
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่  

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคัญต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ และยอดขายเฉล่ียต่อ
เดือน 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 98 24.50 

หญิง 302 75.50 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.50 และเป็น

เพศชาย ร้อยละ 24.50 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 21 ปี 0 0.00 

21 – 30 ปี 39 9.75 

31 – 40 ปี 216 54.00 

41 – 50 ปี 88 22.00 

50 ปีข้ึนไป 57 14.25 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี ร้อยละ 54.00

รองลงมาคือ อาย ุ41 – 50 ปี ร้อยละ 22.00 และอาย ุ50 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 14.25 
 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
 

การศึกษาสูงสุด  จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 19 4.75 

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. 43 10.75 

ปวส.หรืออนุปริญญา 52 13.00 

ปริญญาตรี 262 65.50 

สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 24 6.00 

รวม 400 100 

  
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 

ร้อยละ 65.50 รองลงมาคือ ปวส.หรืออนุปริญญา ร้อยละ 13.00 และ มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. ร้อยละ 10.75 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 
 

รูปแบบของธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของคนเดียว 102 25.50 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 132 33.00 

บริษทัจ ากดั 166 41.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจ คือ บริษทัจ ากดั

ร้อยละ 41.50 รองลงมาคือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ร้อยละ 33.00 และเจา้ของคนเดียว ร้อยละ 25.5 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ประเภทของธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

ธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 124 31.00 

ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม 85 21.25 

ธุรกิจภาคการบริการ 191 47.75 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.5 ประเภทของธุรกิจของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ธุรกิจภาคการบริการ ร้อย

ละ 47.75 ธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย ร้อยละ 31.00 และ ธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ร้อยละ 
21.25 ตามสดัส่วนท่ีไดก้ าหนดไว ้
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนิน
ธุรกิจ 

 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 81 20.25 

1 – 5 ปี 34 8.50 

6 – 10 ปี 251 62.75 

10 ปีข้ึนไป 34 8.50 

รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 

ปี ร้อยละ 62.75 รองลงมาคือ ไม่เกิน 1 ปี  ร้อยละ 20.25 และ 1 – 5 ปี และ 10 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8.50 
เท่ากนั 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 100,000 บาท 6 1.50 

100,000 – 200,000 บาท 31 7.75 

200,001 – 300,000 บาท 86 21.50 

300,001 – 400,000 บาท 127 31.75 

400,001 – 500,000 บาท 101 25.25 

500,000 บาทข้ึนไป 49 12.25 

รวม 400 100 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 
400,000 บาท ร้อยละ 31.75 รองลงมาคือ 400,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 25.25 และ 200,001 – 
300,000 บาท ร้อยละ 21.50 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการใช้บริการธุรกิจ
โฆษณา  
 

การใช้บริการธุรกจิโฆษณา จ านวน ร้อยละ 
เคย 400 100.00 
ไม่เคย 0 0.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนทั้งหมด เคยใชบ้ริการธุรกิจโฆษณา ร้อย
ละ 100 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามส่ือโฆษณาท่ีเหมาะสม
กบัประเภทธุรกิจ 
 

ส่ือโฆษณา  จ านวน ร้อยละ 

ส่ือโทรทศัน์ 11 2.75 
ส่ือวิทยกุระจายเสียง 240 60.00 
ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 172 43.00 
ส่ือนิตยสาร 76 19.00 
ส่ือใบปลิว / โบชวัร์ 279 69.75 
ส่ือทางอินเตอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 146 36.50 
โฆษณานอกสถานท่ี เช่น การออกบูธ และจดั Events 65 16.25 
ป้ายโฆษณา ทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 46 11.50 
อ่ืนๆ 11 2.75 
 หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การส่งขอ้ความสั้น (SMS) (5 ราย) Cable ทอ้งถ่ิน (4 ราย) และไม่ระบุ (2 ราย) 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ส่ือโฆษณาท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าท่ีเหมาะสมกบั
ประเภทธุรกิจของตน คือ ส่ือใบปลิว / โบชวัร์ ร้อยละ 69.75 รองลงมาคือ ส่ือวิทยกุระจายเสียง ร้อย
ละ 60.00 และ ส่ือหนงัสือพิมพ ์ร้อยละ 43.00 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใชส่ื้อ
โฆษณาโดยเฉล่ียต่อปี 
 

ความถี่ในการใช้ส่ือโฆษณาโดยเฉลีย่ต่อปี จ านวน ร้อยละ 

1 - 3 คร้ัง 14 3.50 
4 - 6 คร้ัง 35 8.75 
7 - 10 คร้ัง 106 26.50 
มากกวา่ 10 คร้ัง 245 61.25 

รวม 400 100 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความถ่ีในการใช้ส่ือโฆษณาโดยเฉล่ียต่อปีของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 10 คร้ัง ร้อยละ 61.25 รองลงมาคือ 7 - 10 คร้ัง ร้อยละ 26.50 
และ 4 - 6 คร้ัง ร้อยละ 8.75 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณต่อปีท่ีใชใ้น
การจดัท าส่ือโฆษณา 
 

งบประมาณต่อปีที่ใช้ในการจัดท าส่ือโฆษณา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20,001 บาท 7 1.75 
20,001 – 40,000 บาท 35 8.75 
40,001 – 60,000 บาท 109 27.25 
60,001 – 80,000 บาท 93 23.25 
80,001 – 100,000 บาท 89 22.25 
มากกวา่ 100,000 บาท 67 16.75 

รวม 400 100 
  
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า งบประมาณต่อปีท่ีใช้ในการจัดท าส่ือโฆษณาของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 40,001 – 60,000 บาท ร้อยละ 27.25 รองลงมาคือ 60,001 – 80,000 บาท
ร้อยละ 23.25 และ 80,001 – 100,000 บาท ร้อยละ 22.25 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา 
 

บุคคลทีมี่ผลต่อการตัดสินใจในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา จ านวน ร้อยละ 

ตวัท่านเอง 195 48.75 

หวัหนา้งาน 89 22.25 

เพื่อน/ผูร่้วมงาน 43 10.75 

บริษทั/ท่ีท างานเป็นผูเ้ลือกให้ 57 14.25 

ญาติพี่นอ้ง 13 3.25 

อ่ืนๆ 3 0.75 

รวม 400 100 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เจา้ของธุรกิจ (2 ราย) และไม่ระบุ (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณาของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตวัท่านเอง ร้อยละ 48.75 รองลงมาคือ หวัหนา้งาน ร้อยละ 22.25
และ บริษทั/ท่ีท างานเป็นผูเ้ลือกให้ ร้อยละ 14.25 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาเหตุในการเลือกใช้
ส่ือโฆษณาในธุรกิจ 
 

สาเหตุในการเลอืกใช้ส่ือโฆษณาในธุรกจิ  จ านวน ร้อยละ 

มีส่ือโฆษณาท่ีหลากหลาย 122 30.5 

สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการ 

208 52.00 

ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพของงานโฆษณา 239 59.75 

การใหเ้ครดิตและสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายในการโฆษณาได ้ 114 28.50 

ระยะทางใกล ้ 16 4.00 

ความสะดวก 76 19.00 

มีความน่าเช่ือถือ 179 44.75 

เวบ็ไซตเ์ขา้ใจง่าย มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจ 44 11.00 

มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัธุรกิจโฆษณา 283 70.75 

อ่ืนๆ 14 3.50 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณามีช่ือเสียงท่ีดี (5 ราย) ตอ้งการกระตุน้ยอดขาย (4 ราย) ธุรกิจ

โฆษณาสามารถออกแบบส่ือโฆษณาใหไ้ด ้(2 ราย) และไม่ระบุ (3 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ สาเหตุในการเลือกใชส่ื้อโฆษณาในธุรกิจ ของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ มีความใกลชิ้ดสนิทสนมกบัธุรกิจโฆษณา ร้อยละ 70.75 รองลงมาคือ ราคามีความ
เหมาะสมกบัคุณภาพของงานโฆษณา ร้อยละ 59.75 และสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของ
โฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการ ร้อยละ 52.00 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูล 
 

แหล่งข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร 196 49.00 

ส่ือวิทย ุโทรทศัน์ 116 29.00 

โฆษณาแผน่พบั 161 40.25 

เวบ็ไซต ์ 83 20.75 

มีบุคคลแนะน า 296 74.00 

อ่ืนๆ 17 4.25 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณา (5 ราย) Facebook หรือ social media (4 ราย) งาน Event ต่างๆ 

(3 ราย) และไม่ระบุ (5 ราย) 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจโฆษณา 

จาก การมีบุคคลแนะน า ร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร ร้อยละ 49.00 และ
โฆษณาแผน่พบั ร้อยละ 40.25 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  
 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.1 ช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของธุรกิจ
โฆษณา 

80 214 74 32 0 3.86 3 

(20.00) (53.50) (18.50) (8.00) (0.00) (มาก) 

1.2 ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือโฆษณาใน
รูปแบบ (Format) อนั
หลากหลาย ครบวงจร 
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น 
การผลิตส่ือไดอ้ยา่งครบ
ครันทั้งส่ือประเภทป้าย 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือ
ออนไลน์ รวมถึงการจดั
กิจกรรมทางการตลาด 
(Events) ต่างๆ เป็นตน้ 

70 192 73 44 21 3.62 5 

(17.50) (48.00) (18.25) (11.00) (5.25) (มาก) 

1.3 ธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวทิยแุละดิจิตอล
ในช่วงเวลาและความถ่ีท่ี
เหมาะสม เป็นตน้ 

289 53 38 5 15 4.49 1 
(72.25) (13.25) (9.50) (1.25) (3.75) (มาก) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.4 ธุรกิจโฆษณาสามารถ

ออกแบบเน้ือหาและ
รูปแบบของโฆษณาได้
ตรงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการ
จะส่ือสาร 

136 219 45 0 0 4.23 2 

(34.00) (54.75) (11.25) (0.00) (0.00) (มาก) 

