน (ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2556 - 31 มิ.ย. 2563) พบเห็นโดยทัว่ไปในเขตเทศบำลนครเชียงใหม่ จำก
ส ำรวจพบว่ำสินค้ำท่ีโฆษณำส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ำประเภทโทรศัพท์มือถือ สำยกำรบิน และ
ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรของเทศบำลนครเชียงใหม่ 
 4) ป้ำยโฆษณำรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีในจงัหวดัเชียงใหม่ คือป้ำยโฆษณำแบบ
ดิจิตอลหรือแบบจอ LCD ขนำดใหญ่ กำรน ำเสนอส่ือมีลกัษณะเหมือนกบักำรโฆษณำในโทรทศัน์ 
โดยป้ำยดิจิตอลจะตั้งอยูใ่นจุดท่ีมีคนสนใจมอง เช่น ส่ีแยกแอร์พอร์ทพลำซ่ำ ส่ีแยกเชิงสะพำนนวรัฐ 
ประตูท่ำแพ โดยจะเปิดตั้งแต่เวลำ 7.00 น. – 22.00 น. น ำเสนอในรูปแบบเดียวกบักำรโฆษณำใน
โทรทศัน์ โดยจะโฆษณำสินคำ้แต่ละชนิด 30 วนิำทีทุก ๆ 5 นำที ค่ำโฆษณำเดือนละ 40,000  บำท 1 
จุด หรือ 30 วินำที ทุกๆ 15 นำที 4 คร้ังต่อชัว่โมง โดยจะออกอำกำศพร้อมกนั 6 จอ หรือ 6 จุด ค่ำ
โฆษณำเดือนละ 150,000 บำท ในช่วงเร่ิมตน้ บริษทัใหส่้วนลด 45% เหลือเดือนละ 82,500 บำท 
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4.2 ลกัษณะทัว่ไปของผู้ให้เช่าป้ายโฆษณา 
 
 ผลกำรศึกษำลกัษณะทัว่ไปของผูใ้หเ้ช่ำป้ำยโฆษณำ ประกอบไปดว้ย กำรศึกษำตวัแปร เพศ 
อำย ุระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลำในกำรด ำเนิน
กิจกำร และควำมเป็นเจำ้ของ/กรรมสิทธ์ิของป้ำย ซ่ึงมีรำยละเอียดผลกำรศึกษำดงัน้ี 
 จำกกำรศึกษำพบว่ำผูป้ระกอบบำงรำยมีป้ำยให้เช่ำมำกกว่ำหน่ึงป้ำย จำกกำรส ำรวจ พบ
เพียงผูป้ระกอบกำรเพียง 180 ผูป้ระกอบกำรจำกจ ำนวนป้ำยทั้งหมด 250 ป้ำย โดยผูใ้ห้เช่ำป้ำย
โฆษณำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64.4 ท่ีเหลือเป็นเพศชำยร้อยละ 35.6 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 
58.0 มีอำย ุ35-43 ปี รองลงมำ คือ ร้อยละ 26.4 มีอำย ุ25-34 ปี และมีเพียงร้อยละ 15.6 เท่ำนั้นท่ีมีอำย ุ
44-52 ปี 
 ระดบักำรศึกษำ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี รองลงมำ คือ ร้อยละ 
35.2 มีกำรศึกษำระดบัสูงกว่ำปริญญำตรี และมีเพียงร้อยละ 12.0 เท่ำนั้นท่ีมีกำรศึกษำระดบัต ่ำกว่ำ
ปริญญำตรี 
 สถำนภำพสมรส ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 มีสถำนภำพสมรส รองลงมำ คือ ร้อยละ 26.0 มี
สถำนภำพโสด และมีเพียงร้อยละ 6.8 เท่ำนั้นท่ีมีสถำนภำพหยำ่ร้ำง/หมำ้ย/แยกกนัอยู ่
 รูปแบบของธุรกิจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 เป็นธุรกิจนิติบุคคล และร้อยละ 13.6 เป็นธุรกิจ
ไม่ใช่นิติบุคคล ซ่ึงประเภทของธุรกิจ ร้อยละ 16.8 เป็นธุรกิจประเภทอสังหำริมทรัพย/์กำรก่อสร้ำง/
กำรตกแต่ง รองลงมำ คือ ร้อยละ 15.2 เป็นธุรกิจประเภทเคร่ืองด่ืม/อำหำร/ภตัตำคำร และมีเพียงร้อย
ละ 0.8 เท่ำนั้นท่ีเป็นธุรกิจประเภทกำรคมนำคมขนส่ง/ยำนพำหนะ/อะไหล่ 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำร ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.8 เปิดกิจกำรมำแลว้มำกกวำ่ 6 ปีข้ึนไป 
รองลงมำ คือ ร้อยละ 30.8 เปิดกิจกำรมำแล้ว 4-6 ปี และมีเพียงร้อยละ 8.4 เท่ำนั้นท่ีเปิดกิจกำร
มำแลว้ต ่ำกวำ่ 3 ปี 
 ควำมเป็นเจำ้ของ/กรรมสิทธ์ิ ร้อยละ 83.2 เป็นเจำ้ของ และร้อยละ 16.8 เป็นนำยหนำ้/
ตวัแทน ดงัตำรำงท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ        
             หญิง 

