
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ฤษฎี แนวคิด 
และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

- ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- แนวคิดธุรกิจโฆษณา 
- แนวคิดเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
- ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1. แนวคดิและทฤษฎ ี
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ  
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีใช ้

ส าหรับธุรกิจบริการเพื่อท าใหเ้กิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management) ท่ีจะสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นส่วนส าคญั ส่วนประสมทางการตลาด
ดั้งเดิมถูกพฒันาข้ึนมา ส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ท่ีจบัตอ้งไดแ้ต่ส าหรับผลิตภณัฑ์บริการนั้น มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างจากสินคา้ คือ ไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็นส่วน
หน่ึงของการบริการดว้ย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการบริการ คือการไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ของการบริการไดเ้หมือนกบัสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้จึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ 7P's 
เขา้มาช่วยบริหารจดัการกบัธุรกิจ (ยพุาวรรณ วรรณวาณิชย.์ 2549 : 29) 

เคร่ืองมือทางการตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดไดแ้ก่ 4P's ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์หรือการบริการ 
ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ต่อมา มีการร่วมกนัปรับปรุง 
และเพิ่มเติมส่วนประสมการตลาดข้ึนใหม่ให้เหมาะสมส าหรับธุรกิจบริการ ส่วนประกอบ ท่ีเพิ่ม
ข้ึนมาอีก 3P's คือ ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการการให้บริการ และดา้นการสร้างลกัษณะทาง
กายภาพ รายละเอียดของแต่ละองคป์ระกอบมีดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) การพิจารณาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของธุรกิจบริการ 
จะตอ้งพิจารณาถึงขอบเขตของการบริการ คุณภาพของการบริการ ระดบัชั้นของการบริการ สายการ
บริการ ไปจนถึงการรับประกนัและการบริการหลงัการขาย เช่นเดียวกบัการพิจารณาผลิตภณัฑข์อง
ธุรกิจทัว่ไป เพื่อสนองความตอ้งการ และท าใหลู้กคา้พึงพอใจ ถึงแมผ้ลิตภณัฑข์องธุรกิจบริการอาจ
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ไม่มีตวัตนท่ีจบัตอ้งไดเ้สมอไป แต่ผลิตภณัฑน์ั้นก็ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) กล่าวคือ มีมูลค่า 
มีประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูใ้ชไ้ด ้จึงจะมีผลให้ผลิตภณัฑ์นั้นขายได ้ทั้งน้ี ความ
ครอบคลุมในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์ถือเป็นส่ิงส าคญัของธุรกิจบริการ  

2. ดา้นราคา (Price) ราคาเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในขั้นตอนของการประเมินทางเลือกและตดัสินใจซ้ือ โดยปกติแลว้ 
ผูบ้ริโภคนิยมผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีราคาไม่แพง ผูป้ระกอบการจึงพยายามท่ีจะลดตน้ทุนในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการ และเสนอขายในราคาท่ีไม่แพงหรือใชปั้จจยัอ่ืนๆ ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือ 
ในขณะเดียวกนั ราคาเปรียบเสมือนตน้ทุนของลูกคา้ ดงันั้น บริการท่ีลูกคา้ไดรั้บจึงควรอยูใ่นระดบั
ท่ีเหนือความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลอยา่งมากในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3. ด้านสถานท่ี หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง ท่ีตั้ งของผู ้
ให้บริการและความยากง่ายในการเขา้ถึง อนัเป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัของการตลาดบริการ ทั้งน้ี ความ
ยากง่ายในการเขา้ถึงการบริการนั้น มิไดห้มายแต่เพียงการเขา้ถึงทางกายภาพเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึง
การติดต่อส่ือสารกับผูใ้ห้บริการด้วย ดังนั้ น ประเภทของช่องทางการจัดจ าหน่ายและความ
ครอบคลุมดา้นการติดต่อส่ือสารจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเขา้ถึงการบริการอีกดว้ย  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การส่ือสารกบัตลาดดว้ย
วิธีการต่างๆ เพื่อการจูงใจใหมี้การซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ ซ่ึงแมก้ลยทุธ์ดา้นการส่งเสริมการขาย อาจไม่สามารถใชไ้ดก้บัการบริการบางประเภทได ้ดว้ย
ขอ้จ ากดัในการน าเสนอคุณลกัษณะของผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปธรรม แต่ในสนามแห่งการแข่งขนัทาง
ธุรกิจ ผูป้ระกอบการจ านวนมากไดห้ันมาให้ความส าคญักบัการส่งเสริมการขายและเร่ิมคิดคน้     
กลยทุธ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคา้  