1.5 ธุรกิจโฆษณาสามารถ
สร้างส่ือท่ีมีอิทธิพล หรือ
สร้างเร่ืองราวท่ีมีความ
น่าสนใจ (Impact) เช่น 
การผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหา
และรูปแบบท่ีท าใหผู้พ้บ
เห็นสามารถจดจ าไดท้นัที 
และเป็นท่ีกล่าวถึงในวง
กวา้ง เป็นตน้ 

82 181 65 34 38 3.59 6 

(20.50) (45.25) (16.25) (8.50) (9.50) (มาก) 

1.6 ธุรกิจโฆษณาสามารถ
วดัผล และส ารวจผลตอบ
รับ (Feedback) อยา่งเป็น
ระบบใหก้บัผูล้งโฆษณา
ได ้

97 177 52 45 29 3.67 4 

(24.25) (44.25) (13.00) (11.25) (7.25) (มาก) 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
1.7 ธุรกิจโฆษณาสามารถ

ปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือ
โฆษณาใหมี้ความ
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา 
เช่นในกรณีท่ีลกูคา้
ตอ้งการปรับปรุงเน้ือหา
บางอยา่งในโฆษณา 
สามารถท าไดโ้ดยสะดวก 
โดยไม่ตอ้งเร่ิมผลิต
ช้ินงานใหม่ทั้งหมด เป็น
ตน้ 

43 51 239 48 19 3.13 8 

(10.75) (12.75) (59.75) (12.00) (4.75) (ปาน
กลาง) 

1.8 ธุรกิจโฆษณาสามารถให้
ค  าปรึกษา และวางแผน
การส่ือสารการตลาดแบบ
ครบวงจรแก่ธุรกิจได ้
(IMC: Integrated 
Marketing 
Communication Service 
Provider) 

78 175 72 36 39 3.54 7 

(19.50) (43.75) (18.00) (9.00) (9.75) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) 

 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือธุรกิจโฆษณาสามารถ
ผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.49)ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของ
โฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.86) ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) อยา่ง
เป็นระบบให้กบัผูล้งโฆษณาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.67) ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ 
(Format) อนัหลากหลาย ครบวงจร ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือไดอ้ยา่งครบครันทั้งส่ือ
ประเภทป้าย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ธุรกิจโฆษณาสามารถสร้างส่ือท่ีมีอิทธิพล หรือสร้างเร่ืองราวท่ีมีความ
น่าสนใจ (Impact) เช่น การผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีท าให้ผูพ้บเห็นสามารถจดจ าไดท้นัที 
และเป็นท่ีกล่าวถึงในวงกวา้ง เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) และ ธุรกิจโฆษณาสามารถใหค้  าปรึกษา และ
วางแผนการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได้ (IMC: Integrated Marketing 
Communication Service Provider) (ค่าเฉล่ีย 3.54) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ได้แก่ ธุรกิจ
โฆษณาสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือโฆษณาให้มีความทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นในกรณีท่ี
ลูกคา้ตอ้งการปรับปรุงเน้ือหาบางอย่างในโฆษณา สามารถท าไดโ้ดยสะดวก โดยไม่ตอ้งเร่ิมผลิต
ช้ินงานใหม่ทั้งหมด เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.13) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นราคา 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

2.1 ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีถกูกวา่ธุรกิจ
โฆษณาอ่ืนๆ 

302 58 21 14 5 4.60 1 

(75.50) (14.50) (5.25) (3.50) (1.25) (มาก
ท่ีสุด) 

2.2 ความเหมาะสมของราคา
กบัคุณภาพของงาน
โฆษณา 

139 222 39 0 0 4.25 2 

(34.75) (55.50) (9.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

2.3 มีการแสดงราคาค่าบริการ
ส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่ง
ชดัเจน (เช่น ในใบเสนอ
ราคา ในเวบ็ไซด ์เป็นตน้) 

73 189 65 35 38 3.56 4 

(18.25) (47.25) (16.25) (8.75) (9.50) (มาก) 

2.4 การใหเ้ครดิตและ
สามารถผอ่นช าระ
ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา
ได ้

49 61 232 33 25 3.19 5 

(12.25) (15.25) (58.00) (8.25) (6.25) (ปาน
กลาง) 

2.5 สามารถในการต่อรอง
ราคาได ้

76 221 72 31 0 3.86 3 

(19.00) (55.25) (18.00) (7.75) (0.00) (มาก) 

2.6 ช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิตได ้

38 67 204 58 33 3.05 6 

(9.50) (16.75) (51.00) (14.50) (8.25) (ปาน
กลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหปั้จจยัดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั 
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) 
 โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ ราคาในการผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือความเหมาะสมของราคา
กบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.25) สามารถในการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.86) และมีการ
แสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ย่างชดัเจน (เช่น ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด์ เป็นตน้) 
(ค่าเฉล่ีย 3.56) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การให้เครดิต
และสามารถผ่อนช าระค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้ (ค่าเฉล่ีย 3.19) และช าระค่าบริการดว้ยบตัร
เครดิตได ้(ค่าเฉล่ีย 3.05) 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1 ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก 

91 192 50 42 25 3.71 3 

(22.75) (48.00) (12.50) (10.50) (6.25) (มาก) 

3.2 ความสะดวกในการติดต่อ
ธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร 

134 225 41 0 0 4.23 1 

(33.50) (56.25) (10.25) (0.00) (0.00) (มาก) 

3.3 ความสะดวกในการติดต่อ
ธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือ
ส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Media) 

77 187 54 39 43 3.54 4 

(19.25) (46.75) (13.50) (9.75) (10.75) (มาก) 

3.4 เวบ็ไซดข์องร้านให้
รายละเอียดชดัเจน 

46 55 242 43 14 3.19 5 

(11.50) (13.75) (60.50) (10.75) (3.50) (ปาน
กลาง) 

3.5 ช่วงวนัและเวลาการเปิด-
ปิดใหบ้ริการของธุรกิจท่ี
มีความเหมาะสม (8.00 น. 
– 18.00 น.) 

36 63 192 72 37 2.97 6 

(9.00) (15.75) (48.00) (18.00) (9.25) (ปาน
กลาง) 

3.6 ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นได้
ชดัเจนจากดา้นนอก 

2.25 3.9375 12 4.5 2.3125 3.85 2 

(0.56) (0.98) (3.00) (1.13) (0.58) (มาก) 

3.7 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

15 13 86 249 37 2.30 7 

(3.75) (3.25) (21.50) (62.25) (9.25) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.40 

  (ปาน
กลาง) 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) 

 โดยปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ ความสะดวกในการ
ติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจาก
ดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.85) ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.71) 
และความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) (ค่าเฉล่ีย 
3.54) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เวบ็ไซดข์อง
ร้านให้รายละเอียดชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.19) และช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิดให้บริการของธุรกิจท่ีมี
ความเหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.) (ค่าเฉล่ีย 2.97) 
 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นสถานท่ีท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัน้อย ไดแ้ก่ สถานท่ีจอดรถ
กวา้งขวางสะดวกสบาย (ค่าเฉล่ีย 2.30) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 การโฆษณาผา่นทาง
ส่ิงพิมพ ์หรือป้ายต่างๆ 
ในทอ้งถ่ิน เช่น นิตยสาร 
Compass ป้ายตามส่ีแยก
ต่างๆ เป็นตน้ 

77 162 78 42 41 3.48 5 

(19.25) (40.50) (19.50) (10.50) (10.25) (ปาน
กลาง) 

4.2 การประชาสัมพนัธ์ของ
ธุรกิจ เช่น การสนบัสนุน
กิจกรรมขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  เป็น
ตน้ 

51 56 207 53 33 3.10 7 

(12.75) (14.00) (51.75) (13.25) (8.25) (ปาน
กลาง) 

4.3 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ 
เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมี
การผลิตส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

291 59 28 14 8 4.53 1 

(72.75) (14.75) (7.00) (3.50) (2.00) (มาก
ท่ีสุด) 

4.4 การใหส้มนาคุณพิเศษ 
เช่น การแถมพื้นท่ี
โฆษณาตามป้ายหรือหนา้
ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการ
แถมระยะเวลาและความถ่ี
ในการออกอากาศ เป็น
ตน้ 

88 221 54 37 0 3.90 3 

(22.00) (55.25) (13.50) (9.25) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 การจดัรายการโปรโมชัน่
พิเศษในช่วงเทศกาล 

73 205 71 32 19 3.70 4 

(18.25) (51.25) (17.75) (8.00) (4.75) (มาก) 

4.6 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ี
ใหค้วามรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือ
โฆษณา 

30 59 250 44 17 3.10 6 

(7.50) (14.75) (62.50) (11.00) (4.25) (ปาน
กลาง) 

4.7 การใหส่้วนลดในการใช้
บริการ เช่น การให้
ส่วนลดส าหรับลกูคา้
ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิต
ช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ 

148 216 36 0 0 4.28 2 

(37.00) (54.00) (9.00) (0.00) (0.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 

  
(มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) 

 โดยปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ การ
ใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภท
อ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
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 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ การให้
ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.28) การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.90) 
และการจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
การโฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์หรือป้ายต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น นิตยสาร Compass ป้ายตามส่ีแยกต่างๆ 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.48) การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีให้ความรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.10) 
และการประชาสัมพนัธ์ของธุรกิจ เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็น
ตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.10) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  
 

ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
5.1 พนกังานใหบ้ริการแก่

ลกูคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรี
ท่ีดี 

293 65 31 11 0 4.60 1 
(73.25) (16.25) (7.75) (2.75) (0.00) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนกังานมีความรอบรู้
เก่ียวกบัส่ือโฆษณา 
สามารถแนะน าขอ้มูล
แก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
และเขา้ใจง่าย 

292 52 28 13 15 4.48 3 
(73.00) (13.00) (7.00) (3.25) (3.75) (มาก) 

5.3 พนกังานมีความ
กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการทนัที 

293 65 25 9 8 4.57 2 
(73.25) (16.25) (6.25) (2.25) (2.00) (มากท่ีสุด) 

5.4 พนกังานสามารถแกไ้ข
ปัญหาและขอ้เรียกร้อง
ของลกูคา้ไดดี้ 

133 232 35 0 0 4.25 4 
(33.25) (58.00) (8.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

5.5 การมีจ านวนพนกังาน
อยา่งเพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการลูกคา้ 