 
116 

 
64.4 

ชำย 64 35.6 
รวม 180 100.0 
อำย ุ       
             25-34 ปี 

 
48 

 
26.4 

35-43 ปี 104 58.0 
44-52 ปี 28 15.6 
ค่ำเฉล่ีย = 37.68 ปี   

รวม 180 100.0 
ระดบักำรศึกษำ   
             ต  ่ำกวำ่ปริญญำตรี 

 
22 

 
12.0 

ปริญญำตรี 95 52.8 
สูงกวำ่ปริญญำตรี 63 35.2 

รวม 180 100.0 
สถำนภำพ     
             สมรส 

 
47 

 
26.0 

โสด 121 67.2 
หยำ่ร้ำง/แยกกนัอยู/่หมำ้ย 12 6.8 

รวม 180 100.0 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกำร  
                    ต  ่ำกวำ่ 3 ปี 

 
15 

 
8.4 

       4-6 ปี 55 30.8 
       มำกกวำ่ 6 ปีข้ึนไป 110 60.8 

รวม 180 100.0 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

รูปแบบธุรกิจ    
                    นิติบุคคล 

 
156 

 
86.4 

      ไม่เป็นนิติบุคคล 24 13.6 
รวม 180 100.0 
ประเภทของธุรกิจท่ีเช่ำป้ำยโฆษณำ   

อสังหำริมทรัพย/์กำรก่อสร้ำง/กำรตกแต่ง 42 16.8 
เคร่ืองด่ืม/อำหำร/ภตัตำคำร 38 15.2 
สินคำ้อุปโภค/บริโภค 30 12.0 
สำยกำรบิน 21 8.4 
สถำบนักำรเงิน/กำรธนำคำร/หลกัทรัพย ์ 20 8.0 
ไอที/ซอร์ฟแวร์/ฮำร์ดแวร์/โทรคมนำคม 20 8.0 
สถำบนักำรศึกษำ 19 7.6 
กำรท่องเท่ียว/กำรโรงแรม/รีสอร์ท 11 4.4 
กำรประกนัภยั 11 4.4 
เส้ือผำ้/รองเทำ้/เคร่ืองตกแต่ง 11 4.4 
คำ้ขำยปลีก/คำ้ขำยส่ง 8 3.2 
กฎหมำย/ท่ีปรึกษำทำงธุรกิจ 6 2.4 
หน่วยงำนรัฐบำล 5 2.0 
ธุรกิจบนัเทิง/ส่ือ 3 1.2 
อิเล็กโทรนิกส์/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 3 1.2 
กำรคมนำคมขนส่ง/ยำนพำหนะ/อะไหล่ 2 0.8 

