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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 
 ในอดีต การโฆษณามกัถูกมองวา่เป็นการลงทุนท่ีส้ินเปลือง ไม่เกิดประโยชน์และไม่คุม้ค่า
แก่การลงทุนในเม็ดเงินท่ีจ่ายลงทุนไป อีกทั้งทศันคติในทางแง่ลบของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่ือโฆษณาวา่
หลอกลวง และการโฆษณาในลกัษณะท่ีชวนเช่ือเกินไปจากความเป็นจริงท่ีทางสินคา้หรือบริการมี
อยู่มาก จึงท าให้เจา้ของธุรกิจหลายรายโดยเฉพาะเจา้ของธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยให้ความสนใจกบั
การโฆษณามากนกั ดว้ยเหตุผลหลกัท่ีตอ้งใชเ้ม็ดเงินลงทุนมหาศาล อีกทั้งยงัวดัผลส าเร็จท่ีเกิดจาก
การโฆษณาไดน้อ้ยมาก จึงหาทางหลีกเล่ียงกนัหนัไปใช้วิธีการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ เช่น การใช้
พนกังานขายโดยตรงกนัเสียมากกว่า แต่ในปัจจุบนัความกา้วหน้าทางดา้นงานศึกษาวิจยัท่ีเพิ่มข้ึน 
ทศันคติของสังคมท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งการแข่งขนัทางการตลาดมีความร้อนแรง ท าให้มุมมองท่ีมีต่อ
การโฆษณาดีข้ึน บรรดาผูป้ระกอบธุรกิจต่างๆหันมาใช้การโฆษณาเป็นส่ือช่องทางในการเพิ่ม
ยอดขายท่ีสร้างความส าเร็จไดอ้ยา่งงดงาม ท าใหส่ื้อโฆษณากลายมาเป็นรากฐานสาคญัท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตอ้งเร่ิมพิจารณาและจดัท างบประมาณเพื่อการลงทุน (อิงคค์วิต้ี คู่มือ
ผูป้ระกอบการ, 2553 :ออนไลน์) โดยบริษทั นีลเส็น คอมปะนี จากดั รายงานการใชง้บโฆษณาผา่น
ส่ือรวม 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2554) เปรียบเทียบช่วงเดียวกนัปี 2553 มีอตัราการเติบโตข้ึน
ถึงร้อยละ 12.93 หรือมีมูลค่า 5.5 หม่ืนลา้นบาท แบ่งเป็นการใช้งบผ่านส่ือโทรทศัน์ มีมูลค่า 34.22 
ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 16.74 หนงัสือพิมพมี์มูลค่า 8.09 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 7.76 นิตยสารมีมูลค่า 3.02 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 30.80 ส่ือเคล่ือนท่ี (Transit) 
มีมูลค่า 1.22 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 18.64 อินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 156 ล้านบาท หรือ
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 34.48 ในขณะท่ีส่ือวิทยุ มีมูลค่า 3,297 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
2.40 และป้ายโฆษณา มีมูลค่า 2,196 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.67 นอกจากนั้น บริษทัท่ี
ใช้งบโฆษณาสูงสุดในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2554 มีการใช้งบประมาณเพิ่มข้ึนทุกบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อน (สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, 2554 :ออนไลน์) จากสภาพ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ อนัเน่ืองมาจากการแข่งขนัของตลาดโลกมีแนวโน้ ก่อให้เกิดอตัราการ
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ขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศภูมิภาคเอเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัทางดา้นการตลาดภายในประเทศมีอตัราสูงข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อผูบ้ริโภค ส่ือโฆษณาจึง
เป็นแนวทางเลือกอีกวิธีหน่ึงท่ีจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัท่ี ชินศกัด์ิ ตณัฑิกุลใ (2540:84) 
ไดก้ล่าวว่าจากการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การโฆษณาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอย่างหน่ึง การสร้างส่ือ
โฆษณาสินคา้สามารถพบเห็นไดท้ัว่ไปและอยูคู่่กบัสังคมเมืองเป็นเวลาชา้นาน ก็คือ “ป้ายโฆษณา” 
ซ่ึงมีอยูห่ลากหลายรูปแบบและหลากหลายขนาด 
 ส่ือป้ายโฆษณามีลกัษณะเป็นป้ายแสดงสินคา้ท่ีติดอยู่กบัท่ี เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถมอง
เป็น โดยมีจุดประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อมุ่งเนน้เสริมแรงการจ าช่ือ รวมทั้งสัญลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์สินคา้
ท่ีโฆษณา ลกัษณะของป้ายโฆษณาท่ีใช้ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นป้ายโปรสเตอร์ ป้ายเขียน ป้ายตบ
แต่งเป็นพิเศษดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้ ในส่วนของป้ายท่ีติดอยูก่บัท่ีทั้งป้ายถาวรและป้ายชัว่คราว จะมีการ
ติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งหรือจุดท่ีสามารถดึงดูดความสนใจแก่ผูพ้บเห็นไดโ้ดยทัว่ไป เช่น บริเวณส่ีแยก 
จุดตดัของถนนสายหลกั ขา้งถนนสายหลกั หรือบนหลงัคาของอาคารท่ีสามารถมองเห็นได้จาก
ระยะไกลพอสมควร (พิบูล  ทีปะปาล, 2536 : 98-100)  
 Mindshare Agency  ไดส้ ารวจการมองเห็นของส่ือนอกบา้น OOH หรือ Out of Home ของ
จังหวัดเชียงใหม่   โดยส่ือนอกบ้านน้ีหมายความรวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามส่ีแยก 
(Billboard)ป้ายโฆษณาบนรถประจ าทางป้ายโฆษณาบนรถตุ๊ก ตุ๊กและป้ายโฆษณาภายใน
ห้างสรรพสินคา้  ผลการส ารวจพบว่า  ป้ายโฆษณาตามตึกใหญ่ๆ และตามทางแยกจะให้ผลในการ
โฆษณาไดดี้กวา่ส่ือนอกบา้นอ่ืนๆ  ซ่ึงเส้นทางท่ีมีส่ือป้ายโฆษณามากท่ีสุดคือเส้นทางเดินรถรอบคู
เมือง 56%ช้างเผือก 50%Super Highway 48% และท่าแพ 37%  ดงันั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าการ
โฆษณาผา่นป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ให้ผลลพัธ์ของ Awareness ค่อนขา้งสูง โดยเฉพาะป้าย
โฆษณาท่ีอยูต่ามทางแยกและ Super Highway ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
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ภำพที ่1.1 ผลการส ารวจการมองเห็นของส่ือนอกบา้น OOH หรือ Out of Home ของจงัหวดั   
    เชียงใหม่ 
ท่ีมา:  ผลส ารวจส่ือนอกบา้น (OOH) ของเชียงใหม่, ออนไลน์, 2557 
 