86 215 55 44 0 3.86 5 
(21.50) (53.75) (13.75) (11.00) (0.00) (มาก) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการ
ลกูคา้ทุกรายอยา่งเสมอ
ภาค 

68 195 67 40 30 3.58 6 
(17.00) (48.75) (16.75) (10.00) (7.50) (มาก) 

5.7 พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพ
ท่ีดี แต่งกายอยา่งสุภาพ 
เหมาะสม 

74 186 55 57 28 3.55 7 
(18.50) (46.50) (13.75) (14.25) (7.00) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นบุคลากร ท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ พนกังานใหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ด้วยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.60) และพนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะ
ใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นบุคลากรท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ พนกังานมีความรอบ
รู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.25) การมีจ านวนพนกังาน
อยา่งเพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) และพนักงานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายอย่างสุภาพ เหมาะสม (ค่าเฉล่ีย 3.55) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  
 

ปัจจัยด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 เง่ือนไข ระเบียบ และ
ขั้นตอนในการใชบ้ริการ
ของธุรกิจมีความยดืหยุน่ 

78 209 58 36 19 3.73 2 

(19.50) (52.25) (14.50) (9.00) (4.75) (มาก) 

6.2 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความรวดเร็ว ส่งมอบได้
ตรงเวลา 

284 65 33 8 10 4.51 1 

(71.00) (16.25) (8.25) (2.00) (2.50) (มากท่ีสุด) 

6.3 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความถูกตอ้ง แม่นย  าของ
รูปแบบและเน้ือหาตามท่ี
ไดมี้การตกลงกนัไวก้บั
ลกูคา้ 

91 162 62 41 44 3.54 3 

(22.75) (40.50) (15.50) (10.25) (11.00) (มาก) 

6.4 การปรับแต่งลกัษณะและ
คุณภาพของส่ือโฆษณา
อีกคร้ังก่อน น าออกสู่
สาธารณชน 

83 177 51 40 49 3.51 4 

(20.75) (44.25) (12.75) (10.00) (12.25) (มาก) 

6.5 การจดัท าฐานขอ้มูลของ
ลกูคา้ เพื่อความสะดวก
ในการเพิ่มเติม แกไ้ข
ขอ้มูลในส่ือโฆษณา หาก
มีการร้องขอจากลกูคา้ใน
อนาคต 

47 70 212 47 24 3.17 5 

(11.75) (17.50) (53.00) (11.75) (6.00) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 

  
(มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) 
 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด คือ การ
ผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.51) 
 ส าหรับปัจจัยย่อยด้านกระบวนการให้บริการท่ีมีความส าคัญมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 3.73) การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความถูกต้อง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีได้มีการตกลงกันไวก้ับลูกค้า 
(ค่าเฉล่ีย 3.54) และการปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่
สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.51) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการให้บริการท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ การจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ เพื่อความสะดวกในการเพิ่มเติม แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา 
หากมีการร้องขอจากลูกคา้ในอนาคต (ค่าเฉล่ีย 3.17) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
7.1 ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจน 
94 160 70 35 41 3.58 3 

(23.50) (40.00) (17.50) (8.75) (10.25) (มาก) 
7.2 ความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของ
อาคารและพื้นท่ีในธุรกิจ 

16 8 96 245 35 2.31 7 
(4.00) (2.00) (24.00) (61.25) (8.75) (นอ้ย) 

7.3 ลกัษณะการตกแต่งและ
ความทนัสมยัของอาคาร
และพื้นท่ีภายในธุรกิจ 

21 27 247 62 43 2.80 5 
(5.25) (6.75) (61.75) (15.50) (10.75) (ปานกลาง) 

7.4 การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
หรือเทคโนโลยท่ีีมีความ
ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ใน
การผลิตส่ือและกระจาย
เสียงท่ีครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้ 

79 200 66 31 24 3.70 2 
(19.75) (50.00) (16.50) (7.75) (6.00) (มาก) 

7.5 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลกูคา้
ท่ีมาเขา้รับบริการ เช่น 
การจดัท่ีนัง่ท่ีมีความ
สะดวกสบายและเพียงพอ 

16 29 257 54 44 2.80 6 
(4.00) (7.25) (64.25) (13.50) (11.00) (ปานกลาง) 

7.6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ไวใ้หบ้ริการลกูคา้ท่ีมา
ติดต่อยงัธุรกิจ 

25 46 224 61 44 2.87 4 
(6.25) (11.50) (56.00) (15.25) (11.00) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่น
ในกรณีของส่ือออนไลน์
ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

81 223 63 33 0 3.88 1 
(20.25) (55.75) (15.75) (8.25) (0.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระดบัทีม่ีความส าคัญ     

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

7.8 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและ
เพียงพอกบัลกูคา้ 

4 11 85 255 45 2.19 8 

(1.00) (2.75) (21.25) (63.75) (11.25) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.02 

  
(ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบั ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02)  
 โดยปัจจยัย่อยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ระดับมาก คือ การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.88) การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั 
เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ
ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้หบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงัธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 2.87) 
ลกัษณะการตกแต่งและความทนัสมยัของอาคารและพื้นท่ีภายในธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 2.80) และการจดั
พื้นท่ีให้แก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ เช่น การจดัท่ีนั่งท่ีมีความสะดวกสบายและเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 
2.80) ตามล าดบั 
 ส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
ระดบัน้อย ไดแ้ก่ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีในธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 
2.31) และ มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพียงพอกบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 2.19) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ี
มีความส าคญัต่อผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดับที ่

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.76 มาก 2 

ปัจจยัดา้นราคา  3.75 มาก 3 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.40 ปานกลาง 6 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.73 มาก 4 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  4.13 มาก 1 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.69 มาก 5 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.02 ปานกลาง 7 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูต้อบ

แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย
ไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ปัจจยัดา้นราคา มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.75) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) และปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียระดบั
ท่ีมีความส าคญัต่อการเลือกในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
การเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ ์
 

ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจโฆษณาไม่มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ 55 13.8 
ธุรกิจไม่สามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ (Format) อนั
หลากหลาย ครบวงจร ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ 
รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ 

14 3.5 

ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ 

67 16.8 

ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา
ไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร 

65 16.3 

ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถสร้างส่ือท่ีมีอิทธิพล หรือสร้างเร่ืองราวท่ีมี
ความน่าสนใจ (Impact) เช่น การผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีท า
ใหผู้พ้บเห็นสามารถจดจ าไดท้นัที และเป็นท่ีกล่าวถึงในวงกวา้ง 
เป็นตน้ 

16 4.0 

ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) 
อยา่งเป็นระบบใหก้บัผูล้งโฆษณาได ้

16 4.0 

ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือโฆษณาใหมี้ความ
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการปรับปรุงเน้ือหา
บางอยา่งในโฆษณา อาจตอ้งเร่ิมผลิตช้ินงานใหม่ทั้งหมด เป็นตน้ 

11 2.8 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นผลิตภณัฑ์ 
(ต่อ) 
 

ปัญหาด้านผลติภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ธุรกิจโฆษณาไม่สามารถใหค้  าปรึกษา และวางแผนการส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได ้(IMC: Integrated Marketing 
Communication Service Provider) 

42 10.5 

อ่ืนๆ 17 4.3 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ส่ือโฆษณาท่ีไดไ้ม่ตรงกบัท่ีสั่งไป (5 ราย) งานท่ีไดรั้บไม่มีคุณภาพ (4 ราย) 
ธุรกิจโฆษณาไม่ยอมแกง้านให ้(3 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (5 ราย) 

 

 จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ปัญหาดา้นผลิตภณัฑท่ี์ผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ธุรกิจ
โฆษณาไม่สามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและ
ดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้ (ร้อยละ 16.8) รองลงมาคือ ธุรกิจโฆษณาไม่
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ร้อยละ 
16.3) และ ธุรกิจโฆษณาไม่มีช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 13.8) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นราคา 
 

ปัญหาด้านราคา จ านวน ร้อยละ 
ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีแพงกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 48 12.0 

ราคากบัคุณภาพของงานโฆษณาไม่เหมาะสม 47 11.8 

ไม่มีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน 
(เช่น ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด ์เป็นตน้) 

15 3.8 

ไม่มีการใหเ้ครดิตในการผอ่นช าระค่าใชจ่้ายในการโฆษณาได ้ 15 3.8 

ไม่สามารถต่อรองราคาได ้ 34 8.5 

ไม่สามารถช าระค่าบริการส่ือดว้ยบตัรเครดิตได ้ 16 4.0 

อ่ืนๆ 11 2.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ราคาค่าบริการเปล่ียนแปลงบ่อย  (4 ราย) ข้ึนราคาส่ือโฆษณาแต่ไม่มีการ
แจง้ล่วงหนา้ (3 ราย) รายละเอียดค่าบริการไม่ชดัเจน (2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ปัญหาดา้นราคาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ราคาในการ
ผลิตส่ือโฆษณาท่ีแพงกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ร้อยละ 12.0) รองลงมาคือ ราคากบัคุณภาพของงาน
โฆษณาไม่เหมาะสม (ร้อยละ 11.8) และ ไม่สามารถต่อรองราคาได ้(ร้อยละ 8.5) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นสถานท่ี 
 

ปัญหาด้านสถานที่ จ านวน ร้อยละ 
ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อ 54 13.5 

การติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร ไม่ไดรั้บความ
สะดวก 

68 17.0 

การติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ไม่ไดรั้บความสะดวก 

15 3.8 

ไม่มีเวบ็ไซตข์องธุรกิจโฆษณาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ไปศึกษาขอ้มูล
การใหบ้ริการไดด้ว้ยตนเอง 

11 2.8 

ช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิดใหบ้ริการของธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม 9 2.3 