5. ดา้นบุคลากร (People) ในธุรกิจบริการ ผูใ้ห้บริการนอกจากจะท าหนา้ท่ีผลิต
การบริการแลว้ ยงัตอ้งท าหนา้ท่ีในการขายการบริการไปพร้อมๆ กนัอีกดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในธุรกิจบริการ ผูป้ระกอบการจึงตอ้งท าการคดัเลือก อบรม 
และจูงใจพนกังานผูใ้หบ้ริการใหส้ามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้เพื่อสร้างความแตกต่าง
ใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งขนั พนกังานจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่องานบริการ มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความตอ้งการลูกคา้แต่ละราย และมีความสามารถในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ได ้ทั้งน้ี การบอก
กนัปากต่อปากระหวา่งลูกคา้เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ ลว้นมีผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบต่อกิจการ  

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (Process) ในธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่ง
มอบบริการมีความส าคญัเคียงคู่ไปกบับุคลากรผูใ้ห้บริการ ดงันั้นระบบการส่งมอบบริการจะตอ้ง
ครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการจดัการกบัพนกังาน ระดบัความรู้ในการใช้
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เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการใหบ้ริการของพนกังาน อ านาจตดัสินใจของพนกังาน รวมไปถึงการท่ี
มีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการ ดังนั้ นนอกจากความถูกต้องแม่นย  าในการ
ปฏิบติังานแลว้ ธุรกิจบริการยงัตอ้งเนน้การส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
และประทบัใจลูกคา้  

7. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ประกอบดว้ย อาคาร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ อาคาร การจดัวางส่ิงอ านวยความสะดวก และองคป์ระกอบ
ท่ีจบัตอ้งไดท้ั้งหมดของการบริการ ลูกคา้จะสามารถมองเห็นส่ิงเหล่าน้ีทนัทีเม่ือมาใช้บริการท่ี
สถานท่ีให้บริการ โดยนอกเหนือจากวตัถุทางกายภาพท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานและการส่งมอบ
บริการแลว้ คุณภาพของส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น บรรยากาศและภาพลกัษณ์ ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมี
อิทธิพลซ่ึงเกิดจากวตัถุทางกายภาพ เช่น บรรยากาศของบริษทัท่ีดูหรูหรา ทนัสมยั สามารถเกิดจาก
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้การจดัแสงสว่างภายในบริษทั และการแต่งกายของพนกังาน เป็นตน้ 
ธุรกิจบริการจึงตอ้งมีการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยพยายามสร้างคุณภาพรวม  
TQM (Total Quality Management) เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นความสะอาด 
ความรวดเร็ว ความพร้อมของอุปกรณ์ และบุคลากร 

 
 แนวคดิธุรกจิโฆษณา 

 การโฆษณา (Advertising) เป็นการเสนอข่าวสารการขาย หรือแจง้ข่าวสารให้
บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายทราบเก่ียวกบัสินคา้ บริการ หรือแนวความคิด โดยเจา้ของหรือผูอุ้ปถมัภ์
เปิดเผยตนเอง มีการจ่ายเงินเพื่อการใชส่ื้อ และเป็นการเสนอขอ้มูลท่ีมิใช่เป็นการส่งบุคคลเขา้ไป
ติดต่อโดยตรง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551 : ออนไลน์) ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือ
วิทยุกระจายเสียง ส่ือหนังสือพิมพ ์ส่ือนิตยสาร ส่ือใบปลิว / โบชัวร์  ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และส่ือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) โฆษณานอกสถานท่ี และป้ายโฆษณา ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 
รวมถึงการออกบูธ และจดังานอีเวน้ท ์(Event) ดว้ย  

 ความส าคญัของการโฆษณา 
 ความส าคัญของโฆษณาต่อระบบการตลาด ในปัจจุบันนับว่ามีบทบาทและ

อิทธิพลอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จทางดา้นการตลาดดว้ยเหตุว่า การโฆษณาจดัเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีช่วย
ผลกัดันให้สินคา้หรือบริการทั้ งหลายทั้ งปวงถึงมือผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายตามท่ีคาดหวงั การ
โฆษณาจึงเปรียบเสมือนตวักระตุน้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ขณะน้ีท่ีความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วไดส่้งผลใหส่ื้อ
โฆษณายิ่งเพิ่มความส าคญัมากข้ึน ในปัจจุบนั เราสามารถพบเห็นโฆษณาไดทุ้กหนทุกแห่งและ
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โฆษณาท่ีเราพบเห็น มกัปรากฏอยู่ในหลายรูปแบบหลายลกัษณะข้ึนอยู่กับลกัษณะของสินคา้
กลุ่มเป้าหมาย (ทศัไนย สุนทรวิภาต, 2549 : 1) 