 จากผลการจดัเก็บภาษีป้ายของเทศบาลนครเชียงใหม่มีผลจดัเก็บภาษีป้าย ปี 2552 – 2555 
จ  านวน 20.766 ล้านบาท , 22.985 ล้านบาท , 23.645 ล้านบาท  และ 27.440 ล้านบาท ตามล าดับ 
สะทอ้นให้เห็นถึงป้ายท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน แต่ราคาป้ายโฆษณาไม่มีผลแต่อย่างใดต่อภาษีป้าย
โฆษณา เน่ืองจากอตัราป้ายโฆษณาเก็บจากขนาดของป้าย  ดว้ยปัจจยัทางการตลาดหลาย ๆ ปัจจยั ท่ี
เป็นตวัก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณา จึงเป็นท่ีมาของความสนใจในการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ วา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาค่า
เช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เพื่อสร้างความเขา้ใจดา้นตน้ทุนผลตอบแทนของการใช้ส่ือหรือค่าเช่า 
รวมไปถึงน าเสนอผลการศึกษาท่ีไดใ้หก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดอตัรา
ภาษีท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 
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1.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 
 จากการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้ทราบถึงโครงสร้างธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา
ในจงัหวดัเชียงใหม่ และปัจจยัท่ีมีผลต่อค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปแกไ้ขปัญหา
และควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณา 
 
1.4  ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 
 1.4.1 ขอบเขตของพื้นท่ี 
 พื้นท่ีท าการศึกษา คือ พื้นท่ีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นท่ีไหล่ทางถนนเชียงใหม่-
ล าปาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11) พื้นท่ีไหล่ทางถนนมหิดล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1141) ต าแหน่งท่ีตั้งป้ายท่ีศึกษาประกอบดว้ย (1) แขวงเม็งราย พื้นท่ีต าบลป่าแดด ต าบลช้างคลาน 
ต าบลหายยาบางส่วน (2) แขวงกาวิละ พื้นท่ีต าบลหนองหอย ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าคร่ัง 
ต าบลฟ้าฮ่าม ต าบลวดัเกตุบางส่วน (3) แขวงนครพิงค ์พื้นท่ีต าบลป่าตนั และ (4) แขวงศรีวชิยั พื้นท่ี
ต าบลชา้งเผอืก ต าบลสุเทพ ต าบลศรีภูมิ 
  1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาในคร้ังน้ี จะท าการศึกษาการก าหนดราคา ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงประกอบดว้ยผูใ้ห้เช่าป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.5  นิยำมศัพท์ 
 
 ป้ำยโฆษณำขนำดใหญ่ หมายถึง ส่ือประชาสัมพนัธ์บนโครงสร้างชนิดต่างๆ ซ่ึงติดตั้งบน
ดิน เป็นป้ายน่ิง ติดอยู่กบัท่ี ไม่มีภาพเคล่ือนไหว โดยมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพื้นท่ี
ของป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรข้ึนไป หรือติดตั้งบนอาคารโดยมีพื้นท่ีของป้ายตั้งแต่ 25 ตารางเมตร
ข้ึนไป  
 ค่ำเช่ำป้ำยโฆษณำ หมายถึง ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา ท่ีผูเ้ป็นเจา้ของป้ายเรียกเก็บจากผู ้
ท่ีตอ้งการติดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อโฆษณาสินคา้หรือบริการบนป้ายโฆษณา เช่น ซ่ึงราคาไม่รวมภาษี
ป้าย ค่าไฟส่องสว่าง และค่าบริการอ่ืน ๆ เช่น บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ  ากดั ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อ
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ติดตั้งป้ายโฆษณา กบับริษทั ซีซายน์ มีเดีย จ  ากดั เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สายการบิน แอร์เอเชีย ณ 
จุดตั้งป้ายบริเวณทางเขา้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีสัญญาเช่า 1 ปี จ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือน
ละ 150,000 บาท เป็นตน้ 
 
 
 
 
 