รวม 250 100.0 
กรรมสิทธ์ิ     
                เป็นเจำ้ของ 

 
208 

 
83.2 

   เป็นนำยหนำ้/ตวัแทน 42 16.8 
รวม 250 100.0 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
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4.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 
 กำรศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ในเขตเทศบำลนคร
เชียงใหม่ ไดก้  ำหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ ไว ้3 ดำ้น ประกอบไป
ดว้ย ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย และปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
ซ่ึงมีรำยละเอียดผลกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี 
 4.3.1 ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 กำรศึกษำปัจจยัด้ำนผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ ได้
ก ำหนดประเด็นในกำรประเมินระดบัควำมส ำคญัไว ้4 ประเด็น ประกอบไปดว้ย 1) กำรเลือกท ำเล/
พื้นท่ีส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ 2) ขนำดของแผน่ป้ำยโฆษณำ 3) คุณภำพและควำมคงทนของ
แผน่ป้ำยโฆษณำ และ 4) กำรออกแบบ/กำรก่อสร้ำง/กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ โดยภำพรวมปัจจยัผลิตภณัฑ์มีควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำย
โฆษณำขนำดใหญ่ อยูใ่นระดบัมีควำมส ำคญัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 4.50 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบวำ่ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยำ่งให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ กำรเลือกท ำเล/
พื้นท่ีส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 4.82 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่ม
ตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญัน้อยท่ีสุด (เม่ือเทียบกบัประเด็นอ่ืนๆ) คือ กำรออกแบบ/กำรก่อสร้ำง/กำร
ติดตั้งป้ำยโฆษณำ มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 4.24 ดงัตำรำงท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 

ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์
ระดบัควำมส ำคญั (N=250) 

คำ่เฉล่ีย 
แปล
ผล 

มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.กำรเลือกท ำเล/พ้ืนท่ีส ำหรับ
กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ 

209 
(83.6) 

37 
(14.8) 

4 
(1.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.82 
(อนัดบั 1) 

มำก
ท่ีสุด 

2.ขนำดของแผน่ป้ำยโฆษณำ 127 
(50.8) 

118 
(47.2) 

5 
(2.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.48 
(อนัดบั 2) 

มำก 

3.คุณภำพและควำมคงทนของ
แผน่ป้ำยโฆษณำ 

125 
(50.0) 

117 
(46.8) 

6 
(2.4) 

2 
(0.8) 

0 
(0.0) 

4.46 
(อนัดบั 3) 

มำก 

4.กำรออกแบบ/กำรก่อสร้ำง/
กำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ 

104 
(41.6) 

402 
(40.8) 

44 
(17.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.24 
(อนัดบั 4) 

มำก 

ค่าเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.50 ระดบัความส าคญั มากทีสุ่ด 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
 
 4.3.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
 กำรศึกษำปัจจยัดำ้นส่งเสริมกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ได้
ก ำหนดประเด็นในกำรประเมินระดบัควำมส ำคญัไว ้4 ประเด็น ประกอบไปดว้ย 1) มีกำรรับประกนั
ด้ำนควำมปลอดภัยแก่ป้ำยโฆษณำ 2) มีกำรให้ค  ำแนะน ำในกำรเลือกป้ำยโฆษณำ 3) มีทีมงำน
ตรวจสอบสภำพป้ำยโฆษณำอยำ่งสม ่ำเสมอระหวำ่งท่ีมีกำรเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ และ 4) มีกำร
มอบส่วนลดต่ำงๆ ใหแ้ก่ลูกคำ้ เช่น ซ้ือพื้นท่ีเช่ำป้ำยโฆษณำ 1 เดือน แถมใหอี้ก 1 เดือน 
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ ภำพรวมปัจจยัดำ้นส่งเสริมกำรตลำดมีควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำ
ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ อยูใ่นระดบัมีควำมส ำคญัมำก มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 3.52 เม่ือ
พิจำรณำเป็นรำยประเด็น พบว่ำ ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญัมำกท่ีสุด คือ กำรมีทีมงำน
ตรวจสอบสภำพป้ำยโฆษณำอย่ำงสม ่ำเสมอระหว่ำงท่ีมีกำรเช่ำพื้นท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ มีค่ำเฉล่ีย
ระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 4.33 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่ำงให้ควำมส ำคญัน้อยท่ีสุด (เม่ือเทียบกบั
ประเด็นอ่ืนๆ) คือ มีกำรมอบส่วนลดต่ำงๆ ให้แก่ลูกคำ้ เช่น ซ้ือพื้นท่ีเช่ำป้ำยโฆษณำ 1 เดือน แถม
ใหอี้ก 1 เดือน มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกบั 2.50 ดงัตำรำงท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 

ปัจจยัด้านการ 
ส่งเสริมการตลาด 

ระดบัความส าคญั (N=250) 
ค่าเฉลีย่ แปลผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1.มีกำรรับประกันด้ำนควำม
ปลอดภยัแก่ป้ำยโฆษณำ 