ท่ีตั้งของธุรกิจไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 53 13.3 

สถานท่ีจอดรถคบัแคบ 20 5.0 

อ่ืนๆ 7 1.8 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย  
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ส่งอีเมล์ไปแลว้ไม่ตอบรับ (3 ราย) โทรศพัท์มานัดเวลาเพื่อปรึกษางาน
โฆษณาแลว้ไม่เป็นไปตามนดั (2 ราย) และ ไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การ
ติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร ไม่ไดรั้บความสะดวก (ร้อยละ 17.0) รองลงมาคือ ท่ีตั้ง
ของธุรกิจท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อ (ร้อยละ 13.5) และ ท่ีตั้ งของธุรกิจไม่สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน (ร้อยละ 13.3) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นการส่งเสริม
การตลาด 
 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีการโฆษณาทางแผน่พบั ส่ิงพิมพ ์ป้ายต่างๆ หรือมีแต่ไม่
เพียงพอ 

35 8.8 

ไม่มีการประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น ไม่มีการสนบัสนุนกิจกรรม
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นตน้ 

26 6.5 

ไม่มีบริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ตฟรี
เม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ เป็นตน้ 

79 19.8 

ไม่มีของสมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการ
ออกอากาศ เป็นตน้ 

42 10.5 

ไม่มีการจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล 48 12.0 

ไม่มีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือโฆษณา 8 2.0 

ไม่มีการใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับ
ลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

12 3.0 

อ่ืนๆ 8 2.0 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ โปรโมชัน่ท่ีมีอยูไ่ม่น่าสนใจ (3 ราย) ไม่มีตวัแทนธุรกิจคอยใหก้ารดูแลลูกคา้ 
(2 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (3 ราย) 
 

 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ปัญหาดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ ไม่มีบริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภทอ่ืน ๆ เป็นตน้ (ร้อยละ 19.8) รองลงมาคือ ไม่มีการจดัรายการโปรโมชั่นพิเศษ
ในช่วงเทศกาล (ร้อยละ 12.0) และ ไม่มีของสมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ร้อยละ 10.5) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นบุคลากร 
 

ปัญหาด้านบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
พนกังานไม่มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 36 9.0 

พนกังานไม่มีความรอบรู้เก่ียวกบังานโฆษณา ไม่สามารถแนะน า
ขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

75 18.8 

พนกังานไม่มีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ 72 18.0 

พนกังานไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องของ
ลูกคา้ได ้

37 9.3 

จ านวนพนกังานมีไม่เพยีงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 58 14.5 

พนกังานไม่ใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 19 4.8 

พนกังานมีบุคลิกภาพไม่เหมาะสม หรือ แต่งกายไม่สุภาพเหมาะสม 11 2.8 

อ่ืนๆ 9 2.3 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่  ไม่มีพนกังานใหค้วามรู้เร่ืองส่ือโฆษณาในแต่ละประเภท (4 ราย) พนกังาน
พดูจาไม่สุภาพ (3 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ 
พนกังานไม่มีความรอบรู้เก่ียวกบังานโฆษณา ไม่สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย (ร้อยละ 18.8) รองลงมาคือ พนกังานไม่มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ (ร้อยละ 
18.0) และ จ านวนพนกังานมีไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ (ร้อยละ 14.5) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ 
 

ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ  จ านวน ร้อยละ 
เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความ
ยุง่ยาก 

38 9.5 

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความล่าชา้ ไม่ตรงต่อเวลา 62 15.5 

การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความผดิพลาด หรือไม่ตรงกบัรูปแบบและ
เน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ 

42 10.5 

ไม่มีการปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อนน า
ออกสู่สาธารณชน 

17 4.3 

ไม่มีการจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ เพื่อความสะดวกในการเพิ่มเติม 
แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา หากมีการร้องขอจากลูกคา้ในอนาคต 

20 5.0 

อ่ืนๆ 6 1.5 

หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ขั้นตอนในการเขา้รับบริการมีความยุง่ยาก (2 ราย) ไม่สามารถออกใบก ากบั
ภาษีใหไ้ด ้(1 ราย) เกิดความผดิพลาดในการออกส่ือโฆษณา (1 ราย) ประมาณระยะเวลาท่ีใชผ้ลิตส่ือ
โฆษณาไม่ได ้(1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (1 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ปัญหาดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความล่าชา้ ไม่ตรงต่อเวลา (ร้อยละ 15.5) รองลงมาคือ การผลิตส่ือ
โฆษณาท่ีมีความผิดพลาด หรือไม่ตรงกบัรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ 
(ร้อยละ 10.5) และ เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยุง่ยาก (ร้อยละ 
9.5) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัญหาดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
 

ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ านวน ร้อยละ 
ป้ายช่ือธุรกิจท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 43 10.8 
ความไม่สะอาดและขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและ
พื้นท่ีในธุรกิจ 

17 4.3 

ลกัษณะการตกแต่งของอาคารและพื้นท่ีภายในธุรกิจท่ีขาดความ
ทนัสมยั 

23 5.8 

ไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น 
อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้ 

51 12.8 

ไม่มีการจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ เช่น การจดัท่ีนัง่ท่ีมี
ความสะดวกสบายและเพยีงพอ รวมถึงการจดัมุมเพื่อใหบ้ริการ
เคร่ืองด่ืม ชา กาแฟ โทรทศัน์ นิตยสาร เป็นตน้ 

7 1.8 

ไม่มีอินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้หบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงัธุรกิจ 15 3.8 
ขาดระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 

57 14.3 

หอ้งน ้าไม่สะอาดและไม่เพยีงพอกบัลูกคา้ 11 2.8 
อ่ืนๆ 7 1.8 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ จากจ านวน 400 ราย 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ บรรยากาศในธุรกิจไม่น่านัง่ (2 ราย) อุปกรณ์ท่ีใชดู้ไม่เป็นมืออาชีพ (2 ราย) 
ไม่มีท่ีนัง่รอในหอ้งปรับอากาศ (1 ราย) และไม่ระบุเหตุผล (2 ราย) 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ปัญหาดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 14.3) รองลงมาคือ ไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้ (ร้อยละ 12.8) และ ป้ายช่ือธุรกิจท่ีไม่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน (ร้อยละ 10.8) 
ตามล าดบั 
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ข้อเสนอแนะอืน่ๆ  
- ธุรกิจโฆษณาควรมีความรับผิดชอบ ในกรณีผลิตส่ือโฆษณาแลว้ไม่ไดรั้บการตอบรับ

จากลูกคา้เท่าท่ีควร (5 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณาควรมีการผลิตส่ือโฆษณาในภาษาอ่ืนๆได้ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น เป็นตน้ (4 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณาควรจดัพนกังานใหมี้จ านวนพอเพียงกบัการใหบ้ริการ (4 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณาควรอธิบายรายละเอียดหรือขอ้มูลของส่ือโฆษณาแต่ละแบบใหม้ากกว่าน้ี 

(3 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณาควรเพิ่มส่วนลดพิเศษใหก้บัลูกคา้ประจ ามากกวา่น้ี (3 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณา ควรประมาณระยะเวลาท่ีใชผ้ลิตส่ือโฆษณาใหแ้ม่นย  ากวา่น้ี (2 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณา ควรมีพนกังานท่ีพดูภาษาองักฤษไดบ้า้ง ในกรณีท่ีพาลูกคา้ต่างชาติไปใช้

บริการ (1 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณา ควรจดัท าเวบ็ไซต ์หรือ Facebook ของธุรกิจอยา่งเป็นทางการ (1 ราย) 
- ธุรกิจโฆษณา ช่ือจ ายาก คน้หาบนเวบ็ไซตไ์ม่เจอ (1 ราย) 
- ควรจดัหาท่ีจอดรถเพิ่ม/จอดรถยนตล์ าบาก  (1 ราย) 
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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  
 
ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา 3.78 3.88 

(มาก) (มาก) 
1.2 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ 

(Format) อนัหลากหลาย ครบวงจร ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
เช่น การผลิตส่ือไดอ้ยา่งครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย ส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ รวมถึงการจดักิจกรรม
ทางการตลาด (Events) ต่างๆ เป็นตน้ 

3.64 3.61 
(มาก) (มาก) 

1.3 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.60 4.45 
(มากท่ีสุด) (มาก) 

1.4 ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของ
โฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร 

4.29 4.21 

(มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

1.5 ธุรกิจโฆษณาสามารถสร้างส่ือท่ีมีอิทธิพล หรือสร้าง
เร่ืองราวท่ีมีความน่าสนใจ (Impact) เช่น การผลิตส่ือท่ีมี
เน้ือหาและรูปแบบท่ีท าใหผู้พ้บเห็นสามารถจดจ าได้
ทนัที และเป็นท่ีกล่าวถึงในวงกวา้ง เป็นตน้ 

3.63 3.57 
(มาก) (มาก) 

1.6 ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ 
(Feedback) อยา่งเป็นระบบใหก้บัผูล้งโฆษณาได ้

3.88 3.60 

(มาก) (มาก) 
1.7 ธุรกิจโฆษณาสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือโฆษณา

ใหมี้ความทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นในกรณีท่ีลูกคา้
ตอ้งการปรับปรุงเน้ือหาบางอยา่งในโฆษณา สามารถท า
ไดโ้ดยสะดวก โดยไม่ตอ้งเร่ิมผลิตช้ินงานใหม่ทั้งหมด 
เป็นตน้ 

3.21 3.10 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 ธุรกิจโฆษณาสามารถใหค้  าปรึกษา และวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได ้(IMC: 
Integrated Marketing Communication Service Provider) 

3.55 3.54 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.82 3.75 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย ให้ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.60) ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.29) และ  ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) อยา่งเป็นระบบใหก้บัผู ้
ลงโฆษณาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจ
โฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลใน
ช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและ
รูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 4.63 4.58 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
2.2 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา 4.27 4.25 

(มาก) (มาก) 
2.3 มีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่ง

ชดัเจน (เช่น ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด ์เป็นตน้) 
3.51 3.58 

(มาก) (มาก) 
2.4 การใหเ้ครดิตและสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณาได ้
3.38 3.13 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.5 สามารถในการต่อรองราคาได ้ 3.77 3.88 

(มาก) (มาก) 
2.6 ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิตได ้ 2.96 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 3.75 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.31 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัด้านราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.63) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให ้ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการ
ผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.58) ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของ
งานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ี จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก 3.58 3.75 

(มาก) (มาก) 
3.2 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือ

โทรสาร 
4.26 4.23 

(มาก) (มาก) 
3.3 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social Media) 
3.57 3.53 

