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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็น
การวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้าย ซ่ึงได้
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพธุรกิจให้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 แนวคิดหลักท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีอยู่ 3 แนวคิดในการสร้างกรอบแนวคิด คือ 
แนวคิดเก่ียวกบัอุปสงค์ แนวคิดเก่ียวกบัการโฆษณา แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค แนวคิด
เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด และแนวคิดเก่ียวกบัค่าเช่าและการใชท่ี้ดิน 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูใ้ห้บริการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
ในเขตเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่ โดยจะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
(non probability sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (non 
probability sampling) โดยใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบโควตา (quota sampling) เน่ืองจาก
การสุ่มตวัอย่างแบบน้ีสามารถก าหนดสัดส่วนหรือก าหนดโควตาในการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อลด
อคติหรือความล าเอียงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้มากท่ีสุด โดยจะเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 
250 คน ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามท่ีให้กลุ่มตวัอย่างกรอกค าตอบ
ด้วยตนเอง หรือใช้วิธีการอ่านให้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีข้อจ ากัดในการอ่าน ซ่ึงค าถามมีทั้ งปลายปิด 
(close-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) โดยเก็บขอ้มูลในระหวา่งเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดใ้ช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการวิจยัทางสถิติในการประมวลผล
และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี อตัราร้อยละ และอธิบายเชิงพรรณนา 
น าขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ค่าสถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ความถ่ี (frequency) และอตัราร้อยละ (percentage) และค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงอนุมาน ผูศึ้กษาได้เลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอย (regression analysis) มาใช้ในการ
อธิบาย 
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5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 5.1.1 สภาพธุรกจิให้บริการเช่าพืน้ทีต่ิดตั้งป้ายโฆษณาในจังหวดัเชียงใหม่ 
 ธุรกิจให้บริการเช่าท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยส่วนใหญ่ประกอบกิจการ
ในลกัษณะนิติบุคคล โดยลกัษณะการเช่า มี 2 รูปแบบ คือ กิจการด าเนินการเช่าพื้นท่ีหรือท่ีดินวา่ง
เปล่าเพื่อติดตั้งโครงป้ายขนาดใหญ่ และกิจการเช่าท่ีดินพร้อมโครงป้ายเหล็ก 
 ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาสินคา้หรือบริการคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน ระยะเวลาเช่าโดย
เฉล่ีย  1 ปี ค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา ราคาเร่ิมต้นท่ี 20,000 บาทต่อเดือน ถึง 250,000บาทต่อ
เดือน ทั้งน้ีข้ึนกับขนาดและท าเลท่ีตั้ งของป้ายโฆษณา ท าเลท่ีมีค่าเช่าติดตั้งป้ายโฆษณาสูง คือ
บริเวณทางเขา้ออกท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซ่ึงราคาดงักล่าวไม่รวมภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระปีละคร้ัง ไม่
รวมค่าไฟส่องสวา่ง ซ่ึงคิดเป็นรายเดือน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ  านวนดวงไฟส่องสวา่ง 
 ธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณาท่ีด าเนินมาแล้วนานกว่า 10 ปีในจงัหวดัเชียงใหม่ มี
เพียงไม่ก่ีรายท่ีรู้จกัและมีช่ือเสียง ธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณารายใหม่ มีจ  านวนเพิ่มมากข้ึน รวมถึง
จ านวนป้ายโฆษณามีจ านวนเพิ่มมากข้ึนดว้ย ผูป้ระกอบการบางรายมีป้ายโฆษณาให้เช่าในจงัหวดั
เชียงใหม่มากถึง 30 ป้าย ซ่ึงกระจายไปตามจุดต่าง ๆ รวมถึงในเขตอ าเภอรอบนอกดว้ย 
 5.1.2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีอาย ุ35-43 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.0 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 52.8 ซ่ึงมีสถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 67.2 และเป็นธุรกิจนิติบุคคล คิดเป็นร้อยละ 
86.4 ประเภทอสังหาริมทรัพย์/การก่อสร้าง/การตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ 16.8 ซ่ึงเปิดกิจการมาแล้ว
มากกวา่ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 60.8 รวมทั้งเป็นเจา้ของ/กรรมสิทธ์ิของแผน่ป้ายโฆษณา คิดเป็น
ร้อยละ 83.2 
 5.1.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 
 ผลการศึกษาปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า มีความส าคญัต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณา
ขนาดใหญ่ อยูใ่นระดบัมีความส าคญัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.50 เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การเลือกท าเล/พื้นท่ี
ส าหรับการติดตั้งป้ายโฆษณา มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.82 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด (เม่ือเทียบกบัประเด็นอ่ืนๆ) คือ การออกแบบ/การก่อสร้าง/การติดตั้งป้าย
โฆษณา มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.24 