40 
(16.0) 

100 
(40.0) 

101 
(40.0) 

9 
(3.6) 

0 
(0.0) 

3.68 มำก 

2.มีกำรให้ค  ำแนะน ำในกำรเลือก
ป้ำยโฆษณำ 

38 
(15.2) 

114 
(45.6) 

56 
(22.4) 

35 
(14.0) 

7 
(2.8) 

3.56 มำก 

3.มีทีมงำนตรวจสอบสภำพป้ำย
โฆษณำอยำ่งสม ่ำเสมอ 

103 
(41.2) 

126 
(50.4) 

21 
(8.4) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.33 มำก 

4.มีกำรมอบส่วนลดต่ำงๆ ให้แก่
ลูกคำ้  

25 
(10.0) 

43 
(17.2) 

39 
(15.6) 

69 
(27.6) 

74 
(29.6) 

2.50 ปำน
กลำง 

รวม 3.52 มาก 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
หมำยเหตุ ค่ำในวงเล็บ (.) คือค่ำควำมถ่ีแสดงในรูปของร้อยละ  
 
 4.3.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
  ผลกำรศึกษำปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ
ขนำดใหญ่ ซ่ึงประกอบไปด้วย กำรมีศูนยรั์บแจง้ปัญหำให้บริกำรแก่ผูเ้ช่ำ พื้นท่ีให้เช่ำติดตั้งป้ำย
โฆษณำมีกำรคมนำคมท่ีสะดวกและพลุกพล่ำน พื้นท่ีให้เช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำอยูใ่นยำ่นชุมชนและ
มีควำมเหมำะสมกบัทิศทำงกำรขยำยตวัของชุมชน และพื้นท่ีใหเ้ช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำมีควำมเด่นชดั
เหมำะสมกบัโอกำสไดรั้บควำมสนใจจำกกำรอ่ำนของผูค้นจ ำนวนมำก พบวำ่ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำร
จดัจ ำหน่ำยมีควำมส ำคญัต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียควำมส ำคญัเท่ำกบั 3.91 
(ตำรำงท่ี 4.5) สำมำรถอธิบำยไดด้งัน้ี 
 ปัจจยัในดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำมำกท่ีสุด คือ พื้นท่ีให้เช่ำ
ติดตั้งป้ำยโฆษณำมีควำมเด่นชดัเหมำะสมกบัโอกำสไดรั้บควำมสนใจจำกกำรอ่ำนของผูค้นจ ำนวน
มำก มีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยในระดับมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียระดับควำมส ำคญัเท่ำกับ 4.67 
รองลงมำ คือ พื้นท่ีให้เช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำอยู่ในย่ำนชุมชนและมีควำมเหมำะสมกบัทิศทำงกำร
ขยำยตวัของชุมชน มีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยในระดบัมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญั
เท่ำกับ 4.58 และอันดับท่ีสำม คือ พื้นท่ีให้เช่ำติดตั้ งป้ำยโฆษณำมีกำรคมนำคมท่ีสะดวกและ
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พลุกพล่ำน มีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยในระดบัมำก มีค่ำเฉล่ียระดบัควำมส ำคญัเท่ำกับ 3.94 
(ตำรำงท่ี 4.4)  
 
ตารางที ่4.5 ปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยท่ีมีผลต่อกำรก ำหนดค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 

ปัจจยัด้านช่องทาง 
การจดัจ าหน่าย 

ระดบัความส าคญั (N=250) 
ค่าเฉลีย่ แปลผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1.มีศูนยรั์บแจง้ปัญหำให้บริกำร
แก่ผูเ้ช่ำ 

43 
(17.2) 

8 
(3.2) 

47 
(18.8) 

78 
(31.2) 

74 
(29.6) 

2.47 ปำน
กลำง 

2.พ้ืนท่ีให้เช่ำมีกำรคมนำคมท่ี
สะดวกและพลุกพล่ำน 

79 
(31.6) 

78 
(31.2) 

93 
(37.2) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3.94 มำก 

3.พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำอยูใ่นยำ่นชุมชน 148 
(59.2) 

98 
(39.2) 