 นอกจากน้ีความส าคญัของการโฆษณายงัข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเจริญเติบโตของตลาดและการใชจ่้ายเงินในการโฆษณาสูง เพื่อให้ได้

ส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย 

2. จ านวนสินคา้และจ านวนคู่แข่งในตลาด กลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกนัมีเพิ่มมากข้ึน 

ท าใหแ้นวโนม้ของการใชเ้งินในการโฆษณาสูงข้ึน 

3. ความถ่ีในการซ้ือสินคา้บางประเภทลดลง แต่สัดส่วนในการใชเ้งินท าโฆษณา

สูงข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยตราสินคา้และยดืวงจรการซ้ือขายใหย้าวนานออกไป 

4. การใชก้ารโฆษณาในสดัส่วนท่ีสูงข้ึน เพื่อช่วยสร้างความรู้จกั และสร้างคุณค่า

ตราสินคา้ในแต่ละขั้นของวงจรชีวิตสินคา้ 

5. การรับรู้คุณภาพของตราสินคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ดียวกนั ท าให้ตอ้งมีการใช้

จ่ายเงิน การส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองในการโฆษณาสูง เพื่อรักษายอดขาย และคุณค่าตราสินคา้ 

6. จ านวนคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน และใช้เงินในการท า

โฆษณาสูง ท าให้ตอ้งมีการใชจ่้ายเงินในการโฆษณาสูงข้ึน เพื่อรักษาฐานของลูกคา้เก่าและเพิ่ม

ลูกคา้ใหม่ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาตร์, 2551 : ออนไลน์) 

 
 ประเภทของส่ือโฆษณา 
 สามารถจ าแนกตามออกตามประเภทของส่ือท่ีเป็นเคร่ืองมือในการน าขอ้ความ

โฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
1. การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพ ์(Print advertising) ไดแ้ก่ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ส่ือ

นิตยสาร ส่ือใบปลิว /โบชวัร์ โฆษณาโดยตรง 

2. การโฆษณาทางส่ืออิเลคทรอนิคส์ (Electronic advertising) ไดแ้ก่ ส่ือ

โทรทศัน์ ส่ือวิทยกุระจายเสียง ส่ือระบบบนอินเตอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
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3. การโฆษณาทางส่ือนอกสถานท่ี (Out-of-home advertising) ไดแ้ก่โปสเตอร์ 

ป้ายบิลบอร์ด ส่ือโฆษณาบนยานพาหนะ ป้ายโฆษณาทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ และโฆษณานอก

สถานท่ี เช่น การออกบูธ และจดั Events เป็นตน้ 

4. การโฆษณาทางจดหมายตรง (Direct mail advertising campaign) ไดแ้ก่ 

จดหมาย โปสการ์ด การโฆษณาทางส่ืออ่ืนๆ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  SMEs ยอ่มาจากภาษาองักฤษว่า small and medium enterprises แปลเป็นภาษาไทย
วา่ "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม" ซ่ึงในความหมายของวิสาหกิจ (enterprises) นั้นครอบคลุม
ถึงกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจการคา้ และกลุ่มธุรกิจการบริการ ส าหรับ
ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งความหมายของกลุ่มกิจการดงักล่าว มี
ดงัน้ี 
  พระราชบญัญติั ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ได้ให้
ความหมาย “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม” ไวว้่า หมายถึง กิจการผลิตสินคา้กิจการใหบ้ริการ 
และกิจการคา้ส่งและคา้ปลีก หรือกิจการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกิจการผลิตสินคา้หมายความ
ครอบคลุมถึงการผลิตท่ีเป็นลกัษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมาย
ท่ีเป็นสากล ของการผลิตก็คือการเปล่ียนรูปวตัถุให้เป็นผลิตภณัฑช์นิดใหม่ดว้ยเคร่ืองจกัรกล หรือ
เคมีภณัฑ ์โดยไม่ค านึงว่างานนั้นท าโดยเคร่ืองจกัรหรือดว้ยมือทั้งน้ีกิจการผลิตสินคา้ในท่ีน้ีรวมถึง
การแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายท่ีมีลกัษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตท่ีมีลกัษณะเป็น
วิสาหกิจชุมชน และการผลิตท่ีเป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนดว้ย (สถาบนัพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550: ออนไลน์) 
  กิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง สถานศึกษา สถานท่ีให้บริการทาง
สุขภาพ สถานบนัเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย ์การโรงแรมและหอพกั การ
ภตัตาคาร การขายอาหาร การขายเคร่ืองด่ืมของภตัตาคาร และร้านอาหาร การให้บ ้ริการเช่าส่ิง
บนัเทิงและการพกัผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการท่ี ให้กบั
ธุรกิจการซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว (สถาบนั
พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2550: ออนไลน์) 
 



