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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความเป็นไปไดใ้นการลงทุนธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาความเป็นไปไดใ้น 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการ
จดัการ และด้านการเงิน ซ่ึงผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในกรุงเทพมหานคร
จ านวน 2 ราย ผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 1 
ราย และผูป้ระกอบธุรกิจตวัแทนโฆษณาจ านวน 4 ราย ในส่วนของขอ้มูลทุติยภูมิ ไดท้  าการรวบรวม
และคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ เอกสาร และเวบ็ไซตท่ี์เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ 

ผลการศึกษาดา้นการตลาด พบว่า ลูกคา้ของธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาคือบริษทัตวัแทน

โฆษณา ซ่ึงพิจารณาเลือกใช้บ ริการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาจากความรู้จักมักคุ้นและ

ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งกนั รวมถึงเม่ือพิจารณาจ านวนผูป้ระกอบการธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัมีเพียง 1 ราย จึงเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา

ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ผลการศึกษาด้านเทคนิค ได้ข้อมูลว่าโครงการตั้งอยู่ท่ีถนนนิมมานต์เหมินทร์ ซอย 17 ซ่ึง
เดินทางได้สะดวก และเป็นถนนเส้นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป ลกัษณะอาคารเป็นอาคารพาณิชย ์3 ชั้น มี
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ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารเดือนละ 27,000 บาท เงินประกนัความเสียหาย 81,000 บาท แบ่งออกเป็น
ส่วนต่างๆ ได้แก่ พื้นท่ีรับรองลูกค้า พื้นท่ีท างาน พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ห้อง
ประชุม ห้องสมุด ห้องตดัต่อ และสตูดิโอ โดยใช้งบประมาณในการออกแบบและตกแต่ง 850,000 
บาท 
 ผลการศึกษาดา้นการจดัการ พบวา่โครงการสามารถด าเนินการในรูปแบบบริษทั โดยการร่วม
หุน้ระหวา่งพนกังานและลูกจา้ง มีโครงสร้างองคก์รโดยมอบหมายใหผู้ก้  ากบัภาพยนตร์เป็นกรรมการ
ผูจ้ดัการ และมีต าแหน่งต่างๆ ประกอบดว้ย ผูช่้วยผูก้  ากบัภาพยนตร์ ผูอ้  านวยการฝ่ายผลิต ผูจ้ดัการฝ่าย
ผลิต และ พนกังานบญัชี 
 ผลการศึกษาด้านการเงิน พบว่าโครงการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ต้องใช้เงินลงทุนเร่ิมแรกจ านวน 2,623,900 บาท โดยเป็นส่วนของเจ้าของทั้ งหมด มี
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี ซ่ึงหลังจากหมดอายุโครงการคาดว่าจะด าเนินกิจการต่อไป ผลของการ
วเิคราะห์โครงการ ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 1 เดือน 9 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิโดยมีอตัราคิดลดร้อยละ 20 
เท่ากบั 6,294,469.64 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการร้อยละ 42.85  
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปวา่ธุรกิจน้ีมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 
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ABSTRACT 

 
  This independent study examined the feasibility on investment in television 
commercial production business in Chiang Mai province. 
  The study focused on 4 aspects including marketing, technical, managerial, and 
financial feasibilities. The primary data on technical, managerial and financial feasibilities were 
collected from interviewing 2 television commercial production business entrepreneurs in Bangkok 
province and 1 television commercial production business entrepreneurs in Chiang Mai province. 
The primary data on marketing feasibility was collected from interviewing 4 advertising agency 
business entrepreneurs. The secondary data were collected from books, journals, articles, research 
reports, and on the internet. 
  The marketing analysis indicated that customers of television commercial 
production business are advertising agencies. The advertising agencies decided to hire television 
commercial production business under the condition of great relationship among each others. In 
addition, there is only 1 television commercial production business in Chiang Mai province. These 
lead to be a good opportunity for investing in television commercial production business in Chiang 
Mai province. 
  The results of the technical analysis were as follows. The project located on Soi 17 
Nimmanhaemin road, the famous location in Chiang Mai province. The 3 stories economic building 
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was divided into customers’ area, working area, storage, meeting room, library, editing room, and 
studio. The expenses on interior designing and decorations are 850,000 baht. 
  The feasibility study in management revealed that the project should be company 
limited. The shareholders were assigned specific position in company namely film director, assistant 
film director, producer, project manager, and accountant. 

The results of the financial study indicated that the television commercial 
production business in Chiang Mai province required 2,623,900 baht for initial investment from the 
owner. This project was set for 5 years and remains continuing business. The project analysis 
discounted payback period would be 2 years 1 month 9 days. Net present value at the discount rate 
of 20% would be 6,294,469.64 baht. Internal rate of return would be 42.85%.  

Overall results reveal that the television commercial production business in Chiang 
Mai province is feasible for investment. 


