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สารบัญ 
 

 หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ฉ 
สารบญั ซ 
สารบญัตาราง ญ 
บทที่ 1 บทน า  
 1.1 หลกัการและเหตุผล 1 
 1.2 วตัถุประสงค ์ 3 
 1.3 ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการศึกษา     4 
 1.4 นิยามศพัท ์               4 
บทที่ 2 แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม           
 2.1  แนวคิดและทฤษฎี 

       ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
6 
6 

        แนวคิดธุรกิจโฆษณา 8 
        แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  10 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 12 
บทที่ 3 ระเบียบวธีิการศึกษา   
 3.1 ขอบเขตการศึกษา           14 
 3.2 วิธีการศึกษา  16 
 3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มลู      18 
 3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ          18 
บทที่ 4 ผลการศึกษา  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม                     19 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญั

ต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

28 

 



  
ฌ 

สารบัญ (ต่อ) 
 

  หน้า 
บทที่ 4 ผลการศึกษา (ต่อ)  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
46 

 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาท่ีเปิด
ด าเนินธุรกิจ และยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

55 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการศึกษา  131 
 5.2 อภิปรายผล        157 
 5.3 ขอ้คน้พบ                                                                                                        160 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ                                                                                                        180 
บรรณานุกรม 186 
ภาคผนวก 188 
ประวติัผูเ้ขียน 203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ญ 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 

3.1 จ านวนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ปี พ.ศ. 2554 

15 

3.2 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 16 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 19 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ 20 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบั

การศึกษาสูงสุด 
20 

4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของ
ธุรกิจ 

21 

4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของ
ธุรกิจ 

21 

4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ี
เปิดด าเนินธุรกิจ 

22 

4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดขายเฉล่ีย
ต่อเดือน 

22 

4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใชบ้ริการ
ธุรกิจโฆษณา 

23 

4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือโฆษณาท่ี
เหมาะสมกบัประเภทธุรกิจ 

23 

4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีใน
การใชส่ื้อโฆษณาโดยเฉล่ียต่อปี 

24 

4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณ
ต่อปีท่ีใชใ้นการจดัท าส่ือโฆษณา 

24 

4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา 

25 

 

 



  
ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุในการ

เลือกใชส่ื้อโฆษณาในธุรกิจ 
26 

4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล 27 
4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
28 

4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นราคา 

32 

4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นสถานท่ี 

34 

4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

36 

4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นบุคลากร 

39 

4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 

41 

4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีต่อ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

43 

4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

45 

4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
ผลิตภณัฑ ์

46 

4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
ราคา 

48 

 

 

 



  
ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น

สถานท่ี 
49 

4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
การส่งเสริมการตลาด 

50 

4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
บุคลากร 

51 

4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ 

52 

4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

53 

4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 

55 

4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามเพศ 

58 

4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามเพศ 

60 

4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

62 

4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรจ าแนกตามเพศ 

64 

4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 

66 

4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 

68 

 

 

 



  
ฐ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

70 

4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

72 

4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคา จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

75 

4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ี จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

77 

4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

79 

4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากรจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

82 

4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

84 

4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภท
ของธุรกิจ 

86 

4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

89 

4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

91 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
95 

4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

97 

4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

99 

4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

102 

4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

104 

4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระยะเวลา
ท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

106 

4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

109 

4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

111 

4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

115 

4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นสถานท่ีจ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

117 

4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

119 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง  หน้า 
4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นบุคลากร จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
122 

4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

124 

4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามยอดขาย
เฉล่ียต่อเดือน 

126 

4.61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

129 

5.1 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

161 

5.2 แสดงสรุป 10 ล าดบัค่าเฉล่ียต ่าสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัย่อย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใช้
ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

163 

5.3 แสดงสรุป 10 ล าดบัร้อยละของปัญหาสูงสุด ท่ีมีต่อปัจจยัยอ่ยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา 
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

165 

5.4 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

167 

5.5 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

169 
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5.6 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

172 

5.7 แสดงสรุปค่าเฉล่ียสูงสุดและระดบัท่ีมีความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของผูต้อบแบบสอบถามในการเลือกใชธุ้รกิจ
โฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 

176 

 