4 
(1.6) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.58 มำกท่ีสุด 

4.พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำมีควำมเด่นชดั 171 
(68.4) 

76 
(30.4) 

3 
(12) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.67 มำกท่ีสุด 

รวม 3.91 มาก 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
 
4.4 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา 
 
ผลกำรศึกษำลกัษณะของกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ ประกอบไปดว้ย กำรศึกษำขนำดของป้ำยโฆษณำท่ีเช่ำ 
รูปแบบของป้ำยโฆษณำ ระยะเวลำกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ และอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำต่อตำรำงเมตร
ต่อเดือน ซ่ึงมีรำยละเอียดผลกำรศึกษำดงัน้ี 
 4.4.1 ขนำดของป้ำยโฆษณำท่ีเช่ำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 52.8 เช่ำป้ำยโฆษณำ
ขนำดต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 100 ตำรำงเมตร รองลงมำ คือ ร้อยละ 21.2 เช่ำป้ำยโฆษณำขนำด 101-150 
ตำรำงเมตร และมีเพียงร้อยละ 10.4 เท่ำนั้นท่ีเช่ำป้ำยโฆษณำขนำด151-200 ตำรำงเมตร 
 4.4.2 รูปแบบของป้ำยโฆษณำ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 93.2 เลือกเช่ำป้ำยโฆษณำ
แบบดำ้นเดียว และร้อยละ 6.8 เลือกเช่ำป้ำยโฆษณำแบบ 2 ดำ้น 
 4.4.3 ระยะเวลำกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ กลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 เลือกเช่ำป้ำย
โฆษณำเป็นรำยปี รองลงมำ คือ ร้อยละ 12.4 เลือกเช่ำป้ำยโฆษณำเป็นรำย 6 เดือน และมีเพียงร้อย
ละ 6.8 เท่ำนั้นท่ีเลือกเช่ำป้ำยโฆษณำเป็นรำยเดือน 
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 4.4.4 อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำต่อตำรำงเมตรต่อเดือน กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 
เสียอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ 501-1,000 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน รองลงมำ คือ ร้อยละ 21.2 เสีย
อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 500 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน และมีเพียงร้อยละ 12.4 
เท่ำนั้นท่ีเสียอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ 1,001-1,500 บำท ต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ดงัตำรำงท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา 

ขอ้มูลทัว่ไปของของกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ขนำดของป้ำยโฆษณำท่ีเช่ำ   

ต ่ำกวำ่หรือเท่ำกบั 100 ตำรำงเมตร 132 52.8 
101-150 ตำรำงเมตร 53 21.2 
151-200 ตำรำงเมตร 26 10.4 
มำกกวำ่ 200 ตำรำงเมตร ข้ึนไป 39 15.6 

รวม 250 100.0 
รูปแบบของป้ำยโฆษณำ   

ป้ำยโฆษณำแบบดำ้นเดียว 233 93.2 
ป้ำยโฆษณำแบบ 2 ดำ้น 17 6.8 

รวม 250 100.0 
ระยะเวลำกำรเช่ำป้ำยโฆษณำ   

รำยเดือน 20 8.0 
รำย 3 เดือน 0 0.0 
รำย 6 เดือน 31 12.4 
รำย 9 เดือน 0 0.0 
รำยปี 182 72.8 
มำกกวำ่ 1 ปี 17 6.8 

รวม 250 100.0 
อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำต่อตำรำงเมตรต่อเดือน   

ต ่ำกวำ่ 500 บำท 53 21.2 
501-1,000 บำท 166 66.4 
1,001-1,500 บำท 31 12.4 
มำกกวำ่ 1,500 บำท 0 0.0 

