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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเช่าป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
มีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 
data) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ในเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(non probability sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (quota sampling) กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 250 ป้าย วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจยัทางสถิติใน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี อัตราร้อยละ และ
อธิบายเชิงพรรณนา น าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive 
statistics) ค่าสถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ความถ่ี (frequency) และอตัราร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (mean) 
ส่วนในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ผูศึ้กษาได้เลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression 
analysis) มาใชใ้นการอธิบาย  
 ผลการศึกษาสภาพธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า
ธุรกิจให้บริการเช่าท่ีติดตั้ งป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยส่วนใหญ่ประกอบกิจการใน
ลกัษณะนิติบุคคล โดยลกัษณะการเช่า มี 2 รูปแบบ คือ กิจการด าเนินการเช่าพื้นท่ีหรือท่ีดินวา่งเปล่า
เพื่อติดตั้งโครงป้ายขนาดใหญ่ และกิจการเช่าท่ีดินพร้อมโครงป้ายเหล็ก ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้าย
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โฆษณาสินคา้หรือบริการคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน ระยะเวลาเช่าโดยเฉล่ีย  1 ปี ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้าย
โฆษณา ราคาเร่ิมตน้ท่ี 20,000 บาทต่อเดือน ถึง 250,000บาทต่อเดือน ทั้งน้ีข้ึนกบัขนาดและท าเล
ท่ีตั้ งของป้ายโฆษณา ท าเลท่ีมีค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาสูง คือบริเวณทางเข้าออกท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ซ่ึงราคาดงักล่าวไม่รวมภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระปีละคร้ัง ไม่รวมค่าไฟส่องสวา่ง ซ่ึงคิดเป็นราย
เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนดวงไฟส่องสวา่ง 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พบว่าปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์มีความส าคญัต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ อยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.50 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมีความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.52 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
เช่นกนั มีความส าคญัต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ อยูใ่นระดบัมีความส าคญัมาก มี
ค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.91   
 ผลจากาการศึกษาน้ีน ามาซ่ึงขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ส านกังานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ควรปรับปรุงวิธีการจดัเก็บและอตัราภาษีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ทั้งน้ีเพื่อความเป็นธรรมในการ
จดัเก็บภาษี รวมถึงปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการติดตั้ง การบ ารุงรักษาป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 



 

ฉ 

 
Independent Study Title Factors Influencing the Rental Fee of  Advertisement Billboard 
    in the Chiang Mai Municipality 
 
Author    Miss Siwasuda  Chaiarpai 
 
Degree    Master of Economics 
 
Advisory Committee  Lect. Dr. Manoj  Potapohn  Advisor 
    Lect. Dr. Pathairat Paspipatkul  Co-advisor 
 

ABSTRACT 
 

 This study on factors affecting billboard space rentals in the areas of Chiang Mai 
Municipality has the following specific objectives: (1) to understand the business involving 
space-for-rent for posting outdoor advertisement boards and (2) to discern the factors affecting 
the rental rates for space for installation of large sized billboards in Chiang Mai Municipality 
areas.  
 This study used both primary and secondary information and data obtained from 250 
samples of space providers for large billboard installations in the areas of Chiang Mai 
Municipality.  These samples were identified by quota sampling technique which is a non 
probability sampling method.  Data processing and analysis were undertaken by using computer 
software program for the results in terms of descriptive statistics including frequency, percentage, 
and arithmetic mean.  Regression analysis was also performed for the purpose of statistical 
inference. 
 Concerning the business involving space-for-rent for installation of advertisement boards 
in Chiang Mai Province, this study found that most providers of space for rent ran their business 
in the form of legal person offering two options for space rentals empty space or land for the 
renters to put up the large billboard structure, themselves and land with steel billboard structure 
already in place.  Space rentals for installations of goods or services advertisement boards are 
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generally arranged for one year contract and for a monthly rent ranging from 20,000 baht to 
250,000 baht depending on the size and location of the billboard.  The prime area in Chiang Mai 
where space rentals for posting billboards are expensive is in the vicinity of Chiang Mai 
International Airport entrance and exit areas.  The rental fee does not include the sign tax which 
has to be paid every year, nor the monthly electricity bill for lighting.  The electricity cost will 
vary with the number of light bulbs used for lighting the advertisement board. 
 The findings on factors affecting the rental rates for space for installation of large sized 
outdoor advertisement boards indicated that the most important factor was product which got 4.50 
score of importance, followed by the market promotion factor with 3.52 score, and the place or 
distribution channel factor with 3.91 score. 
 The results from this study can form the basis for policy recommendations for the Office 
of Chiang Mai Municipality to consider (1) the revision of sign tax collection procedure and tax 
rate with respect to large sized outdoor advertisement boards for the reason of taxation fairness 
and (2) the improvement in inspection; installation; and maintenance processes involving large 
sized advertisement boards for maximum safety and benefit of people in general. 
 

 