 11 

 กิจการคา้ส่งและคา้ปลีก หมายถึง การให้บริการเก่ียวกบัการคา้โดยท่ี การคา้ส่ง 
หมายถึง การขายสินคา้ใหม่และสินคา้ใชแ้ลว้ให้แก่ผูค้า้ปลีก ผูใ้ชใ้นงานอุตสาหกรรม งานพาณิชย์
กรรมสถาบนั ผูใ้ช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผูค้า้ส่งดว้ยกันเอง ส่วนการคา้ปลีก 
หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปล่ียนรูปสินคา้ทั้งสินคา้ใหม่และส้ินคา้ใชแ้ลว้ใหก้บัประชาชนทัว่ไป
เพื่อการบริโภคหรือการใชป้ระโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม, 2550: ออนไลน์) 

 
รูปแบบขององค์กรธุรกจิ 
 รูปแบบขององคก์รธุรกิจในปัจจุบนั ไดแ้ก่ กิจการเจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน 

และ บริษัทจ ากัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ส านักบริการข้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2555) 

 กจิการเจ้าของคนเดียว 
 กิจการเจา้ของคนเดียว  คือ กิจการท่ีมีบุคคลคนเดียวเป็นเจา้ของหรือลงทุนคนเดียว 

ควบคุมการด าเนินเองทั้งหมด เม่ือกิจการประสบผลส าเร็จมีผลก าไรกจ็ะไดรั้บผลประโยชน์เพียงคน
เดียว ในขณะเดียวกนัก็ยอมรับการเส่ียงภยัจากการ ขาดทุนเพียงคนเดียวเช่นกนั กิจการประเภทน้ีมี
อยู่ทัว่ประเทศจ านวนมาก การด าเนินงานไม่สลบัซับซ้อน มีความคล่องตวัสูงในการตดัสินใจ
ด าเนินงาน กิจการมีขนาดเลก็กว่าธุรกิจประเภทอ่ืน ตวัอยา่งกิจการ ประเภทน้ี เช่น หาบเร่แผงลอย 
ร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่ง ร้านเสริมสวย ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้ การท าไร่ การท านา เป็นตน้ 

 ห้างหุ้นส่วน 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1012 บญัญติัว่า ห้างหุ้นส่วน คือ 

ส ญญาซ่ึงบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปตกลงเขา้กนั เพื่อกระท ากิจการร่วมกนั ดว้ยประสงคจ์ะแบ่งปัน
ก าไรอนัจะพึงไดแ้ก่กิจการท่ีท านั้น จากบทบญัญติัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่า กิจการห้างหุ้นส่วน 
คือ กิจการท่ีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปร่วมกนัลงทุนและด าเนินกิจการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแบ่ง
ผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินงานซ่ึงธุรกิจประเภทน้ีสืบต่อมาจากธุรกิจเจา้ของคนเดียว เม่ือกิจการ
ด าเนินงานกา้วหนา้ข้ึน ตอ้งการเงินทุนและการจดัการเพิ่มข้ึน จึงตอ้งหาบุคคลท่ีไวว้างใจไดเ้ขา้มา
เป็นหุ้นส่วนร่วมด าเนินงาน ท าให้กิจการมีขนาดใหญ่ข้ึน การบริหารงานมีประสิทธิภาพมราสูง
กวา่เดิม 

 บริษัทจ ากดั 
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 1096 บญัญติัว่า บริษทัจ ากดั คือ 

