
 
บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

การส่งเสริมการตลาด ถือเป็นปัจจยัส่วนประสมตลาดส าคญัท่ีขบัเคล่ือนให้ธุรกิจสามารถ
ด าเนินไปไดอ้ย่างราบร่ืน เน่ืองจากการประกอบธุรกิจทุกประเภทลว้นมุ่งหวงัท่ีจะขายสินคา้หรือ
บริการของธุรกิจใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในรูปของก าไรสูงสุด และการท่ีจะดึงดูดให้
ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือสินคา้หรือบริการไดน้ั้น ผูป้ระกอบการจ าเป็นจะตอ้งให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้และ
บริการของธุรกิจ เกิดความสนใจ เช่ือถือ และตอ้งการท่ีจะซ้ือสินคา้และบริการนั้น ๆ ดว้ยเหตุน้ีเอง 
การโฆษณาจึงเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการ
โฆษณาถือเป็นเคร่ืองมือชกัจูงให้ผูบ้ริโภคไดม้าสนใจและซ้ือสินคา้และบริการนั้น ประกอบกบัใน
ปัจจุบนัท่ีการแข่งขนัทางธุรกิจมีความรุนแรงยิง่ข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน อีกทั้งยงัมี
โอกาสรับส่ือต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง ผูป้ระกอบธุรกิจจ านวนมากจึงหนัมาใชธุ้รกิจโฆษณากนัมากข้ึน 
เพื่อให้สินคา้และบริการของตนเป็นท่ีรู้จกัและยงัคงอยู่ในกระแสความสนใจของผูบ้ริโภคอย่าง
ต่อเน่ือง (อิงคค์วิต้ี คู่มือผูป้ระกอบการ, 2553: ออนไลน์) 

ในอดีต การโฆษณามกัถูกมองว่าเป็นการลงทุนท่ีส้ินเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุม้ค่าแก่
การลงทุนในเม็ดเงินท่ีจ่ายลงทุนไป อีกทั้งทศันคติในทางแง่ลบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือโฆษณาว่า
หลอกลวง และท าการโฆษณาในลกัษณะท่ีชวนเช่ือเกินไปจากความเป็นจริงท่ีทางสินคา้หรือบริการ
มีอยูม่าก จึงท าใหเ้จา้ของธุรกิจหลายรายโดยเฉพาะเจา้ของธุรกิจหนา้ใหม่ไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบั
การท าโฆษณามากนกั ดว้ยเหตุผลหลกัท่ีตอ้งใชเ้ม็ดเงินลงทุนมหาศาล อีกทั้งยงัวดัผลส าเร็จท่ีเกิด
จากการโฆษณาไดน้้อยมาก ในขณะท่ีธุรกิจของตนเองเพิ่งจะเกิดใหม่และยงัท าก าไรไดน้้อย จึง
หาทางหลีกเล่ียงกนัหนัไปใชว้ิธีการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ เช่น การใชพ้นกังานขายโดยตรงกนัเสีย
มากกวา่ แต่ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางดา้นงานศึกษาวิจยัท่ีเพิ่มข้ึน ทศันคติของสังคมท่ีเปล่ียนไป 
ท าให้แง่มุมท่ีมีต่อการโฆษณาดีข้ึนตามล าดบั บรรดาผูป้ระกอบธุรกิจต่างหันมาใชก้ารโฆษณาเป็น
ส่ือในการเพิ่มยอดขายท่ีสร้างความส าเร็จไดอ้ย่างงดงาม ท าให้ส่ือโฆษณากลายมาเป็นรากฐาน
ส าคญัท่ีผูป้ระกอบธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายย่อยตอ้งเร่ิมพิจารณาและจดัท างบประมาณเพื่อการ
ลงทุน (อิงคค์วิต้ี คู่มือผูป้ระกอบการ, 2553 :ออนไลน์)  โดยบริษทั นีลเส็น คอมปะนี จ ากดั รายงาน
การใชง้บโฆษณาผา่นส่ือรวม 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2554) เปรียบเทียบช่วงเดียวกนัปี 2553 
มีอตัราการเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 12.93 หรือมีมูลค่า 5.5 หม่ืนลา้นบาท แบ่งเป็นการใชง้บผา่นส่ือ
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โทรทศัน์ มีมูลค่า 34.22 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.74 หนงัสือพิมพมี์มูลค่า 8.09 ลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.76 นิตยสารมีมูลค่า 3.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
30.80 ส่ือเคล่ือนท่ี (Transit) มีมูลค่า 1.22 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 18.64 อินเทอร์เน็ตมี
มูลค่า 156 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 34.48 ในขณะท่ีส่ือวิทย ุมีมูลค่า 3,297 ลา้นบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.40 และป้ายโฆษณา มีมูลค่า 2,196 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
6.67 นอกจากนั้น บริษทัท่ีใชง้บโฆษณาสูงสุดในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2554 มีการใชง้บประมาณ
เพิ่มข้ึนทุกบริษทัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2554 :
ออนไลน์)  