รวม 250 100.0 
ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
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4.5 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีม่ีอทิธิพลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 
 ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด และปัจจยัดำ้นช่อง
ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย กบัอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ มีรำยละเอียดผลกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี 
 1) ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านผลติภัณฑ์กบัอตัราค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ จะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัทั้ง 4 ดำ้นมีควำมสัมพนัธ์กบัอตัรำค่ำเช่ำ
ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.420 และสำมำรถร่วมกนั
พยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ได้ร้อยละ 17.7 อย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั ±0.525 
 เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ พบวำ่มี 3 ปัจจยั คือ กำรเลือกท ำเล 
หรือพื้นท่ีส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ ขนำดของแผ่นป้ำยโฆษณำ และคุณภำพและควำมคงทน
ของแผน่ป้ำยโฆษณำท่ีสำมำรถพยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดบั 0.05  โดยตวัแปรท่ีสำมำรถพยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ไดสู้งสุด คือ 
กำรเลือกท ำเลหรือพื้ น ท่ีส ำหรับกำรติดตั้ งป้ำยโฆษณำ (Beta = 0.345) กล่ำวคือ เม่ือระดับ
ควำมส ำคญัของปัจจยักำรเลือกท ำเล/พื้นท่ีส ำหรับกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำเปล่ียนแปลงไป 1 ระดบั จะ
ท ำให้อัตรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่เปล่ียนแปลงไป 0.345 ช่วงรำคำในทิศทำงเดียวกัน 
รองลงมำ คือ คุณภำพและควำมคงทนของแผ่นป้ำยโฆษณำ (Beta = 0.308) กล่ำวคือ เม่ือระดับ
ควำมส ำคญัของปัจจยัแผน่ป้ำยโฆษณำมีคุณภำพและควำมคงทนของแผน่ป้ำยโฆษณำเปล่ียนไป 1 
ระดับ จะท ำให้อัตรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่เปล่ียนแปลงไป 0.038 ช่วงรำคำในทิศทำง
เดียวกัน  และขนำดของแผ่นป้ำยโฆษณำ  (Beta = 0.176) กล่ำวคือ ถ้ำขนำดของแผ่นป้ำย
เปล่ียนแปลงไป 1 ตำรำงเมตร จะท ำให้อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่เปล่ียนแปลงไป 0.176 
ช่วงรำคำในทิศทำงเดียวกนั ดงัตำรำงท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑก์บัอตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ  
       ขนำดใหญ่ 

ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ ์
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี 0.479 0.575  0.834 0.405 
กำรเลือกท ำเล/พ้ืนท่ีส ำหรับกำร
ติดตั้งป้ำยโฆษณำ 

0.498 0.088 0.345 5.629 0.000* 

ขนำดของแผน่ป้ำยโฆษณำ 0.176 0.067 0.153 2.612 0.010* 

คุณภำพและควำมคงทนของแผน่
ป้ำยโฆษณำ 

0.358 0.071 0.308 5.044 0.000* 

กำรออกแบบ/กำรก่อสร้ำง/กำร
ติดตั้งป้ำยโฆษณำ 

-0.038 0.051 -0.044 -0.750 0.454 

R = 0.420, R2 = 0.177, Adjusted R2 = 0.163, N=250 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
หมำยเหตุ:  *มีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ตวัแปรตำม คือ อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 
 
 2) ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดกบัอตัราค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ จะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัทั้ง 4 ดำ้นมีควำมสัมพนัธ์กบัอตัรำค่ำเช่ำ
ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.183 และสำมำรถร่วมกนั
พยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ไดร้้อยละ 3.4 อยำ่งมีนยัส ำคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมีควำม
คลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั ±0.569 
 เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ พบว่ำมีเพียง 1 ปัจจยั คือ กำร
รับประกนัดำ้นควำมปลอดภยัแก่ป้ำยโฆษณำ ไดอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปร
ท่ีสำมำรถพยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ได้สูงสุด คือ กำรรับประกันด้ำนควำม
ปลอดภยัแก่ป้ำยโฆษณำ (Beta = 0.149) กล่ำวคือ เม่ือระดบัควำมส ำคญัของปัจจยักำรรับประกนั
ดำ้นควำมปลอดภยัแก่ป้ำยโฆษณำเปล่ียนแปลงไป 1 ระดบั จะท ำให้อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำด
ใหญ่เปล่ียนแปลงไป 0.149 ช่วงรำคำในทิศทำงเดียวกนั 
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ตารางที ่4.8  ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดกบัอตัรำค่ำเช่ำป้ำย
       โฆษณำขนำดใหญ่ 

ปัจจยัดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี 2.030 0.359  5.649 0.000 
กำรรับประกนัดำ้นควำมปลอดภยั
แก่ป้ำยโฆษณำ 