(มาก) (มาก) 
3.4 เวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน 3.21 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 ช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิดใหบ้ริการของธุรกิจท่ีมีความ

เหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.) 
2.84 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.6 ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก 3.72 3.89 

(มาก) (มาก) 
3.7 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย 2.35 2.28 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.36 3.41 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.32 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.26) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท์ หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.23) ท่ีตั้ งของธุรกิจ
มองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.89) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์หรือป้ายต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
เช่น นิตยสาร Compass ป้ายตามส่ีแยกต่างๆ เป็นตน้ 

3.48 3.48 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.2 การประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น การสนบัสนุน

กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นตน้ 
3.20 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.3 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่น

อินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ 
เป็นตน้ 

4.41 4.57 
(มาก) (มากท่ีสุด) 

4.4 การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตาม
ป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและ
ความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ 

3.81 3.93 
(มาก) (มาก) 

4.5 การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล 3.83 3.66 

(มาก) (มาก) 
4.6 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือ

โฆษณา 
3.15 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
4.7 การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลด

ส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ 

4.23 4.29 
(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 3.73 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.41) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 3.83) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ได้แก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลด
ส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  
การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากรจ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 4.64 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.2 พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถ

แนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
4.46 4.49 

(มาก) (มาก) 
5.3 พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที 4.50 4.59 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้เรียกร้องของลูกคา้

ไดดี้ 
4.21 4.25 

(มาก) (มาก) 
5.5 การมีจ านวนพนกังานอยา่งเพียงพอต่อการใหบ้ริการ

ลูกคา้ 
3.80 3.88 

(มาก) (มาก) 
5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 3.67 3.55 

(มาก) (มาก) 
5.7 พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายอยา่งสุภาพ 

เหมาะสม 
3.60 3.54 

(มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 4.13 

(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.64) พนักงานมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.50) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังาน
ให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.59) พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

6.1 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจ
มีความยดืหยุน่ 

3.77 3.72 

(มาก) (มาก) 
6.2 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 4.57 4.49 

(มากท่ีสุด) (มาก) 
6.3 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบ

และเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ 
3.41 3.58 

(ปานกลาง) (มาก) 
6.4 การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ัง

ก่อน น าออกสู่สาธารณชน 
3.57 3.49 

(มาก) (ปานกลาง) 
6.5 การจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ เพื่อความสะดวกในการ

เพิ่มเติม แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา หากมีการร้องขอจาก
ลูกคา้ในอนาคต 

3.15 3.18 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.69 3.69 

(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ

ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.57) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  
การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก
ไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.49) เง่ือนไข ระเบียบ 
และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยดืหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมี
ความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.58) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

N = 98 N = 302 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 3.65 3.55 

(มาก) (มาก) 
7.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและ

พื้นท่ีในธุรกิจ 
2.33 2.31 

(นอ้ย) (นอ้ย) 
7.3 ลกัษณะการตกแต่งและความทนัสมยัของอาคารและ

พื้นท่ีภายในธุรกิจ 
2.82 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.4 การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความ

ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ี
ครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ 

3.62 3.72 

(มาก) (มาก) 

7.5 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ เช่น การจดัท่ี
นัง่ท่ีมีความสะดวกสบายและเพยีงพอ 

2.90 2.76 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้หบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงั

ธุรกิจ 
2.94 2.84 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณี

ของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
3.94 3.86 

(มาก) (มาก) 
7.8 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพยีงพอกบัลูกคา้ 2.20 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.05 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.94) ป้ายช่ือธุรกิจท่ี
มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 3.65) และ  การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.62) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงให้ ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ท่ีมีความส าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน
กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.86) การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.72) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 

เพศ 

ชาย หญงิ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.82 มาก 3.75 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.75 มาก 3.75 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.36 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.73 มาก 3.73 มาก 
ปัจจยัดา้นบุคลากร  4.13 มาก 4.13 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.69 มาก 3.69 มาก 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  3.05 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูต้อบ

แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ี
เป็นเพศชายสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัได้ดังต่อไปน้ี คือปัจจัยด้าน
บุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.82) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.36) และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมี
ความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.13) ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.41)และ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 
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4.2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภทของ
ธุรกจิ 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา 3.81 3.87 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.2 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ 

(Format) อนัหลากหลาย ครบวงจร ตามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือไดอ้ยา่งครบครันทั้งส่ือ
ประเภทป้าย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ 
รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.51 3.69 3.65 
(มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละ
ดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.56 4.33 4.52 
(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

1.4 ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบ
ของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร 

4.21 4.26 4.23 
(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามประเภทของธุรกิจ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.5 ธุรกิจโฆษณาสามารถสร้างส่ือท่ีมีอิทธิพล หรือสร้าง

เร่ืองราวท่ีมีความน่าสนใจ (Impact) เช่น การผลิต
ส่ือท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ีท าใหผู้พ้บเห็นสามารถ
จดจ าไดท้นัที และเป็นท่ีกล่าวถึงในวงกวา้ง เป็นตน้ 

3.55 3.62 3.60 
(มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ 
(Feedback) อยา่งเป็นระบบใหก้บัผูล้งโฆษณาได ้

3.57 3.73 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) 

1.7 ธุรกิจโฆษณาสามารถปรับขอ้มูลข่าวสารในส่ือ
โฆษณาใหมี้ความทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นในกรณี
ท่ีลูกคา้ตอ้งการปรับปรุงเน้ือหาบางอยา่งในโฆษณา 
สามารถท าไดโ้ดยสะดวก โดยไม่ตอ้งเร่ิมผลิต
ช้ินงานใหม่ทั้งหมด เป็นตน้ 

3.11 3.04 3.18 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 ธุรกิจโฆษณาสามารถใหค้  าปรึกษา และวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรแก่ธุรกิจได ้(IMC: 
Integrated Marketing Communication Service 
Provider) 

3.49 3.73 3.49 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73 3.78 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.38 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย 
ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.56) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.21) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 
3.81) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรม ให้ ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.33) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 
3.87) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.52) ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.23) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา 
จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

 

ปัจจัยด้านราคา 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกวา่ธุรกิจโฆษณา
อ่ืนๆ 

4.59 4.54 4.62 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
2.2 ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา 4.25 4.29 4.23 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2.3 มีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่ละประเภทไดอ้ยา่ง

ชดัเจน (เช่น ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด ์เป็นตน้) 
3.55 3.59 3.55 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2.4 การใหเ้ครดิตและสามารถผอ่นช าระค่าใชจ่้ายในการ

โฆษณาได ้
3.25 3.06 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
2.5 สามารถในการต่อรองราคาได ้ 3.95 3.84 3.80 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2.6 ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.03 3.13 3.02 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.74 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให้ ปัจจยัด้านราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณา
อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.59) ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  
สามารถในการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.95) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให ้ปัจจยัดา้นราคา ท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.62) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.80) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ี จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านสถานที่ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก 

3.77 3.44 3.78 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
3.2 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์

หรือโทรสาร 
4.19 4.34 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.3 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางอีเมล ์หรือ

ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
3.68 3.31 3.55 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
3.4 เวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียดชดัเจน 3.16 3.13 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 ช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิดใหบ้ริการของธุรกิจท่ีมี

ความเหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.) 
3.05 2.91 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.6 ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก 3.84 3.82 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) 
3.7 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวางสะดวกสบาย 2.27 2.28 2.33 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 3.32 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ย
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.19) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  
ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.77) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให ้ปัจจยัดา้นสถานท่ี 
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.32) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.34) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ี
สามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.44) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.21) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์หรือป้ายต่างๆ ใน

ทอ้งถ่ิน เช่น นิตยสาร Compass ป้ายตามส่ีแยกต่างๆ 
เป็นตน้ 

3.53 3.44 3.47 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น การสนบัสนุน
กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นตน้ 

3.21 3.08 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณา
ประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4.49 4.46 4.58 
(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.4 การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณา
ตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ 

3.94 3.76 3.93 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล 3.66 3.82 3.68 
(มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 การมีเอกสาร แผน่พบั ท่ีใหค้วามรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือ
โฆษณา 

3.15 3.02 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.7 การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลด

ส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณา
เป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

4.23 4.39 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 3.71 3.72 

(มาก) (มาก) (มาก) 

 
 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิต
ส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) การ
ใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณา
เป็นจ านวนมาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตาม
ป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.94) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) การใหส่้วนลดใน
การใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวน
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มาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.39) และ  การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 3.82) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.27) และ  การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพ์
ฟรี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากรจ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 4.64 4.55 4.60 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.2 พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถ

แนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
4.59 4.64 4.35 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
5.3 พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการ

ทนัที 
4.51 4.65 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้เรียกร้องของ

ลูกคา้ไดดี้ 
4.19 4.40 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.5 การมีจ านวนพนกังานอยา่งเพียงพอต่อการใหบ้ริการ

ลูกคา้ 
3.78 3.87 3.90 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาค 3.56 3.69 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) 
5.7 พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่งกายอยา่งสุภาพ 

เหมาะสม 
3.50 3.52 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.11 4.19 4.11 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.42 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.64) พนักงานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่าง
ชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.59) และ  พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที 
(ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ ปัจจัยด้าน
บุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 
4.65) พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และ
เขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.64) และ  พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.55) 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.60) พนักงานมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.35) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของ
ธุรกิจมีความยดืหยุน่ 

3.70 3.95 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.2 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง

เวลา 
4.60 4.58 4.43 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
6.3 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของ

รูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บั
ลูกคา้ 

3.45 3.39 3.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

6.4 การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีก
คร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน 

3.44 3.29 3.65 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
6.5 การจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ เพื่อความสะดวกใน

การเพิ่มเติม แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา หากมีการ
ร้องขอจากลูกคา้ในอนาคต 

3.21 3.20 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68 3.68 3.70 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.60) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหา
ตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.45) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง
เวลา (ค่าเฉล่ีย 4.58) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 3.95) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้
การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.39) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.43) การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไว้
กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.66) และ  การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออก
สู่สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.1 ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 3.55 3.64 3.57 

