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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์ผา้ใบของห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ใจสุวรรณ ได้เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถามจากลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการเช่าเต็นท์ผา้ใบในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้  านวน
ตวัอยา่ง 264 ราย น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 36-45 ปี สถานภาพสมรส อาชีพ
พนักงานบริษัท ห้างฯ ร้านเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ
ครอบครัวมากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป  

ส่วนใหญ่เช่าเต็นท์ผา้ใบเพราะตอ้งการจดังานพิธี ไม่มีร้านประจ าในการเช่าเต็นท์
ผา้ใบ มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการเช่าเต็นทผ์า้ใบมากกวา่ 3,000 บาทข้ึนไปต่อคร้ัง มีความถ่ีในการเช่าเต็นท์
ผา้ใบ 2-3 คร้ังต่อปี รู้จกัร้านเช่าเต็นท์ผา้ใบจากเพื่อนหรือคนรู้จกั ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านเช่าเต็นทผ์า้ใบคือ 
ป้ายโฆษณา และเช่าเตน็ทผ์า้ใบรูปทรงโคง้  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผ ้าใบโดยรวมอยู่ในระดับมาก เ รียงตามล าดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังน้ี  ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบัมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้าน



 จ 

บุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการเช่าเต็นท์
ผา้ใบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี ผูต้อบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัระดบัมาก ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด   
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Abstract 
 

This independent study aimed at examining consumer satisfaction towards 
marketing mix factors of tent renting service of Jaisuwan Limited Partnership. Data was collected by 
the distribution of questionnaires to 264 consumers who took tent renting service in Bangkok area. 
The determination of sample group size was done by Taro Yamane calculating formula in basis, of 
which 95% of confidence was applied. Then, all data obtained were analyzed by the use of 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. Hereafter were shown the 
summary of this study. 

Most respondents were female, aged 36-45 years old, married, worked as employee 
of private company and graduated in Bachelor’s Degree, with average family income at the amount of 
over than 30,000 baht per month. 

The majority rented the tent for being used in a ceremonial event, without a regular 
tent renting shop. In each time of renting tents, they averagely spent 3,000 baht or over for its cost 
and the frequency in renting the tent was about 2-3 times a year. They got to know about the tent 
renting shop from friends or fellows and the media introducing them to get to know about the shop 
was referred to billboard. In general, they mostly rented for the curved shape tent. 
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In an overall view, the respondents satisfied marketing mix factors of tent renting 
service at high level to factors namely place, people, product, physical evidence, and price; but at 
moderate level to promotion factor, respectively. 

In an overall view, the respondents ranked their concerns towards marketing mix 
factors of tent renting service at high level to factors namely product, process, people, place, and 
physical evident; but at moderate level to promotion factor, respectively. 