0.151 0.066 0.149 2.290 0.023* 

กำรใหค้  ำแนะน ำในกำรเลือกป้ำย
โฆษณำ 

0.057 0.039 0.095 1.471 0.143 

ทีมงำนตรวจสอบสภำพป้ำยโฆษณำ
อยำ่งสม ่ำเสมอระหวำ่งท่ีมีกำรเช่ำ
พ้ืนท่ีติดตั้งป้ำยโฆษณำ 

0.061 0.062 0.065 0.980 0.328 

กำรมอบส่วนลดต่ำงๆ ใหแ้ก่ลูกคำ้ -0.021 0.038 -0.036 -0.553 0.581 
R = 0.183, R2 = 0.034, Adjusted R2 = 0.018, N=250 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
หมำยเหตุ:  *มีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
  ตวัแปรตำม คือ อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 
 
 3) ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่ายกบัอตัราค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 ผลกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณ จะเห็นไดว้ำ่ปัจจยัทั้ง 4 ดำ้นมีควำมสัมพนัธ์กบัอตัรำค่ำเช่ำ
ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ โดยมีค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเป็น 0.358 และสำมำรถร่วมกนั
พยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ได้ร้อยละ 12.8 อย่ำงมีนัยส ำคญัท่ีระดบั 0.05 โดยมี
ควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรพยำกรณ์เท่ำกบั ±0.540 
 เม่ือพิจำรณำค่ำสัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตวัพยำกรณ์ พบว่ำ มี 2 ปัจจยั คือ พื้นท่ีให้เช่ำ
ติดตั้งป้ำยโฆษณำอยูใ่นยำ่นชุมชนและมีควำมเหมำะสมกบัทิศทำงกำรขยำยตวัของชุมชน และศูนย์
รับแจง้ปัญหำให้บริกำรแก่ผูเ้ช่ำได้อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยตวัแปรท่ีสำมำรถ
พยำกรณ์อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ไดสู้งสุด คือ พื้นท่ีให้เช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำอยู่ในย่ำน
ชุมชนและมีควำมเหมำะสมกบัทิศทำงกำรขยำยตวัของชุมชน (Beta = 0.249) กล่ำวคือ เม่ือระดบั
ควำมส ำคญัของปัจจยัพื้นท่ีให้เช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำอยู่ในย่ำยชุมชนและมีควำมเหมำะสมกบัทิศ
ทำงกำรขำยตวัของชุมชนเปล่ียนแปลงไป 1 ระดับ จะท ำให้อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่
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เปล่ียนแปลงไป 0.249 ช่วงรำคำในทิศทำงเดียวกนั รองลงมำ คือ ศูนยรั์บแจง้ปัญหำให้บริกำรแก่ผู ้
เช่ำ (Beta = 0.140) มีควำมสัมพนัธ์ไปในทิศทำงเดียวกนั คือ เม่ือระดบัควำมส ำคญัของปัจจยัศูนย์
รับแจง้ปัญหำให้บริกำรแก่ผูเ้ช่ำเปล่ียนแปลงไป 1 ระดบั จะท ำใหอ้ตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่
เปล่ียนแปลงไป 0.140 ช่วงรำคำในทิศทำงเดียวกนั ดงัตำรำงท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9   ผลกำรวเิครำะห์ควำมสัมพนัธ์ของปัจจยัดำ้นช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยกบัอตัรำค่ำเช่ำ
        ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 

ปัจจยัดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่ำคงท่ี 1.339 0.571 

 
2.347 0.020 

ศูนยรั์บแจง้ปัญหำใหบ้ริกำรแก่ผูเ้ช่ำ 0.201 0.052 0.249 3.874 0.000* 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำมีกำร
คมนำคมท่ีสะดวกและพลุกพล่ำน 

0.050 0.045 0.068 1.111 0.268 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำอยูใ่น
ยำ่นชุมชนและมีควำมเหมำะสมกบั
ทิศทำงกำรขยำยตวัของชุมชน 

0.161 0.070 0.140 2.290 0.023* 

พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำติดตั้งป้ำยโฆษณำมี
ควำมเด่นชดั 

-0.148 0.079 -0.122 -1.868 0.063 

R = 0.358, R2 = 0.128  Adjusted R2 = 0.114  N=250 

ท่ีมำ: จำกกำรค ำนวณ 
หมำยเหตุ:  *มีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
   ตวัแปรตำม คือ อตัรำค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ 