(มาก) (มาก) (มาก) 
7.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร

และพื้นท่ีในธุรกิจ 
2.31 2.21 2.36 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 
7.3 ลกัษณะการตกแต่งและความทนัสมยัของอาคารและ

พื้นท่ีภายในธุรกิจ 
2.73 2.73 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.4 การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความ

ทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจาย
เสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ 

3.77 3.55 3.71 
(มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้รับบริการ เช่น การ
จดัท่ีนัง่ท่ีมีความสะดวกสบายและเพียงพอ 

2.77 2.84 2.80 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไวใ้หบ้ริการลูกคา้ท่ีมา

ติดต่อยงัธุรกิจ 
2.73 2.81 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นใน

กรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต 
3.78 4.04 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาค
การ

พาณชิย์/
ค้าขาย 

ธุรกจิภาค
การผลติ/

อุตสาหกรรม 
ธุรกจิภาค
การบริการ 

N = 124 N = 85 N = 191 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
7.8 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพยีงพอกบัลูกคา้ 2.19 2.16 2.19 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
2.98 3.00 3.05 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขาย
ให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 
3.78) การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและ
กระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมให้ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.00) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 4.04) ป้าย
ช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) และ  การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมี
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ความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประเภทของธุรกิจภาคการบริการให้ ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.05) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.87) การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครัน
ตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.71) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.57) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามประเภท
ของธุรกิจ 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการ 

ประเภทของธุรกจิ 

ธุรกจิภาคการ
พาณชิย์/ค้าขาย 

ธุรกจิภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 

ธุรกจิภาคการบริการ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.73 มาก 3.78 มาก 3.78 มาก 

ปัจจยัดา้นราคา  3.77 มาก 3.74 มาก 3.74 มาก 

ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.42 ปาน
กลาง 

3.32 ปาน
กลาง 

3.42 ปาน
กลาง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.74 มาก 3.71 มาก 3.72 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  4.11 มาก 4.19 มาก 4.11 มาก 

ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ  3.68 มาก 3.68 มาก 3.70 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ  

2.98 ปาน
กลาง 

3.00 ปาน
กลาง 

3.05 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัต่อผูต้อบ

แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
ประเภทของธุรกิจภาคการพาณิชย/์คา้ขายสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)
ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจัยด้านสถานท่ี มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.98) 
ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทของธุรกิจภาคการผลิต/อุตสาหกรรมสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.78)ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.71)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.68)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.32)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.00) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ประเภทของธุรกิจภาคการบริการสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.11)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.78)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยั
ดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยัดา้น
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70)ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)และ ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 
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4.3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามระยะเวลาที่
เปิดด าเนินธุรกจิ 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ
ธุรกิจโฆษณา 

3.93 3.71 3.86 3.82 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือ
โฆษณาในรูปแบบ (Format) อนั
หลากหลาย ครบวงจร ตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือได้
อยา่งครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ 
รวมถึงการจดักิจกรรมทางการ
ตลาด (Events) ต่างๆ เป็นตน้ 

3.57 3.88 3.66 3.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

1.3 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือ
วิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.62 4.50 4.46 4.38 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

 

 

 

 



 92 
 

ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบ
เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา
ไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะ
ส่ือสาร 

4.25 4.24 4.20 4.35 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ธุรกิจโฆษณาสามารถสร้างส่ือท่ีมี
อิทธิพล หรือสร้างเร่ืองราวท่ีมี
ความน่าสนใจ (Impact) เช่น การ
ผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ี
ท าใหผู้พ้บเห็นสามารถจดจ าได้
ทนัที และเป็นท่ีกล่าวถึงในวง
กวา้ง เป็นตน้ 

3.54 3.44 3.61 3.68 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.6 ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และ
ส ารวจผลตอบรับ (Feedback) 
อยา่งเป็นระบบใหก้บัผูล้งโฆษณา
ได ้

3.68 3.53 3.66 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ธุรกิจโฆษณาสามารถปรับขอ้มูล
ข่าวสารในส่ือโฆษณาใหมี้ความ
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการปรับปรุง
เน้ือหาบางอยา่งในโฆษณา 
สามารถท าไดโ้ดยสะดวก โดยไม่
ตอ้งเร่ิมผลิตช้ินงานใหม่ทั้งหมด 
เป็นตน้ 

3.04 3.21 3.18 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 ธุรกิจโฆษณาสามารถให้
ค  าปรึกษา และวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
แก่ธุรกิจได ้(IMC: Integrated 
Marketing Communication 
Service Provider) 

3.53 3.59 3.50 3.85 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.77 3.76 3.77 3.75 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.46 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปี 
ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.25) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 
3.93) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปี ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.50) ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.24) และ  ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือโฆษณาในรูปแบบ (Format) อนัหลากหลาย ครบวงจร 
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือไดอ้ย่างครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุ ส่ือ
ออนไลน์ รวมถึงการจดักิจกรรมทางการตลาด (Events) ต่างๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.20) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การ
เสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.38) ธุรกิจโฆษณา
สามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.35) และ  ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และส ารวจผลตอบรับ (Feedback) อยา่งเป็นระบบใหก้บัผู ้
ลงโฆษณาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

4.67 4.56 4.54 4.85 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

2.2 ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา 

4.23 4.24 4.24 4.41 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.3 มีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่
ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน (เช่น 
ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด ์เป็น
ตน้) 

3.58 3.56 3.57 3.41 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.4 การใหเ้ครดิตและสามารถผอ่น
ช าระค่าใชจ่้ายในการโฆษณาได ้

3.22 3.18 3.18 3.24 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 สามารถในการต่อรองราคาได ้ 3.75 3.97 3.88 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.01 3.38 3.03 2.94 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.74 3.81 3.74 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้
ปัจจยัด้านราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณา
อ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  
สามารถในการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.81) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.56) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.97) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.54) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.85) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ีจ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทาง
ไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก 

3.67 3.68 3.70 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.2 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ

ผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 
4.27 4.26 4.22 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.3 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ

ผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 

3.59 3.65 3.50 3.62 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

3.4 เวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียด
ชดัเจน 

3.31 3.38 3.12 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
3.5 ช่วงวนัและเวลาการเปิด-ปิด

ใหบ้ริการของธุรกิจท่ีมีความ
เหมาะสม (8.00 น. – 18.00 น.) 

3.12 2.94 2.94 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจน
จากดา้นนอก 

3.85 3.91 3.84 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.7 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง

สะดวกสบาย 
2.21 2.09 2.32 2.56 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43 3.42 3.38 3.47 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้
ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.27) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  
ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.26) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.91) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.68) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.38) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.22) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.47) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.24) ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.88) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจ
มองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์หรือ
ป้ายต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น 
นิตยสาร Compass ป้ายตามส่ีแยก
ต่างๆ เป็นตน้ 

3.56 3.65 3.47 3.18 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น 
การสนบัสนุนกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็น
ตน้ 

3.21 3.06 3.05 3.21 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือโฆษณาผา่น
อินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4.57 4.62 4.45 4.88 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

4.4 การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การ
แถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการ
ออกอากาศ เป็นตน้ 

3.86 3.65 3.93 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.5 การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษ
ในช่วงเทศกาล 

3.68 3.74 3.73 3.56 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ (ต่อ) 

 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.6 การมีเอกสาร, แผน่พบั ท่ีให้
ความรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือโฆษณา 

3.12 3.09 3.10 3.09 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.7 การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้
ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงาน
โฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

4.22 4.24 4.31 4.26 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 3.72 3.72 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือ
โฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.57) การให้
ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็น
จ านวนมาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้าย
หรือหน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.86) ตามล าดบั 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.62) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษในช่วงเทศกาล (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให้ ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.45) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.31) และ  การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพ์
ฟรี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.93) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผา่นอินเตอร์เน็ต
ฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.88) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.26) และ  การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหนา้ส่ือส่ิงพิมพ์
ฟรี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.03) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

5.1 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ย
อธัยาศยัไมตรีท่ีดี 

4.60 4.35 4.62 4.68 

(มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจ
ง่าย 

4.44 4.47 4.51 4.41 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มาก) 

5.3 พนกังานมีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที 

4.49 4.29 4.61 4.68 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
และขอ้เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ 

4.22 4.15 4.24 4.47 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 การมีจ านวนพนกังานอยา่ง
เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

4.01 3.62 3.82 4.03 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค 

3.51 3.82 3.58 3.50 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.7 พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่ง
กายอยา่งสุภาพ เหมาะสม 

3.56 3.35 3.56 3.68 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 4.01 4.13 4.21 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้
ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.60) พนักงานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทันที (ค่าเฉล่ีย 4.49) และ  
พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจ
ง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.44) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.47) พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
4.35) และ  พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.29) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.62) พนักงานมี
ความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.61) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ
โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.51) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ด้วยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.68) พนักงาน
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.68) และ  พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาและขอ้
เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ (ค่าเฉล่ีย 4.47) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

6.1 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนใน
การใชบ้ริการของธุรกิจมีความ
ยดืหยุน่ 

3.67 3.94 3.70 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 

4.48 4.68 4.50 4.50 

(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

6.3 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและ
เน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไว้
กบัลูกคา้ 

3.48 3.18 3.59 3.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.4 การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพ
ของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น า
ออกสู่สาธารณชน 

3.47 3.38 3.53 3.62 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.5 การจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ 
เพื่อความสะดวกในการเพิ่มเติม 
แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา หากมี
การร้องขอจากลูกคา้ในอนาคต 

3.23 2.88 3.20 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.67 3.61 3.71 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่ง
มอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.48) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความ
ยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.67) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหา
ตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.68) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 3.94) และ  
การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.38) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.50) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 3.70) และ  
การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บั
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 
4.50) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการของธุรกิจมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และ  
การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บั
ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.59 3.32 3.64 3.32 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

7.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีใน
ธุรกิจ 

2.35 2.29 2.30 2.35 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.3 ลกัษณะการตกแต่งและความ
ทนัสมยัของอาคารและพื้นท่ี
ภายในธุรกิจ 