บริษทัประเภทซ่ึงตั้งข้ึนดว้ยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กนั โดยผูถื้อหุ้นต่างรับผิดจ ากดัเพียง
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ไม่เกินจ านวนเงินท่ีตนยงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าของหุ้นท่ีตนถือ จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัน้ี การประกอบ
กิจการในรูปแบบบริษทัจ ากดัน้ีเป็นท่ีนิยมมาก เพราะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มกัตอ้งใชเ้งินทุน
จ านวนมาก การระดมเงินทุนกิจการในรูปแบบน้ีจดัท าไดง่้ายและไดจ้  านวนมาก นอกจากเงินทุนท่ี
ไดจ้ะไดจ้ากเจา้ของกิจการผูเ้ร่ิมก่อตั้งแลว้ ยงัมีการระดมเงินทุนจากบุคคลทัว่ไปดว้ย รวมทั้งการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพโดยผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถร่วมกนัด าเนินกิจการ ส่งผลให้เป็น
กิจการท่ีมีความมัน่คงและน่าเช่ือถือมากประเภทหน่ึง  

 
2.2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 กติติ สินโพธ์ิ (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยกุระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจในพื้นท่ีอ าเภอฝาง อ าเภอ
แม่อาย และอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ วิธีการศึกษาใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลจ านวน 
153 ชุด วิเคราะห์ ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 36 - 45 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท มีประเภทของธุรกิจท่ีก าลงัท าในขณะน้ี คือ ธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่
เลือกใชส่ื้อโฆษณาวิทยกุระจายเสียง มีความถ่ี ของการโฆษณาสินคา้ทุกเดือน มีงบประมาณท่ีใชใ้น
การโฆษณา/เดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท และเหตุผลท่ีจะเลือกใชส่ื้อโฆษณาในปัจจุบนั คือ เขา้ถึงคน
จ านวนมาก โดยภาพรวมผูป้ระกอบการธุรกิจให้ความส าคัญเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชส่ื้อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ในพื้นท่ี อ  าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย และอ าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชียงใหม่ ดา้นผลิตภณัฑสู์งท่ีสุด 
รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และต ่าสุด คือ ปัจจยัดา้นราคา 

ภวิน อยู่สุข (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาผ่าน
อินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกส่ือโฆษณาผา่น อินเทอร์เน็ตของธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีอยูใ่น
ฐานขอ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีอยู ่98 ราย โดยใชว้ิธีการ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และสถิติท่ี ใชคื้อ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ดา้นความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
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ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ ทุกปัจจยัอยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑคื์อสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารให้มีความทนัสมยัไดต้ลอดเวลา ดา้นราคา
คือการให้เครดิตและสามารถผ่อนช าระได ้ดา้นการจดัจ าหน่ายคือผูบ้ริการส่ือโฆษณามีระบบท่ี
สนบัสนุนการขายออนไลน์ เช่นระบบการคา้อิเลก็ทรอนิกส์ ดา้นการส่งเสริมการตลาดคือ มีส่วนลด
ในการใชบ้ริการ ดา้นบุคคล คือพนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที ในขณะท่ี
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัดา้นกระบวนการ มีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมีความส าคญัปานกลาง โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูใ้หบ้ริการมีสถานท่ีติดต่อท่ีหรูหรา 
ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและทนัสมยั และส่งมอบงานการผลิตส่ือโฆษณาไดต้รงเวลา 

สุพศิ พุทธมี (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโฆษณาในส่ือ
ส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเท่ียวของลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเท่ียวของลูกคา้
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามถามผูมี้อ  านาจใน
การตดัสินใจลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเท่ียวดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก
จ านวน 226 ราย ซ่ึงเคยลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเท่ียว จาก 4 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่ม
ธุรกิจอาหาร เคร่ืองด่ืม สถานบนัเทิง กลุ่มธุรกิจท่ีพกัอาศยั โรงแรม รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
สปา การนวดแผนไทย เสริมสวย และกลุ่มธุรกิจขายของท่ีระลึกประเภทหัตถกรรม จากการศึกษา
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป กิจการส่วนใหญ่ด าเนินงานมาแลว้ 1-3 ปี มีจ านวน
พนกังานทั้งหมดนอ้ยกว่า 10 คน มีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของธุรกิจคือ นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และ
นักท่องเท่ียวชาวไทย ส่ือโฆษณาท่ีไดผ้ลดีส าหรับการลงโฆษณาคือ ส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการ
ท่องเท่ียว ผูมี้อ  านาจตดัสินใจลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อการท่องเท่ียวคือ หุ้นส่วน หรือ 
เจา้ของกิจการ หรือ กรรมการผูจ้ดัการปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกลงโฆษณาในส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรีเพื่อ
การท่องเท่ียวของลูกคา้ในจงัหวดั เชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดบัมากเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มภายนอก และปัจจยัความสัมพนัธ์ระหว่างผูล้งโฆษณาและพนกังานบริษทั
ผลิตส่ือ 

 