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 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด พบวา่ มีความส าคญัต่อการก าหนดค่าเช่าป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ อยู่ในระดับมีความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากับ 3.52 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การมีทีมงาน
ตรวจสอบสภาพป้ายโฆษณาอย่างสม ่าเสมอระหว่างท่ีมีการเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้ายโฆษณา มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.33 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัน้อยท่ีสุด (เม่ือเทียบกบั
ประเด็นอ่ืนๆ) คือ มีการมอบส่วนลดต่างๆ ให้แก่ลูกคา้ เช่น ซ้ือพื้นท่ีเช่าป้ายโฆษณา 1 เดือน แถม
ใหอี้ก 1 เดือน มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 2.50 
 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า มีความส าคญัต่อการก าหนดค่าเช่า
ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ อยู่ในระดบัมีความส าคญัมาก มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 3.91 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ พื้นท่ีให้เช่า
ติดตั้งป้ายโฆษณามีความเด่นชดัเหมาะสมกบัโอกาสไดรั้บความสนใจจากการอ่านของผูค้นจ านวน
มาก มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.673 ส่วนประเด็นท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
(เม่ือเทียบกบัประเด็นอ่ืนๆ) คือ มีศูนยรั์บแจง้ปัญหาให้บริการแก่ผูเ้ช่า มีค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
เท่ากบั 2.47 
 5.1.4 ลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา  
 ผลการศึกษาลกัษณะของการเช่าป้ายโฆษณา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เช่าป้ายโฆษณา
ขนาดต ่ากว่าหรือเท่ากบั 100 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.8 และเลือกเช่าป้ายโฆษณาแบบด้าน
เดียว คิดเป็นร้อยละ 93.2 ซ่ึงมีระยะเวลาการเช่าป้ายโฆษณาเป็นรายปี คิดเป็นร้อยละ 72.8 และมี
อตัราค่าเช่าป้ายโฆษณา 501-1,000 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.4  
 5.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีต่อการก าหนดค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่ออตัราค่าเช่าป้ายขนาดใหญ่ 
พบว่ามี 3 ปัจจยั คือ การเลือกท าเล หรือพื้นท่ีส าหรับการติดตั้งป้ายโฆษณา ขนาดของแผ่นป้าย
โฆษณา และคุณภาพและความคงทนของแผ่นป้ายโฆษณาท่ีสามารถพยากรณ์อตัราค่าเช่าป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามล าดับ โดยทุกปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์อตัราค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่ออตัราค่าเช่าป้าย
ขนาดใหญ่ พบวา่มีเพียง 1 ปัจจยั คือ การรับประกนัดา้นความปลอดภยัแก่ป้ายโฆษณา ไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกนั 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่ออตัราค่าเช่าป้ายขนาด
ใหญ่ พบวา่ มี 2 ปัจจยั คือ พื้นท่ีให้เช่าติดตั้งป้ายโฆษณาอยูใ่นย่านชุมชนและมีความเหมาะสมกบั
ทิศทางการขยายตวัของชุมชน และศูนยรั์บแจง้ปัญหาใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่าไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยทุกปัจจยัมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 
5.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการก าหนดราคาค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่”  
 ผลการศึกษาสภาพธุรกิจให้บริการเช่าป้ายโฆษณาพบว่า ธุรกิจดงักล่าวมีแนวโน้นขยายตวั
เพิ่มข้ึน ซ่ึงพบได้จากมีผูป้ระกอบการรายใหม่เพิ่มมากข้ึน จ านวนป้ายท่ีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นควรมี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาควบคุมดูแลในเร่ืองความปลอดภยัในการติดตั้ง การบ ารุงรักษา รวมถึง
ควรมีกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่าวใหม้ากข้ึน 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการก าหนดปัจจยัค่าเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ การเลือกท าเล/พื้นท่ีส าหรับการติดตั้งป้ายโฆษณา มีค่าเฉล่ีย
ระดบัความส าคญัเท่ากบั 4.82 ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงจะพบวา่ป้ายท่ีอยู่
ในท าเลท่ีตั้งในยา่นชุมชนและยา่นท่ีมีการจราจรคบัคัง่จะมีค่าเช่าท่ีสูง ซ่ึงพื้นท่ีดงักล่าวควรเทศบาล
นครเชียงใหม่หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการบริการจดัการท่ีดีในเร่ืองการวางแนวติดตั้งป้าย ขนาด
ของป้าย ความปลอดภยัของผูส้ัญจรและท่ีส าคญัควรมีกฏหมายท่ีก ากบัดูแลในเร่ืองดงักล่าวให้
ชดัเจน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 
 5.3.1 ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของความเต็มใจท่ีจะจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีติดตั้งป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ เพื่อน าผลท่ีไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงอตัราค่าเช่าและภาษี
ป้ายท่ีเหมาะสม 
 5.3.2 ควรท าการศึกษาเจาะลึกถึง รูปแบบ ขนาด เน้ือหาหรือขอ้ความ และต าแหน่งของ
แผ่นป้ายโฆษณา เพื่อท่ีจะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาไดต้รง
ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก่อนน ามาใชใ้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
 5.3.3 ควรท าการศึกษาประเภทของส่ือและการเปิดรับ รวมทั้งการรับรู้ว่าส่ือรูปแบบใด
สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคทุกกลุ่มไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือแต่ละประเภทส่ือมีขอ้จ ากดัดา้นใดบา้งอนัจะ
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ส่งผลต่อการน ามาวิเคราะห์วางแผนการเลือกใช้ส่ือให้มีความเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 