2.86 2.82 2.77 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น 
อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและ
กระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้ 

3.77 3.38 3.73 3.62 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้
รับบริการ เช่น การจดัท่ีนัง่ท่ีมี
ความสะดวกสบายและเพยีงพอ 

2.81 2.97 2.73 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงั
ธุรกิจ 

2.94 2.82 2.84 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

N = 81 N = 34 N = 251 N = 34 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

3.89 3.68 3.91 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพยีงพอกบั
ลูกคา้ 

2.15 2.06 2.22 2.18 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.04 2.92 3.02 3.03 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ ไม่เกิน 1 ปีให ้

ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 3.04) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 
3.89) การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและ
กระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.77) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.59) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 1 – 5 ปีให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.68) การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครัน



 108 
 

ตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.38) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 6 – 10 ปีให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.91) การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครัน
ตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.73) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.64) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 10 ปีข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.85) การมีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครัน
ตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.62) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.32) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใช้ธุรกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ระยะเวลาทีเ่ปิดด าเนินธุรกจิ 

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

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.77 มาก 3.76 มาก 3.77 มาก 3.75 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.74 มาก 3.81 มาก 3.74 มาก 3.77 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.43 ปาน

กลาง 
3.42 ปาน

กลาง 
3.38 ปาน

กลาง 
3.47 ปาน

กลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.75 มาก 3.72 มาก 3.72 มาก 3.74 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  4.12 มาก 4.01 มาก 4.13 มาก 4.21 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.67 มาก 3.61 มาก 3.71 มาก 3.74 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  

3.04 ปาน
กลาง 

2.92 ปาน
กลาง 

3.02 ปาน
กลาง 

3.03 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.53 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจไม่เกิน 1 ปีสามารถเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัได้
ดงัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12)
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจยัดา้นราคา  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มี
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.43)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.04) ตามล าดบั 
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ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ1 – 5 ปีสามารถเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01)ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.81)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)
ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.61)
ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)และ ปัจจยั
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉล่ีย 2.92) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ6 – 10 ปีสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.71)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.38)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินธุรกิจ10 ปีข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.21)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.47)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 
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4.4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในการเลอืกใช้ธุรกจิโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามยอดขายเฉลี่ย
ต่อเดือน 
 

ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของ

ธุรกิจโฆษณา 
4.04 3.75 3.80 3.78 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
1.2 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือ

โฆษณาในรูปแบบ (Format) อนั
หลากหลาย ครบวงจร ตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ เช่น การผลิตส่ือได้
อยา่งครบครันทั้งส่ือประเภทป้าย 
ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทย ุส่ือออนไลน์ 
รวมถึงการจดักิจกรรมทางการ
ตลาด (Events) ต่างๆ เป็นตน้ 

3.73 3.67 3.50 3.43 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้
อยา่งครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือ
วิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและ
ความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4.32 4.62 4.53 4.49 
(มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.4 ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบ
เน้ือหาและรูปแบบของโฆษณา
ไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะ
ส่ือสาร 

4.24 4.18 4.22 4.35 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 ธุรกิจโฆษณาสามารถสร้างส่ือท่ีมี
อิทธิพล หรือสร้างเร่ืองราวท่ีมี
ความน่าสนใจ (Impact) เช่น การ
ผลิตส่ือท่ีมีเน้ือหาและรูปแบบท่ี
ท าใหผู้พ้บเห็นสามารถจดจ าได้
ทนัที และเป็นท่ีกล่าวถึงในวง
กวา้ง เป็นตน้ 

3.50 3.63 3.59 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.6 ธุรกิจโฆษณาสามารถวดัผล และ
ส ารวจผลตอบรับ (Feedback) 
อยา่งเป็นระบบใหก้บัผูล้งโฆษณา
ได ้

3.72 3.65 3.65 3.63 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑจ์ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

1.7 ธุรกิจโฆษณาสามารถปรับขอ้มูล
ข่าวสารในส่ือโฆษณาใหมี้ความ
ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา เช่นใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการปรับปรุง
เน้ือหาบางอยา่งในโฆษณา 
สามารถท าไดโ้ดยสะดวก โดยไม่
ตอ้งเร่ิมผลิตช้ินงานใหม่ทั้งหมด 
เป็นตน้ 

3.13 3.16 3.08 3.14 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.8 ธุรกิจโฆษณาสามารถให้
ค  าปรึกษา และวางแผนการ
ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร
แก่ธุรกิจได ้(IMC: Integrated 
Marketing Communication 
Service Provider) 

3.64 3.52 3.49 3.47 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.79 3.77 3.73 3.74 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.54 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท ให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79) โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่ง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยแุละดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิง
ท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.24) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาท ให้ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.62) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.18) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 
3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ เช่น การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
(ค่าเฉล่ีย 4.53) ธุรกิจโฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจ
ตอ้งการจะส่ือสาร (ค่าเฉล่ีย 4.22) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 
3.80) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให ้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ธุรกิจโฆษณาสามารถผลิตส่ือไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เช่น 
การเสนอส่ือวิทยุและดิจิตอลในช่วงเวลาและความถ่ีท่ีเหมาะสม เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) ธุรกิจ
โฆษณาสามารถออกแบบเน้ือหาและรูปแบบของโฆษณาไดต้รงกบัส่ิงท่ีธุรกิจตอ้งการจะส่ือสาร 
(ค่าเฉล่ีย 4.35) และ  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธุรกิจโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นราคา
จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านราคา 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูก
กวา่ธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ 

4.67 4.61 4.50 4.57 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

2.2 ความเหมาะสมของราคากบั
คุณภาพของงานโฆษณา 

4.29 4.23 4.17 4.37 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.3 มีการแสดงราคาค่าบริการส่ือแต่
ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน (เช่น 
ในใบเสนอราคา ในเวบ็ไซด ์เป็น
ตน้) 

3.53 3.50 3.83 3.22 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

2.4 การใหเ้ครดิตและสามารถผอ่น
ช าระค่าใชจ่้ายในการโฆษณาได ้

3.10 3.17 3.33 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.5 สามารถในการต่อรองราคาได ้ 3.85 3.82 3.90 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

2.6 ช าระค่าบริการดว้ยบตัรเครดิตได ้ 3.07 3.19 2.85 3.04 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.75 3.75 3.76 3.71 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.55 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจ
โฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.67) ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.29) 
และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.85) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา 
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.61) 
ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  สามารถในการต่อรอง
ราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.82) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นราคา 
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกได้แก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.50) 
ความเหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.17) และ  สามารถในการต่อรอง
ราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ราคาในการผลิตส่ือโฆษณาท่ีถูกกว่าธุรกิจโฆษณาอ่ืนๆ (ค่าเฉล่ีย 4.57) ความ
เหมาะสมของราคากบัคุณภาพของงานโฆษณา (ค่าเฉล่ีย 4.37) และ  สามารถในการต่อรองราคาได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.88) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
สถานท่ีจ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านสถานที ่

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
3.1 ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทาง

ไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก 
3.86 3.65 3.71 3.43 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
3.2 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ

ผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร 
4.21 4.24 4.29 4.14 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
3.3 ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ

ผา่นทางอีเมล ์หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) 

3.75 3.60 3.35 3.27 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 เวบ็ไซดข์องร้านใหร้ายละเอียด
ชดัเจน 

3.24 3.12 3.19 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

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

2.89 2.99 3.08 2.90 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.6 ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจน
จากดา้นนอก 

3.75 3.93 3.79 4.00 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

3.7 สถานท่ีจอดรถกวา้งขวาง
สะดวกสบาย 

2.26 2.28 2.34 2.37 
(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.42 3.40 3.39 3.34 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.56 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ
ผ่านทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.21) ท่ีตั้ งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อได้
โดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.86) และ  ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางอีเมล์ หรือส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) (ค่าเฉล่ีย 3.75) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.40) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.24) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.93) และ  
ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
สถานท่ี ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.39) โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผ่านทางโทรศพัท ์
หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 4.29) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 3.79) และ  
ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถเดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นสถานท่ี ท่ี
มีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อธุรกิจผา่นทางโทรศพัท ์หรือโทรสาร (ค่าเฉล่ีย 
4.14) ท่ีตั้งของธุรกิจมองเห็นไดช้ดัเจนจากดา้นนอก (ค่าเฉล่ีย 4.00) และ  ท่ีตั้งของธุรกิจท่ีสามารถ
เดินทางไปติดต่อไดโ้ดยสะดวก (ค่าเฉล่ีย 3.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.1 การโฆษณาผา่นทางส่ิงพิมพ ์หรือ
ป้ายต่างๆ ในทอ้งถ่ิน เช่น 
นิตยสาร Compass ป้ายตามส่ีแยก
ต่างๆ เป็นตน้ 

3.46 3.54 3.43 3.49 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การประชาสมัพนัธ์ของธุรกิจ เช่น 
การสนบัสนุนกิจกรรมของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็น
ตน้ 

3.06 3.08 3.19 3.06 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.3 การใหบ้ริการเสริมพิเศษ เช่น 
การผลิตส่ือโฆษณาผา่น
อินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือ
โฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4.49 4.49 4.58 4.61 

(มาก) (มาก) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

4.4 การใหส้มนาคุณพิเศษ เช่น การ
แถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หนา้ส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถม
ระยะเวลาและความถ่ีในการ
ออกอากาศ เป็นตน้ 

3.99 3.87 3.84 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

4.5 การจดัรายการโปรโมชัน่พิเศษ
ในช่วงเทศกาล 

3.69 3.66 3.78 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4.6 การมีเอกสาร, แผน่พบั ท่ีให้
ความรู้ ขอ้มูลเก่ียวส่ือโฆษณา 

3.05 3.13 3.13 3.10 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.7 การใหส่้วนลดในการใชบ้ริการ 
เช่น การใหส่้วนลดส าหรับลูกคา้
ประจ า ลูกคา้ท่ีสัง่ผลิตช้ินงาน
โฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

4.30 4.23 4.32 4.29 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72 3.72 3.75 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.57 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากบั 