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปว่า SMEs (Small and Medium 
Enterprises) เป็นก าลงัส าคญัในกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีครอบคลุม
กิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กิจการการผลิต กิจการการคา้ และกิจการบริการ ซ่ึงขนาดของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมน้ี สามารถก าหนดจากมูลค่าของสินทรัพยถ์าวร และสามารถก าหนดไดจ้าก
จ านวนการจา้งงาน ซ่ึงแตกต่างกนัในแต่ละประเภทของกิจการ ในปัจจุบนัธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) มีการเติบโตและการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองและแปรปรวน รวมทั้งการท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) มีขนาดเลก็
จึงตอ้งพยายามปรับตวัและวางแผนบริหารใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพธุรกิจในปัจจุบนั โดยการ
โฆษณาในปัจจุบนัน้ีมีบทบาทส าคญัในการเผลแพร่ขอ้มูลของสินคา้และบริการนั้นๆ สู่ผูบ้ริโภค
เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจต่อสินคา้และบริการของทางกิจการมากยิง่ข้ึน  

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองรองจาก
กรุงเทพมหานคร มีสาธารณูปโภค ส่ิงอ านวยความสะดวก ศูนยร์าชการ แหล่งท่องเท่ียว และสถาน
ประกอบธุรกิจจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ ในปี 2554 มีจ านวนมากถึง 
11,624 ราย ซ่ึงมีบทบาทเป็นตวัช่วยในการขบัเคล่ือนกลไกทางเศรษฐกิจของจงัหวดัและของ
ประเทศ โดยส่วนมากเป็นธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม ธุรกิจคา้ส่งคา้ปลีก 
ธุรกิจการบริการ และธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวตามศกัยภาพของพื้นท่ี (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554: ออนไลน์) ซ่ึงการพิจารณาลงทุนเพื่อการส่งเสริมการตลาดผา่น
การโฆษณา โดยหนัมาใชบ้ริการของธุรกิจโฆษณาในทอ้งถ่ิน จึงเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ SMEs ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ไม่อาจมองขา้มไปไดใ้นปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบ
ธุรกิจผลิตส่ือโฆษณารายหน่ึงในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่าปัญหาส าคญัท่ีประสบอยู่ในปัจจุบนั
ดา้นการตลาดคือ การหาลูกคา้ของธุรกิจเพื่อมาลงโฆษณาท่ีท าไดย้ากมากยิ่งข้ึนอนัเน่ืองมาดว้ย
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จ านวนคู่แข่งขนัท่ีมีจ านวนมากในปัจจุบนั โดยจากปี 2552 – 2554 มีบริษทัท่ีใหบ้ริการดา้นส่ือ
โฆษณาเพิ่มข้ึนมากข้ึนกว่า 30-40 บริษทั  หรือคิดเป็นร้อยละ 10 – 15 ต่อปี ซ่ึงบางบริษทัไดเ้นน้
ผลิตส่ือโฆษณาเพียงชนิดเดียว แต่บางบริษทัก็ผลิตส่ือโฆษณาครบวงจร จึงท าให้เกิดภาวะการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขนัทางดา้นราคา อีกทั้งลูกคา้ส่วนใหญ่ของ
ธุรกิจจะลงโฆษณาไม่เกิน 6 เดือนท าใหจ้  าเป็นตอ้งหาลูกคา้อยูเ่ป็นประจ า เพื่อท่ีจะรักษารายไดข้อง
ธุรกิจใหค้งท่ี และท าใหธุ้รกิจสามารถด ารงอยูต่่อไปได ้(ธญัชนก จิรภิญญามณี, 2554: สัมภาษณ์) 

เน่ืองจากมีผูป้ระกอบธุรกิจโฆษณารายใหม่เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก จากเดิมท่ีเคยมีบริษทั
รายใหญ่ประจ าทอ้งถ่ินไม่ก่ีบริษทั เช่น บริษทั ศรีสมเพชร กรุ๊ป ซ่ึงมีประสบการณ์เก่ียวกบังาน
โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่มากว่า 50 ปี (ศรีสมเพชร กรุ๊ป, 2554 :ออนไลน์) หรือ บริษทั วีซายน์ 
มีเดีย จ ากดั ท่ีเขา้มาบุกเบิกวงการธุรกิจโฆษณาระบบดิจิตอลในจงัหวดัเชียงใหม่เม่ือปี 2545(วีซายน์ 
มีเดีย คอร์ปปอเรชัน่, 2554 :ออนไลน์) แต่ปัจจุบนัถือเป็นยคุท่ีส่ือโฆษณาไม่ไดจ้  ากดัการผลิตส่ืออยู่
แค่เพียงแบบดั้งเดิม อยา่งส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือป้ายโฆษณาบนอาคาร/ขา้งยานพาหนะ หรือแมก้ระทัง่ส่ือ
วิทยอีุกต่อไป เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุของส่ือดิจิตอล ท่ีไม่ว่าใครก็สามารถเขา้ถึง หรือแมแ้ต่เขา้มา
เป็นผูผ้ลิตเองไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากส่ือดงักล่าวมีงบประมาณในการลงทุนค่อนขา้งต ่า และเน้นใน
เร่ืองของเทคนิคและไอเดียในการผลิตส่ือมากกว่า เช่น การสร้างเว็บไซต์ ร้านคา้ออนไลน์ แบน
เนอร์โฆษณา และ ส่ือเพื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter เป็นตน้ 
ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นส่ือยคุใหม่ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น และก าลงัไดรั้บความนิยมอยา่งสูง 
เพื่อใหส้ามารถเขา้สู่กลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร, 2550 
:ออนไลน์)  

ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อท่ีเป็นแนวทางในการวางแผนดา้นการตลาดของธุรกิจโฆษณาให้
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.3.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ี มีความส าคัญต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ 
 1.3.2 ข้อมูลท่ีได้สามารถน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนด้านการตลาดของธุรกิจ
โฆษณา ใหต้อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมกำรตลำดบริกำร  หมายถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
(Service Marketing Mix) ซ่ึง ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ 2548 : 29) 

 ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ความมีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจ
โฆษณา ความสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ ความสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ ความสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา ความสามารถสร้างส่ือท่ีมี
อิทธิพล หรือสร้างเร่ืองราวท่ีมีความน่าสนใจ ความสามารถวัดผล และส ารวจผลตอบรับ 
(Feedback) อยา่งเป็นระบบ ความสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือโฆษณาใหมี้ความทนัสมยัได้
ตลอดเวลา ความสามารถใหค้  าปรึกษา และวางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได ้ 

 ด้ำนรำคำ (Price) หมายถึง ราคาในการผลิตส่ือโฆษณา ความเหมาะสมของราคา
กบัคุณภาพของงานโฆษณา การแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน การใหเ้ครดิต
และสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายในการโฆษณา การต่อรองราคา และ การช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิตได ้

 ด้ำนสถำนที่ (Place) หมายถึง ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสังคมออนไลน์ เวบ็ไซดข์องธุรกิจโฆษณา ช่วงวนัและเวลาการ
เปิด-ปิดใหบ้ริการของธุรกิจ ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจน และสถานท่ีจอดรถ 

 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) หมายถึง การโฆษณาผ่านทางส่ิงพิมพ ์
หรือป้ายต่างๆ ในทอ้งถ่ิน การประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ การใหส้มนาคุณ
พิเศษ การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูลเก่ียว
ส่ือโฆษณา และการใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ 
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 ด้ำนบุคลำกร (People) หมายถึง พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ พนกังานมีความรอบ
รู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย พนกังานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้เรียกร้องของลูกคา้ได้
การมีจ านวนพนกังานอย่างเพียงพอต่อการให้บริการลูกคา้ พนักงานให้บริการลูกคา้ทุกรายอย่าง
เสมอภาค และบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายอยา่งสุภาพ เหมาะสม ของพนกังาน 

 ด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร (Process) หมายถึง เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนใน
การใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 
การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บั
ลูกคา้ การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน และการ
จดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้  

 ด้ำนกำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ (Physical Evidence) หมายถึง 
ป้ายช่ือธุรกิจ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีในธุรกิจ ลกัษณะการ
ตกแต่งและความทนัสมยัของอาคารและพื้นท่ีภายในธุรกิจ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี
ท่ีมีความทนัสมยั การจดัพื้นท่ีให้แก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้ห้บริการ
ลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงัธุรกิจ ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล ห้องน ้ าท่ีสะอาดและเพียงพอกบั
ลูกคา้ 
 ธุรกจิโฆษณำ หมายถึง กิจการท่ีด าเนินธุรกิจโดยการสร้างสรรคโ์ฆษณา และจดัการเผยแพร่
โฆษณาทางส่ือต่างๆ เพื่อให้งานสร้างสรรค์นั้ นเกิดประสิทธิผลในกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ผ่าน
ช่องทางของส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือนิตยสาร ส่ือใบปลิว / 
โบชวัร์  ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โฆษณานอกสถานท่ี และป้าย
โฆษณา ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ รวมถึงการออกบูธ และจดังานอีเวน้ท ์(Event) ดว้ย 

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม หมายถึง กิจการการผลิต หรือการคา้ หรือการบริการ 
ในรูปแบบบริษทัจ ากดั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือห้างหุ้นส่วนสามญัจ ากดั และเจา้ของคนเดียว ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยวิสาหกิจขนาดย่อมมีจ านวนพนกังานไม่เกิน 50 คน และมีเงินทุนจด
ทะเบียนไม่เกิน 50 ลา้นบาท และวิสาหกิจขนาดกลางมีจ านวนพนกังานไม่เกิน 200 คนและมี
เงินทุนจดทะเบียนเกินกว่า 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (สสว.), 2554 : ออนไลน์) 