300,000 บาทให้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคัญมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การใหบ้ริการเสริม
พิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ 
(ค่าเฉล่ีย 4.49) การให้ส่วนลดในการใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่ง
ผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.30) และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การ
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แถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือหน้าส่ือส่ิงพิมพ์ฟรี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการ
ออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.49) การใหส่้วนลดใน
การใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวน
มาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.87) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.58) การใหส่้วนลดใน
การใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวน
มาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.32) และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.84) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73) โดยปัจจยัย่อยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การให้บริการเสริมพิเศษ เช่น การผลิตส่ือโฆษณา
ผา่นอินเตอร์เน็ตฟรีเม่ือมีการผลิตส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนๆ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.61) การใหส่้วนลดใน
การใชบ้ริการ เช่น การให้ส่วนลดส าหรับลูกคา้ประจ า ลูกคา้ท่ีสั่งผลิตช้ินงานโฆษณาเป็นจ านวน
มาก เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.29) และ  การให้สมนาคุณพิเศษ เช่น การแถมพื้นท่ีโฆษณาตามป้ายหรือ
หน้าส่ือส่ิงพิมพฟ์รี หรือการแถมระยะเวลาและความถ่ีในการออกอากาศ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
บุคลากร จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร  

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.1 พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ย

อธัยาศยัไมตรีท่ีดี 
4.62 4.56 4.56 4.73 

(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 
5.2 พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือ

โฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่
ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจ
ง่าย 

4.56 4.53 4.36 4.43 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มาก) 

5.3 พนกังานมีความกระตือรือร้น
พร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที 

4.59 4.54 4.55 4.57 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.4 พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหา
และขอ้เรียกร้องของลูกคา้ไดดี้ 

4.24 4.24 4.25 4.27 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.5 การมีจ านวนพนกังานอยา่ง
เพียงพอต่อการใหบ้ริการลูกคา้ 

3.85 3.89 3.80 3.90 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

5.6 พนกังานใหบ้ริการลูกคา้ทุกราย
อยา่งเสมอภาค 

3.47 3.72 3.61 3.41 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5.7 พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี แต่ง
กายอยา่งสุภาพ เหมาะสม 

3.52 3.57 3.48 3.73 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12 4.15 4.09 4.15 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.58 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.12) โดย
ปัจจัยย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ พนักงานให้บริการแก่ลูกคา้ด้วย
อธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.62) พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 
4.59) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน 
และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.56) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.54) และ  พนกังานมีความรอบรู้
เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
บุคลากร  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานให้บริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.56) 
พนกังานมีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะใหบ้ริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.55) และ  พนกังานมีความรอบรู้
เก่ียวกบัส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.36) 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นบุคลากร  
ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานใหบ้ริการแก่ลูกคา้ดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 4.73) พนกังาน
มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะให้บริการทนัที (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ  พนกังานมีความรอบรู้เก่ียวกบั
ส่ือโฆษณา สามารถแนะน าขอ้มูลแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจน และเขา้ใจง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.43) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนใน

การใชบ้ริการของธุรกิจมีความ
ยดืหยุน่ 

3.60 3.83 3.84 3.55 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

6.2 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
รวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา 

4.50 4.54 4.48 4.53 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มาก) (มากท่ีสุด) 

6.3 การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความ
ถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและ
เน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไว้
กบัลูกคา้ 

3.48 3.57 3.46 3.78 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

6.4 การปรับแต่งลกัษณะและคุณภาพ
ของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น า
ออกสู่สาธารณชน 

3.36 3.37 3.73 3.82 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.5 การจดัท าฐานขอ้มูลของลูกคา้ 
เพื่อความสะดวกในการเพิ่มเติม 
แกไ้ขขอ้มูลในส่ือโฆษณา หากมี
การร้องขอจากลูกคา้ในอนาคต 

3.20 3.16 3.20 3.10 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.63 3.69 3.74 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.59 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาทให้ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.63) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณา
ท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รงเวลา (ค่าเฉล่ีย 4.50) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใชบ้ริการ
ของธุรกิจมีความยืดหยุ่น (ค่าเฉล่ีย 3.60) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของ
รูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.48) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง
เวลา (ค่าเฉล่ีย 4.54) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 3.83) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและเน้ือหาตามท่ีไดมี้
การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให้ ปัจจยัดา้น
กระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล  าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง
เวลา (ค่าเฉล่ีย 4.48) เง่ือนไข ระเบียบ และขั้นตอนในการใช้บริการของธุรกิจมีความยืดหยุ่น 
(ค่าเฉล่ีย 3.84) และ  การปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่
สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.73) ตามล าดบั 

ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจัยด้าน
กระบวนการใหบ้ริการ  ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมี
ความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความรวดเร็ว ส่งมอบไดต้รง
เวลา (ค่าเฉล่ีย 4.53) การปรับแต่งลักษณะและคุณภาพของส่ือโฆษณาอีกคร้ังก่อน น าออกสู่
สาธารณชน (ค่าเฉล่ีย 3.82) และ  การผลิตส่ือโฆษณาท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  าของรูปแบบและ
เน้ือหาตามท่ีไดมี้การตกลงกนัไวก้บัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 3.78) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1 ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3.61 3.65 3.46 3.57 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

7.2 ความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของอาคารและพื้นท่ีใน
ธุรกิจ 

2.24 2.34 2.31 2.43 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

7.3 ลกัษณะการตกแต่งและความ
ทนัสมยัของอาคารและพื้นท่ี
ภายในธุรกิจ 

2.87 2.81 2.70 2.82 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.4 การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น 
อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและ
กระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบ
สากล เป็นตน้ 

3.63 3.65 3.76 3.86 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.5 การจดัพื้นท่ีใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาเขา้
รับบริการ เช่น การจดัท่ีนัง่ท่ีมี
ความสะดวกสบายและเพยีงพอ 

2.80 2.86 2.84 2.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัท่ีมีความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ จ าแนกตามยอดขายเฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 
  

ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่า
เท่ากบั 

300,000 
บาท 

300,001 – 
400,000 
บาท 

400,001 – 
500,000 
บาท 

500,000 
บาทขึน้ไป 

N = 123 N = 127 N = 101 N = 49 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.6 การมีอินเตอร์เน็ตไร้สายไว้
ใหบ้ริการลูกคา้ท่ีมาติดต่อยงั
ธุรกิจ 

2.84 2.81 3.04 2.73 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.7 การมีระบบรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือ
ออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบน
อินเตอร์เน็ต 

3.93 3.83 3.93 3.76 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

7.8 มีหอ้งน ้าท่ีสะอาดและเพยีงพอกบั
ลูกคา้ 

2.22 2.11 2.21 2.24 

(นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) (นอ้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.02 3.01 3.03 2.99 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.60 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน นอ้ยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาทให้ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.02) โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ 
การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.93) การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์
ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.63) และ  ป้ายช่ือ
ธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 300,001 – 400,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.01) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.83) การ
มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียง
ท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.65) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.65) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 400,001 – 500,000 บาทให ้ปัจจยัดา้นการ
สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.03) โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมีฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.93) การ
มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียง
ท่ีครบครันตามแบบสากล เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
(ค่าเฉล่ีย 3.46) ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมียอดขายเฉล่ียต่อเดือน 500,000 บาทข้ึนไปให้ ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) 
โดยปัจจยัย่อยท่ีมีความส าคญัมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดับแรกได้แก่ การมีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยท่ีีมีความทนัสมยั เช่น อุปกรณ์ในการผลิตส่ือและกระจายเสียงท่ีครบครันตามแบบสากล 
เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.86) การมีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เช่นในกรณีของส่ือออนไลน์ท่ีมี
ฐานขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต (ค่าเฉล่ีย 3.76) และ  ป้ายช่ือธุรกิจท่ีมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 
3.57) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉล่ีย และระดบัท่ีมีความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามยอดขาย
เฉล่ียต่อเดือน 
 

ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ 

ยอดขายเฉลีย่ต่อเดือน 

น้อยกว่าเท่ากบั 
300,000 บาท 

300,001 – 
400,000 บาท 

400,001 – 
500,000 บาท 

500,000 บาท 
ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.79 มาก 3.77 มาก 3.73 มาก 3.74 มาก 
ปัจจยัดา้นราคา  3.75 มาก 3.75 มาก 3.76 มาก 3.71 มาก 
ปัจจยัดา้นสถานท่ี 3.42 ปาน

กลาง 
3.40 ปาน

กลาง 
3.39 ปาน

กลาง 
3.34 ปาน

กลาง 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด  

3.72 มาก 3.72 มาก 3.75 มาก 3.73 มาก 

ปัจจยัดา้นบุคลากร  4.12 มาก 4.15 มาก 4.09 มาก 4.15 มาก 
ปัจจยัดา้นกระบวนการ
ใหบ้ริการ  

3.63 มาก 3.69 มาก 3.74 มาก 3.76 มาก 

ปัจจยัดา้นการสร้าง
และน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ  

3.02 ปาน
กลาง 

3.01 ปาน
กลาง 

3.03 ปาน
กลาง 

2.99 ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.61 พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีความส าคญัของผูต้อบ

แบบสอบถาม ในการเลือกใชธุ้รกิจโฆษณา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 
ยอดขายเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าเท่ากับ 300,000 บาทสามารถเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียระดับท่ีมี
ความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 4.12)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79)
ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจัยด้าน
กระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63)ปัจจยัดา้น
สถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.42)และ ปัจจยัดา้นการ
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สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.02) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน300,001 – 400,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.77)ปัจจัยด้านราคา  มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.72)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.69)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.40)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.01) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน400,001 – 500,000 บาทสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.75)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดับท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
3.39)และ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.03) ตามล าดบั 

ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ยอดขายเฉล่ียต่อเดือน500,000 บาทข้ึนไปสามารถเรียง
ตามล าดบัค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี คือปัจจยัดา้นบุคลากร  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.15)ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมี
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76)ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74)ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.73)ปัจจยัดา้นราคา  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.71)ปัจจยัดา้นสถานท่ี มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.34)และ 
ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  มีค่าเฉล่ียระดบัท่ีมีความส าคญัอยู่ในระดบั
ปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 2.99) ตามล าดบั 

 


